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Anotace: Diplomová práce se zabývá pozorováním pohybů a deformací kostela sv. Petra 

z Alkantary v Karviné II - Doly  a kostela Slezské církve evangelické augsburského 

vyznání v Orlové. Tato práce se věnuje problematice vlivu poddolování na objekty, 

vhodným metodám měření v poklesové kotlině např. nivelace, měření vodorovných a 

svislých pohybů, měření svislosti pro následné vypočtení naklonění výše zmíněných 

objektů apod. Dále se v práci uvádí porovnání naměřených a vypočtených hodnot 

s předchozími měřeními. Z těchto porovnání se posuzuje, jak jsou tyto stavby, které jsou 

předmětem diplomové práce, ovlivněny vlivy poddolování. 

 

 

Summary: This diploma thesis deals with observation of movements and deformations of 

the Church of St. Petra z Alkantary in Karviná II - Doly and the Church of the Selesian 

Evangelical Church of the Augsburk Confession in Orlová. This work is focus on 

knowledge about the effects of mining on the objects, the appropriate measurement 

techniques in basin subsidence as leveling, measuring horizontal and vertical movements, 

verticality measurement for subsequent calculation of tilting. In addition, the work shows 

comparison of measured and calculated values with previous measurements. From these 

comparisons is considered how are the churches affected by influences of mining. 

 

Klíčová slova: nivelace, pohyb, deformace, naklonění, vlivy poddolování 

 

 

Keywords: leveling, movement, deformation, tilt, influences of mining 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat panu Ing. Václavu Mikulenkovi, Ph.D. vedoucímu diplomové 

práce, za dobré vedení a poskytnutí užitečných rad. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří 

mi pomáhali při měření a také Institutu geodézie a důlního měřictví, VŠB - TUO za 

vypůjčení pomůcek k měření.  

  



 

 

Obsah 

1 Úvod 8 

2 Důlní vlivy 9 

2.1 Poklesová kotlina 9 

2.1.1 Vznik poklesové kotliny 10 

2.2 Pohyby a deformace v poklesové kotlině 15 

2.2.1 Pohyby 15 

2.2.2 Deformace 17 

2.3 Následky poddolovaní území 20 

2.3.1 Vliv poddolování na objekty 20 

2.3.2 Ochrana objektů na povrchu 23 

3 Metodika měření v poklesové kotlině 24 

3.1 Měření poklesů 24 

3.1.1 Geometrická nivelace ze středu 24 

3.2 Měření posunů 27 

3.3 Měření vodorovných přetvoření 27 

3.3.1 Metoda měření vzdáleností mezi body pásmem 27 

3.4 Měření naklonění 28 

3.4.1 Metoda promítnutí významných bodů na stupnici 28 

4 Přípravné práce 30 

4.1 Historie kostelů 30 

4.2 Rekognoskace terénu 31 

4.2.1 Kostel sv. Petra z Alkantary 32 

4.2.2 Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání 33 

4.3 Pomůcky 34 



 

 

5 Průběh měření a zpracování naměřených hodnot 35 

5.1 Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné II - Doly 35 

5.1.1 Metoda přesné nivelace IV. řádu 36 

5.1.2 Délkové měření 39 

5.1.3 Měření svislosti 41 

5.2 Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 43 

5.2.1 Metoda přesné nivelace IV. řádu 44 

5.2.2 Délkové měření 47 

5.2.3 Určování svislosti 51 

6 Závěr 53 

Použitá literatura 54 

Seznam obrázků 56 

Seznam tabulek 57 

Seznam grafů 58 

Seznam příloh 59 



 

 

Seznam zkratek 

ČSNS - Česká státní nivelační síť 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

IGDM - Institut geodézie a důlního měřictví 

PN - Přesná nivelace 

k.ú. - Katastrální území 

TB - Trigonometrický bod 

VŠB-TUO – Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

ZhB - Zhušťovací bod 

 



Bc. Lenka Vojtasíková: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací staveb 

 

2013                                                                                                                                        8 

1 Úvod 

Zadáním diplomové práce bylo zjistit pohyby a deformace kostela sv. Petra z Alkantary 

v Karviné II - Doly a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové. 

Oba dva kostely se nachází na poddolovaném území. V dolech, které se nacházejí 

v blízkosti zaměřovaných kostelů, probíhá i nadále důlní činnost. Vlivem toho dochází 

ke stálým pohybům a deformacím zmiňovaných kostelů. Zaměření a zpracování pohybů 

kostelů probíhá již několik let. Zajišťují je studenti 5. ročníků VŠB - TUO. Výsledky 

měření jsou předávány majitelům objektů a zainteresovaným organizacím. Současně 

rozšiřují znalosti o účincích poddolování na objekty.  

V teoretické části se diplomová práce zabývá popisem důlních vlivů – poklesovou 

kotlinou, pohyby a deformacemi. Dále jsou zde jednotlivě popsány metodické postupy 

využité při měření. Jedná se o měření poklesů, posunů, vodorovných přetvoření a 

naklonění. Krátce je zmíněna i historie předmětných kostelů.  

Praktická část se bude věnovat výškovému zaměření bodů, stabilizovaných na kostelech, 

metodou přesné nivelace. Dále bude v práci popsáno zaměření svislosti kostela, z kterého 

bude vypočteno naklonění. Zpracované naměřené hodnoty budou porovnány 

s diplomovými pracemi studentů, kteří se věnovali téže problematice v minulých letech. 

Konkrétně budou porovnány změny pohybů a deformací. V závěru budou vyhodnoceny 

vlivy dobývání na dané kostely. 
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2 Důlní vlivy 

Vlivy poddolování jsou charakterizovány jako nauka o působení a důsledcích hornické 

činnosti při dobývání užitkových nerostů na okolní pohoří a na povrch Země [1].  

Při hlubinném dobývání se v podzemí vytvářejí volné prostory. Ty se ihned nebo po určité 

době zavalí úlomky nadložních hornin (zavaluje se nejbližší nadloží až po povrch), nebo 

dojde k pružnému sblížení nadloží s podložím tzv. prohnutí. Pohyb povrchu není 

rovnoměrný a objekty na povrchu jsou tak vystavovány různým druhům pohybů a 

deformací, někdy může dojít až k destrukci budov. Při zjišťování skutečných pohybů a 

deformací je možno určovat potřebné veličiny [2]: 

 Přímo - měřením: 

o Poklesy - nivelací, trigonometrickým měřením výšek, fotogrammetricky, 

technologií GPS. 

o Posuny - polohopisným měřením, ordinátometrem, fotogrammetricky, technologií 

GPS. 

o Naklonění - sklonoměry, olovnicemi. 

o Vodorovná přetvoření - délkovým měřením, dilatometry, tensometry. 

 Nepřímo - výpočtem z naměřených hodnot: 

o Naklonění - z rozdílů poklesů sousedních bodů. 

o Křivost - pomocí poloměru zakřivení vypočteného z rozdílu naklonění dvou 

sousedních úseků nebo poklesů tří bodů. 

o Vodorovné přetvoření - z rozdílu posunů dvou sousedních bodů. 

2.1 Poklesová kotlina 

Poklesová kotlina je část zemského povrchu mísovitého nebo nálevkovitého tvaru, která 

vznikla poklesem nadložních vrstev do vyrubaného prostoru [3].  

Její tvar může být plynulý, kdy deformace povrchu jsou bez viditelných trhlin, nebo je tvar 

poklesové kotliny nepravidelný, kdy se tvoří nespojité deformace povrchu (trhliny, 

propadliny nebo zlomy). 
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U ložisek je tvar hranice (okraje) poklesové kotliny dán tvarem vyrubané plochy, hloubkou 

ložiska pod povrchem a mezným úhlem vlivu. U vyrubané plochy (na obr. č. 1 omezené 

přímými čárami) je hranice poklesové kotliny dána obalovou křivkou kružnic, jejichž 

rozměr odpovídá plné účinné ploše.  

 

Obr. 1   Hranice poklesové kotliny 

Okraj poklesové kotliny - čára spojující body poklesové kotliny o nulovém poklesu nebo o 

dohodnuté mezní hodnotě pohybu nebo přetvoření. 

Dno poklesové kotliny - část poklesové kotliny se stejnými největšími poklesy. 

Svah poklesové kotliny - část poklesové kotliny omezená okrajem a dnem poklesové 

kotliny, v níž vznikají největší přetvoření [3]. 

2.1.1 Vznik poklesové kotliny 

Dobýváním dostatečně velké plochy se na povrchu vytvoří poklesová kotlina. Na jejím 

vzniku se podílejí různí činitelé [1]: 

 Hloubka uložení ložiska pod povrchem: 

Tento činitel má podstatný vliv na rozsah a intenzitu deformací objektů nacházejících se 

v oblasti vlivu vznikajících v důsledku dobývání na povrchu. U mocnějších ložisek 

nacházejících se v blízkosti pod povrchem (30 m a méně) dojde u nepevného nadloží 

k prolomení a vytvoří se propadlina. Hloubka této propadliny odpovídá vyrubané mocnosti 

ložiska. Při zvětšující se hloubce (30 – 200 m) se mění charakter vlivů dobývání tak, že 

místo propadlin vznikají trhliny a schodové deformace povrchu. U hloubek větších (více 
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než 200 m) dostává kotlina plynulejší tvar. Čím je hloubka větší, tím je i její rozměr větší, i 

když vyrubaná plocha je stejná. 

 Způsob dobývání užitkového nerostu: 

Tvar kotliny a velikost poklesu je dána způsobem dobývání ložiska, tj. zda bude vyrubáno 

plně nebo z části (tzn. výrubnost), nebo zda bude dobýváno na zával nebo na základku. 

Všechny podmínky působící na pokles se vyjadřují dobývacím faktorem a. Jedná se o 

hodnotu závislou na dalších okolnostech souvisejících s dobývací metodou a výsledná 

hodnota musí zahrnovat všechny dílčí vlivy. 

 Časový průběh: 

Velikost pohybu vznikajícího poddolováním vlivem času se ve výpočtech poklesů značí 

časovým faktorem z. Vliv dobývání se neprojeví okamžitě po zavalení nadloží, ale první 

známky pohybu se na povrchu objeví až po určité době. Pohyb neskončí hned, doznívá 

delší dobu, která je za potřebí k dosažení rovnovážného stavu v nadložních horninových 

vrstvách. Tento proces trvá několik let a teprve pak se ovlivněná oblast dostane do klidu. 

 Fyzikálně - mechanické vlastnosti hornin: 

Fyzikálně - mechanické vlastnosti hornin mají podstatný vliv na velikost a charakter 

pohybu nadloží. V laboratorním prostředí jsou vlastnosti jednotlivých hornin dobře známy, 

ale nelze to říci o jednotlivých souvrstvích nebo o celém horském masívu v neznámých 

podmínkách. U vlastností hornin dochází k proměnlivosti ve směru do hloubky i ve směru 

po vrstvách, které vytvářejí spolu s tektonickými vlivy nehomogenní prostředí, v němž 

jsou zákonitosti pohybů velice složité. Při zohlednění vlivu hloubky na tyto vlastnosti se 

může měnit v horském masívu hornina z křehké na pevnou nebo i na plastickou. 

 Geologické podmínky uložení:  

Vliv dobývání v nadloží závisí na geologickém složení pohoří z hlediska stratigrafického, 

tektonického a hydrologického. Je dobré znát geologický profil ložiskem v hlavních i 

uvažovaných směrech, sestavu souvrství, mocnost jednotlivých vrstev, geologický vývoj 

pohoří apod. Znalosti geologických podmínek a mechanických vlastností hornin tvoří 

podklady pro úvahy o charakteru a velikosti pohybů.  Na velikost a směr pohybu nadloží 

má podstatný vliv úklon ložiska a okolního souvrství.  



Bc. Lenka Vojtasíková: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací staveb 

 

2013  12 

Ložiska se dělí dle úklonu:  

o Vodorovná  0° 

o Plochá   0-22° 

o Ukloněná  22-45° 

o Polostrmá  45-70° 

o Strmá   70-85° 

o Svislá   85-90° 

 Dobývaná mocnost ložiska: 

Dobývají-li se různě mocná ložiska za stejných podmínek, je jasné, že čím bude mocnost 

větší, tím budou větší i pohyby v bezprostředním nadloží i na povrchu. U ploše uložených 

nebo vodorovných ložisek bude velikost poklesu totožná s pohybem, což znamená, že 

pokles bude funkcí mocnosti       . 

 Mezný úhel vlivu: 

Mezný úhel vlivu je svislý úhel, který svírá s vodorovnou rovinou spojnice bodu na okraji 

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

nule nebo minimální hodnotě. Mezný úhel vlivu se značí µ: 

  
           

     
 (1) 

kde:      - mocnost karbonu, 

   - mocnost pokryvu, 

    - mezný úhel karbonu, 

   - mezný úhel pokryvu.  

Úhel vlivu φ je úhel od vodorovné roviny, který ve zvolené 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. 

Zálomový úhel je určitým druhem úhlu vlivu. Je to úhel vodorovné roviny, strmé rameno 

úhlu se klade do hrany porubu do plochy, v níž docházelo ke zlomům vrstev. Na povrchu 

se v tomto místě tvoří zálomy, trhliny a značí se řeckým písmenem  . 
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Obr. 2   Úhly vlivu [1] 

Inflexní bod - místo na poklesové křivce, kde se mění její tvar zakřivení  konvexní na 

konkávní. 

 Plošný rozsah vlivu dobývacích prací: 

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

dobýváním na povrchu a nazývá se plná účinná plocha. Plocha na povrchu je vždy větší 

než plocha vyrubaného ložiska a tvar jejího obrysu je podobný tvaru obrysu plochy 

ložiska. Plná účinná plocha je dána poloměrem r. Pokud plná účinná plocha překročí 

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

uvažovaného bodu P maximální hodnoty Smax a s další zvětšující se plochou porubu se již 

nemění. 

          (2) 

Pokud plná účinná plocha není celá vydobytá, nazývá se částečná vydobytá plocha. 



Bc. Lenka Vojtasíková: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací staveb 

 

2013  14 

 

Obr. 3   Plná účinná plocha pro vodorovně uložené ložisko [1] 

Při ukloněném uložení ložiska se mění tvar plné účinné plochy a mezný úhel. Mezný úhel 

vlivu rozlišujeme podle směru jeho vodorovného ramena: 

 Mezný úhel vlivu do nadloží - vodorovné rameno směřuje do nadloží ložiska. 

 Mezný úhel vlivu do podloží - vodorovné rameno směřuje do podloží ložiska. 

Tvar plné účinné plochy ukloněného ložiska je křivka matematicky těžko definovatelná a 

podobá se elipse. 

 

Obr. 4   Tvar plné účinné plochy pro ukloněná ložiska – zjednodušená konstrukce [4] 
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2.2 Pohyby a deformace v poklesové kotlině 

Pohyby u různě uložených ložisek mají různý charakter. Vodorovně a ploše uložená 

ložiska mají pohyby v celé oblasti vlivu souměrné, při dostatečné hloubce uložení ložiska 

povrch klesá bez trhlin nebo větších deformací. U ukloněného ložiska má oblast vlivu 

nesouměrný tvar a projevuje se tím, že nad nižšími místy se okraj od jedné plochy vzdaluje 

a nad vyššími místy ložiska se přibližuje průmětu dobývané části ložiska na povrchu 

(obr. č. 4). 

2.2.1 Pohyby  

Pohyb povrchového bodu způsobený dobýváním je velice složitým prostorovým pohybem. 

Velikost a směr pohybu se v průběhu dobývání mění. Rozlišujeme dvě složky, vertikální 

pohyb (pokles, zdvih) a horizontální pohyb (posun). 

 

Obr. 5   Pohyb bodu 

2.2.1.1 Pokles 

Poklesy v různých částech poklesové kotliny nebývají stejné. Pokles je změna nadmořské 

výšky stejného bodu za časové období a jednotkou je milimetr [mm]: 

     
    

  (3) 

kde:    
  - naměřená výška bodu K, 

    
  - původní výška bodu K. 
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Pokles dílčí: 

      
    

      
  (4) 

Pokles celkový: 

    
    

    
  (5) 

kde:    
  - poslední naměřená výška bodu K, 

      
  - předcházející naměřená výška bodu K, 

    
  - počáteční naměřená výška bodu K. 

Teoretický výpočet poklesu: 

          (6) 

kde:  m - vydobytá mocnost, 

a - součinitel dobývání, 

e - účinkový součinitel, 

z - časový součinitel. 

2.2.1.2 Posun 

Posun bodu je změna jeho polohy v horizontálním směru za časové období. Je určen ze 

souřadnic bodů na začátku a na konci daného období. Jednotkou je mm. 

Velikost posunu:  

       
    

  
 
    

    
  

 
 (7) 

Směr posunu: 

        
  

    
 

  
    

  (8) 

kde:    
 ,   

  - nové souřadnice bodů bodu K,  

        
 ,   

  - původní souřadnice bodů bodu K. 
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Posun dílčí: 

      
      

      
  

 
    

      
  

 
 (9) 

        
  

      
 

  
      

  
(10) 

Posun celkový: 

       
    

  
 
    

    
  

 
 (11) 

        
  

    
 

  
    

  
(12) 

kde:    
 ,   

  - souřadnice posledního měření bodu K, 

     
      

  - souřadnice předcházejícího měření bodu K, 

   
    

  - souřadnice původního měření bodu K. 

2.2.2 Deformace  

2.2.2.1 Vodorovné přetvoření 

V různých místech poklesové kotliny nabývají posuny různých hodnot, což vede k vzniku 

vodorovných deformací povrchu. V závislosti na rozdílu mezi dvěma sousedními body 

(kladný nebo záporný rozdíl), vzniká poměrné roztažení nebo stlačení. Vodorovné 

přetvoření je dáno poměrem změny vzdálenosti dvou bodů za určitý časový úsek jejich 

původní vzdálenosti: 

  
  

        
    

  
    (13) 

kde:    
   

 - poslední měřená vzdálenost mezi body K, L, 

     
    

 - předcházející měřená vzdálenost mezi body K, L, 

   
   

 - původní vzdálenost mezi body K, L. 
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2.2.2.2 Naklonění 

Naklonění vzniká tehdy, když dochází k nerovnoměrnému poklesu sousedních bodů. Dle 

ČSN 73 0039 se naklonění má udávat v radiánech. Velmi často se však velikost naklonění 

udává v mm/m. 

  
     

    
 (14) 

Dílčí naklonění:  

      
    

      
        

 

       
   

 
       

   
 
 

(15) 

Celkové naklonění: 

    
    

    
      

 

       
   

 
       

   
 
 

(16) 

kde:        
  - dílčí pokles bodu L,  

        
   - dílčí pokles bodu K,  

      
  - celkový pokles bodu L,  

    
  - celkový pokles bodu K, 

    
   

 - původní vzdálenost mezi body K, L. 

 

 

Obr. 6   Naklonění mezi dvěma body 
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2.2.2.3 Poloměr zakřivení  

Zakřivení se počítá ze tří sousedních bodů jdoucích za sebou v přímce. Značí se R a 

jednotkami je km: 

  
         

 
 

 

         
 (17) 

Lze počítat dílčí zakřivení nebo celkové zakřivení. 

Dílčí zakřivení:  

      
  

       
   

 
       

   
 
        

   
 
       

   
 

       
          

      
 

(18) 

Celkové zakřivení: 

    
  

       
   

 
       

   
 
        

   
 
       

   
 

       
        

    
 

(19) 

 

Obr. 7   Poloměr zakřivení  

kde:      
   

  -  souřadnice bodu 1 

    
   

  - souřadnice bodu 2 

    
   

  – souřadnice bodu 3 

     
     , (     

     ) - dílčí naklonění mezi body 3, 2, (2,1) 

     
         

     - celkové naklonění mezi body 3, 2, (2,1) 



Bc. Lenka Vojtasíková: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací staveb 

 

2013  20 

2.3 Následky poddolovaní území 

Pro posouzení škod na budovách na poddolovaném území je nutné znát tyto činitele: 

 Mocnost a hloubku dobývacích slojí. 

 Rozsah poklesové kotliny. 

 Technické a geologické vlastnosti nadložních vrstev. 

 Způsob dobývání a rychlost porubních prací. 

Pro posouzení vlivu dobývání na jednotlivé stavby je třeba zjistit: 

 Očekávané naklonění stavby. 

 Změnu hladiny spodní vody. 

 Polohu stavby ke směru dobývání, směru vrstev, tektonických poruch i polohu 

stavby vzhledem k hranici dobývání. 

Poklesy půdy zpravidla nezpůsobují škody za předpokladu, že nenastávají náhle a 

nevyvolávají naklonění větší než 1 %. Povrchové objekty a zařízení jsou dle svého 

charakteru různě citlivé na naklonění. Obvykle budovy snesou 1 - 2% naklonění, stroje 

nedovolují naklonění větší než 0,2 - 0,3 %. Nejméně odolné jsou stavby proti změnám 

délky (roztažení, stlačení). Vlivem pohybu povrchu jsou deformace a půdní pohyby patrné 

na objektech na povrchu [5].  

2.3.1 Vliv poddolování na objekty 

Vlivy dobývání je nutno posuzovat podle toho, zda jsou stavby opatřeny stavebními prvky 

k zajištění proti vlivům poddolování nebo nikoliv. Stavby zajištěné dle různých stupňů 

jištění jsou v přiměřené míře méně ovlivněny deformacemi, popř. se vůbec deformace 

neprojeví. U nezajištěných staveb může dojít k silným vlivům až k samotné destrukci. 

2.3.1.1 Vliv poklesů 

Jedná-li se o půdorysně malou stavbu, pak svislé pohyby na tento objekt působí jako na 

celek a tudíž vliv je zanedbatelný popř. nepatrný. Jde-li o půdorysně rozsáhlejší stavbu, 

pak svislé pohyby způsobují nerovnoměrné zakřivení terénu a to vede k nerovnoměrnému 

napětí objektu a tedy k jeho narušení či destrukci. Vliv svislého pohybu se projevuje i 
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nakloněním stavby. Nachází-li se objekt v oblasti vypuklého (konkávního) tvaru terénu, 

dochází k vzniku tahových sil a trhlin ve zdivu směřujících ke středu shora dolů. 

V případě, nachází-li se objekt v konvexním tvaru svahu poklesové kotliny, hlavní podíl 

tíhy se soustředí na okrajových zdích, střed se odlehčí a deformace směřují ke středu zdola 

nahoru. 

 

Obr. 8   Vlivy vypuklého a vydutého zakřivení základové půdy na budovu [1] 

2.3.1.2 Vliv posunů 

Posuny vznikají v oblasti svahů poklesové kotliny v důsledku zakřivení svahové plochy. 

Vzniklé deformace mohou mít charakter roztažení (kladné) nebo stlačení (záporné). Tyto 

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

oblasti, v prvním případě je to napětí v tahu, v druhém případě se jedná o napětí v tlaku. 

Pokud tyto síly ovlivňují stěny objektu, dochází k trhlinám ve zdivu a může dojít 

k narušení stability daného objektu [1]. 

 

Obr. 9   Působení tlakových sil v důsledku stlačení [6] 
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2.3.1.3 Vliv naklonění 

Ovlivnění objektu nakloněním přichází v úvahu v místech, ve kterých je křivost svahu 

kotliny s ohledem na velikost objektu nepatrná. Vzniklé napětí Ni působí rovnoběžně se 

základovou spárou, kde je vyrovnáno třením. Pohyb nenastane, je-li splněna podmínka: 

    . 

 

Obr. 10  Síly na základové spáře v důsledku naklonění [6] 

2.3.1.4 Vliv zakřivení 

Zakřivení terénu má značný vliv u objektů stojících v řadě vedle sebe zvláště u vydutého 

zakřivení. Stlačení sousedních objektů závisí na poloměru křivosti R, výšce h a délce b. 

Toto stlačení se projevuje ve formě tlakového napětí. Překročí - li toto napětí mez pevnosti 

stavby v tlaku, vznikne tak destruktivní porušení zdiva. 

 

Obr. 11  Schéma vlivu zakřivení na styku sousedních domů [1]  
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2.3.2 Ochrana objektů na povrchu 

Dobývání má za následek narušení nadložní části pohoří a povrchu a důsledkem toho 

narušení statiky a deformace objektů. Tomu lze předcházet zajištěním objektů na povrchu 

(podrobný popis lze vyčíst z ČSN 73 0039) [3]. Zajištění objektů je souhrn všech opatření, 

které zajistí spolehlivost ochrany objektů při hlubinném dobývání. Zajištění se provádí 

pouze v nutném rozsahu plynoucího z báňských průzkumů a posudků. 

 Povrchové opatření: 

o Při stavbě nového objektu je důležité zvolit vhodné stavební místo, kde vlivy 

poddolování jsou nejmenší a zvolit vhodnou konstrukci objektu.  

o U již stávajících objektů je důležité zajistit stavbu doplňkovými konstrukčními 

prvky tak, aby deformace objektů byly co nejmenší a měly co nejmenší vliv na 

jejich statiku. 

 Důlní opatření: 

o Využitím tzv. ochranných pilířů. Ochranný pilíř je část horninového masívu, určená 

pro ochranu povrchu nebo důlních děl, ve které lze provádět důlní činnost při 

dodržení zvláštních opatření. Dělí se na pilíř plně chránící a zmenšený (dále se dělí 

podle tvaru na kuželový, válcový atd.). Na povrchu se tímto zpravidla vymezí tzv. 

chráněná plocha. Při konstrukci ochranného pilíře se vychází z rozměrů a tvaru 

ochranné plochy na povrchu s využitím mezného úhlu vlivu. [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12   Chráněná plocha [6]  
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3 Metodika měření v poklesové kotlině 

3.1 Měření poklesů 

Metodou nivelace se určuje převýšení mezi jednotlivými body a následně i nadmořské 

výšky bodů. Takto lze určit poklesy jednotlivých bodů. Nadmořská výška bodu je 

určována několika způsoby: 

 Geometrickou nivelací. 

 Hydrostatickou nivelací. 

 Trigonometrickou nivelací. 

Nivelační body jsou body geodetické, které slouží jako vztažné body pro výšková měření. 

Tyto jednotlivé body propojené měřením vytvářejí nivelační sítě, které se dle vyhlášky 

č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů dělí na[7]. 

 Základní výškové bodové pole. 

o Základní nivelační body. 

o Body české státní nivelační sítě I. až III. řádu. 

 Podrobné výškové bodové pole. 

o Nivelační sítě IV. řádu. 

o Plošné nivelační sítě. 

o Stabilizované body technických nivelací. 

Způsob stabilizace nivelačního bodu se řídí jeho významem. Stabilizaci předepisuje 

Nivelační instrukce pro práce v ČSNS, vydána ČÚZK. [8].  

3.1.1 Geometrická nivelace ze středu 

Geometrická nivelace ze středu je výhodnější oproti geometrické nivelaci vpřed nejen 

z hlediska rychlosti měření, ale také z důvodů vyloučení některých nivelačních chyb touto 

metodou.  
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             (20) 

             (21) 

kde:     -  nadmořská výška bodu A, 

       -  převýšení mezi body A a B. 

 

Obr. 13  Princip geometrické nivelace ze středu [9] 

Bod, ze kterého nivelační pořad vychází, se nesmí nacházet na poddolovaném území, nebo 

musí ležet pouze na jeho okraji, kde pohyby povrchu jsou zanedbatelné (body 

v ochranných pilířích jam apod.) a jeho výška se musí zaměřovat pravidelně. 

3.1.1.1 Přesná nivelace 

Přesná nivelace se liší od technické nivelace použitými pomůckami a dodržováním 

některých zásad: 

 Délka záměry mezi strojem a latí v jedné sestavě se nesmí lišit o více než 0,1 m. 

 Délka jedné záměry nesmí přesáhnout 50 m. 

 Na lati se nesmí číst čtení menší než 0,5 m a větší než 2 m. 

 Lať musí mít pomocnou rektifikovanou libelu. 

 Plocha patky latě se musí shodovat s počátkem dělení stupnice. 

 Při použití dvou latí, musí být sudý počet přestaveb. 

 Měřený oddíl se měří vždy najednou. 

 Latě a přístroj se před měřením nechají přizpůsobit teplotě. 

 Směrodatná kilometrová odchylka na 1km je menší než 1,5 mm. 
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Přesnost nivelace se určí dle následující tabulky č. 1: 

Tab. č. 1   Mezní střední kilometrové chyby dvojité nivelace pro jednotlivé druhy 

nivelace 

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

Max. střední 

kilometrová 

chyba 

     
    

   

      
    

   

      
    

   

      
    

   

 10 

 

Je-li výchozí nivelační bod bodem základního výškového pole (ZVBP), pak je jeho výška 

určena s přesností ± 2mm. Přesnost výšky vztaženého bodu na pozorovací stanici je dána 

délkou připojovacího nivelačního pořadu a přesností nivelační metody: 

    
         (22) 

kde:  L - délka oboustranně měřeného připojovacího pořadu,  

      - střední kilometrová chyba.  

Střední kilometrovou chybu    lze odvodit z měření tam a zpět, kdy je nivelační pořad 

rozdělen na oddíly a jsou srovnány jejich výškové rozdíly. Jedná se o dvojice měření 

nestejné váhy, kdy váha je nepřímo úměrná délce oddílu. 

Střední chyba kilometrová chyba dvojí nivelace [2]: 

    
 

 
  

 

 
  

  

 
  (23) 

kde:  n - počet oddílů, 

d - rozdíl v oddíle mezi nivelací tam a zpět, 

s - délka příslušného oddílu. 
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3.2 Měření posunů 

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

konci daného období. Vodorovné pohyby sledujeme metodami: 

 Určování polohy bodů na měřických přímkách pomocí ordinátometru. 

 Určování polohy bodů na měřických přímkách polární metodou. 

 Určování polohy bodů polygonometricky. 

 Určování posunů trigonometricky: 

o Triangulací, trilaterací nebo kombinací obou. 

o Protínáním v před (z pevné základny). 

3.3 Měření vodorovných přetvoření  

Rozdílné hodnoty vodorovných pohybů (posunů) způsobují v poklesové kotlině vznik 

deformací, které se projevují stlačením nebo roztažením základové půdy. Pro posuzování 

těchto vznikajících sil se uvádí poměrné prodloužení nebo stlačení tzv. poměrné vodorovné 

přetvoření udávané v milimetrech na 1 metr [ mm/m] nebo výjimečně v promilích [‰]. 

Přetvoření se měří: 

 Měřením vzdáleností mezi body pásmem, dálkoměry nebo přístroji založenými na 

měření délkových změn (dilatometry). 

 Tenzometrickými zařízeními. 

3.3.1 Metoda měření vzdáleností mezi body pásmem 

Při této metodě je postup poměrně snadný a rychlý. Mezi jednotlivými body se vzdálenost 

měří komparovaným pásmem. Pásmo se napne silou 100 N a na předem určený povel se 

odečítá hodnota na pásmu u obou bodů, mezi kterými je vzdálenost měřena. Měření se 

opakuje nejméně 3x a výslednou hodnotou je aritmetický průměr. 
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3.4 Měření naklonění 

Podle tvaru poklesové kotliny se dá usoudit, že hodnoty poklesů se zvětšují směrem 

dovnitř poklesové kotliny. Vlivem toho dochází k naklonění terénu na svahu poklesové 

kotliny. Pokud je vyrubaná plocha větší, než plná účinná plocha, pak na dně poklesové 

kotliny dochází k plným poklesům a terén se tak ustálí opět ve vodorovné poloze. Vlivem 

naklonění může docházet k různým škodám na objektech. 

Naklonění se měří metodou: 

 Promítnutím významných bodů na stupnici. 

 Metodou protínáním vpřed (úhlů, směrů). 

3.4.1 Metoda promítnutí významných bodů na stupnici 

  

 Obr. 14   Schéma měření svislosti vysoké stavby promítáním na stupnici [2] 

U této metody se postupuje tak, že významné body se promítnou pomocí teodolitu na 

stupnici, která je umístěna před objektem kolmo na směr záměry. Teodolit se umístí do 

bodu S1 a před objekt se umístí lať (pásmo) kolmo na záměru a změří se vzdálenosti lať-

objekt a objekt- teodolit. Pokud terén dovolí, staví se teodolit do vhodné vzdálenosti, aby 

úhel záměry nebyl příliš strmý a čtení na lati bylo dobře viditelné. Pro větší přesnost 

probíhá měření ve dvou polohách dalekohledu a výsledkem je průměr obou čtení na 

stupnici. Osa objektu je určená jako průměr z pravého a levého boku objektu. Druhé 
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stanovisko S2 se většinou volí kolmo na první směr a pokračuje se stejným způsobem jako 

z bodu S1. Vzdálenosti od objektů se určují minimálně na decimetry [2]. 

       
     

 
 

     

 
   

   

 
  (24) 

                                  (25) 

     
    

  (26) 

       
  

  
 (27) 

   
 

 
 (28) 

kde:  D - vzdálenost mezi teodolitem a objektem, 

d - vzdálenost mezi latí a objektem, 

    - úhel mezi vektory    a     

     - celkové naklonění, 

    - výškový rozdíl mezi měřenými horizonty, 

    - úhel mezi vektorem    a  . 
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4 Přípravné práce 

Před započetím vlastního měření byly zjištěny některé informace o historii zaměřovaných 

kostelů. Tyto informace budou uvedeny v následujících odstavcích. Dále bude popsána 

rekognoskace terénu a následně používané přístroje.  

4.1 Historie kostelů 

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné II - Doly byl postaven v roce 1736. Je vyhotoven 

v barokním slohu a zasvěcen sv. Petru z Alkantary. Nechal jej postavit místní šlechtic 

František Wilhelm Larisch. V roce 1874 byla pod touto stavbou zahájena těžba uhlí. 

Vlivem těžby klesl kostel za posledních 40 let o více než 36m a hned na první pohled je 

znát i jeho naklonění jižním směrem. Je významný z historického hlediska - je jedinou 

památkou, která se dochovala z bývalé Karviné, jež zanikla vlivem dobývání [10].  

 

Obr. 15   Historická fotografie kostela sv. Petra z Alkantary [11] 
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Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové byl postaven roku 1862 

a byl realizován stavitelem Josefem Grosem z Těšína. Jedná se o architektonicky 

významnou stavbu z období romantického klasicismu, a proto byla 31. 7. 2001 prohlášena 

za kulturní památku. V roce 1982 proběhlo statické zajištění kostela proti vlivům 

poddolování, přesto však po jednom z důlních otřesů se technický stav zhoršil natolik, že 

na jaře 2004 byl uzavřen veřejnosti. V roce 2005 byly provedeny opravy a následně byl 

zpřístupněn pro veřejnost. Od tohoto roku probíhá pravidelné zaměřování kostela studenty 

IGDM, VŠB - TUO [12]. 

 

Obr. 16   Historická fotografie kostela Slezské církve evangelické augsburského 

vyznání [13] 

4.2 Rekognoskace terénu 

Objekty zmiňované v diplomové práci se nacházejí v ČR, v Moravskoslezském kraji. 

Jedná se o území, která jsou zatížena důlní činností a následnými vlivy. 

Při rekognoskaci terénu byly určeny nivelační body, ze kterých vycházejí nivelační pořady 

a další body, které budou sloužit jako kontrolní mezibody při měření. Dále byla u každého 

kostela vhodně zvolena trasa pro vedení nivelačního pořadu. Naměřené hodnoty bodů 

http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/120726-historie-kostel-orlova.html
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zabudovaných ve fasádě kostelů budou použity k vyhodnocení poklesů a deformací 

příslušného kostela.  

4.2.1 Kostel sv. Petra z Alkantary 

Kostel sv. Petra z Alkantary se nachází na ulici Dolní v obci Karviná – Doly II, na parcele 

s parcelním číslem 511, k.ú. Karviná – Doly II, okr. Karviná.  

 

Obr. 17   Mapa kostela sv. Petra z Alkantary [14] 

Kostel sv. Petra z Alkantary procházel v době podzimního měření rekonstrukcí, z tohoto 

důvodu k němu nebyl přístup. Po jarní rekognoskaci terénu bylo zjištěno, že z 18 bodů se 

jich nachází na fasádě kostela 17 a z 6 bodů v jeho okolí zbyly po rekonstrukci pouze 

body 3. Nivelační bod 8.1, ze kterého vychází nivelační pořad je stabilizován ve 

vzdálenosti cca 2 km. Konec nivelačního pořadu se nachází na bodě 111, což je bod 

umístěný na kostele ve výšce 0,2 m nad zemí v jihozápadním rohu. 

 

 

 

 

 

Obr. 18   Fotografie kostela sv. Petra z Alkantary 
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4.2.2 Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání se nachází na ulici ulice Petra 

Cingra, pozemku s parcelním číslem 1798, k.ú. Orlová-Město, okr. Karviná. 

 

Obr. 19  Mapa umístění kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání [15] 

 

U kostela bylo zjištěno, že zhušťovací bod Ge7 - 21 nacházející se pod soklem fasády byl 

při rekonstrukci zabetonován, a proto měření bude připojeno na jeden z 16 bodů 

pozorovací stanice na fasádě kostela. Tyto body se zaměřují dvakrát ročně pro zjištění 

pohybů a deformací objektu. Okolních 6 bodů v terénu nebylo při rekognoskaci nalezeno. 

Nivelační pořad o délce přibližně 0,9 km vychází z nivelačního bodu Ge6 - 23.  

 

Obr. 20   Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání 
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4.3 Pomůcky 

 Nivelační stroj DNA 03 - digitální stroj pro měření technické a přesné nivelace. 

 Měřické latě - třímetrové latě s kódovou stupnicí. 

 Nivelační podložky - tzv. žabky, jsou těžké kovové podložky, které slouží 

k postavení latě při měřických záměrách.  

 Pásmo - pro měření vzdáleností mezi jednotlivými body pozorovací stanice. 

 Totální stanice Leica TCR 307 - digitální přístroj pro měření a vytyčování bodů. 

 Stativ. 

 

Obr. 21   Nivelační přístroj DNA 03 

 

Obr. 22   Totální stanice TCR 307 
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5 Průběh měření a zpracování naměřených hodnot 

V této kapitole bude popsán průběh měření. V přiložených tabulkách jsou uvedeny 

naměřené a vypočtené hodnoty, které jsou porovnány s hodnotami z dřívějších let. 

Následně z těchto tabulek jsou pro lepší orientaci a přehlednost zpracovány grafy.  

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

Měření probíhalo pouze v jedné etapě (z důvodů již zmíněné rekonstrukce) a to dne 

23. 3. 2013. Při měření se teplota pohybovala kolem -2 °C, bylo jasno a mírný vítr.  

Pozorovací stanice obsahuje 17 bodů osazených ve zdi objektu. Při rekonstrukci fasády byl 

zničen bod 22 a bod 15 byl poškozen. Z původní pozorovací stanice bodů umístěných 

v zemi byly nalezeny pouze body 5001, 5004 a 5005. Bod 5004 byl při úpravách terénu 

poškozen. Bod 5005 byl stabilizován PLASTMARKEM. Bod 5001 byl stabilizován 

kamenným hranolem obdobně jako u stabilizace trigonometrických bodů.  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23   Pozorovací stanice v Karviné 

Všechny body byly výškově určeny. Poté byly zaměřeny délky mezi vybranými body a 

svislost jednotlivých hran kostela.  
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5.1.1 Metoda přesné nivelace IV. řádu 

Nivelační pořad byl rozdělen na 3 úseky: 8.1- P1, P1-P2, P2-111, kde body P1 a P2 jsou 

pomocné body, které byly dočasně stabilizovány měřickým hřebem. Výchozí bod 8.1 je 

pravidelně sledovaný bod Dolu Karviná. V tabulce č. 2 lze pozorovat vývoj výšek 

výchozího bodu 8.1 za časové období.  

Tab. č. 2   Přehled výšek výchozího bodu 8.1 za období 2009-2012 

Datum: IV. 09 V. 10 IV. 11 III. 12  

8.1 - 237,3084 237,3121 237,3056  

Datum: IX. 09 X. 10 X. 11 IX. 12  

8.1 237,3111 237,3120 237,3067 237,3033  

 

Charakteristiky a kritéria přesnosti nivelačního pořadu jsou vypočteny dle kapitoly 3.1.1.1. 

Tab. č. 3   Vyhodnocení nivelačního pořadu III. 2013 v Karviné 

Bod Tam Zpět d [mm] dd [mm
2
] s [km] dd/s  v [mm] 

8.1-P1 -7,6814 7,6834 2,0 4,0 0,9 4,4 4,7 

P1-P2 4,2504 -4,2491 1,3 1,7 0,6 2,8 3,6 

P2-111 -3,6080 3,6085 0,5 0,2 0,2 1,3 1,7 

∑ -7,0390 7,0428 3,8 5,9 1,7 8,5 7,1 

 

Při přesné nivelaci nesmí mezní odchylka mezi měřením „tam” a „zpět” ( v) překročit 

hodnotu vypočtenou dle vzorce: 

         
 (29) 

Střední kilometrová chyba dvojí nivelace (viz. rovnice 23): 

    
 

 
  

 

 
  

  

 
             

Maximální střední kilometrová chyba PN IV. řádu (výpočet dle Tab. č. 1):  
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Naměřené výšky h a vypočtené poklesy bodů s kolem kostela a na kostele v Karviné jsou 

znázorněny v tabulkách č. 4 a 5 a grafické znázornění je v grafech 1 a 2. Hodnoty poklesů 

za období III. 12 – XI. 11 a III. 13 – III. 12. jsou lépe patrné z tabulky, jelikož velikost 

těchto poklesů je vzhledem k ostatním obdobím nepatrná. 

 

Tab. č. 4   Naměřené výšky h a pokles bodů s kolem kostela v Karviné 

 h [m] s [mm] 

č. bodu 
XI.  

2011 

III. 

2012 

III.  

2013 

III.13-

III.12 

III.13-

XI.11 

III.12-

XI.11 

5001 229,716 229,704 229,698 -6 -18 -12 

5002 230,143 230,136 - - - -7 

5003 230,970 230,964 - - - -6 

5004 231,016 231,011 230,872 -229 -144 -5 

5005 230,491 230,482 230,432 -50 -59 -9 

 

 

Graf č. 1   Pokles bodů kolem kostela v Karviné 
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Tab. č. 5   Naměřené výšky h a pokles bodů s na kostele v Karviné 

 h [m] s [mm] 

č. bodu 
III. 

1995 

XI. 

2011 

III. 

2012 

III. 

2013 

 III.13-

III.12 

 III.13-

III.95 

 III.12-

XI.11 

 III.12-

III.95 

11 - 231,339 231,326 231,293 -33 - -13 - 

12 235,333 231,479 231,466 231,435 -31 -3898 -13 -3867 

13 235,219 231,324 231,312 231,281 -31 -3938 -12 -3907 

14 235,159 231,243 231,227 231,200 -27 -3959 -16 -3932 

15 234,921 231,121 231,106 231,293 -187 -3628 -15 -3815 

16 234,912 230,995 230,981 230,950 -31 -3962 -14 -3931 

17 234,983 230,979 230,964 230,932 -32 -4051 -15 -4019 

18 234,907 231,021 231,007 230,975 -32 -3932 -14 -3900 

19 234,951 231,071 231,057 231,026 -31 -3925 -14 -3894 

20 235,071 231,213 231,200 231,176 -24 -3895 -13 -3871 

21 235,080 231,225 231,212 231,180 -32 -3900 -13 -3868 

22 235,293 231,455 231,441 - - - -14 -3852 

23 235,417 231,600 231,586 231,555 -31 -3862 -14 -3831 

24 235,345 231,534 231,522 231,388 -34 -3857 -12 -3823 

25 235,514 231,681 231,669 231,618 -51 -3896 -12 -3845 

26 235,318 231,493 231,482 231,450 -32 -3868 -11 -3836 

27 235,212 231,383 231,371 231,343 -28 -3869 -12 -3841 

28 235,077 231,231 231,218 231,187 -31 -3890 -13 -3859 

 

 

Graf č. 2   Pokles bodů na kostele v Karviné 
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5.1.2 Délkové měření 

Při měření délek bylo využito kalibrované ocelové pásmo. Každá vzdálenost mezi dvěma 

body byla změřena 3x. Výslednou hodnotou byl vždy aritmetický průměr z naměřených 

hodnot dané vzdálenosti. V níže uvedených tabulkách je proveden výpočet poměrného 

vodorovného přetvoření (Tab. č. 6 a Tab. č. 7) a porovnání změny vzdáleností mezi 

jednotlivými body za určité časové období (Tab. č. 8 a Tab. č. 9).  

Tab. č. 6   Vzdálenosti d a poměrné vodorovné přetvoření   bodů kolem kostela 

v Karviné 

 d [m]   [mm/m] 

č. bodu 
XI.  

2011 

III. 

2012 

III. 

2013 

 III.13-

X.12 

 III.13-

XI.11 

 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 25,495 -85,23 -85,12 0,11 

 5005-5001 33,204 33,203 33,015 -5,63 -5,69 -0,03 

 

Tab. č. 7   Vzdálenosti d a poměrné vodorovné přetvoření   bodů na kostele 

v Karviné 

 d [m]   [mm/m] 

č. bodu 
VI. 

2007 

XI. 

2011 

III. 

2012 

III. 

2013 

 III.13-

III.12 

 III.13-

VI.07 

 III.12-

XI.11 

 III.12-

VI.07 

11-12 2,469 2,475 2,474 2,473 -0,40 1,62 -0,40 2,02 

11-13 0,341 0,337 0,335 0,340 14,66 -2,93 -5,87 -17,60 

14-15 12,786 12,790 12,784 13,435 50,91 50,76 -0,47 -0,16 

16-17 4,853 4,865 4,854 4,854 0,00 0,21 -2,26 0,21 

18-19 1,429 1,427 1,432 1,426 -4,20 -2,10 3,50 2,10 

20-21 1,162 1,156 1,155 1,152 -2,58 -8,60 -0,86 -6,02 

25-26 12,399 12,385 12,404 12,394 -0,80 -0,40 1,53 0,40 

27-28 2,586 2,572 2,583 2,585 0,77 -0,39 4,25 -1,16 
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Graf č. 3    Poměrné vodorovné přetvoření mezi body na kostele v Karviné 

 

Tab. č. 8   Vzdálenosti d a posun v mezi body kolem kostela v Karviné 

 d [m] v [mm] 

č. bodu 
XI. 

2011 

III. 

2012 

III. 

2013 

 III.13-

III.12 

 III.13-

XI.11 

 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 25,495 -2375 -2372 3 

 5005-5001 33,204 33,203 33,015 -188 -189 -1 

 

Tab. č. 9   Vzdálenosti d a posun v mezi body na kostele v Karviné 

 d [m] v [mm] 

č. bodu 
VI. 

2007 

XI. 

2011 

III. 

2012 

III. 

2013 

 III.13-

III.12 

 III.13-

VI.07 

 III.12-

XI.11 

 III.12-

VI.07 

11-12 2,469 2,475 2,474 2,473 -1 4 -1 5 

11-13 0,341 0,337 0,335 0,340 5 -1 -2 -6 

14-15 12,786 12,790 12,784 13,435 651 649 -6 -2 

16-17 4,853 4,865 4,854 4,854 0 1 -11 1 

18-19 1,429 1,427 1,432 1,426 -6 -3 5 3 

20-21 1,162 1,156 1,155 1,152 -3 -10 -1 -7 

25-26 12,399 12,385 12,404 12,394 -10 -5 19 5 

27-28 2,586 2,572 2,583 2,585 2 -1 11 -3 
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Graf č.4   Posun bodů na kostele v Karviné 

5.1.3 Měření svislosti 

Svislost hran kostela byla měřena dle výše popsané metody promítání významných bodů 

na stupnici (kap. 3.4.1). Výpočet naklonění jednotlivých hran byl proveden dle vzorců 

(24 - 28) z téže kapitoly. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny naměřené hodnoty svislosti a vypočtené hodnoty 

naklonění jednotlivých hran kostela jsou porovnány s výsledky předcházejících měření. 

Tab. č. 10   Naměřené hodnoty svislosti III. 2013 v Karviné 

 Horní čtení hrany [mm] Spodní čtení hrany [mm] [m] [mm] 

Hrana I. Poloha II. Poloha I. Poloha II. Poloha Vzdálenost odchylka 

1.1 71 71 541 541 14,125 470 

1.2 23 23 213 213 6,809 190 

2.1 102 102 654 654 14,514 552 

2.2 261 261 146 146 10,683 115 

3.1 580 580 70 70 15,175 510 

3.2 182 182 150 150 10,928 32 

4.1 675 675 99 99 15,089 576 

4.2 34 34 239 239 14,871 205 

5.1 1116 1116 413 414 15,389 703 

5.2 116 116 304 304 15,164 188 

6.1 719 720 106 107 14,704 613 

6.2 6 6 135 135 14,628 129 
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Tab. č. 11   Porovnání hodnot naklonění hran kostela v Karviné 

Hrana Datum 
Odchylka 

Y [mm] 

Odchylka 

X [mm] 

Odchylka 

V [mm] 

Sigma 

[grad] 
H [m] L [mm] 

1 

III. 06 191 366 413 31 8,11 50,9 

X. 09 208 467 511 27 8,10 63,1 

III. 10 189 464 501 27 8,10 61,9 

XI. 11 188 474 510 24 8,50 60,0 

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

III. 13 190 470 507 24 8,40 60,4 

2 

III. 06 181 409 447 27 8,20 54,5 

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 

III. 13 115 552 564 13 8,23 68,5 

3 

III. 06 77 414 421 12 8,00 52,6 

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 

III. 13 32 510 511 4 8,55 59,8 

4 

III. 06 234 586 631 24 8,00 78,9 

X. 09 248 572 623 26 8,02 77,7 

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

XI. 11 - - - - - - 

III. 12 - - - - - - 

III. 13 205 576 611 22 8,14 75,1 

5 

III. 06 178 674 697 17 8,10 86,1 

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 

III. 13 188 703 728 16 8,20 88,8 

6 

III. 06 182 560 589 20 8,00 73,6 

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 

III. 13 129 613 626 13 8,40 74,5 
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5.2 Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání 

v Orlové 

Měření bylo provedeno 20. 10. 2012 a 24. 3. 2013.  

Pozorovací stanice skýtá 16 bodů osazených na zdi objektu. Tyto body byly stabilizovány 

roxorem ve zdi kostela, do kterého se při měření zašroubovala „čepová“ značka. Další 

body pozorovací stanice 401, 402, 403, 404, 406, 407 se nacházejí v zemi, kde jsou 

stabilizovány pomocí železné tyče v betonovém podkladu a u bodu 405 je stabilizace typu 

PLASTMARK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24   Pozorovací stanice v Orlové             Obr. 25   Stabilizace bodů na zdi objektu 
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Při příjezdu na místo měření byly nalezeny v zemi 2 body (405 a 404) pozorovací stanice a 

ostatní body (401, 402, 403, 406, 407) v okolí kostela nebyly na první pohled patrné. 

Chybějící body bylo třeba nalézt, a proto bylo provedeno vytyčení bodů podle již 

dřívějšího zaměření z minulých let. Po vytyčení bodů nacházejících se v zemi bylo 

provedeno jejich podrobné situační zaměření. Body v terénu jsou určeny šikmými 

vzdálenostmi k jednotlivým bodům na fasádě.  

Všechny body pozorovací stanice byly následně zaměřeny metodou přesné nivelace a také 

bylo provedeno měření vzdáleností mezi jednotlivými body pomocí pásma. Nakonec byla 

zaměřena svislost jednotlivých hran kostela. 

5.2.1 Metoda přesné nivelace IV. řádu 

Nivelační pořad vycházel z bodu Ge6 - 23 o známé nadmořské výšce, který se nachází na 

budově polikliniky na náměstí v Orlové. Z důvodu zabetonování nivelačního bodu 

Ge7 - 21 při rekonstrukci kostela byl nivelační pořad ukončen na bodě 1, což je bod 

pozorovací stanice nacházející se na fasádě kostela. Pořad byl rozdělen na 2 úseky, 

Ge6 - 23 až 443, a 443 až 1. Měření bylo provedeno tam a zpět z důvodů kontroly měření. 

Dle výšek zmíněných v tabulce č. 12 a přiloženém grafu (viz. příloha č. 10) je možné 

potvrdit, že výchozí bod je stabilní a milimetrový rozdíl naměřených výšek tohoto bodu 

může být způsoben přesností měření, kterým je bod určován. Rozdíl výšek mezi jarem a 

podzimem může být způsoben tím, že v zimě půda promrzá. Voda, která se v půdě 

nachází, zamrzá a tím dochází k roztažení půdy.  

Tab. č. 12   Přehled výšek výchozího bodu G6 – 23 za období 2008-2012 

Datum: III. 08 IV. 09 V. 10 IV. 11 III. 12  

G6 - 23 226,0119 226,0084 226,0056 226,0020 225,9923  

Datum: VIII. 08 IX. 09 X. 10 X. 11 X. 12  

G6 - 23 226,0126 226,0109 225,9956 225,9923 225,9893  

 

Z naměřených hodnot byly pomocí vztahů uvedených v kapitole 3.1.1.1 vypočteny 

hodnoty přesnosti nivelačního pořadu, které jsou uvedeny v následujících tabulkách.  
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Tab. č. 13   a) Vyhodnocení nivelačního pořadu X. 2012 v Orlové 

Bod Tam Zpět d [mm] dd [mm
2
] s [km] dd/s  v [mm] 

62.3-443 -8,5181 8,5172 0,9 0,8 0,4 2,0 2,7 

443-1 -28,2889 28,2886 0,3 0,1 0,5 0,2 3,2 

∑ -36,8070 36,8058 1,2 0,9 0,9 2,2 4,7 

 

Tab. č. 13   b) Vyhodnocení nivelačního pořadu III. 2013 v Orlové 

Bod Tam Zpět d [mm] dd [mm
2
] s [km] dd/s  v [mm] 

62.3-443 8,5203 8,5199 0,4 0,2 0,4 0,4 2,7 

443-1 28,2838 28,2836 0,2 0,0 0,5 0,1 3,2 

∑ 36,8041 36,8035 0,6 0,2 0,9 0,5 4,7 

 

Při přesné nivelaci nesmí odchylka mezi měřením „tam”a „zpět” ( v) překročit hodnotu 

vypočtenou dle rovnice 29.  

Střední kilometrová chyba dvojí nivelace (viz. rovnice 23): 

Ad a)      
 

 
  

 

 
  

  

 
             

Ad b)     
 

 
  

 

 
  

  

 
             

Maximální střední kilometrová chyba PN IV. řádu (výpočet dle tab. č. 1):  

     
    

   
             

Naměřené výšky h a pokles bodů s kolem kostela a na kostele v Orlové jsou zobrazeny v 

tabulkách č. 14 a 15. Grafické hodnoty pak jsou patrné z grafů č. 5 a 6.  

Tab. č. 14  Naměřené výšky h a pokles bodů s kolem kostela v Orlové 

 h [m] s [mm] 

č. bodu 
XI.  

2008 

III.  

2010 

X.  

2012 

III.  

2013 

  III.13-

X.12 

 III.13-

XI.08 

 X.12-

III.10 

 X.12-

XI.08 

401 262,221 262,192 262,150 267,147 -3 -74 -42 -71 

402 262,334 262,305 262,261 262,258 -3 -76 -44 -73 

403 262,242 262,212 262,166 262,163 -3 -79 -46 -76 

404 261,708 261,680 261,634 261,631 -3 -77 -46 -74 

405 261,712 261,686 261,642 261,640 -2 -72 -44 -70 

406 261,666 261,638 261,593 261,591 -2 -75 -45 -73 

407 261,863 261,836 261,786 261,788 2 -75 -50 -77 



Bc. Lenka Vojtasíková: Měření a vyhodnocení pohybů a deformací staveb 

 

2013  46 

 

Graf č. 5   Pokles bodů kolem kostela v Orlové 

 

Tab. č. 15   Naměřené výšky h a pokles bodů s na kostele v Orlové 

 h [m] s [mm] 

č. bodu 
V.  

2006 

III. 

2012 

X.  

2012 

III. 

2013 

 III.13-

X.12 

 III.13-

V.06 

 X.12-

III.12 

 X.12-

V.06 

1 262,956 262,821 262,796 262,794 -2 -162 -25 -160 

2 263,020 262,883 262,858 262,855 -3 -165 -25 -162 

3 263,077 262,940 262,915 262,912 -3 -165 -25 -162 

4 263,127 262,989 262,964 262,962 -2 -165 -25 -163 

5 263,417 263,280 263,255 263,252 -3 -165 -25 -162 

6 263,472 263,335 263,310 263,306 -4 -166 -25 -162 

7 263,440 263,303 263,278 263,274 -4 -166 -25 -162 

8 263,350 263,214 263,190 263,186 -4 -164 -24 -160 

9 263,302 263,164 263,143 263,141 -2 -161 -21 -159 

10 263,110 262,977 262,954 262,951 -3 -159 -23 -156 

11 263,130 262,997 262,973 262,969 -4 -161 -24 -157 

12 263,038 262,908 262,883 262,881 -2 -157 -25 -155 

13 262,817 262,683 262,659 262,657 -2 -160 -24 -158 

14 262,797 262,668 262,643 262,641 -2 -156 -25 -154 

15 262,768 262,637 262,613 262,611 -2 -157 -24 -155 

16 262,787 262,654 262,630 262,628 -2 -159 -24 -157 
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Graf č. 6…Pokles bodů na kostele v Orlové 

5.2.2 Délkové měření 

Pro zjištění posunů a vodorovných přetvoření bylo nutné zaměřit vzdálenosti mezi body 

pomocí pásma. Měření bylo provedeno postupem, který je uveden v kapitole 3.3.1. 

V uvedených tabulkách a grafech jsou patrné vodorovné přetvoření a posuny mezi body. 

Tab. č. 16   Vzdálenosti d a poměrné vodorovné přetvoření   bodů kolem kostela 

v Orlové 

 d [m]   [mm/m] 

č. bodu 
XI. 

2008 

III. 

2010 

X.  

2012 

III. 

2013 

 III.13-

X.12 

 III.13-

XI.08 

 X.12-

III.10 

 X.12-

XI.08 

 401-402 26,848 26,849 26,840 26,838 -0,07 -0,37 -0,34 -0,30 

 402-403 17,938 17,933 17,930 17,931 0,06 -0,39 -0,17 -0,44 

 403-404 17,704 17,692 17,705 17,707 0,11 0,17 0,73 0,06 

 404-405 15,193 15,196 15,202 15,201 -0,07 0,53 0,39 0,59 

 405-406 12,549 12,551 12,542 12,550 0,64 0,08 -0,72 -0,56 

 406-407 26,304 26,306 26,301 26,298 -0,11 -0,22 -0,19 -0,11 

 407-401 24,569 24,565 24,562 24,564 0,08 -0,20 -0,12 -0,28 
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Graf č. 7   Poměrné vodorovné přetvoření mezi body kolem kostela v Orlové 

 

Tab. č. 17   Vzdálenosti d a poměrné vodorovné přetvoření   bodů na kostele v Orlové 

 d [m]   [mm/m] 

č. bodu 
V.  

2006 

III. 

2012 

X.  

2012 

III. 

2013 

 III.13-

X.12 

 III.13-

V.06 

 X.12-

III.12 

 X.12-

V.06 

1-2 5,005 5,013 5,010 5,010 0,00 1,00 -0,60 1,00 

3-4 6,361 6,355 6,351 6,352 0,16 -1,41 -0,63 -1,57 

4-5 18,266 18,275 18,262 18,260 -0,11 -0,33 -0,71 -0,22 

5-6 6,410 6,409 6,408 6,408 0,00 -0,31 -0,16 -0,31 

7-8 6,398 6,400 6,388 6,392 0,62 -0,94 -1,87 -1,56 

8-9 2,845 2,848 2,841 2,845 1,40 0,00 -2,46 -1,40 

9-10 6,327 6,325 6,319 6,320 0,16 -1,11 -0,95 -1,26 

11-12 6,413 6,412 6,409 6,408 -0,16 -0,78 -0,47 -0,62 

12-13 18,296 18,300 18,297 18,291 -0,33 -0,27 -0,16 0,05 

13-14 6,350 6,357 6,350 6,350 0,00 0,00 -1,10 0,00 

15-16 5,000 5,000 4,999 4,992 -1,40 -1,6 -0,20 -0,20 

16-1 4,626 4,636 4,639 4,638 -0,22 2,59 0,65 2,81 
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Graf č. 8 …Poměrné vodorovné přetvoření mezi body na kostele v Orlové 

 

Tab. č. 18   Vzdálenosti d a posun v mezi body kolem kostela v Orlové 

 d [m] v [mm] 

č. bodu 
XI. 

2008 

III. 

2010 

X.  

2012 

III. 

2013 

 III.13-

X.12 

 III.13-

XI.08 

 X.12-

III.10 

 X.12-

XI.08 

 401-402 26,848 26,849 26,840 26,838 -2 -10 -9 -8 

 402-403 17,938 17,933 17,930 17,931 1 -7 -3 -8 

 403-404 17,704 17,692 17,705 17,707 2 3 13 1 

 404-405 15,193 15,196 15,202 15,201 -1 8 6 9 

 405-406 12,549 12,551 12,542 12,550 8 1 -9 -7 

 406-407 26,304 26,306 26,301 26,298 -3 -6 -5 -3 

 407-401 24,569 24,565 24,562 24,564 2 -5 -3 -7 
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Graf č. 9   Posun bodů kolem kostela v Orlové 

 

Tab. č. 19   Vzdálenosti d a posun v mezi body na kostele v Orlové 

 d [m] v [mm] 

č. bodu 
V. 

 2006 

III. 

2012 

X.  

2012 

III. 

2013 

 III.13-

X.12 

 III.13-

V.06 

 X.12-

III.12 

 X.12-

V.06 

1-2 5,005 5,013 5,010 5,010 0 5 -3 5 

3-4 6,361 6,355 6,351 6,352 1 -9 -4 -10 

4-5 18,266 18,275 18,262 18,260 -2 -6 -14 -4 

5-6 6,410 6,409 6,408 6,408 0 -2 -1 -2 

7-8 6,398 6,400 6,388 6,392 4 -6 -12 -10 

8-9 2,845 2,848 2,841 2,845 4 0 -7 -4 

9-10 6,327 6,325 6,319 6,320 1 -7 -6 -8 

11-12 6,413 6,412 6,409 6,408 -1 -5 -3 -4 

12-13 18,296 18,300 18,297 18,291 -6 -5 -3 1 

13-14 6,350 6,357 6,350 6,350 0 0 -7 0 

15-16 5,000 5,000 4,999 4,992 -7 -8 -1 -1 

16-1 4,626 4,636 4,639 4,638 -1 12 3 13 
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Graf č. 10…Posun bodů na kostele v Orlové 

5.2.3 Určování svislosti 

Svislost byla měřena metodou promítnutí významných bodů na stupnici. Tento postup je 

podrobněji popsán v kapitole 3.4.1. Naměřené hodnoty svislosti byly podkladem pro 

výpočet naklonění jednotlivých stran objektu dle vzorců 24 - 28. 

 

Tab. č. 20   a) Naměřené hodnoty svislosti X. 2012 v Orlové 

 Horní čtení hrany [mm] Spodní čtení hrany [mm] [m] [mm] 

Hrana I. Poloha II. Poloha I. Poloha II. Poloha Vzdálenost odchylka 

1.1 485 485 399 399 16,911 86 

1.2 404 404 604 604 6,835 200 

2.1 74 76 297 297 9,802 222 

2.2 375 374 484 486 10,909 110 

3.1 115 114 243 242 15,98 128 

3.2 126 127 304 304 25,409 177 

4.1 128 129 294 294 12,765 166 

4.2 432 432 223 224 11,600 208 
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Tab. č. 20   b) Naměřené hodnoty svislosti III. 2013 v Orlové 

 Horní čtení hrany [mm] Spodní čtení hrany [mm] [m] [mm] 

Hrana I. Poloha II. Poloha I. Poloha II. Poloha Vzdálenost odchylka 

1.1 287 286 192 192 15,473 95 

1.2 751 751 945 945 6,801 194 

2.1 829 827 942 942 12,033 114 

2.2 16 16 234 236 12,720 219 

3.1 49 49 171 171 16,754 122 

3.2 62 62 241 241 20,362 179 

4.1 83 83 247 249 11,329 165 

4.2 217 217 7 7 12,798 210 

 

Tab. č. 21   Porovnání hodnot naklonění hran kostela v Orlové 

Hrana Datum 
Odchylka 

Y [mm] 

Odchylka 

X [mm] 

Odchylka 

V [mm] 

Sigma 

[grad] 
H [m] L [mm] 

1 

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

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

XI. 11 194 95 215 71 8,83 24,4 

III. 12 186 86 204 72 8,66 23,6 

X. 12 200 86 218 74 8,62 25,3 

III. 13 194 95 216 71 8,65 25,0 

2 

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

XII. 07 252 248 354 51 8,80 40,2 

XI. 11 222 99 242 73 8,74 27,7 

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

X. 12 222 110 248 71 8,45 29,3 

III. 13 219 114 247 69 8,42 29,3 

3 

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

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

XI. 11 187 123 223 63 9,39 23,8 

III. 12 179 126 219 61 9,17 23,8 

X. 12 177 128 218 60 9,08 24,0 

III. 13 179 122 217 62 9,06 24,0 

4 

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

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

XI. 11 214 169 272 57 8,99 30,3 

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

X. 12 208 166 266 57 8,41 31,7 

III. 13 210 165 267 58 8,42 31,7 
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6 Závěr 

Při vyhotovení této diplomové práce byly použity diplomové práce z minulých let 

[16 - 19], z kterých byly převzaty materiály důležité pro porovnání celkových a dílčích 

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

církve evangelické augsburského vyznání v Orlové. 

Měření této diplomové práce probíhalo ve dvou etapách (na podzim roku 2012 a na jaře 

roku 2013). Při měření byly využity jak teoretické, tak praktické znalosti získané během 

studia. Pro sledování pohybů a deformací byl vybrán elektronický nivelační přístroj 

DNA 03, kterým bylo provedeno výškové zaměření zmíněných výškových bodů kostelů a 

totální stanice TCR 307, která sloužila pro vytyčení bodů a naměření svislosti jednotlivých 

hran. Jako poslední pomůcka bylo využito pásmo pro měření jednotlivých vzdáleností 

mezi body.  

Výsledkem práce je porovnání naměřených a vypočtených hodnot s hodnotami dřívějších 

diplomových prací. Na základě těchto porovnání se dá vyhodnotit, jak stávající důlní 

činnost ovlivňuje již zmíněné objekty. 

Bylo zjištěno, že za poslední rok (březen 2012 - březen 2013) kostel sv. Petra z Alkantary 

poklesl v průměru o 32 mm. Největší pokles byl zaznamenán na bodě 25 a to o hodnotu 

51 mm. Celkový pokles kostela od počátku měření (1995) je 3913mm a celkové naklonění 

kostela k datu 23. 3. 2013 se pohybuje v rozmezí 59,8 až 88,8 mm/m jižním směrem. 

Jelikož byl tento kostel před měřením opraven, není možné říci, jak tyto pohyby a 

deformace působí na jeho statiku (momentálně nejsou viditelné žádné praskliny na omítce 

apod.).  

U kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové nebyly zaznamenány 

výrazné pohyby a deformace za uplynulý rok. Převládají zde vodorovné posuny nad 

svislými. Největší dílčí pokles byl v průměru 3 mm. Celkový pokles od počátku měření (od 

roku 2006) činí 162 mm a celkové naklonění kostela se pohybuje v rozmezí 24,0 až 

31,7 mm/m jihozápadním směrem. Uvnitř kostela v severozápadním rohu bylo možné 

pozorovat vliv deformací. Proto navrhuji v tomto místě vybudovat nový měřický bod. 
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