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Anotace  

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou měření a vyhodnocení 

pohybů a deformací kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly a kostela Slezské 

církve evangelické augsburského vyznání v Orlové. V první části jsou shrnutý příčiny 

vzniku důlních škod na stavebních objektech, účel jejich měření a teorie poklesové 

kotliny. Dále jsou popsány hlavní geodetické metody pro sledování pohybů a deformací 

v uvedených lokalitách. V následujících kapitolách je provedeno číselné a grafické 

vyhodnocení měření a porovnání výsledku s hodnotami naměřenými v předcházejících 

letech. 

Klíčová slova: vlivy poddolování, posun, deformace, naklonění 

 

 

 

Summary: 

  The submitted thesis deals with the measurement and evaluation of movements 

and deformations of the St. Peter's Church from Alcantary in Karvina II - Doly and of 

the Silesian Evangelical Church of the Augsburk Confession in Orlova. The first section 

summarizes the causes of mining damage to building structures, the purpose of their 

measurements and the theory of subsidence trough. Below are the main methods for 

geodetic monitoring of movements and deformations in these locations. The following 

sections are carried out numerically and graphical evaluation of the measurements and 

comparative results with the values measured in previous years. 
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ÚVOD 

V současné době se věnuje zvýšená pozornost měření a následnému vyhodnocení 

pohybů a deformací stavebních objektů a také fyzikálním vlivům, které nepříznivě 

působí na stabilitu základů stavebních objektů. 

Hornická činnost zanechala v Ostravsko-karvinském regionu trvalé následky, 

ovlivnila životní prostředí, krajinný charakter příslušné oblasti a způsobila změny 

reliéfu. Na druhé straně však přispěla k rozvoji průmyslové činnosti a tím i celého 

regionu. V 19. století zde byly objeveny bohaté ložiska černého uhlí. Těžba uhlí 

v současnosti probíhá převážně v Ostravsko-karvinských dolech. Snahou v rámci 

rozšiřování těžby je minimalizace negativních dopadů na povrch. 

Měřením prováděným „in situ“ se zjišťuje průběh, charakter a velikost změn 

v porovnání se základní nebo normální polohou, když se základová půda zatíží stavbou, 

půda se stlačí a objekt poklesne. Pokles stavebních objektů má za následek vážné 

poruchy v statice konstrukce objektů, v krajních případech až zhroucení objektu.  

Posuny a deformace lze měřit různými geodetickými metodami, např. přesná 

nivelace, hydrostatická nivelace, trigonometrické měření a fotogrammetrické metody. 

Volbu metody měření podmiňuje velikost a průběh pohybů a deformací.                 

Diplomová práce se zabývá problematikou měření pohybů a deformací stavebních 

objektů v oblastech, které jsou řadu let ovlivňovány hornickou činností.                
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1. OBECNĚ O  PROBLEMATICE MĚŘENÍ POSUNŮ 

A DEFORMACI STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Stabilitu stavebních objektů ovlivňují různé faktory, důsledkem kterých jsou 

trvalé nebo dočasné posuny objektů případně přetvoření konstrukcí objektů. Nastávají 

přitom horizontální a vertikální změny celého objektu nebo jeho části. 

Dobré znalosti geologických podmínek společně s mechanickými vlastnostmi 

hornin tvoří podklad pro úvahy o charakteru i velikosti pohybů. Mocné vrstvy pískovců 

způsobují zpomalování pohybů, pískové nebo štěrkové vrstvy naproti tomu pohyby 

zrychlují. Břidlice způsobují celkem plynulé prohýbání vrstev. Nepříliš mocné vrstvy 

pískovců, vápenců a jim podobných hornin v nevelkých hloubkách pod povrchem mají 

při poklesech za následek tvoření skokových deformací, trhlin nebo propadlišť [1].   

1.1 Základní pojmy 

Mezi základní pojmy používané při měření posunů a deformací patří [6]: 

Posun – prostorová změna polohy stavebního objektu nebo jeho části, oproti poloze 

v základní nebo předchozí etapě měření. 

Vzhledem ke složce posunu, kterou určujeme, dělíme posuny na:  

Vodorovné – znamenají roztažení nebo stlačení základové půdy staveb a jsou hlavní 

příčinou jejich narušení, 

Svislé – projevují se tím, že stavba se jen rovnoměrně nakloní jako celek a pak 

nevzniknou žádné škody.  

Sedání – svislá složka posunu směrem dolů, je vyvoláno stlačením základově půdy. 

Naklonění – odchýlení svislé osy objektu od svislice. 

Vztažný bod – v přírodě trvale stabilizovaný bod mimo měřeného objektu a jeho vlivů, 

jehož prostorová poloha se během měření nemění. 

Sesuv – jev vznikající působením zemské tíže při porušení stability svahů, např. 

působením lidské činnosti nebo podzemní vody. 



Bc. Katarína Hajdová: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací stavebních objektů 

 

2012                                                                                                                         3 

Absolutní posun – posun vyjádřený v absolutní soustavě nezávislé od sledovaného 

objektu. 

Relativní posun – posun vyjádřený vzhledem k relativní vztažné soustavě nebo 

vztažného bod resp. udává vzájemné změny v poloze jednotlivých konstrukčních částí 

objektu. 

Pozorovaný bod – bod na objektu nebo jeho části, kterým se stanoví posuny nebo 

přetvoření konstrukcí stavebního objektu. 

1.2 Příčiny vzniku důlních škod na stavebních objektech 

Vývoj názoru o vlivu dolování na povrch a vysvětlení pohybů půdy nad 

vyrubaným ložiskem prošel dlouhým vývojem. Od poloviny minulého století až 

k dnešku byla vypracována řada teorií. První teorie byly spíše spekulativní, neopíraly se 

o přesná měřická pozorování, neosvědčily se a brzy zanikly. Největší pozornost byla 

věnována poklesu povrchu, jako jedinému snadno měřitelnému projevu dolování. [2]. 

Pohyby půdy a objektů na povrch způsobuje jednak těžba nerostných surovin a 

jednak budované podzemní objekty, jako jsou tunely, metra, podzemní sklady apod. V 

daném případě má měření posunů dvojí účel [6]: 

• získají se podklady pro odvození parametrů charakterizujících určité geologické 

poměry a způsob dobývaní nerostů,  

• zjistí se účinky poddolování na deformace zemského povrchu a stavební 

objekty, které se na něm nachází. 

Pro posouzení škod na budovách v poddolovaném území je nutná znalost těchto 

činitelů [2] : 

- mocnost a hloubka dobývaných slojí, 

- rozsah poklesové kotliny, 

- geologické a technické vlastnosti nadložních vrstev, 

- způsob dobývání a rychlost porubních práci. 

S postupující porubní frontou prochází stavba na povrchu postupně oblastí tahů a 

tlaků. Doba, po kterou tento stav trvá, závisí mj. na rychlosti postupu porubní fronty. 

Pohyby vyvolané dobýváním slojí jsou zmírňovány tehdy, jsou-li v nadloží v karbonu 
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uloženy tvárlivé vrstvy pokryvného útvaru, které zpomalují vytvoření poklesové kotliny 

a zmírňují přechodné působení tahů a tlaků na stavby [2].  

Pro jednotlivé stavby nejsou směrodatné absolutní hodnoty poklesů a 

vodorovných posunů, nýbrž relativní hodnoty vzhledem k půdorysu stavby. Vodorovné 

posuny mohou vyvolat roztažení nebo stlačení základové půdy staveb a jsou hlavní 

příčinou jejich narušení [2]. 

Škodlivé účinky dobývaní na stavby možno omezit [2]: 

a) Volbou technologie dobývaní – ochranný pilíř, základka apod. 

b) Disposičním a situačním řešením stavby 

c) Konstrukcí stavby  

Jednou z možnosti ochrany objektu před vlivy dobývaní jsou ochranné pilíře. 

Ochranný pilíř je část horninového masivu, určená pro ochranu povrchu nebo důlních 

děl, ve které lze provádět důlní činnost jen při dodržení zvláštních opatření, nebo kde 

jsou dobývací práce úplně vyloučeny. Objekty, které se takto mají chránit, mohou mít 

různý tvar i velkost. Jsou to budovy, továrny, haly se strojním zařízením, průmyslové 

objekty, vysoké pece, jeřábové dráhy, silnice, železnice, vodní nádrže, potrubí atd. [5]. 

1.3 Účel měření pohybů   

Měřením pohybů se mají zajistit podklady pro objasnění zákonitosti mezi nimi a 

dobývacími pracemi, které jsou jejich příčinou. Cílem je navržení přiměřených opatření 

pro ochranu budov, zařízení i přírodních objektů na povrchu a provozních zařízení 

v dole [1]. 

Při měření se proto zjišťují všechny okolnosti, které podmiňují změny na povrchu 

i v dole, a to hlavně [1]: 

- rozsah vlivu dobývaní na povrch, který je dán hranicemi deformací, poklesové kotliny, 

destrukcí apod. K tomu je nutno určit mezné uhly µ , 

- hloubka poklesové kotliny, charakterizovaná maximálním poklesem maxs a dílčími 

poklesy i
s , 
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- poloha a velikost svahu poklesové kotliny, který má značný význam pro deformace 

objektů tam se nacházejících. V této souvislosti se měří naklonění (denivelace D) svahu, 

deformace vyskytující se v podobě délkových změn terénu, 

- poloměr zakřivení minR , který je důležitý při posuzování deformací na stavebních 

objektech nebo zařízeních na povrchu, 

- k doplnění měření se konají přímá pozorovaní, zachycující jevy v oblasti vlivu pomocí 

fotografické dokumentace nebo pomocí vizuálního pozorovaní a zakreslení do náčrtu, 

- výsledky měření přímých pozorování se zachycují společně s příslušnými opatřeními 

na ochranu objektů v souboru dokumentace, jehož součástí je podrobně vedený deník.   

1.4 Vliv svislých pohybů   

Svislé pohyby se projevují mj. nakloněním stavby. V případě, že má stavba malé 

půdorysné rozměry, pak tento pohyb působí na ní jako na celek. V případě, že je 

v dobrém stavebním stavu, nemusí mít následky na její stav. Jestliže naproti tomu jde o 

půdorysně rozměrnou budovu, pak na její základy působí zakřivení svahu poklesové 

kotliny, vzniká nerovnoměrné zatížení objektu a v důsledku toho podmínky pro vznik 

deformací. Pro posouzení je třeba znát místní zakřivení svahu R , popřípadě i hodnoty 

největší křivosti, charakterizované poloměrem minR [1].     

Na obr. č. 1 je schematicky znázorněno působení zakřiveného terénu na obytnou 

budovu. V případě, že se tato nachází v oblasti vypuklého tvaru svahu poklesové 

kotliny, soustřeďují se největší projevy ve střední části a v důsledku odlehčení 

okrajových častí vznikají tahové sily a trhliny ve zdivu směřující ke středu shora dolů. 

V druhém případě se maximální projevy soustředí na okrajových zdích. Střed se odlehčí 

a v důsledku tlakových sil vzniknou deformace směřující ke středu zdola nahoru [1].     

 

Obr. č. 1: Vlivy vypuklého a vydutého zakřivení základové půdy na budovu 
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1.5 Vliv vodorovných pohybů – posunů 

Vodorovné posuny vznikají v oblasti svahů poklesové kotliny v důsledku 

zakřivení svahové plochy. Tyto pohyby jsou určitou části, a někdy dosti podstatnou, 

celkového pohybu jednotlivých bodů svahu. V důsledku posunů vznikají lineární 

deformace, které lze odvodit ze vztahu [1]: 

                                            , 1 1i i i iv vε + += −                                                             (1) 

, kde ε  - je deformace (roztažení nebo stlačení) 

        
i

v  - vzdálenost mezi dvěma body 

Mohou mít buď charakter roztažení (jsou-li kladné) nebo stlačení (jsou-li záporné). Tyto 

relativní délkové změny mají za následek vznik napětí v objektu postaveném v jejich 

oblasti, v prvním případe je to napětí v tahu, v druhém napětí v tlaku. Jestliže se tyto 

síly v důsledku pevné vazby základů se zdivem stěn přenášejí do těchto stěn, tvoří se 

trhliny ve zdivu a pak může dojít ke snížení stability objektu. V případě, že základové 

zdivo je odděleno od hořejší stavby kluznou spárou, nepřenáší se deformace směrem 

vzhůru (obr. č. 2) [1]. 

 
Obr. č. 2: Působení tlakových síl v důsledku stlačení ε+  

Vodorovné síly jsou hlavním zdrojem poškozování obytných objektů. Dotčeny 

jsou hlavně sklepní části budovy, různé výstupky z uzavřeného půdorysu, 

nerovnoměrná hloubka zakládání a všechny části, které nejsou rozměrově přizpůsobeny 

zvýšeným nárokům na odolnost proti vlivům dobývání [1]. 

Čím jsou vodorovné deformace menší a základová půda stlačitelnější, tím menší 

část tření se uplatní vlivem vodorovné plastické deformace. Proto pevné horniny nebo 
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neúnosné půdy jsou nevhodným staveništěm, neboť poddolováním vznikají stupňovité 

deformace základové půdy [2].  

1.6 Vliv naklonění  

Naklonění svahu poklesové kotliny přichází pro ovlivnění objektu v úvahu v 

místech, v nichž křivost je s ohledem na velikost objektu nepatrná. Vzniká zde složka 

napětí i
N   působící rovnoběžně se základovou spárou (obr. č. 3). Její velikost je jen 

nepatrným zlomkem zatížení plochy spáry [5]: 

 
Obr. č. 3 : Síly na základové spáře v důsledku naklonění D 

                                                      .sin .
i

N N D N D= =                                                  (2) 

Toto napětí je vyrovnáváno na základové spáře třením, takže pohyb nenastane, jestliže 

bude splněna podmínka [5]: 

                                                     i
T N≥ ,  . .

t t
f N N D≥                                                  (3) 

V tomto případě se tlaky p na svislé stěny základové půdy projeví jen nepatrně. 

Lze tedy říci, že při koeficientu tření v obvyklých hodnotách ft = 0,3 až 0,7 nebude mít 

naklonění objektu význam pro velikost vodorovných posunů, zejména když hodnota 

naklonění D nepřekročí 3 až 30‰ [5]. 
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1.7 Geologické podmínky uložení ložiska  

Vlivy dobývání závisí také na geologickém složení pohoří z hlediska 

statigrafického, tektonického a hydrologického. Musíme znát geologický profil ložiska 

v hlavních i uvažovaných směrech, geologický vývoj pohoří, mocnosti jednotlivých 

vrstev a podobně [4]. 

Pro velikost i směr pohybů nadloží má podstatný vliv úklon ložiska a okolního 

souvrství, který lze charakterizovat takto [4]:  

uložení vodorovné    0α =  

             ploché          0 22−  

 ukloněné    22 45−  

 polostrmé   45 70−  

 strmé          70 85−  

 svislé          85 90−  
 

Rozdělení odpovídá podmínkám hornické technologie, ale dá se vhodně použít 

 i při vlivech poddolování. U  různě  nakloněných ložisek mají pohyby různý  charakter. 

U vodorovných a ploše uložených ložisek jsou pohyby v celé oblasti vlivu souměrné, 

svislá složka pohybu – pokles převláda nad složkou vodorovnou – posun a při 

dostatečné hloubce uložení povrch obvykle klesá bez trhlin nebo větších deformací [4]. 

Oblast vlivu u ukloněného ložiska má nesouměrný tvar, který se výrazně projeví  

u polostrmých i strmých úklonů tím, že nad nižšími místy se okraj ovlivněné plochy 

vzdaluje, nad vyššími místy ložiska se přibližuje k průmětu dobývané části ložiska na 

povrch [4]. 

U ukloněných slojí se u pohybu nadloží zvyšuje podíl vodorovné složky, která je 

z hlediska působení na povrchové objekty nebezpečnější. Proto je dobývání ukloněných 

ložisek daleko více zatíženo důlními škodami [4].  
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1.8 Mocnost ložiska  

 Jestliže za stejných podmínek dobýváme různě mocná ložiska, je logické, že čím 

bude mocnost větší, tím budou větší i pohyby v bezprostředním nadloží a také na 

povrchu. Pokles je teda funkcí dobývané mocnosti [1]: 

                                                        ( )s f M=                                                               (4) 

přičemž jde jistě o funkci lineární, teda ve tvaru:  

                                                       .s k M=                                                                    (5) 

   kde s - je pokles, 

         k - konstanta úměrnosti, 

        M - dobývaná mocnost 

 Platí-li obecně, že:  

                                                       maxs M<                                                                  (6) 

pak může vzniknout ještě případ, tzv. aktivace starin v důsledku nových dobývacích 

prací v ložisku se aktivují neúplně stlačené stařiny dřívějších dobývek a tyto pohyby se 

sčítají s novými, takže výsledný pokles může byt větší než dobývaná mocnost [1]. 

1.9 Mezný úhel vlivu 

Pohyby rozrušeného nadloží dobývacích prostor se šíří k povrchu po šikmých 

plochách, jejichž odklon od vodorovné roviny je dán tzv. úhlem vlivu ϕ  (obr. č. 4). 

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

ležícího na okraji vyrubané plochy s uvažovaným bodem na povrchu. Slouží k určení 

charakteru vlivu porubu na zvolený objekt na povrchu [1].  
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Obr. č. 4 : Úhly vlivu 

Když se dobývá dostatečně velká plocha, utvoří se po určité době na povrchu 

poklesová kotlina. Její obvod je určen mezným úhlem vlivu µ . Je definován jako svislý 

úhel, který svírá s vodorovnou rovinou spojnice bodu na okraji vyrubané plochy 

s odpovídajícím bodem na povrchu, kde pohyb nebo deformace jsou rovny nule nebo 

minimální hodnotě, která má za následek ještě přípustné deformace ovlivněných objektů 

[4].  

Mezný úhel je tedy základním pojmem pro teoretické i praktické úvahy o tvaru  

a velikosti poklesové kotliny. Slouží za základ výpočtu předběžných hodnot poklesů  

a deformací a pro stanovení rozsahu vlivu dobývaní na důlní díla v nadloží [4]. 

V ČR není hodnota minimálního poklesu normována, často se používá hodnota 

minimálního poklesu 10 mm, v ostravsko-karvinském revíru hodnota 40 mm. 

Mezný úhel vlivu je závislý na mnoha faktorech, které ovlivňují jeho velikost. 

Jsou to především [4]:  

- Petrografické vlastnosti hornin 

- Úklon ložiska  

- Tektonické poměry 

- Porušení vlivem předchozího dobývaní 

- Hloubka dobývaní 

- Způsob dobývaní 

- Použití základky 

- Hydrogeologické poměry 
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V ostravsko-karvinském revíru byly na základě dlouhodobých zkušenosti přijaty 

hodnoty mezných úhlů vlivu [1]: 

v karbonských vrstvách 65kµ = ,  

v terciérním pokryvu      55tµ = . 

Určitým druhem úhlu vlivu je tzv. úhel zálomový ξ , kterým se rozumí úhel od 

vodorovné roviny, jehož strmé rameno se kladlo od hrany porubu do plochy, v níž 

docházelo k zlomům vrstev. Tyto jevy je možno ovšem pozorovat u menších hloubek 

porubů pod povrchem a v horninách křehkých a tvrdých [1]. 

U větších hloubek se vliv vyrubaných ložisek na povrchu projevuje většinou jen 

prohýbáním vrstev a tvořením poklesové kotliny bez trhlin a místních deformací. Proto 

se definuje někdy jako úhel, jehož strmé rameno je spojnicí okraje vyrubané plochy 

s inflexním bodem poklesové kotliny. Inflexní bod – je místem, kde se vyduté zakřivení 

kotliny mění ve vypuklé [1]. 

1.10 Plná účinná plocha  

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

dobýváním na povrchu. Tato oblast je na povrchu vždy větší než plocha vyrubaného 

ložiska a tvar jejího obrysu se podobá tvaru obrysu plochy ložiska. Překročí-li plocha 

určitou rozlohu, závisející na hloubce ložiska a mezném úhlu vlivu, dosáhne pokles své 

maximální hodnoty maxS  a tato hodnota se ani při zvětšující odrubané ploše nemění [4]. 

Této ploše se říká plná účinná plocha a můžeme ji definovat jako plochu 

v ložisku, kterou je nutno vyrubat, aby pokles uvažovaného bodu P na povrchu byl 

největší. Poloměr r pak charakterizuje velikost plné účinné plochy (obr. č. 5) [4].      
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Obr. č. 5 : Plná účinná plocha pro vodorovně uložené ložisko 

 Poloměr plné účinné plochy vodorovně uložených slojí se odvozuje podle vztahu [4]:    

                                                        .cotr H gµ=                                                           (7)   

,kde H  -  hloubka dobývaní 

        µ   - mezný uhel vlivu 

Bude-li v daném případě pro oblast bodu P vyrubána jen část plné účinné plochy, dojde 

u něj jen k menšímu poklesu:  

                                                             maxS S<                                                              (8)   

a jeho velikost je úměrná této části plné účinné plochy [4].    

Pro ukloněné a strmé sloje se liší podmínky k vytváření poklesové kotliny tím, že 

jsou různé hodnoty mezných úhlů (do podloží, do nadloží a ve směru ložiska) 

a v důsledku toho je plnou účinnou plochou plocha podobající se elipse [1]. 
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Obr. č. 6 : Tvar plné účinné plochy pro ukloněné ložisko – zjednodušená konstrukce 

Je-li řez ložiskem A, B veden po přímce největšího spádu, pak plná účinná plocha 

v tomto řezu je pro bod P na povrchu vymezena u spodního bodu A mezným úhlem 

vlivu do podloží P
µ , u horního bodu B mezným úhlem vlivu do nadloží n

µ . Ve směru 

uložení ložiska je tato plocha vymezena mezným úhlem ve směru µ v rovině kolmé 

k přímce největšího spádu, která prochází body P a Z. Bod Z se nazývá střed 

přitažlivých sil. Tvar plné účinné plochy je charakterizován obrysovou křivkou vejčité 

podoby. Často se tento tvar blíži elipse [1].    

1.11 Poklesová kotlina  

Pro vodorovně uložená ložiska je tvar hranice poklesové kotliny dán tvarem 

vyrubané plochy, hloubkou ložiska pod povrchem a mezným úhlem vlivu. U vyrubané 

plochy omezené přímými čarami, je hranice kotliny dána obalovou křivkou průsečnic 

kuželových ploch přímých kuželů s vrcholy po obvodu vyrubané plochy ABCD 

s povrchem (obr. č. 7) [1]. 
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Obr. č. 7 : Hranice poklesové kotliny u vodorovného ložiska  

Mohou tedy nastat 3 případy velikosti vyrubané plochy [1]: 

a) Je-li její rozměr stejný jako u plné účinné plochy     

 
Obr. č. 8 : Plná účinná plocha 

b) Je-li vyrubaná plocha menší než plná účinná plocha  

 
Obr. č. 9 : Menší než plná účinná plocha 
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c) Je-li vyrubaná plocha větší než plná účinná plocha 

 
Obr. č. 10 : Větší než plná účinná plocha 

1.12 Pozorovací stanice 

Pro sledování účinku poddolování na povrch a na objekty, které se na něm 

nachází, se zřizují pozorovací stanice. Tvar pozorovací stanice závisí na velikosti a 

tvaru poklesové kotliny, počet pozorovacích bodů a jejich hustota se volí s ohledem na 

účel pozorování.  

1.12.1 Rozdělení pozorovacích stanic  

Pozorovací stanice dělíme podle účelu na stanice [13]: 

- pro pozorování poklesů, 

- pro pozorování posunů, 

- pro pozorování vodorovných přetvoření, 

- pro pozorování naklonění, 

- víceúčelové, smíšené. 

Většina pozorovacích stanic se zřizuje ke sledování poklesů, jejichž velikost se 

určuje relativně jednoduše a dostatečně přesně metodami výškového měření.  

Při pozorování ostatních parametrů poklesové kotliny se jedná o stanice smíšené, na 

kterých se kromě poklesů sledují i jiné parametry [13]. 
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1.12.2 Tvary pozorovacích stanic  

Jedná-li se o nehluboká a rozsahem malá ložiska, je pozorovací stanice zřizována 

tak, aby její krajní body byly mimo vlivy poddolování. 

Tvar pozorovacích stanic může být [13]: 

a) liniový - ve tvaru měřické přímky, osového kříže, několika profilů, 

zalomených přímek a trojúhelníkových řetězců.  

b) plošný – ve tvaru čtvercové nebo trojúhelníkové sítě, případně sítě 

roztroušených bodů.  
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2. HISTORIE KOSTELŮ 

Základní údaje: 

REGION: Severní Morava a Slezsko 

KRAJ: Moravskoslezský 

OKRES: Karviná 

2.1 Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly 

Kostel sv. Petra z Alkantary, často nazývaný „šikmý kostel”, se nachází 

v okrajové části města Karviné. Původně byla však tato nynější městská část Karviná - 

Doly samostatným městem, které se nazývalo Karviná, a to až do roku 1949, kdy došlo 

ke sloučení s ostatními obcemi a vzniklo město s jednotným názvem Karviná [7]. 

 

Obr. č. 11 : Původní centrum města Karviná 

Karviná byla městem s výstavnými domy stejně jako hornickými koloniemi, 

reprezentativním zámkem Solcou včetně krásného zámeckého parku, byla zde radnice, 

úřady, pivovar, dva kostely (novější již neexistuje a zůstal jen nynější šikmý kostel), 

školy, řada kulturních i sportovních zařízení a spousta dalších objektů dotvářejících 

občanskou vybavenost většího města. Význam Karviné souvisel především s těžbou 

uhlí, která ovlivnila vznik dalšího průmyslu a podnítila její celkový rozvoj. Postupně 

však to, co bylo původně faktorem dynamického rozvoje města se stalo jeho zkázou. Do 

dneška se zachovalo pouze několik původních objektů, mezi nimi právě tento kostel [7]. 
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Obr. č. 12 : Poloha kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly 

Kostel svatého Petra z Alkantary byl postaven v roce 1736 v barokním slohu. 

Nechal jej postavit místní šlechtic František Wilhelm Larisch na místě dřevěného 

kostela svatého Martina, zmiňovaného již v roce 1447. Jelikož v Těšínském Slezsku 

bylo již svatému Martinovi zasvěceno několik kostelů, byl jako patron nového kostela 

vybrán svatý Petr z Alkantary. Teprve roku 1759 byl kostel konsekrován biskupem 

Filipem Gothardem Schaffhotschem z Vratislavi [7]. 

  
Obr. č. 13 : Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly 

Jedinečnost chrámu spočívá nejen v jeho historické hodnotě, ale zejména 

v souvislostech s následky poddolování, které stavbu natrvalo poznamenalo. 

Po zahájení těžby černého uhlí bylo od roku 1854 pod kostelem vytěženo cca 27 slojí v 

celkové mocnosti přibližně 47 metrů [7].  
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Obr. č. 14 : Znázornění naklonění kostela 

 Kostel poklesl přibližně o 36 m, jeho naklonění činí cca 6,8 stupňů a směruje 

k jihu. Kostelu hrozilo zřícení a ještě počátkem 90. let minulého století byl kostel určen 

k demolici. Naštěstí proběhla v letech 1994-1995 generální oprava objektu a kostel 

se opět zaskvěl v plné kráse. Okolí kostela je dnes upraveno v přírodně krajinářském 

stylu a je opět přístupný veřejnosti [8].  

Kostel byl zařazen do České knihy rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel 

v Česku [7]. 

Souřadnice polohy:   49°50'3"N  18°29'20.999"E 

2.2 Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 

Jednou z nejzajímavějších památek Orlové je zdejší evangelický kostel Slezské 

církve evangelické augsburského vyznání. Evangelickému kostelu hrozila zkáza, 

dodnes však stojí a tvoří jednu z nejzajímavějších pamětihodností Orlové [9]. 

Základní kámen byl položen 24. června 1861 a po dokončení stavby se konalo 

slavnostní posvěcení 15. října 1862 [9]. 

Období 1861 až 1886 bylo ve znamení rychlého rozvoje a růstu sboru. Bylo nutné 

vybudovat druhé pavlače. Střecha kostela byla pokryta zinkovým plechem. V roce 1910 

se objevily první škody na farní budově a kostele způsobenou hornickou činností [11]. 

V období první světové války byly v roce 1915 zabaveny zvony kostela a byly 

nahrazeny novými před koncem války. V roce 1922 byly zakoupené nové varhany 
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 a byla zavedena elektrifikace do kostela. V roce 1929 byl postaven nový oltář a 

položena dlažba v prostoru před oltářem. V roce 1930 byl uzavřen evangelický hřbitov 

z důvodu hornické činnosti [11].  

 

Obr. č. 15 : Původní fotografie kostela  

V roce 1939 vypukla Druhá světová válka, po ní dochází k opětovnému ustálení 

života sboru. V roce 1950 je nucen sbor opravit kostel v důsledku hornické činnosti.  

Ta byla stále intenzivnější a projevy škod byly stále větší. V roce 1958 byly provedeny 

další opravy na kostele [11]. 

V roce 1970 byla provedena rozsáhlá oprava kostela. Sbor byl nucen se kvůli ní 

zadlužit. Poškození kostela bylo stále větší, sbor již začal jednat o generální opravě, 

která by obsahovala zabezpečení základů [11]. 

V květnu 1980 se přistoupilo ke generální opravě kostela. Nebezpečné byly 

především trhliny v klenbách, které hrozily zřícení, dále se trhliny vyskytovali  

v obvodovém zdivu, především nad okny a dveřními prostory. Svou konstrukcí byla 

budova málo odolná proti deformacím terénu v důsledku poddolování. Kostel byl 

zpevněn nosníky  a  ocelovými   obručemi, rovněž byla vyměněna elektroinstalace. Byla 

i provedena důkladná oprava fasády a kompletní nástřik celého kostela. Celá střecha 

byla pokryta hliníkovým plechem, ale ani tyto opravy nebyly posledními [11]. 

Počátkem září 2003 sbor začíná přemýšlet nad osudem kostela, který je vážně 

poškozen otřesy v důsledku činnosti místních dolů. 21.3.2004 byl kostel uzavřen.  

Po dlouhých vyjednáváních bylo v roce 2005 přistoupeno ke generální opravě kostela, 

kdy opět hrozilo zřícení kleneb a bylo zapotřebí vyměnit i nefunkční statické 

zabezpečení stavby [11]. 
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Tato kulturní památka stojí na poddolovaném území, a proto na ní mají 

doznívající i probíhající důlní vlivy stále dopad. Přestože můžeme říci, že stav kostela je 

poměrně stabilizovaný, objevují se další drobná poškození, která se průběžně řeší [11].  

Nutná opatření, která byla v minulosti učiněna pro zajištění statiky objektu, do 

určité míry znehodnocují krásu a monumentalitu jeho interiéru [11]. 

Kostel představuje zajímavý příklad sakrální architektury období po polovině  

19. století, výrazně se uplatňující v urbanismu města Orlové a také v památkovém fondu 

severomoravského regionu [10]. 

Evangelický kostel v Orlové je jednolodní stavbou z roku 1862, realizovanou 

stavitelem Josefem Grosem z Těšína ve stylu doznívajícího romantického klasicismu. 

Kostel je dokladem evangelické tradice v regionu [10]. 

    

Obr. č. 16 :  Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 

V polygonálně uzavřeném presbyteriu je situován oltář, vybudovaný v pozdním 

novorenesančním slohu, řezbářem Nitrou z Horních Bludovic. V centru oltáře je obraz 

Vítězného Krista. Po stranách oltáře jsou instalovány dvě dřevěné sochy. Nalevo 

apoštol Petr a napravo apoštol Pavel. Oltář je zdoben několika figurálními reliéfy 

andílků. Pod vrcholovým křížem je zasazena kruhová barevná vitráž se symbolickým 

motivem holubice. Ve věži kostela jsou zavěšeny tři kostelní zvony z roku 1918 [10]. 

Evangelický kostel je charakteristický tím, že se nachází na poddolovaném území 

a od počátku 20. stol. se na stavbě projevují důlní vlivy. Kostel byl několikrát 

opravován a poslední generální oprava proběhla v roce 2005 [10]. 
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Ministerstvo kultury ČR dne 31.7.2001 prohlásilo podle § 2 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kostel Slezské církve 

evangelické augsburského vyznání za kulturní památku [11]. 

 
Obr. č. 17 : Poloha kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 

 

 Souřadnice polohy: 49°50'45.22"N, 18°26'23.31"E 

 



Bc. Katarína Hajdová: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací stavebních objektů 

 

2012                                                                                                                         23 

3. METODY MĚŘENÍ 

Geodetické metody měření pohybů a deformací si vyžadují, aby byla v předstihu 

před měřením vybudovaná síť pozorovacích stanic na objektu a v jeho blízkém okolí. 

Pohyby a deformace je možné měřit vícerými geodetickými metodami. Předností 

geodetických metod je možnost určování posunů v relativních i absolutních hodnotách. 

O výběru konkrétní metody rozhoduje zejména rozsah a účel měření, požadovaná 

přesnost, velikost očekávaných posunů, konfigurace terénu a samozřejmě technické, 

ekonomické i časové podmínky [6]. 

3.1  Výškové měření 

Výškovým měřením určujeme výškové rozdíly mezi dvojicemi bodů na zemském 

povrchu. 

Absolutní výška bodu – je to svislá vzdálenost bodu od zvolené základní srovnávací 

plochy. Jako základní srovnávací plochu volíme hladinovou plochu procházející 

nulovým výškovým bodem, který představuje střední hladina nejbližšího moře. 

Absolutně výšky vyjádřené ve vztahu ke střední hladině moře označujeme jako 

nadmořské výšky [12]. 

Relativní výška bodu – neboli převýšením jednoho bodu k druhému, je kolmá 

vzdálenost skutečných horizontů procházejících těmito body [3]. 

 

 Obr. č. 18 : Nadmořská výška bodu 

Zdánlivý horizont – je tečnou rovinou ke skutečnému horizontu v daném bodě. 

Vytyčujeme ho měřickým přístrojem. Je-li vzdálenost mezi body malá (60 – 70 m), 
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můžeme hladinové plochy považovat za vodorovné roviny a ztotožnit je se zdánlivými 

horizonty. Na větších vzdálenostech se projevuje vliv zakřivení Země [3]. 

Určovaní výškových rozdílu a tím i výšek bodů může byt provedeno různými 

přímými nebo nepřímými metodami. Volba metody závisí mimo jiné na požadované 

přesnosti [3].  

Výškové rozdíly měříme [12]:  

- trigonometrickou metodou, kterou aplikujeme na měření převýšení a výšek na blízké 

body a na větší vzdálenosti, kdy k odměřeným hodnotám převýšení přiřazujeme opravu 

ze zakřivení Země a opravu z refrakce, 

- geometrickou nivelací, při které výškový rozdíl určíme pomocí krátkých vodorovných 

přímek, 

- využitím fyzikálních vlastností tekutiny – hydrostatickou nivelací a barometrickou 

metodou z rozdílů tlaku vzduchu a teplot na jednotlivých měřených bodech. 

Největší využití má geometrická nivelace. Princip je jednoduchý a umožňuje dosáhnout 

velmi přesné výsledky. 

3.1.1 Geometrická nivelace ze středu 

Nivelaci s vodorovnou záměrou a přístrojem postaveným uprostřed mezi latěmi 

nazýváme geometrická nivelace ze středu. Je to způsob měření, při kterém výškový 

rozdíl dvou bodů AB
H∆  určíme pomocí vodorovné přímky [3].  

Na body A a B stavíme nivelační latě, na kterých čteme odečtení z (vzad)  

a p (vpřed) při vodorovné záměrné přímce nivelačního přístroje (obr. č. 19) [3] : 

                                               AB
H z p∆ = −                                                      (9) 

 
Obr. č. 19 : Určení výškového rozdílu nivelaci – nivelační sestava 



Bc. Katarína Hajdová: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací stavebních objektů 

 

2012                                                                                                                         25 

Při nivelaci ze středu je vzdálenost mezi body dvojnásobná, to má za následek 

poloviční počet postav stroje a tedy větší produktivitu práce. Délka záměry se volí podle 

svažitosti terénu a podle zvětšení dalekohledu, avšak max. 30m. Nejdůležitější výhodou 

geometrické nivelace ze středu však je vyloučení některých systematických chyb, které 

při nivelaci vznikají [3].  

3.1.2 Stanovení přesnosti provedeného nivelačního měření 

Přesnost nivelačního měření je charakterizovaná jeho střední kilometrovou 

odchylkou 0m . Tuto chybu lze jednoduše odvodit z měření tam a zpět, kdy si nivelační 

pořad rozdělíme na několik oddílů a srovnáme jejich výškové rozdíly. Jde tedy 

o dvojice měření nestejné váhy, kdy váha je nepřímo úměrná délce nivelačního oddílu. 

Střední kilometrová chyba dvojí nivelace je dána vztahem [14]:  

0

1 1

2

dd
m

n s

 
= ±   

                                                    (10) 

,kde  n  – počet oddílů, 

        d  – rozdíl převýšení v oddíle mezi měřením tam a zpět, 

      s – délka příslušného oddílů. 

Maximální povolené střední kilometrové chyby pro nivelaci v obou směrech jsou 

uvedené v tabulce č. 1 [14]: 

Tabulka č. 1: Maximální povolené střední kilometrové chyby 

 

R
n  je počet měřených oddílů v připojovacím pořadu. 

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

hodnotu vypočtenou podle vztahu [14]: 

                                                  35.10v L
−∆ = ±                                                     (11) 
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Při technické nivelaci nesmí odchýlka překročit hodnotu vypočtenou podle 

vztahu: 

                                                  340.10v L
−∆ = ±                                                     (12) 

, kde L - je délka oboustranně připojeného připojovacího pořadu.  

3.1.3 Chyby nivelace 

Při nivelačním měření se mohou vyskytnout hrubé chyby a omyly, které vznikají 

např. nepozorností měřiče. Těmto chybám se snažíme zabránit hlavně tím,  

že provádíme kontrolní měření, abychom takové chyby objevili a z výsledků měření 

odstranili. Je málo pravděpodobné, že při kontrolním měření uděláme tentýž omyl nebo 

hrubou chybu. Zbudou tedy ve výsledcích měření další dvě kategorie chyb,  

a to systematické a nahodilé. Systematické chyby jsou takové, které můžeme eliminovat 

zavedením příslušných oprav nebo měřickým postupem. I když odstraníme omyly, 

hrubé a systematické chyby, výsledky měření se budou od sebe lišit malými hodnotami, 

což je zapříčiněno nahodilými chybami. Jedině z výskytu nahodilých chyb můžeme 

objektivně stanovit přesnost použité metody měření [3]. 

Mezi systematické chyby nivelace patří [12] : 

1. Chyba ze sklonu záměrné přímky. U libelových nivelačních přístrojů způsobuje 

nepřesná rektifikace hlavní osové podmínky L II Z , u kompenzátorových nivelačních 

přístrojů záměrný paprsek po průchodu kompenzátorem  není ve  vodorovné  poloze 

a  s  horizontálou svírá úhel ϕ  (obr. č. 20). 

 
Obr. č. 20 : Chyba ze sklonu záměrné přímky   

 

Chybu vyloučíme nivelaci ze středu. Při měření záměrami stranou (např. při 

měření profilů), každé čtení na lati je zatíženo chybou 1∆  podle rovnice:  
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                                                             1 1.
cc

cc
s

ϕ

ρ
∆ =                                                        (13) 

Kromě toho chybou 1∆  je zatíženo čtení zpět, kterým určujeme výšku horizontu 

přístroje P
H . Výška bodu určená záměrou stranou bude pak ovlivněna úměrnou chybou 

rozdílu délek záměr: 

                                               (14)            

 

2. Chyba ze zakřivení Země a refrakce.  Společný účinek chyby ze zakřivení Země 

(z rozdílu mezi zdánlivým a skutečným horizontem) a z refrakce (obr. č. 22) teoreticky 

vyloučíme jako v případě předchozí chyby, nivelací ze středu.  

 
Obr. č. 21 : Chyba ze zakřivení Země a z refrakce 

 

Při pracích náročných na přesnost měření je ještě třeba doplnit požadavek, aby 

záměry neprocházely těsně nad terénem (nemají klesnout pod 0,5m). Záměru stranou 

ovlivňuje chyba hodnotou 2∆ : 

                                              2
2

1

2.

k
s

r

−
∆ =                                                    (15) 

, kde k- je refrakční koeficient, jeho hodnota není stálá, mění se v závislosti na 

atmosférických podmínkách (teplota, tlak a vlhkost vzduchu), nadmořské výšce  

a prostředí, kterým prochází záměra. 

( )1 . .
cc cc

H cc cc
s s s

ϕ ϕ
δ

ρ ρ
∆ = − = ∆
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3. Chyba z nesvislé polohy nivelační latě. Představuje jednostrannou kladnou 

systematickou chybu náhodné velkosti, tj. na nesvisle postavené nivelační lati ve směru 

záměrné roviny odměříme vždy větší laťový úsek (obr. č. 22). Chyba se výrazné 

projevuje hlavně při měření na horní části latě.  

 

Obr. č. 22 : Chyba z nesvislé polohy nivelační latě 

Chybu odstraníme „kýváním“ latí ve směru záměry a využitím svislého vlákna 

nitkového kříže nebo využitím libely. Chybu vyjadřujeme rovnicí: 

                              2
3 ´ ´ .́cos 2. .́sin

2
l l l l l

α
α∆ = − = − =                                    (16) 

4. Chyba z nesprávné délky nivelační latě. Vzniká změnami délky latě účinky teploty 

a vlhkosti vzduchu. S velikosti chyby se zabýváme u invarových latí a to v případech 

přesných měření realizovaných v členitém terénu, když se střídají záměry na různých 

místech laťové stupnice. 

5. Chyba ze změny výšky přístroje a latě v průběhu měření. Vzniká tím, že nohy 

stativu se váhou přístroje zatlačují do půdy, takže přístroj postupně mění výšku 

horizontu. S takovou chybou se setkáváme především v zimě, kdy nohy 

stativu postupně zapadávají. Podobný jev může nastat i při zapadávaní latě při 

nesprávně zatlačené podložce do půdy. Chybu z výsledků měření odstraňujeme 

dvojicemi záměr, např. v poradí : 1 1 2 2, , ,z p p z . Horizont přístroje a správný laťový úsek 

vytvoříme průměrem obou čtení. 

Mezi nahodilé chyby nivelace patří [3] : 

1. Chyba ve čtení na lati (resp. odhadu nejmenšího dílku latě) bude závislá na zvětšení 

dalekohledu, vzdálenosti, tvaru dílku na lati a tvaru nitkového kříže. U přesné nivelace  

a velmi přesné nivelace musí být použito optického mikrometru. 
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2. Chyba z nepravidelnosti refrakce je způsobená nepravidelným ohříváním ovzduší  

a projevuje se chvěním. Takovéto intenzívní prohřívaní ovzduší je zejména nad 

určitými plochami jako jsou např. silnice, betonové plochy, drážní tělesa. Aby tato 

nahodilá chyba byla co nejmenší, musíme volit pro měření vhodnou dobu a záměrám 

nad uvedenými plochami se vyhnout nebo je volit co nejvýše nad těmito plochami. 

3. Chyba z nepřesně urovnané libely a tím i záměrné přímky. Tato chyba závisí na 

způsobu urovnávání libely a citlivosti nivelační libely na nivelačním přístroji. 

Koincidenční způsob urovnávání libely snižuje tuto chybu na minimum. Rovněž 

kompenzátorové nivelační přístroje tuto chybu potlačují na minimální hodnoty. 

3.2 Polohové měření   

Geodetické řešení různých úloh polohového charakteru vyžaduje, abychom měli 

k dispozici množinu pevných bodů, polohově navzájem jednoznačně určených  

a orientovaných v určité souřadnicové soustavě [14].  

Metody určování polohy bodů se dělí na [14]:  

a) Polární metoda – polohu bodu určujeme pomocí vodorovného úhlu a délky.  

b) Ortogonální metoda -  při této metodě se podrobné body zaměřují 

pravoúhlými souřadnicemi (staničením, kolmicí) k měřické přímce. 

c) Metoda konstrukčních oměrných – používá se pro zaměřování pravoúhlých 

výstupků budov.   

d) Trigonometrické metody – jsou charakteristické tím, že základním měřicím 

i výpočetním celkem je trojúhelník. 

- Protínaní vpřed – poloha neznámého bodu se určuje ze dvou známých 

bodů. Souřadnice nového bodu můžeme určit různými metodami podle 

toho, které základní veličiny (uhly, směry nebo délky) byly měřeny. 

- Protínaní zpět – souřadnice nového bodů určíme měřením úhlů na 

známé body z tohoto bodu.   

e) Polygonometrické úlohy – lze je považovat za nejjednodušší metody pro 

vytvoření PPBP. V praxi se velmi často používají, protože se dají dobře 

přizpůsobit přírodním podmínkám měření. 
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Druhy polygonových pořadů [14]:  

1. otevřené 

                    - Oboustranně připojený a orientovaný (vetknutý) polygonový pořad,  

        - Oboustranně připojený a jednostranně orientovaný polygonový pořad, 

        - Oboustranně připojený (vsunutý) polygonový pořad, 

                    - Jednostranně připojený a orientovaný (volný) polygonový pořad. 

                    2. uzavřené 

                    - orientovaný pořad, 

                    - neorientovaný pořad.  

f) Kombinované metody – jsou takové způsoby určení polohy bodů, při 

kterých se potřebné údaje získávají v trojúhelnících a výpočet se provádí 

polygonometrickým způsobem.   
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3.3  Určení naklonění promítáním na stupnici   

Metoda spočívá v promítnutí významných bodů pomocí teodolitu na stupnici 

umístněnou před objektem kolmo na směr záměry (obr. č. 23). Teodolit postavíme  

do bodu S1 a před stavbou umístníme stupnici (nivelační lať, pásmo) kolmo na směr 

záměry. Jestliže měření provádíme periodicky je dobré si polohu stanoviska i stupnice 

stabilizovat, např. pomocí hřebíku, kolíků apod. Stanovisko volíme dostatečně daleko, 

aby úhel záměry nebyl příliš strmý, když při dané citlivosti libely se s rostoucím 

výškovým uhlem projeví chyba v nesvislosti svislé osy teodolitu a kolimační chyba.  

Na druhou stranu s rostoucí vzdálenosti klesá schopnost odečíst stupnici přímo 

dalekohledem a v rovině stupnice musíme zařazovat signál (vytyčka, visící olovnice)  

a s jeho pomocí stupnici odečíst [13].   

 
Obr. č. 23 : Schéma měření svislosti vysoké stavby promítáním na stupnici 

 Osu stavby určujeme jako průměr z levého a pravého boku stavby v daném 

horizontu. Pro zvýšení přesnosti zaměřujeme body v obou polohách dalekohledu  

a děláme průměry z obou odečtení na stupnici. Pro (obr. č. 23) platí, že odečtení levého 

a pravého boku na stupnici 1 u základů tvoří hodnoty 3´ a 4´ a horní části komínu 

odečtení 1´ a 2´.  

Celkovou odchylku ve směru stupnice vypočteme jako:  

                                           1

3 4 1 2
.

2 2

D
v

D d

′ ′ ′ ′+ +   
= −   

−   
                                        (17) 
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, kde D  - je vzdálenost teodolitu od objektu  

         d  – vzdálenost stupnice (latě) od objektu 

Pro měření je důležité umístnit stupnici kolmo na osu záměry, neboť odchylka  

od kolmice způsobuje zvětšení odečteného úseku. Druhé stanovisko obvykle volíme 

kolmo na první směr a měření vyhodnocení provedeme obdobně. Skutečné naklonění 

osy stavby určujeme obvykle graficky (obr. č. 24) tak, že si vyneseme směry obou 

stupnic a ve vhodném měřítku na ně vektory posunů 1v  a 2v . Výsledný vektor posunu v  

obdržíme jako spojnici průsečíku vektorů a průsečíku kolmic na jednotlivé vektory [13].    

 
Obr. č. 24 : Schéma výpočtu naklonění z naměřených vektorů 

Postup výpočtu naklonění: 

Vložíme-li počátek souřadnic do paty vektoru v  a osu X  do vektoru 1v , potom 

platí, že vrchol vektoru v  má souřadnice [13]:  

                        1v
X v=          ( ) ( )2 1 2.sin .cos . 90vY v v v tgα α α= + − −                        (18) 

odtud potom:  

                                         2 2
v vv X Y= +                v

v

Y
arctg

X
δ =                                  (19) 

, kde δ je úhel mezi vektory 1v  a v . 

Naklonění stavby pak vypočteme jako [13]: 

                                                                 h

v
i

h
=                                                          (20) 
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, kde h je výškový rozdíl mezi měřenými horizonty a směr naklonění odečteme 

úhloměrem od některé stupnice. Polohu stanovišť teodolitu stačí odpíchnout z mapy 

velkého měřítka a stupnice umístnit kolmo na směr záměry pomocí hranůlku [13].  

3.4  Přímé určování poměrných přetvoření měřidly   

Poměrné přetvoření můžeme určovat přímo měřením vzdálenosti mezi dvěma 

body měřidlem nebo nepřímo pomocí tensometru. Zatím co tensometrem určujeme 

přetvoření úseku, který je dán velikosti tensometru (maximálně několik decimetrů), 

měřidly můžeme měřit přetvoření na delším úseku [13]. 

Rozlišujeme měření přetvoření terénu a měření přetvoření objektů. Abychom 

mohli přetvoření měřit, musíme vždy stabilizovat pevné body na objektu nebo v terénu. 

Protože přesnost určení přetvoření se zvyšuje s rostoucí velikosti měřené délky, 

přizpůsobujeme metodu měření požadavku na přesnost určení přetvoření a platí [13]:  

                                         
3.10

.
2

l

l
m m ε

−

= ±                                                   (21) 

 
Graf č. 1 : Srovnání požadované přesnosti měření krátkých délek s přesnosti měřidel pro přesnosti 

přetvoření 0,2 mm/m 

Z grafu č. 1 vyplývá,  že  mikrometr můžeme použit teprve od  vzdálenosti  přes 

10 cm, takže musíme konstruovat speciální dilatometry, kde malé změny měříme 

mikrometrem. Posuvné měřítko můžeme použít teprve od vzdálenosti větší jak 0,5 m. 

Přesnější výsledky lze dosáhnout použitím tensometrů [13].  
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Chceme-li zajistit přesnost 0,2 /m mm mε = ± , musíme pro různé délky použít 

různé typy měřidel podle jejich přesnosti. Pro krátké vzdálenosti můžeme použit různé 

dilatometry, kde změny jsou určovány obvykle mikrometry, případně posuvná měřítka. 

Pro větší vzdálenosti nad 1m obvykle používáme budˇ měřická pásma, nebo 

elektrooptické dálkoměry. Potřebná přesnost měření vzdáleností je uvedena na  

grafu č. 1 a grafu č. 2 [13].   

 

 

Graf č. 2 : Srovnání požadované přesnosti měření dlouhých délek s přesnosti měřidel pro přesnosti měření 

0,2 mm/m 

Z grafu č. 2 vyplývá, že délkové měření pásmem při 0,34 /mm mλ = vyhovuje 

požadavku až při délkách přes 20 m. Obdobné výsledky dá i měření elektrooptickým 

dálkoměrem. Je tedy vidět, že pro kratší délky pod 20m obvykle na objektech, se musí 

volit speciální způsob měření, aby se zaručila požadovaná přesnost [13]. 

3.5  Měření a určovaní délek 

Měření délek představuje v geodézii druhý základní úkon. Uskutečňuje  

se různými způsoby a měřickými pomůckami. Pod označením délka rozumíme 

vzdálenost mezi dvěma body [12].  

Pokud se při některých metodách měření určí šikmá délka, stanoví se výpočtem 

vodorovná délka podle vzorce: 

                                             .cos .sin
s s

s d d zβ= =                                           (22) 

,kde s - je šikmá vzdálenost,  

       d - vodorovná vzdálenost, 



Bc. Katarína Hajdová: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací stavebních objektů 

 

2012                                                                                                                         35 

      β  - výškový úhel,  

        z - zenitový úhel. 

 

 
Obr. č. 25 : Redukce délky 

Podstatou měření délek je porovnávání určované délky s délkovým normálem – 

metrem a vyjadřuje se v jednotkách tohoto normálu [12]. 

Podle toho jakých měřidel používáme a jakými postupu délky měříme, 

rozdělujeme délkové měření na přímé a nepřímé. U přímého měření délek měřenou 

vzdálenost přímo porovnáváme s měřítkem nebo měřidlem, tj. že měřidlo klademe 

přímo na měřenou délku. U nepřímého způsobu měření délek určujeme délku z jiných 

přímo měřených veličin, a to zpravidla zvláštním způsobem nebo výpočtem [3].    

K přímému měření délek mohou být použitá měřidla tuhá (např. koncová měřítka 

nebo latě), nebo netuhá (pásma) [3].    

Pro výrobu měřických pásem může být použito různých materiálů. Pásma můžou 

být: 1. Invarová pásma, 

       2. Ocelová pásma, 

       3. Plátěná pásma, 

       4. Pásma z umělých hmot.  

Vyrábí se v různých délkách (10m, 20m, 30m,50m). 
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4. VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH POHYBŮ A  

DEFORMACI KOSTELA SLEZSKÉ CÍRKVE 

EVANGELICKÉ AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ V 

ORLOVÉ 

Pozorovací stanici tvoří 16 bodů umístěných na objektu a 6 bodů 

stabilizovaných na povrchu v blízkosti kostela. Situační schéma pozorovací stanice je 

zřejmá z obr. č. 26. 

 

Obr. č. 26 : Situační plán pozorovací stanice v Orlové 

Polygonový pořad byl vyrovnán pomocí programu Kokeš 7.25. Výpočtový 

protokol  a  seznam souřadnic  pro lokalitu  Orlová je  uveden  v  příloze č. 3.1  

a  příloze č. 3.2.  
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4.1 Určení poklesů 

Poklesy jsou odvozovány z výšek bodů pozorovací stanice. Výšky se určovaly 

metodou geometrické nivelace ze středu. 

4.1.1 Připojovací nivelační pořad 

První výškové měření bylo provedeno dne 1.11.2011, při teplotě 14,3 °C a tlaku 

988 mbar. Druhé 25.3.2012, při teplotě 12°C a tlaku 922 mbar. Při nivelaci byl použit 

elektronický nivelační přístroj Leica DNA 03 v. č. 254 48, stativ, dvě nivelační latě 

s kódovým čtením a dvě nivelační podložky.  

Při měření byla použitá metoda přesné geometrické nivelace ze středu, která je 

popsaná v kap. 3.1.1. 

Výchozím bodem pro připojení bodu č. Ge 7-21 umístněném na kostele byl bod  

č. Ge 6-23, který se nachází na náměstí v Orlové. Výška nivelačního bodu č. Ge 6-23 

byla naposled ověřená v říjnu 2011 a jeho výška činí 225,9923 m. Výška tohoto bodů 

byla k uvedeným termínům získaná od pracovníků Dolu Karviná. Stabilita bodu  

č. Ge 6-23 byla ověřená zaměřením pomocného bodu č.  6A a bodu č. 443. 

Tabulka č. 2: Hodnoty výšek výchozího bodu č. Ge 6-23 

BOD 
NADMOŘSKÉ VÝŚKY [m] 

III.08 VIII.08 IV.09 IX.09 V.10 X.10 IV.11 X.11 

Ge 6-23 226,0119 226,0126 226,0084 226,0109 226,0056 225,9956 226,0020 225,9923 

6A 227,0923 227,0934 227,0882 227,0917 227,0856 227,0765 227,0831 227,0728 

443 234,5308 234,5306 234,5289 234,5327 234,5265 234,5158 234,5224 234,5130 
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Graf č. 3: Pokles výchozího bodu č. Ge 6-23  

 

Nivelační pořad byl rozdělen na dva nivelační oddíly: bod č. Ge 6 - 23 – bod  

č. 443 (čepová značka nacházející se 0,5 m nad zemi) a bod č. 443 – bod č. Ge 7-21 

(nacházející se na severní zdi kostela ve výšce cca 0,5 nad terénem). Naměřené hodnoty 

se automatický ukládali na paměťové medium elektronického nivelačního přístroje. 

Vypočtené zápisníky  jsou  uvedeny v  přílohách  č. 1.1  až  č. 1.6  pro měření  

z 1.11.2011 a v přílohách č. 1.7 až č. 1.12 pro datum 25.3.2012. 

Přesnost nivelačního měření, které bylo provedeno 1.11.2011 je uvedeno 

v tabulce č. 3 a pro 25.3.2012 v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 3: Přesnost připojovacího nivelačního pořadu ze dne 1.11.2011 

ODDÍL 
1.11.2011 

PŘEVÝŠENÍ 
d dd DÉLKA 

ODDÍLU s 
dd/s 

POVOLENÁ 
ODCHYLKA 

∆v  TAM ZPĚT 

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

Ge 6-23 - 443 8,5204 -8,5203 0,1 0,01 0,4 0,03 3,2 

443 - Ge 7-21 28,0410 -28,0406 0,4 0,16 0,5 0,32 3,5 

∑ 36,5614 -36,5609 0,9 0,17 0,9 0,35 4,7 

  

Výpočet střední kilometrové chyby dvojí nivelace dle (10): 

0

1 1 1 1
.0,35 0, 21 /

2 2 2

dd
m mm km

n s

 
= ± = ± = ±    

225,9800
225,9850
225,9900
225,9950
226,0000
226,0050
226,0100
226,0150

N
ad

m
oř

sk
á 

vý
šk

a 
[m

]

Pokles výchozího bodů Ge 6-23 za období  
III.08 - X.11



Bc. Katarína Hajdová: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací stavebních objektů 

 

2012                                                                                                                         39 

Tabulka č. 4: Přesnost připojovacího nivelačního pořadu ze dne 25.3.2012 

ODDÍL 
25.3.2012 

PŘEVÝŠENÍ 
d dd 

DÉLKA 
ODDÍLU s 

dd/s 
POVOLENÁ 
ODCHYLKA 

Δv  TAM ZPĚT 

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

Ge 6-23 - 443 8,5191 -8,5181 1,0 0,90 0,36 2,51 3,0 

443 - Ge 7-21 28,0379 -28,0369 1,0 1,00 0,45 2,22 3,4 

∑ 36,5570 -36,5550 0,9 1,90 0,81 4,73 4,5 

 

Výpočet střední kilometrové chyby dvojí nivelace dle (10): 

0

1 1 1 1
.4,73 0,77 /

2 2 2

dd
m mm km

n s

 
= ± = ± = ±    

Výpočet maximální střední kilometrové chyby pro VPN IV. řádu: 

1,77
1,00 2, 25

R

mm
n

+ =  

Nivelační tahy byly naměřeny s dostatečnou přesnosti, v mezích dovolených 

odchylek. 

4.1.2 Výškové zaměření bodů pozorovací stanice 

Při výškovém zaměření bodů (č. 1 až č. 16) pozorovací stanice na kostele a bodů 

(č. 5001 až č. 5006) kolem kostela byla využitá technická nivelace. Nivelační pořad 

začínal a končil na ověřeném bodě č. Ge 7- 21. Z vypočtených výšek jednotlivých bodů 

byly určeny celkové a dílčí poklesy. 

 Poklesy bodů (č. 5001 až č. 5006) pozorovací stanice stabilizovaných na povrchu 

v blízkosti kostela nelze vyhodnotit v delším časovém období, neboť musely být 

obnoveny. Je možné vyhodnotit jen změny za období listopad 2011 a březen 2012. 

Vypočtené hodnoty jsou znázorněny v grafu č. 4. 

Nadmořské výšky bodů na povrchu (č. 5001 až č. 5006)  jsou uvedeny v tabulce  

č. 5 a výšky bodů (č. 1 až č. 16) na kostele v tabulce č. 6. Poklesy bodů na kostele se 

posuzovaly vzhledem k měření z května 2006 a k měření z března 2012. Vypočtené 

hodnoty jsou znázorněny v grafu č. 5 a grafu č. 6. 
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Tabulka č. 5: Nadmo

evangelické 

BOD 
Listopad 2011

5001 

5002 

5003 

5004 

5005 

5006 

 

Graf č. 4: Poklesy bodů
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Nadmořské výšky a poklesy bodů kolem kostela

evangelické augsburského vyznání v Orlové 

NADMOŘSKÉ VÝŠKY [m] POKLES s [mm]

Listopad 2011 Březen 2012 III.2012 -XI.2011

262,367 262,366 -1 

262,293 262,287 -6 

261,828 261,824 -4 

261,665 261,667 2 

261,875 261,871 -4 

262,091 262,090 -1 

: Poklesy bodů kolem kostela Slezské církve evangelické augsburského 

vyznání v Orlové 

5002 5003 5004 5005

POKLES BODŮ KOLEM KOSTELA V ORLOVÉ V 
OBDOBÍ  III.12 - XI.11

 a deformací stavebních objektů 
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 kolem kostela Slezské církve 

POKLES s [mm] 

XI.2011 

Slezské církve evangelické augsburského 

 

5006

V ORLOVÉ V 
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Tabulka č. 6: Nadmořské

BOD 

 
NADMOŘSKÉ VÝ

 
V.06 III.10 

1 262,956 262,848 

2 263,020 262,910 

3 263,077 262,966 

4 263,127 263,015 

5 263,417 263,305 

6 263,472 263,361 

7 263,440 263,329 

8 263,350 263,239 

9 263,302 263,193 

10 263,110 263,003 

11 263,130 263,022 

12 263,038 262,932 

13 262,817 262,709 

14 262,797 262,692 

15 262,768 262,663 

16 262,787 262,680 

 

Graf č. 5: Poklesy bodů na kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání 
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řské výšky, poklesy a dílčí poklesy bodů na kostele Slezské církve

evangelické augsburského vyznání v Orlové

 
ŘSKÉ VÝŚKY [m] 

 

 
POKLES s [mm]

 

XI.11 III.12 XI.11 - III.10 XI.11 - V.06 III.12 

262,827 262,821 -20 -129 

262,889 262,883 -21 -131 
262,946 262,940 -21 -131 

262,995 262,989 -20 -132 

263,285 263,280 -21 -132 

263,340 263,335 -21 -132 

263,307 263,303 -22 -133 
263,218 263,214 -21 -132 

263,171 263,164 -22 -131 

262,982 262,977 -21 -128 

263,001 262,997 -21 -129 

262,911 262,908 -21 -127 
262,687 262,683 -22 -130 

262,672 262,668 -20 -125 
262,642 262,637 -21 -126 

262,659 262,654 -22 -128 

ů na kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

v Orlové 

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

POKLES BODŮ NA KOSTELE V ORLOVÉ V 
OBDOBÍ  III.12 - XI.11

 a deformací stavebních objektů 
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ů na kostele Slezské církve 

Orlové 

POKLES s [mm] 

III.12 - XI.11 III.12 - V.06 

-6 -135 

-6 -137 

-5 -137 

-6 -138 

-5 -137 

-5 -137 

-4 -137 

-4 -136 

-7 -138 

-4 -133 

-4 -133 

-3 -130 

-4 -134 

-4 -129 

-5 -131 

-5 -133 

 na kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání  

 

16

 NA KOSTELE V ORLOVÉ V 
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Graf č. 6: Poklesy bodů na kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

Poklesy bodů pozorovací stanice stabilizovaných v

nebylo možné vyhodnotit v

určeny jenom poklesy za období od listopadu 2011 do b

byl  zaznamenán na bodě č

č. 5001 s hodnotou -1 mm. 

Poklesy 16 bodů na kostele byly porovnány za

2012. Největší pokles byl zaznamenán na bod

nejmenší pokles vykazoval bod 

2012 byl největší pokles na bod

byl na bodě č. 12 a to -3 mm. 

Z vypočtených hodnot je možné usoudit, že zjišt

dosahují přibližně hodnot 
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ů na kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

v Orlové za období III.12 – V.06 

ů pozorovací stanice stabilizovaných v terénu po obvodu kostela 

nebylo možné vyhodnotit v delším časovém období, z důvodu jejich zni

eny jenom poklesy za období od listopadu 2011 do března 2012. Maximální pokles 

odě č. 5002 a to -6 mm, naopak  minimální  pokles

1 mm.  

ů na kostele byly porovnány za období květen 2006 až b

tší pokles byl zaznamenán na bodě č. 4 a na bodě č. 9 s hodnotou 

nší pokles vykazoval bod č. 14 a to -129 mm. V období listopad 2011 a b

ětší pokles na bodě č. 9, hodnota poklesu činila -7 mm. Nejmenší pokles 

3 mm.  

tených hodnot je možné usoudit, že zjištěné poklesy za p

ě hodnot -5 mm.  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POKLES BODŮ NA KOSTELE V ORLOVÉ 
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 na kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání  

 

terénu po obvodu kostela 

ůvodu jejich zničení. Byly 

ezna 2012. Maximální pokles 

pokles  byl na  bodě  

ěten 2006 až březen 

hodnotou -138 mm, 

období listopad 2011 a březen 

7 mm. Nejmenší pokles 

né poklesy za poslední období 

16
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4.2 Určení poměrného vodorovného přetvoření 

Pro určování poměrného vodorovného přetvoření bylo využito stejných bodů 

pozorovací stanice jako u nivelačního měření. Vzdálenosti mezi těmito body byly 

odměřeny ocelovým pásmem. Měření proběhlo ve dvou etapách a to dne 1.11.2011  

a  dne 25.3.2012.  

U bodů nacházejících se kolem kostela, lze vyhodnotit posuny a vodorovné 

přetvoření jenom za období listopad 2011 až březen 2012. Naměřené hodnoty a změny 

délek jsou uvedeny v tabulce č. 7. Poměrné vodorovné přetvoření je znázorněné v grafu 

č. 7.  

Na bodech stabilizovaných na kostele bylo možné určit poměrné vodorovné 

přetvoření v časovém období od roku 2006 do roku 2012. Naměřené hodnoty a změny 

délek jsou uvedeny v tabulce č. 9. Poměrné vodorovné přetvoření je znázorněné v grafu 

č. 8 a grafu č. 9.  

Tabulka č. 7: Vzdálenosti a změny délek mezi body kolem kostela Slezské církve 

evangelické augsburského vyznání v Orlové 

ÚSEK 
DÉLKY 

d [m] 
ZMĚNA DÉLKY  

v [mm] 

XI.11 III.12 III.12 - XI.11 

5001-5002 25,524 25,520 -4 
5002-5003 20,723 20,720 -3 
5003-5004 13,439 13,450 11 
5004-5005 24,662 24,667 5 
5005-5006 21,167 21,173 6 

5006-5001 16,996 16,995 -1 

 

Tabulka č. 8: Vzdálenosti a poměrná vodorovná přetvoření mezi body kolem kostela     

                     Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 

 

ÚSEK 

DÉLKY POMĚRNÉ VODOROVNÉ  

 d [m]  PŘETVOŘENÍ ε [mm/m] 

XI.11 III.12 III.12 - XI.11 

5001-5002 25,524 25,520 -0,16 
5002-5003 20,723 20,720 -0,14 
5003-5004 13,439 13,450 0,82 
5004-5005 24,662 24,667 0,20 
5005-5006 21,167 21,173 0,28 

5006-5001 16,996 16,995 -0,06 
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ÚSEK 
DÉLKY d [m]

V.06 III.10 

1 - 2 5,005 5,012 

3 - 4 6,361 6,357 

4 - 5 18,266 18,272 

5 - 6 6,410 6,408 

7 - 8 6,398 6,389 

8 - 9 2,845 2,845 

9 - 10 6,327 6,326 

11 - 12 6,413 6,408 

12 - 13 18,296 18,293 

13 - 14 6,350 6,354 

15 - 16 5,000 4,998 

16 - 1 4,626 4,634 
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: Vzdálenosti a změny délek mezi body na kostele Slezské církve

evangelické augsburského vyznání v Orlové 

DÉLKY d [m] ZMENA DÉLKY v [mm]

XI.11 III.12  XI.11-III.10 XI.11-V.06 III.12

5,011 5,013 -1 6 

6,356 6,355 -1 -5 

 18,272 18,275 0 6 

6,405 6,409 -3 -5 

6,395 6,400 6 -3 

2,843 2,848 -2 -2 

6,321 6,325 -5 -6 

6,409 6,412 1 -4 

 18,295 18,300 2 -1 

6,355 6,357 1 5 

4,996 5,000 -2 -4 

4,633 4,636 -1 7 

5002-5003 5003-5004 5004-5005 5005-5006 5006

Úseky mezi body
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ení mezi body kolem kostela Slezské církve 

 

Slezské církve 

ZMENA DÉLKY v [mm] 

III.12- XI.11 III.12 - V.06 
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Tabulka č. 10: Vzdálenosti a poměrná vodorovná přetvoření mezi body na kostele 

                     Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 

 

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

V.06 III.10 XI.11 III.12  XI.11-III.10 XI.11-V.06 III.12- XI.11 III.12 - V.06 

1 - 2 5,005 5,005 5,011 5,013 -0,20 1,20 0,40 1,60 

3 - 4 6,361 6,361 6,356 6,355 -0,16 -0,79 -0,16 -0,94 

4 - 5 18,266 18,266 18,272 18,275 0,00 0,33 0,16 0,49 

5 - 6 6,410 6,410 6,405 6,409 -0,47 -0,78 0,62 -0,16 

7 - 8 6,398 6,398 6,395 6,400 0,94 -0,47 0,78 0,31 

8 - 9 2,845 2,845 2,843 2,848 -0,70 -0,70 1,76 1,05 

9 - 10 6,327 6,327 6,321 6,325 -0,79 -0,95 0,63 -0,32 

11 - 12 6,413 6,413 6,409 6,412 0,16 -0,62 0,47 -0,16 
12 - 13 18,296 18,296 18,295 18,300 0,11 -0,05 0,27 0,22 

13 - 14 6,350 6,350 6,355 6,357 0,16 0,79 0,31 1,10 

15 - 16 5,000 5,000 4,996 5,000 -0,40 -0,80 0,80 0,00 

16 - 1 4,626 4,626 4,633 4,636 -0,22 1,51 0,65 2,16 

 

 

Obr. č. 27 : Poměrná vodorovná přetvoření mezi body pozorovací stanice na kostele v Orlové za období 

květen 2006 až březen 2012 
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Na bodech pozorovací stanice kolem kostela dochází za období listopad 2011  

a březen 2012 k stlačení a roztažení v hodnotách od -0,16 mm/m do +0,82 mm/m. Mezi 

body 5001 – 5002 bylo určené největší roztažení s hodnotou -0,16 mm/m, naopak mezi 

body 5003 – 5004 dochází k největšímu stlačení +0,82 mm/m. 

Poměrné vodorovné přetvoření mezi body na kostele v období květen 2006  

a březen 2012 dosáhlo maximální stlačení mezi body 16-1 s hodnotou +2,16 mm/m. 

Maximální roztažení bylo zjištěné mezi body 3 - 4 a to -0,94 mm/m.  

V časovém období listopad 2011 a březen 2012 bylo mezi body 3 – 4 určené 

roztažení s  hodnotou -0,16  mm/m  a  největší  stlačení  mezi  body  8 – 9  s   hodnotou 

+1,76 mm/m. 

Velikost zjištěných parametrů dovoluje konstatovat, že nebyly překročeny 

hodnoty uvedené ve skupině stavenišť IV. a V. dle ČSN 73 0039 – Navrhovaní objektů 

na poddolovaném území. Je nezbytné si uvědomit, že se jedná o sledování za určitý 

časový úsek (2006 - 2012) s neznámým výchozím stavem.  

4.3  Určení naklonění  

 Měření naklonění bylo provedeno v dvou etapách a to dne 1.11.2011  

a dne 25.3.2012. Byla použitá metoda promítání na stupnici, která je popsaná v kap. 3.3, 

pomocí elektronického tachymetru Leica TCR 307. Naklonění bylo měřeno na  

6 hranách (obr. č. 28). Naměřené hodnoty jsou uvedené v tabulce č. 11 a tabulce č. 12. 

 
Obr. č. 28: Rozmístnění a číslovaní stanovisek při měření naklonění 
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Tabulka č. 11: Naměřené hodnoty pro výpočet naklonění kostela Slezské církve  

                          evangelické augsburského vyznání v Orlové ze dne 1.11.2011  

HRANA 

I. POLOHA II. POLOHA 
PRŮMĚR 

a1 a2 
[mm] [mm] [mm] 

1.1 100 97 99 

1.2 222 221 222 

2.1 193 194 194 

2.2 94 95 95 

3.1 169 168 169 

3.2 214 214 214 

4.1 167 169 168 

4.2 208 209 209 

5.1 177 176 177 

5.2 183 183 183 

6.1 185 188 187 

6.2 122 123 123 

 

Tabulka č. 12: Naměřené hodnoty pro výpočet naklonění kostela Slezské církve  

                        evangelické augsburského vyznání v Orlové ze dne 25.3.2012  

HRANA 

I. POLOHA II. POLOHA 
PRŮMĚR 

a1 a2 
[mm] [mm] [mm] 

1.1 94 95 95 

1.2 224 225 225 

2.1 186 185 186 

2.2 86 86 86 

3.1 166 165 166 

3.2 206 206 206 

4.1 171 172 172 

4.2 205 207 206 

5.1 173 174 174 

5.2 185 185 185 

6.1 179 178 179 

6.2 127 125 126 

 

Naklonění se vypočetlo podle vztahu (18) a (20). Vypočtené hodnoty jsou 

v tabulce č. 13 porovnány s hodnotami v období červen 2006 až březen 2012.         

Hranu č. 4 bylo možné porovnat jen v období listopad 2011 a březen 2012. 
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Tabulka č. 13: Naklonění kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání   

                                                  v Orlové z období VI.06 – III.12 

Hrana Datum 
Podélná Příčná Celková Směrník Výška Naklonění 

odchylka Y odchylka X odchylka V σ h α 

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

1 

VI.06 245 240 343 51 8,80 39,0 
III.09 220 96 240 74 8,85 27,1 
X.09 219 98 240 73 8,85 27,1 
III.10 220 95 240 74 8,85 27,1 
XI.11 222 99 242 73 8,74 27,7 

III.12 225 95 244 75 8,52 28,6 

2 

VI.06 186 219 287 45 8,85 32,5 
III.09 84 191 209 26 8,24 25,3 
X.09 93 186 208 30 8,24 25,2 
III.10 91 181 203 30 8,24 24,6 
XI.11 95 194 215 29 8,83 24,4 

III.12 86 186 204 28 8,66 23,6 

3 

VI.06 270 250 368 52 8,80 41,8 
III.09 209 168 268 57 8,80 30,5 
X.09 206 162 262 58 8,80 29,8 
III.10 210 168 269 57 8,80 30,6 
XI.11 214 169 272 58 8,99 30,3 

III.12 206 166 264 57 8,44 31,3 

4 

VI.06 -   -  -  -  -  - 
III.09 -  -   -  - -   - 
X.09  -  -  -  -  -  - 
III.10  -  -  -  -  -  - 
XI.11 209 168 268 57 8,90 30,1 

III.12 206 172 268 56 9,45 28,4 

5 

VI.06 248 256 356 49 8,85 40,3 
III.09 182 179 255 51 8,92 28,6 
X.09 188 177 258 52 8,92 28,9 
III.10 185 176 255 52 8,90 28,7 
XI.11 183 177 254 51 9,42 27,0 

III.12 185 174 254 52 9,08 27,9 

6 

VI.06 240 231 333 51 8,82 37,8 
III.09 122 186 222 37 8,92 24,9 
X.09 122 187 223 37 8,90 25,1 
III.10 111 188 218 34 8,90 24,5 
XI.11 123 187 223 37 9,39 23,8 

III.12 126 179 218 39 9,17 23,8 
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Obr. č. 29: Grafické znázornění naklonění kostela v Orlové  

K  měsíci  listopad  2011  dosahuje  maximální  naklonění  hrana  č. 3  a   to   

30,3 mm/m, naopak minimální hrana č. 6 a to 23,8 mm/m. V březnu 2012 je největší 

naklonění také na hraně č. 3 s  hodnotou 31,3 mm/m a  nejmenší  na  hraně č. 2 a to  

23,6 mm/m. Na všech měřených hranách kostela je naklonění přibližně stejné. 
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5. VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH POHYBŮ A  

DEFORMACI KOSTELA SV. PETRA Z ALKANTARY V 

KARVINÉ II - DOLY 

Pozorovací stanici tvoří 18 bodů umístněných na objektu a 5 bodů stabilizovaných 

na povrchu  v  blízkosti  kostele.  Situační  schéma  pozorovací stanice  je  zřejmá  

z obr. č. 30. 

 

Obr. č. 30 : Situační plán pozorovací stanice v Karviné 

Polygonový pořad byl vyrovnán pomocí programu Kokeš 7.25. Výpočtový 

protokol a seznam souřadnic  pro  lokalitu  Karviná je uveden v příloze č. 4.1 

a příloze č. 4.2. 
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5.1  Určení poklesů 

5.1.1 Připojovací nivelační pořad 

První výškové měření bylo v rámci diplomové práce provedeno dne 2.11.2011, při 

teplotě 16.7 °C a tlaku 992 mbar. Druhé 26.3.2012, při teplotě 18,4°C a tlaku 996 mbar. 

Při měření byl použit elektronický nivelační přístroj Leica DNA03 v.č. 254 48, 

stativ, dvě nivelační latě s kódovým čtením a dvě nivelační podložky. 

Výchozím bodem pro připojení bodu č. 111 umístněn na kostele sv. Petra 

z Alkantary v Karviné byl bod č. 8.1, který patří mezi průběžně sledované výškové 

body Dolu Karviná. Výška nivelačního bodu č. 8.1 byla naposled ověřená v listopadu 

2011. Jeho výška činí 237,3067 m. Výška tohoto bodu byla získaná od pracovníků Dolu 

Karviná. 

Tabulka č. 14: Hodnoty výšek výchozího bodu č. 8.1 

BOD 
NADMOŘSKÉ VÝŚKY [m] 

IX.09 XI.11 

8.1 237,3111 237,3067 

 

Nivelační pořad byl rozdělen na dvě nivelační oddíly : bod č. 8.1 –  OKD 163   

(čepová  značka nacházející  se  na jižní  stěně  elektrárny )  , OKD 163  – bod č. 111.  

Nivelační zápisníky jsou uvedeny v přílohách č. 2.1 až č. 2.6  pro měření z 2.11.2011  

a v přílohách č. 2.7 až č. 2.12 pro měření z 26.3.2012. 

Přesnost nivelačního měření pro 2.11.2011 je uvedena v tabulce č. 15  

a pro 26.3.2012 v tabulce č. 16. 

Tabulka č. 15: Přesnost připojovacího nivelačního pořadu ze dne 2.11.2011 

ODDÍL 
2.11.2011 

PŘEVÝŠENÍ 
d dd DÉLKA 

ODDÍLU s 
dd/s 

POVOLENÁ 
ODCHYLKA 

∆v  TAM ZPĚT 

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

 8.1 -  OKD 163 1,8810 -1,8775 3,5 12,25 0,64 19,14 4,0 

OKD 163 - 111 -8,8818 8,8812 0,6 0,36 1,5 0,24 6,1 

∑ -7,0008 7,0037 0,9 12,61 2,14 3,11 7,3 
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Výpočet střední kilometrové chyby dvojí nivelace dle (10): 

0

1 1 1 1
.3,11 0,62 /

2 2 2

dd
m mm km

n s

 
= ± = ± = ±    

Tabulka č. 16: Přesnost připojovacího nivelačního pořadu ze dne 26.3.2012 

ODDÍL 
26.3.2012 

PŘEVÝŠENÍ 
d dd 

DÉLKA 
ODDÍLU s 

dd/s 
POVOLENÁ 
ODCHYLKA 

Δv  TAM ZPĚT 

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

8.1 -  OKD 163 1,8960 -1,8925 3,5 12,25 0,63 19,44 4,0 

OKD 163 - 111 -8,9085 8,9070 1,5 2,25 1,47 1,53 6,1 

∑ -7,0125 7,0145 0,9 14,50 2,1 3,24 7,2 

 

Výpočet střední kilometrové chyby dvojí nivelace dle (10): 

0

1 1 1 1
.3,24 0,64 /

2 2 2

dd
m mm km

n s

 
= ± = ± = ±    

Výpočet maximální střední kilometrové chyby pro VPN IV. řádu: 

1,77
1,00 2, 25

R

mm
n

+ =  

Nivelační tahy byly naměřeny s dostatečnou přesnosti, v mezích dovolených 

odchylek. 

5.1.2 Výškové zaměření bodů pozorovací stanice 

Body pozorovací stanice (č. 11 až č. 28) na kostele a (č. 5001 až č. 5005) kolem 

kostela byly zaměřeny technickou nivelací. 

Uzavřený nivelační pořad začínal a končil na bodě č. 111. Z vypočtených výšek 

bodů byly určeny celkové a dílčí poklesy. Byly porovnány měření ze dne 2.11.2011 a ze 

dne  26.3.2012.  

 Poklesy bodů (č. 5001 až č. 5005) pozorovací stanice kolem kostela nelze 

vyhodnotit v delším časovém období z důvodu jejich zničení. Je možné vyhodnotit jen 

změny za období listopad 2011 a březen 2012. Vypočtené hodnoty poklesů jsou 

znázorněny v grafu č. 10. 
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Nadmořské výšky bod

č. 17 a na kostele (č. 11 až 

vzhledem k měření z března 1995

č. 11 a grafu č. 12 

Tabulka č. 17: Nadmoř

BOD 
Listopad 2011

5001 

5002 

5003 

5004 

5005 
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ské výšky bodů (č. 5001 až č. 5005) kolem kostela jsou 

č. 11 až č. 28) v tabulce č. 18. Poklesy bodů na kostele se posuzovaly 

března 1995.  Vypočtené hodnoty poklesů jsou znázorn

Nadmořské výšky a poklesy bodů kolem kostela sv. Petra z

v Karviné II - Doly 

NADMOŘSKÉ VÝŠKY [m] POKLES s [mm]

Listopad 2011 Březen 2012 III.2012 -XI.2011

229,716 229,704 -12 

230,143 230,136 -7 

230,970 230,964 -5 

231,016 231,011 -5 

230,491 230,482 -8 

: Poklesy bodů kolem kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II 

 

 

5002 5003 5004 5005
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kolem kostela jsou uvedeny v tabulce 

ů na kostele se posuzovaly 

ů jsou znázorněny v grafu 

 kolem kostela sv. Petra z Alkantary 

POKLES s [mm] 

XI.2011 

Karviné II – Doly 

 

5005

V KARVINÉ V 
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Tabulka č. 18: 

BOD 
NADMOŘSKÉ VÝ

III.95 III.10 

11 - 232,421 

12 235,333 232,556 

13 235,219 232,405 

14 235,159 232,328 

15 234,921 232,236 

16 234,912 232,121 

17 234,983 232,115 

18 234,907 232,160 

19 234,951 232,208 

20 235,071 232,346 

21 235,080 232,355 

22 235,293 232,571 

23 235,417 232,709 

24 235,345 232,632 

25 235,514 232,779 

26 235,318 232,563 

27 235,212 232,450 

28 235,077 232,301 

 

Graf č. 11: Poklesy

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

11 12 13

P
o

k
le

s 
s 

[ 
m

m
 ]

POKLES BOD

Bc. Katarína Hajdová: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací stavební

2012                                                                                                                         

 Nadmořské výšky, poklesy a dílčí poklesy bodů

Petra z Alkantary v Karviné II – Doly  

ŘSKÉ VÝŚKY [m] POKLES s [mm]

XI.11 III.12 XI.11 - III.10 XI.11 - III.95 III.12 

 231,339 231,326 -1081 - 

 231,479 231,466 -1078 -3854 

 231,324 231,312 -1081 -3895 

 231,243 231,227 -1085 -3916 

 231,121 231,106 -1115 -3800 

 230,995 230,981 -1126 -3917 

 230,979 230,964 -1137 -4004 

 231,021 231,007 -1139 -3886 

 231,071 231,057 -1138 -3880 

 231,213 231,200 -1133 -3858 

 231,225 231,212 -1130 -3855 

 231,455 231,441 -1117 -3839 

 231,600 231,586 -1109 -3817 

 231,534 231,522 -1098 -3811 

 231,681 231,669 -1098 -3833 

 231,493 231,482 -1070 -3825 

 231,383 231,371 -1066 -3829 

 231,231 231,218 -1070 -3846 

: Poklesy bodů na kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné II 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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í poklesy bodů na kostela sv. 

POKLES s [mm] 

III.12 - XI.11 III.12 - III.95 

-13 - 

-13 -3867 

-12 -3907 

-16 -3932 

-15 -3815 

-14 -3931 

-15 -4019 

-14 -3900 

-14 -3894 

-13 -3871 

-13 -3868 

-14 -3852 

-14 -3831 

-12 -3823 

-13 -3845 

-10 -3836 

-12 -3841 

-13 -3859 

Karviné II – Doly 
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Graf č. 12: Poklesy bodů

 Poklesy bodů kolem kostela bylo možné ur

2012. Maximální pokles byl zaznamenán na bod

pokles byl na bodech č. 5003 a 

Poklesy bodů na kostele byly porovnány za

Největší pokles byl vypoč

pokles vykazoval bod č. 15 a to 

největší pokles na bodě č

na bodě č. 26 a to -10 mm. 

Z vypočtených hodnot je možné usoudit, že zjišt

dosahují přibližně hodnot 
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bodů na kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné II 

ů kolem kostela bylo možné určit v období listopad 2011 a b

2012. Maximální pokles byl zaznamenán na bodě č. 5001 a to -

č. 5003 a č. 5004 s hodnotou - 5 mm.  

ů na kostele byly porovnány za období březen 1995 až b

tší pokles byl vypočten na bodě č. 17 s hodnotou -4019 mm a naopak nejmenší 

pokles vykazoval bod č. 15 a to -3815 mm. V období listopad 2011 a b

tší pokles na bodě č. 14, hodnota poklesu činila -16 mm. Nejmenší pokles byl 

10 mm.  

tených hodnot je možné usoudit, že zjištěné poklesy za poslední období 

ě hodnot -14 mm.  

 

 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

POKLES BODŮ NA KOSTELE V KARVINÉ V OBDOBÍ 
III.12 - III.95

 a deformací stavebních objektů 

2012                                                                                                                         56 

Karviné II – Doly  

 

období listopad 2011 a březen 

-12 mm, minimální 

řezen 1995 až březen 2012. 

4019 mm a naopak nejmenší 

období listopad 2011 a březen 2012 byl 

m. Nejmenší pokles byl  

né poklesy za poslední období 
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5.2  Určení poměrného vodorovného přetvoření 

Pro určování poměrného vodorovného přetvoření bylo využito stejných bodů 

pozorovací stanice jako u nivelačního měření.  

Vzdálenosti mezi body byly odměřené ocelovým pásmem. Měření proběhlo dne 

2.11.2011 a  dne 26.3.2012. Body kolem kostela můžeme vyhodnotit jenom z časového 

období od listopadu 2011 do března 2012. Naměřené hodnoty a změny délek jsou 

uvedeny v tabulce č. 19. Poměrné vodorovné přetvoření je znázorněné v grafu č. 13.  

U bodů stabilizovaných na kostele bylo možné určit poměrné vodorovné 

přetvoření v období červen 2007 až březen 2012. Naměřené hodnoty a změny délek 

jsou uvedeny v tabulce č. 21. Poměrné vodorovné přetvoření je znázorněné v grafu č. 14 

a grafu č. 15. 

Tabulka č. 19: Vzdálenosti a změny délek mezi body kolem kostela sv. Petra 

z Alkantary v Karviné II – Doly 

ÚSEK 
DÉLKY 

d [m] 
ZMĚNA DÉLKY  

v [mm] 

XI.11 III.12 III.12 - XI.11 

5001-5002 23,925 23,925 0 

5002-5003 25,723 25,724 1 

5003-5004 18,051 18,054 3 

5004-5005 27,867 27,870 3 

5005-5001 33,204 33,203 -1 

 

Tabulka č. 20: Vzdálenosti a poměrná vodorovná přetvoření mezi body kolem kostela 

sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly 

ÚSEK 

DÉLKY POMĚRNÉ VODOROVNÉ  

 d [m]  PŘETVOŘENÍ ε [mm/m] 

XI.11 III.12 III.12 - XI.11 

5001-5002 23,925 23,925 0,00 

5002-5003 25,723 25,724 0,04 

5003-5004 18,051 18,054 0,17 

5004-5005 27,867 27,870 0,11 

5005-5001 33,204 33,203 -0,03 
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Graf č. 13: Poměrná vodorovná p

Tabulka č. 21

ÚSEK 

DÉLKY 
d [m]

VI.07 X.09 III.10

11-12 2,469 2,472 2,473

11-13 0,341 0,341 0,341

14-15 12,786 12,785 12,783

16-17 4,853 4,852 4,855

18-19 1,429 1,430 1,431

20-21 1,162 1,158 1,159

25-26 12,399 12,398 12,403

27-28 2,586 2,586 2,585
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ěrná vodorovná přetvoření mezi body kolem kostela sv. Petra 

z Alkantary v Karviné II – Doly 

 

č. 21: Vzdálenosti a změny délek mezi body na kostel

z Alkantary v Karviné II – Doly 

DÉLKY  
d [m] 

ZMĚNA
 DÉLKY v [mm]

III.10 XI.11 III.12 III.12 - XI.11 III.12 - III.10 III.12

2,473 2,475 2,474 -1 1 

0,341 0,337 0,335 -2 -6 

12,783 12,790 12,784 -6 1 

4,855 4,865 4,854 -11 -1 

1,431 1,427 1,432 5 1 

1,159 1,156 1,155 -1 -4 

12,403 12,385 12,404 19 1 

2,585 2,572 2,583 11 -2 

5002 5002-5003 5003-5004 5004-5005 5005-

Úseky mezi body

ĚRNÉ VODOROVNÉ PŘETVOŘENÍ MEZI BODY 
KOLEM KOSTELA V KARVINÉ V OBDOBÍ 

III.12 - XI.11
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kostela sv. Petra 

 

kostele sv. Petra 

NA 
DÉLKY v [mm] 

III.12- X.09 III.12 - VI.07 

2 5 

-6 -6 

-1 -2 

2 1 

2 3 

-3 -7 

6 5 

-3 -3 

-5001

ENÍ MEZI BODY 
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Tabulka č. 22: Vzdálenosti a poměrná vodorovná přetvoření mezi body na kostele sv. 

Petra z Alkantary v Karviné II – Doly 

ÚSEK 
DÉLKY 

d [m] 
POMĚRNÉ VODOROVNÉ 
PŘETVOŘENÍ εεεε [mm/m] 

VI.07 X.09 III.10 XI.11 III.12 III.12 - XI.11 III.12 - III.10 III.12- X.09 III.12 - VI.07 

11-12 2,475 2,472 2,473 2,475 2,474 -0,40 0,40 0,81 2,02 
11-13 0,341 0,341 0,341 0,337 0,335 -5,97 -17,91 -17,91 -17,91 
14-15 12,784 12,785 12,783 12,790 12,784 -0,47 0,08 -0,08 -0,16 

16-17 4,845 4,852 4,855 4,865 4,854 -2,27 -0,21 0,41 0,21 

18-19 1,430 1,430 1,431 1,427 1,432 3,49 0,70 1,40 2,09 

20-21 1,159 1,158 1,159 1,156 1,155 -0,87 -3,46 -2,60 -6,06 

25-26 12,395 12,398 12,403 12,385 12,404 1,53 0,08 0,48 0,40 

27-28 2,581 2,586 2,585 2,572 2,583 4,26 -0,77 -1,16 -1,16 

 

 

Obr. č. 31 : Poměrná vodorovná přetvoření mezi body pozorovací stanice na kostele v Karviné za období 

červen 2007 až březen 2012 
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Graf č. 14: Poměrná vodorovná p
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ěrná vodorovná přetvoření mezi body na kostele sv. Petra z

v Karviné II – Doly 
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Za období listopad 2011 a březen 2012 dochází na bodech kolem kostela  

k přetvoření v hodnotách od -0,03 mm/m až +0,17 mm/m. 

U bodů na stabilizovaných na kostele v období červen 2007 až březen 2012 

poměrné vodorovné přetvoření dosáhlo maximální stlačení v úseku mezi body 18-19  

a to +2,09 mm/m. Maximální roztažení je mezi body 11-13 s hodnotou -17,91 mm/m. 

Od listopadu 2011 do března 2012 bylo naměřeno největší roztažení mezi body  

11 – 13 s  hodnotou -5,97 mm/m  a  největší stlačení  mezi  body  27 – 28  s  hodnotou 

+4,26 mm/m. 

Z naměřených hodnot je zřejmé, že na kostele sv. Petra z Alkantary dochází mezi 

body pozorovací stanice k tlakovým i tahovým deformacím.  

Velikost zjištěných parametrů dovoluje konstatovat, že nebyly překročeny 

hodnoty uvedené ve skupině stavenišť II. a III. dle ČSN 73 0039 – Navrhovaní objektů 

na poddolovaném území. Je nezbytné si uvědomit, že se jedná o sledování za určitý 

časový úsek (2007 - 2012) s neznámým výchozím stavem. 
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5.3   Určení naklonění  

Naklonění bylo měřeno dne 2.11.2011 a v druhé etapě 26.3.2012. Použitá metoda 

měření je popsaná v kap. 3.3. Naklonění bylo měřeno na 5 hranách (obr. č. 32). 

Naměřené hodnoty jsou uvedené v tabulce č. 23 a tabulce č. 24. 

 
Obr. č. 32: Rozmístnění a číslovaní stanovisek při měření naklonění 

Tabulka č. 23: Naměřené hodnoty pro výpočet naklonění kostela sv. Petra z Alkantary 

v Karviné II – Doly ze dne 2.11.2011 

HRANA 
I. POLOHA II. POLOHA 

PRŮMĚR 
a1 a2 

[mm] [mm] [mm] 

1.1 474 473 474 

1.2 186 189 188 

2.1 550 549 550 

2.2 125 125 125 

3.1 10 12 11 

3.2 494 494 494 

4.1 157 156 157 

4.2 695 694 695 

5.1 147 146 147 

5.2 605 607 606 
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Tabulka č. 24: Naměřené hodnoty pro výpočet naklonění kostela sv. Petra z Alkantary 

v Karviné II – Doly ze dne 26.3.2012 

HRANA 

I. POLOHA II. POLOHA 
PRŮMĚR 

a1 a2 
[mm] [mm] [mm] 

1.1 480 480 480 

1.2 186 188 187 

2.1 553 555 554 

2.2 114 114 114 

3.1 3 6 5 

3.2 486 487 487 

4.1 154 154 154 

4.2 695 695 695 

5.1 141 142 142 

5.2 614 617 616 

 

Naklonění se vypočetlo dle vztahu (18) a (20). Vypočtené hodnoty jsou v tabulce 

č. 25 porovnané s hodnotami v období březen 2006 až březen 2012.  
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Tabulka č. 25: Naklonění kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly 

v období  III.06 – III.12 

Hrana Datum 
Podélná Příčná Celková Směrník Výška Naklonění 

odchylka Y odchylka X odchylka V σ h α 

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

1 

III.06 191 366 413 31 8,11 50,9 
I.08 183 291 344 36 8,15 42,2 
X.09 208 467 511 27 8,10 63,1 
III.10 189 464 501 25 8,10 61,9 
XI.11 188 474 510 24 8,50 60,0 

III.12 187 480 515 24 8,50 60,6 

2 

III.06 181 409 447 27 8,20 54,5 
I.08 169 370 407 27 8,10 50,2 
X.09 256 534 592 28 8,10 73,1 
III.10 263 522 585 30 8,10 72,2 
XI.11 125 550 564 14 8,20 68,8 

III.12 114 554 566 13 8,20 69,0 

3 

III.06 77 414 421 12 8,00 52,6 
I.08 72 399 405 11 8,10 50,1 
X.09 19 445 445 3 8,10 55,0 
III.10 38 442 444 5 8,10 54,8 
XI.11 11 494 494 1 8,60 57,5 

III.12 5 487 487 1 8,60 56,6 

4 

III.06 178 674 697 17 8,10 86,1 
I.08 172 679 700 16 8,07 86,8 
X.09 189 688 713 17 8,08 88,3 
III.10 181 686 709 16 8,08 87,8 
XI.11 157 695 713 14 8,20 86,9 

III.12 154 695 712 14 8,20 86,8 

5 

III.06 182 560 589 20 8,00 73,6 
I.08 214 563 602 23 8,03 75,0 
X.09 153 595 614 16 8,06 76,2 
III.10 169 593 617 18 8,06 76,5 
XI.11 147 606 624 15 8,46 73,7 

III.12 142 616 632 14 8,46 74,7 
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Obr. č. 33: Grafické znázornění naklonění kostela v Karviné 

V měsíci listopad 2011 je maximální naklonění na hraně č. 4 a to 86,9 mm/m, 

naopak nejmenší na hraně č. 3 s hodnotou 57,5 mm/m. 

Největší  naklonění  k   měsíci březen 2012 dosahuje hrana č. 4  s  hodnotou 86,8 

mm/m. Minimální naklonění hrana č. 3 a to 56,6 mm/m.  
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6.  POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

6.1  Výškové měření 

K výškovému měření byly použité tyto přístroje a pomůcky: 

 Nivelační přístroj Leica DNA03  

Technické parametry:  

Střední km. chyba při měření na standardní lať: 1,0 mm 

Střední km. chyba při měření na invarovou lať: 0,3 mm 

Zvětšení: 24x 

Dosah na standardní lať: 1,8 m až 110 m 

Dosah na invarovou lať: 1,8 m až 60 m 

Stupeň rozlišení hodnot čtení na latí: 0,01 mm 

Typická doba měření: 3vteřiny 

Měřické programy: Systémové měření, Čtení na lati/vzdálenost, ZP, ZPPZ  

Interní paměť: 6000 měření nebo 1650 přestav (ZP) 

Zálohovaní dat: paměťová CF karta 32MB 

Zdroj: NiMH baterie GEB111/GEB121 (kapacita 12h/24h) 

Displej: LCD, 8 řádků, 24 znaků 

 

 

Obr. č. 34: Digitální nivelační přístroj Leica DNA03 

 nivelační lať s kódovým čtením 2ks 

 nivelační podložky 2ks 
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6.2  Polohové a délkové měření 

K polohovému měření byly použité tyto přístroje a pomůcky: 

 Totální stanice Leica TCR 307 

Technické parametry:  

Zvětšení dalekohledu: 30x 

Uhlová přesnost: 5´´ 

Délková přesnost: 2 mm + 2ppm 

Obvykly výsledek kalibrace délek: 1,4 mm 

Dosah na 1 hranol: 3500m 

Bezhranolový dálkoměr: 80m 

Interna paměť: 8000 datových bloku 

 

Obr. č. 35: Totální stanice Leica TCR 307 

 odrazový hranol 

 3x stativ 

 teploměr, tlakoměr, siloměr, ocelové pásmo 
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7.  ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo měření a vyhodnocení pohybů a deformací kostela 

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

augsburského vyznání v Orlové. 

 Potřeba měření posunů a přetvoření neustále narůstá, přičemž se zvyšují 

požadavky na rozsah i kvalitu těchto měření. Pohyby a deformace můžeme měřit  

mnoha geodetickými metodami. Při polohovém měření byly souřadnice určeny pomocí 

uzavřeného polygonového pořadu v místní síti. Při výškovém měření byla použita 

metoda přesné nivelace ze středu pro připojovací pořady a technická nivelace pro 

měření na bodech pozorovací stanice. 

 Body pozorovací stanice kolem kostela Slezské církve evangelické augsburského 

vyznání  v  Orlové dosáhly za období  listopad  2011 až  březen 2012 pokles od -1 mm  

do -6 mm. Body stabilizované na kostele byly porovnány za časový úsek od roku 2006 

až do roku 2012 a dílčí pokles dosahuje hodnot od -129 mm až do -138 mm. Poměrné 

vodorovné přetvoření na bodech kolem kostela dosahuje hodnot od -0,16 mm/m až do 

+0,82 mm/m a body na kostele od -0,94 mm/m až do +2,16 mm/m. Naklonění  

se pohybuje v rozmezí hodnot od 23,8 mm/m až do 30,3 mm/m. 

 U pozorovací stanice kolem kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly byl 

porovnán pokles bodů za časové období leden 2011 až březen 2012 a dosáhnul hodnot 

od -5 mm až do -12 mm. Body na kostele byly porovnány za období od roku 1995  

do roku 2012 a vykazují pokles od -3815 mm až do -4019 mm. Velký pokles byl 

zaznamenán za  časové  období  březen  2010  až  listopad  2011 a to od -1066 mm  

až do -1139 mm. Tento pokles byl ovlivněn odrubáním porubu č. 140911 o mocnosti 

cca 300 cm  v  hloubce cca 800 m  v  období  březen 2010 až červenec 2010  a  také 

porubu č. 340301 o mocnosti cca 520 cm v časovém období říjen 2010 až březen 2011, 

který byl rovněž uložen v hloubce cca 800 m. 

 Poměrné vodorovné  přetvoření  terénu  v okolí kostela se pohybuje v rozmezí   

od -0,03 mm/m až do +0,17 mm/m. Body pozorovací stanice na kostele dosahují za 

období od roku 2007 do roku 2012 hodnot od -17,91 mm/m až do +2,09 mm/m. 

Naklonění se pohybuje v rozmezí od 57,5 mm/m až do 86,9 mm/m. 
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 Uvedené objekty navrhuji i nadále sledovat, protože prováděná geodetická měření 

umožňují objektivně určit účinky poddolování. Výsledky navíc mohou být využity i pro 

zpřesnění parametrů nezbytných pro prognózní výpočty. 
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