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Anotace 

 

Cílem bakalářské práce je popsat problematiky monitoringu svahových pohybů. V úvodu 

práce popisuji teorii svahových pohybů a faktory determinující jejich vznik. Dále se práce 

zabývá popisem geotechnického monitoring, jeho úkolů, cílů a přínosu realizace k zajištění 

bezpečnosti výstavby. V práci jsou popsány jednotlivé metody monitoringu svahových 

pohybů, včetně definice jejich principů a postupů měření. Práce se také zabývá využitím 

optických vláken v rámci monitoringu svahových pohybů. Pro úplnost jsou zde uvedeny i 

principy varovných stavů a dálkového přenosu dat. Závěrem práce uvádím ilustrace 

monitoringu svahových pohybů na dvou konkrétních příkladech včetně vyhodnocení 

jednotlivých měření. 

 

 

Abstract 

 

Subject of this thesis is to describe problems of landslide monitoring. In an introduction 

describes the theory of landslides and factors determining their origin. Furthermore, the work 

covers the description of the geotechnical monitoring, tasks, objectives and benefits of 

realization to ensure the safety of construction. The thesis describes various methods of 

landslides monitoring, including the definition of the principles and processes of 

measurement. The thesis also deals with utilization of optical fibers within the landslide 

monitoring. For completeness are given and the principles of warning statuses and district 

data. Finally, the thesis I present illustrations of landslide monitoring on two specific 

examples, including the evaluation of individual measurements. 
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“Theory is the language by means of which lessons of experience can be clearly expressed.” 

„Teorie je jazykem, jehož prostřednictvím lze jasně vyjádřit poučení z praxe.“ 

Karl von Terzaghi 

 

1 Úvod 

 

Geotechnika je technický obor, který spojuje poznatky z oblasti geologie, hydrogeologie, 

mechaniky zemin a hornin, zakládání staveb, podzemního stavitelství, inženýrské geologie a 

geofyziky. Zkoumá horninové prostředí, která je unikátní díky své povaze. Horninu můžeme 

popsat jako kvazi homogenní, anizotropní nepružné diskontinuum, které se přetváří 

nelineárně a vykazuje po odlehčení vždy trvalé přetvoření.  

 

V historii se poprvé setkáváme s řešením geotechnických problémů ve starověku. Problémy 

byly spjaty s rozvojem zemědělství, využitím zeminy jako stavebního materiálu a ochrany 

území proti povodním.  První činnosti spojené s podzemním stavitelstvím nalézáme ve 

starověkém Egyptě a Mezopotámii v souvislosti s budováním pozemních hrobek pod 

pyramidami. Problematika zakládání staveb je známá od doby kdy lidi začali stavět větší a 

složitější budovy. Z počátku se tato problematika řídila pouze lokálními zkušenostmi. 

V návaznosti na rozšíření výstavby se začaly prohlubovat i znalosti týkající se podloží staveb. 

Období středověku znamenalo rozvoj důlní činnosti a hornictví – oblasti dnešního 

geotechnického zájmu. V novověku se geotechnické činnosti rozšířily oblast trhacích prací a 

mechaniky hornin jako nový vědní obor. 

 

V dnešní době patří mezi hlavní úkoly geotechniky zajištění a podpora realizace projektů, 

které se při své realizaci setkávají s obtížnými geotechnickými podmínkami. Konkrétně se 

jedná například o návrhy založení objektů, dočasné či trvalé zajištění stavebních jam, 

monitoring a zajištění stability svahů. Tyto činnosti jsou dnes zajištěny s podporou výpočetní 

techniky, možností 3D modelování nebo využitím inverzní analýzy. Ta se uplatňuje 

především v návaznosti na realizaci objektů observační metodou.  
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2 Svahové pohyby 

 

Jedním z nejčastějších problémů vyskytujících se při realizaci převážné většiny staveb, je 

stabilita svahu. Tato skutečnost vychází z geologie a morfologie území našeho státu. 

Posouzení stability těchto svahů je proto nejčastějším úkolem geotechnického inženýringu. 

Stabilita svahu se posuzuje nejen u svahů přírodních, ale také u svahů stěn výkopů, násypů 

nebo umělých těles jakými jsou skládky nebo výsypky. 

 

Svahové pohyby obecně definujeme jako přemístění horninové hmoty po svahu způsobené 

vlivem zemské přitažlivosti. Tyto pohyby vznikají v důsledku narušení rovnováhy sil ve 

svahu. V okamžiku, kdy aktivní síly (gravitace, hydrodynamický tlak,…) převáží nad silami 

pasivními (pevnost hornin, tření), vznikne svahový pohyb. [9][10] 

 

 

2.1 Typy svahových pohybů 

 

Svahové pohyby klasifikujeme například dle Nemčoka, Paška, Rybáře (1974) převážně do 4 

kategorií podle rychlosti transportu horninového materiálu.[8] 

 

 Ploužení je dlouhodobý nezrychlující pohyb horninových hmot. Rychlost se zde 

pohybuje od milimetrů až do jednotek centimetrů za rok. Ploužení dělíme na povrchové 

a hlubinné. Hlubinné ploužení se na povrchu projevuje například rozvolněnými svahy, 

roztrháním povrchu, gravitačními vrásami a blokovými pootočeními. Mezi povrchové 

deformační projevy řadíme slézání suti z povrchových hlín nebo povrchové ohýbání 

vrstev. 

 Sesouváním označujeme rychlý krátkodobý pohyb, kdy se horninová hmoty pohybuje 

rychlostí v řádu metrů za den. Sesuvy se dělí dále podle tvaru smykové plochy, 

plošného tvaru a aktivity. Sesouvání se projevuje na povrchu deformacemi typu sesutím 

svahu, nebo např. sklouzávání skalních hornin. 

 Za stékání je považován rychlý krátkodobý pohyb v rychlosti metrů až kilometrů za 

hodinu. Převážně se jedná o horninové hmoty ve viskózním stavu ostře oddělné od 

podloží. Častým projevem stékání jsou zemní nebo kamenité proudy. 
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 Řícení je charakterizování pohybem v rychlostech až metry za sekundu. Projevem jsou 

sesypy, suťové kužely a skalní řícení.  

 

Další klasifikaci uvádí například Varnes (1978). Pohyby horninových hmot na základě 

rychlosti dělí do 7 stupňů. Úroveň pohybu je definována na základě velikosti následků 

porušení svahu. Stupeň jedna představují nepatrné škody, stupeň sedm katastrofální následky. 

[8] 

 

 

2.2 Determinující faktory svahových pohybů 

 

Jednou z hlavních podmínek, které určují vznik svahových pohybů, je litografická povaha 

hornin a jejich mechanické vlastnosti. V převážné většině mají největší vliv na vznik těchto 

pohybů procesy spojené s vodou. Vznik svahových pohybů je predikován horninami s malou 

smykovou pevností. Jedná se zejména v jílovité zeminy nebo horniny, v nichž jsou jen polohy 

(vložky, proplástky, výplně puklin) s obsahem prachových nebo jílovitých částic. V těchto 

střídajících se polohách dochází k pohybům vody z pevnějšího, ale propustnějšího nadloží do 

méně pevnějšího podloží. Následkem toho je snížení smykové pevnosti podloží, a tedy i 

stability svahu. [10] 

 

Za příčinu svahových pohybů primárně považujeme působení geodynamických faktorů, 

působením kterých dochází k porušení rovnováhy svahu. Geodynamické faktory rozdělujeme 

na aktivní, které zvyšují napětí ve svahu, a pasivní, snižující pevnost horniny nebo 

horninového masivu. [10] 

 

Mezi sekundárními faktory, které postupně zhoršují podmínky rovnováhy, řadíme faktory 

permanentní. Samy o sobě vznik nebo oživení svahového pohybu zpravidla nevyvolávají, 

pouze jej predikují. Jsou to faktory působící regionálně a nelze jim zabránit. V našich 

možnostech je tyto faktory monitorovat a na základě výsledků monitoringu včas přijmout 

opatření, kterými lze předejít aktivací těchto pohybů. Zde můžeme zařadit přirozené vnitřní i 

vnější geodynamické a klimatické procesy. Mezi geodynamické procesy řadíme například 

erozi, sufozi a tektoniku. [10] 
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Epizodické faktory ovlivňují případnou aktivaci svahových deformací.  Probíhají rychle a 

krátkodobě. Jejich působení je kolísavé ve své intenzitě (procesy opakované periodicky nebo 

nepravidelně), nebo stabilní. V tomto případě působí tyto faktory lokálně, místně i časově. 

Jedná se o projevy většinou vnějších geologických činitelů, kterými jsou například 

abnormální srážky nebo tání. Ojediněle se jedná také o projevy vnitřních geologických 

činitelů (např. zemětřesení). Mezi epizodické faktory řadíme také antropogenní faktory. Zde 

můžeme uvést například zásahy do vodního režimu, vyvolanou změnu hladiny podzemní 

vody, technickou seismicitu, budování zeminových těles nebo úpravy vegetace. [10] 

 

Území postižené svahovými pohyby je charakteristické svými morfologicky znaky. Na rozdíl 

od jiných reliéfotvorných procesů, které působí průběžně po dlouhé geologické období, čímž 

modelují povrch do plynulých tvarů, mají svahové pohyby za výsledek nepravidelný reliéf. 

Povrch území je nepravidelně zvlněný, můžeme nalézt i porušení trhlinami. Vyskytují se 

bezodtoké deprese, které mohou být zamokřené nebo vyplněné vodou. Vegetační pokryv se 

zpravidla liší od pokryvu v neporušeném okolí. Bezodtoké oblasti jsou charakteristické 

vodomilnými rostlinami. Tvarově je oblast svahového pohybu v horní části konkávní a 

v dolní konvexní. Výraznost morfologických znaků je určena stářím pohybu, působením 

klimatických jevů, ale také vlivem růstu vegetace. Pro ilustraci hlavních morfologických 

prvků svahových deformací uvedu případ nejčastějšího typu svahového pohybu - sesuv 

proudového tvaru – viz obrázek č.1. Horní konkávně tvarovaná část je částí odlučného 

prostoru, střední část je transportní, dolní konvexně tvarovaná je tvořena akumulační oblastí 

sesuvu. [10] 
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Obrázek č.1 – Základní morfologické prvky sesuvu proudového tvaru, upraveno dle [10] 

A-odlučný prostor, B-prostor transportu, C-akumulační prostor, 1-původní svah, 2-zázemí 

sesuvu, 3-odlučná stěna, 4-sesuvné bloky, 5-odlučné trhliny, 6-odlučná hrana, 7-sekundární 

stav v odlučné části, 8-boční trhliny, 9-podélné trhliny, 10-boční valy, 11-příčné trhliny, 12-

vnitřní (sekundární) odlučné stěny, 13-čelo sekundárního sesuvu, 14-čelo sesuvu, 15-

sekundární sesuv v čele, 16-vytlačování předpolí, 17-předpolé sesuvu, 18-sesuvný jazyk, 

splaz, 19-sesuvné jezírko, 20-zamokřená deprese se těle sesuvu 
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3 Základní definice a úkoly geotechnického monitoringu 

 

Geotechnický monitoring je důležitým nástrojem pro sledování, vyhodnocování změn, 

deformací nastalých v horninovém prostředí a určení jejich původu. Jeho úkolem je sledování 

napěťo-deformačních, silových a dalších projevů v horninovém prostředí a jejich případné 

interakce s konstrukcemi zabudovanými do horninového prostředí. Geotechnický monitoring 

považujeme za součást observační metody realizace staveb, kdy na základě prováděných 

měření upřesňuje, a opravujeme předpoklady vztahující se k horninovému prostředí. a jeho 

interakcí s konstrukcí. [4] 

 

Svou povahou je monitoring svahových pohybů odlišný od jiných běžně prováděných úkolů 

geotechnického monitoringu, kterými jsou například monitoring opěrných zdí, monitoring 

kotev nebo monitoring při budování podzemních děl. V případě monitoringu svahových 

deformací je důležitá především definice svahového systému a jeho případná interakce se 

stávajícími nebo budovanými prvky, které ovlivňují jeho stabilitu. Na základě těchto znalostí 

můžeme předpovídat chování svahového systému a provádět praktické úlohy, například 

stanovení mezních hodnot posuvů nebo mezních hodnot hladiny podzemní vody. Výsledkem 

jsou opatření, jejímž úkolem je zamezit ohrožení obyvatelstva nebo škod na majetku. 

V případě sanací svahů se jedná o opěrné stěny, kotvení těchto svahů nebo jinou metodu 

sanace. Mezi nejčastější metody sanací svahů patří odvodnění. To může být realizováno 

záchytným drénem nad odlučnou hranou sesuvu. Čímž jsou sníženy dotace vody do nestabilní 

oblasti. U nově budovaných prvků ve svahových oblastech, které jsou potencionálně 

nebezpečné a hrozí zde aktivace svahových pohybů, jde o posouzení založení a systému 

budování těchto prvků. Zde jde o zářezy komunikací umístěných v patě svahů nebo se jedná o 

objekty budované na horní hraně svahů, které způsobují přitížení. V praxi se nemonitorují 

všechny svahy, ale jen ty, u kterých je toho ohrožení možné. [16] 
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4 Metody monitoringu svahových pohybů 

 

Popisovaná problematika svahových pohybů je specifická, proto je možné pro její monitoring 

přesně vymezit jednotlivé metody a zařízení, pomocí kterých provádíme daný monitoring. 

První a základní složkou monitoringu svahových deformací je seznámení se s archivními 

poklady a  lokalitou. Druhou složkou je sledování přetváření povrchu svahu. K tomu 

využíváme dnes již běžné užívané geodetické metody. Řadíme zde například měření pomocí 

totálních stanic, GPS, nebo pásmovou extenzometrie. Další částí, důležitou především pro 

pochopení chování svahu, jsou zařízení pro lokalizaci a sledování vývoje smykové plochy -  

inklinometry. Dále využíváme zařízení, jejímž úkolem je nejen sledování stavu srážek, ale 

především také podzemní vody a pórových tlaků za pomocí piezometrů, jakožto významného 

geologického činitele ve svahu. Celý komplex měření je doplněn dílčími měřeními, která mají 

za úkol sledovat jednotlivé části svahu. Následně je uveden monitoring trhlin. V závěru 

kapitoly je rozebrána také metoda využití technologie optických vláken v monitoringu 

svahových pohybů. 

 

Monitoring svahových pohybů se obvykle skládá s kombinace několika výše uvedených 

metod. Nejčastěji se jedná o geodetický monitoring, do něhož řadíme i zaměření umístění 

sesuvu. Poté podle aktivity a velikosti sesuvu volíme další z monitorovacích metod. 

Podstatnou informací o svahovém systému nám poskytuje znalost o umístění a chování 

smykové plochy. Další metody jsou voleny pro zjištění těchto informací. Monitoring jako 

komplex činností je nutný navázat na znalosti vlastností hornin a zemin. Pracuje zde 

s výsledky z laboratorních a terénních zkoušek a také s výsledky průzkumu. Závěrem celé 

monitorovací činnosti by měla být inverzní analýza, díky které jsme schopni na základě 

měřených skutečností upřesnit naše předpoklady, modely a vstupní laboratorní hodnoty. 

Obecný příklad instrumentace sesuvu je uveden na obrázku č.2 na následují straně. 
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Obrázek č.2 – Příklad instrumentace sesuvu, upraveno dle [10] 

1-záměrná přímka, 2-kontrola pohybu pásmových extenzometrem na okrajové trhlině, 2´-na 

trhlinách sesuvu, 3-kontrola pohybu bodu měřením tří délek ze stabilních bodů anebo 

protínáním vpřed a trigonometrickou nivelací za dvou stabilních bodů,4-vrt pro sledování 

pohybu v hloubce přesným inklinometrem, a-pevný bod záměrné přímky, b-kontrolovaný bod 

záměrné přímky, c-stabilní bod pro geodetická měření, d-pozorovací bod pro geodetická 

měření, e-bod pro měření pásmových extenzometrem, umístěný na okrajových trhlinách, f-

umístěný ve svahu 
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4.1 Archivní materiály – Geofond ČR 

 

Jeden z prvních úkolů předcházející veškerému vlastnímu měření na lokalitě je tzv. „papírový 

průzkum“. Je prováděn studiem archivních materiálů, kde primárním zdrojem je webový 

portál České geologické služby (http://www.geofond.cz). Ten obsahuje aktualizovanou 

databázi sesuvných jevů. Základními vstupními informacemi jsou data o rozsahu, stupni 

aktivity, stupni poznání (zpráva z průzkumu, vrty, apod.), ohrožených objektech, datu 

poslední revize. [16] Na obrázku č.3 je vidět značení použité na mapovém serveru České 

geologické služby. 

Obrázek č.3 – Výřez mapy sesuvů – geofond.cz [1] 

 

4.2 Terénní mapovací práce 

 

Pro bližší seznámení s lokalitou a předběžnou definici svahového systému je nutné lokalitu 

aktuálně zmapovat. Jedná se především o určení nebo potvrzení hranic sesuvu u již aktivních 

svahových pohybů, popřípadě vymezení dílčích sesuvných oblastí (odlučná oblast, transportní 

oblast, akumulační oblast). [16] Mapovací práce nám ale poskytují další poznatky, které 

indikují starší a již neaktivní pohyby, současně aktivní pohyby nebo jejich potenciální 

možnost. Zde je nutno sledovat deformace povrchu, trhliny, atypické terénní tvary, porušené 

http://www.geofond.cz/
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technické objekty (například budovy, pozemní komunikace) nebo vegetační pokryv typický 

pro sesuvné oblasti (vodomilné rostliny nebo tzv. opilý les). Pozorování těchto jevů bývá 

problematické v zastavěných oblastech, nejhorší pak v intravilánu. Zde jsou tyto jevy 

důsledkem antropogeních činností potlačovány nebo zcela zastřeny.  

 

Výstupem těchto prací je mapa sesuvu, viz obrázek č.4, do které jsou zakresleny všechny výše 

zmíněné skutečnosti. Současně je nutné vyplnit registrační list sesuvných jevů, který se zasílá 

pro zapracování do Geofondu České geologické službě. Tento list obsahuje přibližně 30 

povinných a nepovinných údajů. Jedná se o skutečnosti, které charakterizují daný sesuv 

z hlediska stupně aktivity, rozsahu, potenciálního ohrožení osob a majetku. [16] 

 

 

Obrázek č.4 – Ukázka mapy sesuvu [7] 
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4.3 Geodetický monitoring 

 

Základní metodou sledování svahových pohybů je geodetický monitoring. Sledujeme jím 

polohové změny stabilizovaných bodů. Geodetický monitoring zahrnuje celý komplex metod 

z oblasti geodézie. Jsou to například: metoda záměrné přímky, metoda přesné nivelace pro 

sledování výšek, metoda trigonometrie, délková měření elektrooptickými přístroji, měření 

pomocí totálních stanic, měření povrchu pomocí GPS přístrojů nebo fotogrammetrie. Dále 

jsou popsány základní principy těchto metod. 

 

Principem monitoringu pohybu pomocí metody záměrné přímky je sledování odchylky bodů, 

které jsou v terénu vhodně stabilizovány, od bodů přímky stabilizovaných ve stabilním území. 

Polohu záměrné přímky volíme ideálně kolmo na předpokládaný směr pohybu, aby měřené 

posuny byly podobné horizontálním složkám vektoru skutečného posunu. Praktická přesnost 

měření u přímek, které jsou kratší než 100m, je ±10mm. [10] 

 

Přesná nivelace je založena na principu sledování dvou bodů nivelačním přístrojem, kterým se 

pomocí vodorovné záměry stanoví převýšení těchto bodů. Pokud navážeme měřený polygon 

na bod se známou nadmořskou výškou, jsme schopni určit nadmořské výšky ostatních 

měřených bodů. Metodou přesné nivelace lze zjistit svislé posuny s přesností na několik 

desetin milimetrů. Tato metoda se často kombinuje s dalšími metodami sledujícími polohovou 

změnu bodu – například s trigonometrií. [10][11] 

 

Měření pomocí totální stanice je v současné době hojně využíváno, pro jsou rychlost a 

přesnost. Totální stanice je zeměměřičský přístroj pro měření vodorovných úhlů, výškových 

úhlů, vzdáleností a jejich přepočet na pravoúhlé souřadnice. Totální stanice využívá spojení 

teodolitu, elektronického dálkoměru a jednoúčelového počítače. Níže na obrázku č. 5 je terčík 

používaný pro měření pomocí totálních stanic. 

 

V současné době je také často využívanou metodou zaměřování povrchu pomocí GPS 

přístrojů. Obvykle jsou data z geodetického zaměření, především ze zaměření pomocí GPS, 

používána pro 3D modelování svahů pomocí výpočetní techniky.  Přesnost těchto měření 

bývá 2cm polohově a 7cm výškově. 
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Obrázek č.5 – Odrazný terčík pro měření totální stanicí (foto autor) 

 

Fotogrammetrie je v současnosti asi nejméně využívanou metodou, avšak své uplatnění stále 

má. Především u rozsáhlých staveb (skládky, výsypky) s odkrytým terénem kde není 

požadována vysoká polohová přesnost určení bodů. [10] 

 

 

4.4 Pásmová extenzometrie 

 

Metoda pásmové extenzometrie je z důvodu své jednoduchosti jedna z často používaných 

metod geotechnického monitoringu na svahových pohybech. Tato metoda je popsána včetně 

popisu vlastního měření a kalibrace. V kapitole níže jsem ilustroval monitoring na 

jednotlivých konkrétních příkladech, včetně vyhodnocení vlastního měření pomocí pásmové 

extenzometrie. 

 

Metoda spočívá ve sledování změn vzdáleností mezi dvěma stabilizovanými body, viz 

obrázek č.7, pomocí měřícího pásma, které je napínáno konstantní silou. [4] 

 

Základní čtení na 2 cm se odečítá na pásmu. Doplňkové čtení zajišťující dostatečnou přesnost 

měření se realizuje například pomocí mikrometrického šroubu s digitálním odečtem 

s přesností 0,01 mm – viz obrázek č.6. [5] 
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Obrázek č.6 – Pásmový extenzometr [5] 

 

Z důvodů zatížení vlastního měření atmosférickými vlivy je nutno provádět při každém 

měření sledování teploty a následné vyhodnocení teplotní korekce pro dosažení požadované 

přesnosti. Zde má teplota vliv na změny délky ocelového pásma a těla extenzometrického 

přístroje. Další nezbytnou podmínkou měření je stálá síla, kterou je pásmo napínáno. Tato 

podmínka vstupuje do výpočtu konečné opravené délky u každé záměry. Hodnota opravy je 

určena kalibrací extenzometru před každým měření. [2] 

 

Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků měření metodou pásmové extenzometrie je potřebné 

dodržovat následující zásady.  

 Extenzometr i úchyt pásma musí být umístěny vždy na stejné body, nelze v průběhu 

následujících etap měnit pozici pásmo - extenzometr ve směru spádnice svahu.  

 Extenzometrická měření by neměla být realizována za nepříznivých klimatických 

podmínek, jakými jsou silný vítr a sluneční svit. Ideální počasí pro měření je bezvětří 

a zataženo.  

 Natažené pásmo se během měření nesmí dotýkat země, vegetace ani jiných předmětů. 
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Obrázek č.7 – Stabilizovaný bod pásmové extenzometrie (foto autor) 

 

Vlivy postupných dilatací extenzometrického pásma a únavy dynamometru 

extenzometrického šroubu jsou ověřovány na měřící základně před vlastním terénním 

měřením a zaznamenávány. 

 

Vliv teplotní roztažnosti pásma i těla extenzometru je vysvětlen v kapitole 4.1 na příkladu, 

včetně vzorce (1) pro stanovení hodnoty kalibrace 
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4.5 Monitoring trhlin 

 

Pro monitoring rozevírání trhlin v odlučných zónách sesuvu je možno použít přímé měření 

nebo měření pomocí dilatometrů.  

 

Přímé měření se provádí pomocí jednoduchých měřidel - posuvná měřidla, metry nebo pásma. 

Tento přístup je možný pouze u větších, rychle se vyvíjejících trhlin. Toto jednoduché měření 

nám poskytuje dostatečnou a okamžitou informaci o probíhajících pohybech svahu. 

V některých případech (z časových důvodů) je tato metoda efektivnější, na rozdíl od budování 

jiných způsobů měření. [11] 

 

Měření pomocí dilatometrů je vhodnější pro monitoring menších a pomaleji se vyvíjejících 

trhliny. Používají se zde nepřenosná posuvná měřidla, která vyhodnocují změnu vzdálenosti 

dvou pevných bodů, viz obrázek č.8. Posuvné měřidlo je s těmito body pevně spojeno. Body 

jsou stabilizovány na protilehlých stranách trhliny. Tato metody nám na rozdíl od pásmové 

extenzometrie umožňuje kromě manuálního odečtu pracovníkem v diskrétních časech také 

kontinuální monitoring. Výhodou kontinuálního odečtu dat je možnost okamžitě reagovat. 

[11] 

 

 

Obrázek č.8 – Dilatometr (foto autor) 
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4.6 Monitoring srážek 

 

Sledování srážek je důležité z hlediska určení návazností svahových pohybů na atmosférické 

jevy. Úhrn srážek je definován jako množství vody spadlé na vodorovnou plochu za daný 

časový interval. Vyjadřuje se výškou vodního sloupce v mm. Kdy 1 mm srážek je roven 1 

litru vody spadlé na 1 m
2
. 

 

Pro měření srážek používáme dva typy zařízení. Prvním je hyetometr - nádoba s nálevkou. 

Druhým zařízením je ombrograf, který zaznamenává časový průběh dešťových srážek pomocí 

plováku. Další zařízení, např. drosometr (sledování množství rosy), jsou pro geotechnický 

monitoring nepoužitelná. 

 

 

4.7 Měření hladiny podzemní vody 

 

Přímé sledování výšky hladiny podzemní vody je prováděno pomocí hladinoměrů 

v hydrovrtech. Jde o otevřené vrty, podobné studnám. Sledování je prováděno pravidelně za 

pomocí obsluhy, nebo za pomocí dálkového odečtu. Hladinoměr s akustickou signalizací 

hladiny podzemní vody můžete nalézt na obrázku č.9. 

 

Obrázek č.9 – Hladinoměr s akustickou signalizací (foto autor) 
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4.8 Piezometrická měření 

 

Piezometrická měření slouží k sledování pórových tlaků v zemině a jsou důležitá z hlediska 

interpretace chování svahových pohybů. Realizujeme je pomocí piezometrů, které jsou 

založeny na dvou principech měření - otevřené a uzavřené piezometry. 

 

Otevřené piezometry používáme je k sledování výšky hladiny podzemní vody v propustných 

a středně propustných zeminách. [11] 

 

 Jedno trubicový piezometr – Je nejčastěji používaným typem. Ten se skládá 

z vlastního měřidla, což může být jednoduché pásmo s píšťalou nebo zařízení na 

principu plováku a koncovky – dutého válce. Jeho délka se řídí dle propustnosti 

zeminy (čím méně propustná zemina tím delší koncovka v důsledku zvětšení objemu 

zeminy, která aktivně působí na měřidlo). Vlastní koncovka je obsypána pískem a na 

horní hraně koncovky je celý vrt utěsněn proti vertikálnímu proudění.  

 Dvou trubicový hydraulický piezometr - Zařízení se skládá z koncovek a 

manometru zaznamenávajícího tlaky přenášené vodou v trubicích, kterými jsou 

koncovky s manometrem propojeny. Výhodou tohoto zařízení je vyšší přesnost 

měření, možnost měřit pórové tlaky v částečně i zcela nasycených zeminách. Tato 

výhoda vyplývá z rychlé reakce na změnu tlaku a umožňuje nám měřit i pórové 

podtlaky. Problémem je však omezení možného výškového převýšení manometru nad 

piezometrem - nemělo by být větší než 5 metrů.  
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Obrázek č.10 – Strunový piezometr Geokon – Model 4500 (foto autor) 

 

Uzavřené piezometry fungují na principu stanovení tlaku vody na membránu. V praxi 

využíváme tři způsoby stanovení hodnoty tohoto tlaku a to pomocí pneumatického, 

strunového nebo odporového piezometru. [2][4][11] Tyto principy jsou uvedeny níže včetně 

příkladů použití jednotlivých piezometrů. 

 

 Pneumatický piezometr – Princip spočívá v měření tlaku vody na membránu čidla, 

které je umístěné v tělese piezometru. Měřený tlak je vyrovnáván vnějším tlakem tak, 

aby membrána zůstala stále ve stejné rovnovážné poloze. Vyrovnávací tlak je roven 

tlaku pórovému, který působí na piezometr a ten je odečítán na povrchu soupravou. 

Pneumatické piezometry nejsou vhodné pro dlouhodobá měření. Hlavní nevýhodou je 

nemožnost měření negativních pórových tlaků, nutnost instalace zařízení pro 

vyrovnání tlaku a čekání na ustálení tlaků. Předností je jednoduchost celého systému a 

přesnost.  

 Strunový piezometr – Tato další metoda je nepřímou metodou měření pórových 

tlaků. Měřenou veličinou je zde frekvence kmitající struny, která je umístěna uvnitř 

piezometru. Změna frekvence struny umístěné na membráně indikuje průhyb 

membrány. Z frekvence je poté stanovena hodnota tlaku na membránu. Výhodou 
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tohoto principu měření je možnost okamžitého měření. Princip měření s sebou však 

nese také vyšší technickou náročnost, tudíž vyšší cenu. Příklady strunových 

piezometrů jsou uvedeny na obrázcích č.10 a č.11 – piezometr pro instalaci do zeminy 

pomocí vrtné soupravy. 

 Odporový piezometr – Uvnitř piezometru je na membráně instalován odporový 

tenzometr.  Hodnota jeho odporu je závislá na průhybu membrány, na kterou působí 

tlak. 

 

Obrázek č.11 – Strunový piezometr Geokon – Model 4500DP (foto autor) 
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4.9 Extenzometrie ve vrtu 

 

Pro monitoring deformací uvnitř horninového masivu můžeme využít také extenzometrů 

instalovaných do vrtů. Jsou to zařízení, která nám umožňují sledovat deformace pouze ve 

směru osy vrtu - přesněji změnu vzdálenosti kotvy od hlavy extenzometru.  

 

Extenzometry mohou být jednoúrovňové, mají pouze jeden kotevní bod ve vrtu, nebo 

víceúrovňové, s několika kotevními body v různých úrovních vrtu, viz obrázek č.12. 

Z hlediska principu, na kterém extenzometry pracují, rozeznáváme mechanické tyčové, 

elektrické tyčové a magnetické. [4][11] 

 

Principem měření mechanických tyčových extenzometrů je posun kotvy vzhledem k hlavě a 

záznam tohoto pohybu pomocí posuvných mikrometrů nebo indikátorových hodinek. 

V případě elektrických tyčových extenzometrů měříme stejný pohyb jen za pomocí 

potenciometru nebo strunového tenzometru. Měření pomocí magnetických extenzometrů 

pracuje na odlišném principu než předešlé dva. Ve vrtu máme osazeny magnetické značky. 

Změna polohy těchto kroužků je sledována magnetickou sondou, která je protahována vrtem. 

Sonda zaznamená při průchodu kolem značky její magnetické pole. Z těchto výsledků jsme 

schopni určit její polohu a případnou změnu vzdáleností od předchozích měření. [4][11] 

 

Obrázek č.12 – Kotevní body a zhlaví víreúrovňového extenzometru (foto autor) 
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4.10 Přesná inklinometrie 

 

Jedna z nejběžnějších a nejspolehlivějších metod pro měření vodorovných posunů 

v horninovém prostředí je inklinometrie. Obecně slouží k určení velikosti a rychlosti posunů 

kolmo k ose vrtu. Konkrétně lze tedy lokalizovat smykovou plochu, kvantifikovat posuny na 

této smykové ploše a zároveň pravidelností měření zachytit i jejich časový vývoj. Přesné 

inklinometrie v horizontálních vrtech je využíváno pro monitoring sedání násypů. Z výsledků 

měření jsme schopni také určit směr pohybů a to i na více smykových plochách. Metoda je 

založena na měření náklonu inklinometrické sondy obsahující malé závaží. Nejběžnějším 

použitím je určování smykových ploch, monitoring směru a velikosti pohybů v podloží hrází, 

naklápění opěrných nebo pilotových stěn. [4] 

 

Obrázek č.13 – Inklinometrická sonda (foto autor) 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejčastěji se inklinometrie používá pro určení umístění a 

hloubky smykových ploch. Poté se do území, kde předpokládáme vznik smykové plochy, 

instalují svislé vrty vystrojené pažnicí s na sebe kolmými vodícími drážkami. Volný prostor 

ve vrtu je vyplněn injektážní směsí nebo u kratších vrtů obsypem z jemného písku. Po 

instalaci a vystrojení vrtů je nutné provést nulté měření k zachycení původního stavu. [2][6] 

 

Samotné měření probíhá spouštěním inklinometrické sondy (viz obrázek č.13)  až na dno vrtu, 

které je v dostatečné hloubce pod předpokládanou smykovou plochou. Sonda je poté 

vytahována postupně nahoru o předem stanovený úsek odpovídající délce sondy. Sonda 

v každé měřené poloze vyhodnotí náklon, který je poté převeden na vodorovný posun. 

Spouštění a vytahování sondy se provede v obou na sebe kolmých směrech, které nám 

zajišťují vodící drážky pažnice. V případě velmi hlubokých vrtů využíváme upravenou sondu 

měřící také zkroucení vrtu (z důvodu změny orientace drážek). [2][6] 
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Vyhodnocení vlastního měření je v zásadě dvojí. Jedná se v obou případech o grafické 

vyhodnocení. První je založeno na součtové křivce jednotlivých měření. Druhé je založeno na 

rozdílové křivce, kdy se pro každou měřenou úroveň vynese rozdíl vodorovného posunu od 

prvního měření. V obou případech se křivka vynáší ode dna vrtu a umožňuje sledovat více 

smykových ploch. [4] Příklady vyhodnocení můžeme vidět v přílohách 1 a 2. 

 

Směry posunů nejsme schopni vyhodnotit přímo měřením, protože měříme pouze ve dvou na 

sebe kolmých směrech, ale můžeme jej určit výpočtem. Základem je stanovení orientace 

drážek pomocí kompasu.  

 

 

Obrázek č.14 – Inklinometrická sonda v pažnici (foto autor) 

 

 

4.11 Klouzavý mikrometr (Gleitmikrometr) 

 

Následně je krátce popsána měření pomocí klouzavého mikrometru. Principem je měření 

vzdáleností dvou fixovaných bodů ve vrtu. Toto měření nám umožní sledování posunů 

rovnoběžných s osou vrtu v horninovém prostředí. V měřeném místě je instalován vrt o 

průměru 75 až 100 mm, který je vystrojen pažnicí s drážkami, jenž umožnují orientované 

protahování sondy. V této pažnici jsou po 1 m umístěny měřičské značky. Po spuštění sondy 

na dno vrtu se při vytahování provede vlastní měření. Sonda se vždy rozepře mezi dvěma 
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měřícími značkami a zaznamená jejich vzdálenost. Ta je poté porovnána s předchozími 

měřeními a je vyhodnocena změna vzdáleností. Pomocí klouzavého mikrometru můžeme při 

vhodné instalaci vrtů sledovat také chování smykové plochy. Vrty musí být umístěny 

vodorovně tak, aby nám protnuly smykovou plochu v její spodní části. Větší uplatnění však 

klouzavý mikrometr nalezl ve spojení s inklinometrem v technologii Trivec, viz následující 

odstavec. [2][11] 

 

 

4.12 Monitoring pomocí technologie TRIVEC 

 

Pro měření posunů ve třech vzájemně kolmých směrech ve vrtu využíváme technologii 

švýcarské firmy Trivec. Technologie je založena na spojení inklinometrické sondy a 

klouzavého mikrometru. Opět provedeme vrty, které vystrojíme pažnicemi s vodícími 

drážkami a měřícími body. Vrt se utěsní injektážní směsí, aby bylo zajištěno pevné spojení 

s horninou. Vlastní měření probíhá protahováním sondy ode dna vrtu. Kdy po 100 cm se vždy 

sonda pootočí o 45°, čímž se zachytí o měřící značky a určí hodnotu náklonu a svislé 

vzdálenosti znače. Protahování sondy se opět provádí v obou na sebe kolmých směrech, které 

jsou definovány drážkami v pažnici. Samotné měření je omezeno maximálním úklonem vrtu 

14,5°. [4][11] 

 

 

4.13 Křehké vodiče 

 

Křehké páskové vodiče jsou metodou primárně určenou pro indikaci hloubky, ve které došlo 

k posunutí horniny na hledané smykové ploše. Poskytují nám informaci pouze o přibližné 

hloubce rozvíjející se smykové plochy a je vhodná pro rychlé určení rychle se vyvíjející 

smykové plochy s mocností 20 až 30 m. Touto metodou nelze sledovat časový průběh 

smykové plochy a poskytuje nám pouze hloubku nejrychleji se vyvíjející smykové plochy. 

Výhodou této metody je její jednoduchost a nižší náklady na instalaci. [4][11] 

 

Křehké vodiče jsou vícežilové páskové vodiče, které jsou složeny z 10 až 20 tenkých drátků 

obalených polyetylénovým páskem. Ty se před zapuštěním do vrtu propojí v daných 

vzdálenostech do elektricky vodivých obvodů tak, aby byly konce jednotlivých obvodů co 
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nejblíže námi předpokládané smykové ploše. Pásky se po odvrtání spustí do vrtu a celý vrt se 

zalije cementovou zálivkou. Princip měření spočívá v přerušení elektrického obvodu 

smykovým posunem ve vrtu. Hloubka přerušení je poté zjištěna proměřováním vodivosti 

jednotlivých obvodů. [4][11] 

 

 

4.14 Optická vlákna 

 

V poslední době se objevily na trhu inovativní metody využívající optických vláken v 

monitorovacích zařízení využívaných v geotechnice nejen pro sledování svahových pohybů. 

Jejich aplikace do geotechnického monitoringu není nečekaná, neboť jde o technologii hojně 

používanou v měřičství obecně. Výhodou technologie optických vláken je především 

odolnost proti elektromagnetickému záření, rychlá a jednoduchá instalace, dlouhá živostnost. 

Další z výhod je možnost multiplexování, díky kterému můžeme mít na jednom vlákně 

napojených více měřících bodů. [3] 

 

Principy měření jsou v základě využívány dva. Prvním je měření vlnové délky světla, které se 

po odrazu na senzoru tvořením Braggovou mřížkou vrací zpět do čtecí jednotky. Vlnová 

délka světla je závislá na mechanickém napětí a teplotě. Podmínkou k vyhodnocení 

mechanického napětí je proto znalost teploty, pomocí které postihneme změny způsobené 

teplotou. [19] 

 

Druhým principem je využití Brillouinova rozptylu. Samotné měření je založeno na vysílání 

světelného impulzu do vláka které se po rozptylu vrací zpět. Následuje oddělení složek, které 

jsou nositeli informací. Určitá část světla je využita k určení mechanického napětí a teploty 

podél vlákna. Konkrétní poloha bodu, ze kterého pochází data, je určena na základě informace 

o čase, za který se rozptýlený paprsek vrací zpět. Tento princip nám umožňuje měření 

velkého množství bodů podél optického vlákna a po zpracování vykreslení profilů napětí a 

teploty podél tohoto vlákna. [19] 

 

Z výše uvedeného principu měření vyplývá, že možnosti využití pro monitoring svahových 

pohybů jsou omezené. Dalším možnostem využití optických vláken v monitoringu se věnuji 

ve své práci v rámci studentské vědecké odborné činnosti 2014 na naší fakultě. Jednou 
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z možností je nahrazení klasického víceúrovňového extenzometru souborem několika 

optických vláken, viz obrázek č.15, ukotvených ve vrtu. 

 

Měříme deformací ve směru podél osy vrtu. Dolní konce vláken jsou ve vrtu upevněny 

pomocí speciálních kotev. Horní konce jsou svedeny do sběrného místa, které je v ústí vrtu. 

Tímto způsobem je měřena vzdálenost každého kotevního bodu od ústí vrtu. Současně je 

měřena teplota pro vyhodnocení teplotní korekce. Tento systém umožňuje měření od šesti a 

více kotev ve vrtu. Při vhodné instalaci může indikovat a sledovat smykovou plochu. [17] 

 

 

Obrázek č.15 – Strain Cable SC-01 [18] 
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4.15 Chyby monitoringu 

 

V této kapitole jsou uvedeny nejčastější chyby metod monitoringu svahových pohybů, které 

jsou obecně platné pro jakoukoliv aplikaci popisovaných metod. Tyto poznatky vycházejí 

z praktických měření. Z důvodu přehlednosti jsou tyto chyby vypsány v samostatné kapitole a 

nejsou obsahem popisu jednotlivých metod v kapitolách uvedených výše. 

 

Rozdíl mezi naměřenou hodnotou a skutečnou hodnotou označujeme jako chybu. Chyby 

můžeme dělit do tří oblastí podle jejich vzniku. Jde o chyby náhodné, soustavné a chyby 

ostatní. [11] 

 

Hlavní příčinou náhodných chyb je nezkušenost, nedostatky při vlastním odečítání hodnot 

během měření a při vyhodnocování výsledků. Tyto chyby lze eliminovat pečlivostí, 

zvyšováním odbornosti personálu, zdvojováním čtení i záznamů nebo kontrolním měřením 

téže veličiny dvěma způsoby. Většinu těchto chyb lze vyloučit samočinným sběrem a 

skladováním dat. Mezi další příčiny náhodných chyb můžeme zařadit zkreslení vzniklé 

změnami klimatických poměrů a vlivy vnějšího okolí. [11] 

 

Soustavné chyby jsou nejčastěji způsobeny nesprávnou kalibrací, případně špatným osazením 

měřidla. Jediným řešením je pravidelná a pečlivá kalibrace všech přístrojů. [11] 

 

Mezi ostatní chyby řadíme například zkreslení dat způsobené nedostatečnou konformitou 

bezprostředního okolí měřidel s jeho původním přirozeným stavem. Dále nedostatečným 

rozsahem přístrojů. Posledním potenciálním zdrojem ostatních chyb je nevhodné umístění 

v rámci lokality. [11] 

 

Geodetický monitoring je z hlediska chybovosti nejčastější. Už samotná přesnost měření, nám 

vytváří při malých pohybech chybu, která často zastře vlastní pohyby a znemožní jakoukoliv 

interpretaci chování svahového systému. V praxi se často stává, že z výsledků geodetického 

monitoringu se svah místo poklesu projevuje jeho výzdvih. Tato skutečnost je dána vlastní 

metodikou měření, konkrétně rozkladem vzniklé diference mezi ostatní body. V případech 

větších pohybů v řádech decimetrů až metrů za rok jsou tyto chyby zanedbatelné a nijak nám 

neovlivní vlastní interpretaci chování svahového systému. [15] 
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Další častou chybou je špatný předpoklad rozsahu oblasti svahového pohybu a umístění 

krajních bodů záměrných přímek do nestabilní oblasti. Body by měly být stabilizovány ve 

stabilním území, které již není ovlivněno svahovými pohyby. [15] 

 

V případě pásmové extenzometrie je samotný odečet a měření velice přesné, až s přesností na 

0,01 mm. Problém však nastává, pokud stabilizované body zcela nenaplňují svůj název a 

nejsou tedy plně stabilní. Což se projeví při napínání ocelového pásma konstantní silou 

rovnající se 14kg nebo 20kg vychýlením těchto bodů z jejich polohy.  Dalšími faktory 

způsobujícími chyby v měření je nedodržení zásad uvedených výše (viz kap. 4.4). Měření 

v době slunečního svitu, které vede k prodlužování pásma, nelze přesně ošetřit ve 

vyhodnocení. Také měření při silném větru, které nedovolí napínání pásma konstantní silou je 

v rozporu s metodikou měření. Dále nesmí být pásmo například překrouceno, popřípadě jinak 

zdeformováno. Extenzometr musí být vždy u spodního měřeného bodu. V případě, že tuto 

podmínku nelze zajistit, je třeba dodržovat alespoň jednotné umístění při každém 

opakovaném měření. Pásmo se během měření nesmí dotýkat okolních objektů, či o ně být 

dokonce opřeno. Nedodržení této podmínky vede ke zkreslení měření. [15] 

 

Chybou, která nesouvisí se samotným měřením, ale s návrhem monitoringu je umístění 

krajních bodů v každé záměře do oblasti sesuvu. Jedná se o body ležící nad a pod sesuvnou 

oblastí Tyto body musí být lokalizovány ve stabilním území, aby nedocházelo k jejich posunu 

společně se svahovým pohybem. Poslední skutečností, která vnáší do měření chybu, je 

nedodržení kalibrační metodiky, popřípadě celkově neprovádění kalibrace jako takové.  

Kalibrace nám postihuje únavu dynamometru, ke které časem dochází, ale také natahování 

pásma v nýtových spojích. Všechny výše uvedené chyby nám ovlivňují výsledek měření a 

ztěžují nám intepretaci dat. [15] 

 

Realizaci monitoringu metodou přesné inklinometrie s sebou přináší také možnosti určitých 

chyb. Jde hlavně o nesprávný návrh hloubky vrtu nebo jeho špatnou lokalizaci vrtu mimo 

sesuvnou oblast. V těchto případech nám inklinometrický monitoring nezachytí smykovou 

plochu vůbec, popřípadě zachytí jen některou. [15] 
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4.16 Dálkový přenos dat 

 

Dálkovým přenosem dat označujeme jejich přenos z místa sběru na větší vzdálenosti do místa 

vyhodnocení – např. kancelář monitoringu. Tento přenos může být zprostředkován pomocí 

běžných kabelů, optických kabelů, pomocí GSM, rádiovým spojením nebo například pomocí 

družice. Tato metoda s sebou přináší nutnost vybudovat lokálního bodu sběru dat, ze kterého 

je poté proveden samotný přenos do místa vyhodnocení. Pro tento typ sběru dat jsou v dnešní 

době vyvinuty speciální softwary, které řídí nejen jejich sběr ale i přípravu k přenosu, uložení 

v cílové databázi a kontrolu celistvosti dat – zda nedošlo ke ztrátě nebo zkreslení dat 

přenosem. Nutno dodat že ne všechny přístroje využívané v rámci monitoringu umožňují 

dálkový přenos měřených dat. Příklady možností dálkového přenosu dat jsou uvedeny na 

obrázku č. 16. [11] 

 

Výhody dálkového přenosu dat lze shrnout do několika bodů: [11] 

 

 sběr dat v běžně těžko přístupných nebo nebezpečných místech 

 do jednoho místa vyhodnocení je možné stahovat data z více měřených lokalit 

 okamžité vyhlášení varovných stavů bez časové prodlevy 

 možnost neustálého dohledu a okamžité reakce na nastalé skutečnosti 

 

Obrázek č.16 – Různé možnosti dálkového přenosu dat (Simecsol) [11] 
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4.17 Varovné stavy 

Jak jsem již uvedl výše, hlavním cílem geotechnického monitoringu svahových pohybů je 

kontrola chování horninového masivu. Výsledky monitoringu nám umožňují za podmínky 

dostatečné znalosti chování svahového systému předem stanovit tzv. varovné stavy. Jedná se 

o limitní parametry sledovaných veličin – posuny, deformace, napětí apod. Principem metody 

varovných stavů je představa, že bezpečnost a spolehlivost díla můžeme charakterizovat 

pomocí těchto limitních hodnot mechanického chování. Překročením stanovených limitních 

hodnot dojde ke změně v celkovém projevu systému  - sesutí svahu, změna polohy části díla, 

ztráta stabilita dna jámy, což vede k přímému ohrožení bezpečnosti lidí a majetku. [6] 

 

K návrhu varovných stavů lze přistupovat třemi způsoby, analyticky, pragmaticky nebo 

analogicky. Analytický přístup je založen na posuzování příslušného stupně varovného stavu 

přímo, pomocí výpočtu na základě rozboru faktorů majících přímí vliv na konkrétní stav 

horninového masivu. V případě svahů se jedná o stanovení hladiny podzemní vody ohrožující 

stabilitu svahu. Při pragmatickém přístupu vycházíme ze stavů, které svými vnějšími projevy 

ohrožují nebo zabraňují provádění díla. Tento přístup neřeší fyzikální příčiny těchto stavů. 

Příkladem může být rychlost sesouvání se svahu povrchového lomu, což ohrožuje nebo 

zabraňuje bezpečné těžbě pod svahem. Posledním přístupem uplatňovaným v případě že 

nemáme dostatek podkladů je analytický přístup. Vychází ze znalostí chování horninového 

masivu v podobných podmínkách. V praxi se však kombinují všechny tři postupy. [11] 

 

Varovné stavy dělíme do jednotlivých stupňů. Standardně se jedná o tyto stavy: [11] 

 

 Stav v klidu – měřené veličiny se nemění, pokud ano výrazně nepřekračují přesnost 

měření, nutno posoudit zda nejde o poruchu měřidla. 

 Stav přípustných změn – výsledky měření ukazují jistou míru přetvoření, avšak 

v rozsahu, který projekt připouští. V některých případech může jít o chování systému 

hornina – stavba, které je předpokládané. 

 Kritický varovný stav –  signalizuje dosažení hodnot přijatelných z hlediska stability, 

ale jejich překročení je z hlediska cíle kontrolního sledování nepřípustné. 

 Mezní varovný stav – jedná se o nejvyšší stupeň. Je spojen se stavy, které nastávají 

bezprostředně před ztrátou celkové stability horninového masivu či budovaného díla. 
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Zpravidla to znamená okamžité přerušení prací a přijetí předem vypracovaných 

opatření. 

Hodnocení varovných stavů provádíme podle jednotlivých měřených hodnot a jejich 

interpretace. Jedná se o dosažení určité velikosti nebo rychlosti změny měřené hodnoty, dále 

také dosažení určité hodnoty zrychlení ve změnách měřených hodnot nebo dosažení určité 

hodnoty určené zpětným výpočtem. [11] 

 

Součástí metody varovných stavů je jak jsem uvedl výše takové stanovení opatření 

souvisejících s daným stupněm varovných stavů. V krátkosti jde o stavy týkající se: 

 

 Organizace a rozsahu sledování – četnost měření, rychlost zpracování výsledků, 

doplnění měřidel 

 Technická opatření zvyšující stabilitu díla – kotvení, injektování, přitížení paty svahu 

 Opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti práce – instalace signálního zařízení 

přikazujícího okamžité opuštění pracoviště. 

 

5 Ilustrace geotechnického monitoringu na praktických 

příkladech  

Pro ilustraci celé problematiky jsou v práci použity dva příklady vyhodnocení konkrétního 

měření. V obou případech jsem vycházel z materiálů [8,9] poskytnutých f. UNIGEO a.s. 

 

 

5.1 První příklad – Pásmová extenzometrie 

 

Prvním příkladem je geotechnický monitoring dočasně zajištěné stavební jámy stavby WERK 

ARENY pomocí pásmové extenzometrie.  

 

Zájmová oblast se nachází v Třinci, katastrálním území Třinec, list základní mapy ZM 25-22-

05 (M 1:10 000). V rámci realizace monitoringu proběhlo osazení 20 ks bodů pro měření 

metodou pásmové extenzometrie – tzv. extenzometrické opěry. Nulté a šest opakovaných etap 
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měření metodou pásmové extenzometrie. V návaznosti byly vyhodnocovány průběžné 

výsledky monitorovacích měření. V rámci měření na lokalitě se provedlo také celkem 15 etap 

vizuálních kontrol s následným vyhodnocením. [13] 

 

Body byly osazeny do celkem devíti měřených profilů v prostoru nad horní hranou stavební 

jámy, tj. první bod každého profilu byl osazen cca 0,2 m – 0,3 m od horní hrany výkopu 

stavební jámy a poslední body v liniích měřených profilů byly osazeny cca 3,6 m – 9,6 m od 

horní hrany stavební jámy – viz obrázek č.17. [13] 

 

Extenzometrické body byly zapuštěny do krátkého vrtu hl. 1,0 m (nezámrzná hloubka) 

průměru 160 mm. Do krátkého vrtu byla zapuštěna ocelová pažnice o průměru 80 mm, 

tloušťky stěny 3 mm, která vyčnívala několik prvních desetin metru nad terén. Následně byl 

krátký vrt zabetonován včetně vnitřního prostoru ocelové pažnice. Zhlaví ocelové pažnice 

bylo osazeno měřícím úchytem, na kterém bylo v průběhu měření fixováno extenzometrické 

pásmo. [13] 

  

Vlastní měření bylo realizováno podle postupu uvedeného v kapitole 4.4 této práce. 

 

Měření metodou pásmové extenzometrie probíhalo v jarních a letních měsících roku 2013 na 

celkem devíti profilech a třinácti záměrách. Bylo realizováno celkem 8 opakovaných etap 

měření s tím, že poslední dvě etapy měření byly co do počtu záměr zredukovány pouze na 

okolí jihovýchodního rohu a to z důvodů postupného závozu stavební jámy. [13] 

 

V průběhu realizace nebyly zaznamenány ani naměřeny deformace nebo jiné projevy svahové 

nestability dočasně zajištěného svahu, které by indikovaly riziko potenciálního sesutí zemin 

do větších hloubek a větších vzdáleností od horní hrany svahu. Maximální naměřené 

deformace nad horní hranou svahu dosahovaly cca 2,45 mm (pouze v případě jednoho profilu 

a jedné záměry), průměrné cca 1,3 mm za období 116 kalendářních dnů.  
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Obrázek č.17 – Situace profilů pásmové extenzometrie [13] 
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Na naměřených deformacích se mohlo podílet několik vlivů: [13] 

 Sufózní jevy 

 Přeskupování sil čerstvě zajištěného svahu 

 Postupný nárůst předpokládaných deformací stavebních prvků silového zajištění 

 Odstranění horizontálního napětí odkopem stavební jámy 

 Dále k jistým „únosným“ deformacím horní části svahu může docházet až do doby 

trvalého zajištění svahu stavební jámy 

 

Pro ilustraci výsledků měření jsem vybral hodnoty měření č. 5 realizovaného 22. 6. 2013. 

Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č.1. Tyto hodnoty jsou použity níže v rámci výpočtového 

vyhodnocení konkrétní záměry. 
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 Lokalita:  

 WERK 

ARENA                        Měření č.5 

 

  

Datum

: 

22.6.

2013 

                        

Záměra 

nastavení 

čtení 

teplota 

celková Opravená 

aktuální 

- nultá   

z 

bodu 

na 

bod m I. II. III. délka délka [mm] profil 

1 2 9,424 9,42 14,79 14,70 14,75 23 9,43475 9,43568 -0,10 P1 

3 4 3,499 3,49 2,04 1,93 1,93 23 3,49197 3,49249 1,69 P2 

5 6 4,490 4,49 8,27 8,19 8,23 23 4,49823 4,49882 0,40 P3 

7 8 2,699 2,69 13,55 13,65 13,60 22,5 2,70360 2,70405 0,43 
P4 

8 9 1,524 1,52 12,98 12,90 12,92 22,5 1,53293 1,53331 0,69 

10 11 3,874 3,87 12,28 12,33 12,38 22,4 3,88233 3,88285 0,64 
P5 

11 12 1,699 1,69 4,85 5,05 4,91 22,4 1,69494 1,69532 0,77 

13 14 3,074 3,07 22,29 22,44 22,37 22,1 3,09237 3,09282 0,73 
P6 

14 15 2,299 2,29 20,36 20,21 20,43 22,2 2,31033 2,31075 0,79 

16 17 3,724 3,72 0,92 1,00 1,00 22 3,72097 3,72146 0,38 
P7 

17 18 2,774 2,77 7,61 7,55 7,58 21,8 2,77758 2,77800 0,74 

19 20 5,024 5,02 18,16 18,10 18,13 21,2 5,03813 5,03864 0,90 P8 

1 4 9,624 9,62 14,38 14,29 14,32 21,2 9,63433 9,63506 1,88 P9 

Tabulka č.1 - Naměřené a vypočtené hodnoty z měření č.5 ze dne 22.6.2013 [13] 
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Součástí geotechnického monitoringu u každé metody je kromě vlastního měření a odečítání 

hodnot také její vyhodnocení. V rámci tohoto příkladu uvádím výpočtové vyhodnocení 

vybrané záměry pásmové extenzometrie z bodu 1 na bod 2, profil P1. 

 

Základní čtení je 9,42m, doplňková čtení jsou 14,79mm, 14,70mm a 14,75mm. Celková délka 

byla stanovena součtem základního čtení a aritmetického průměru doplňkových čtení jako 

9,43475m. Teplota při měření byla zaznamenána na 23°C. Při znalosti referenční teploty, 

která je dle kalibračního listu stanovena na 17°C, můžeme určit jako: T =17 - 23= -6°C. 

[5][13] 

 

Pokud víme, že koeficient lineární roztažnosti nerezového ocelového pásma je roven 

0,0000116m/m/°C. Vliv teplotní korekce pro tělo extenzometrického přístroje na základě 

teplotní roztažnosti pomocí je: 8,33 x 10
-6 

metrů / 10 °C. [5] Teplotní korekce TK pro N metrů 

pásma a teplotní změnu T rovna:  

                                      (1) 

 

Teplotní korekce pásma a samotného přístroje se určí podle vztahu (1) uvedeného výše. 

Dosazením do vztahu získáme: 

                                                   . 

 

Pro stanovení konečné opravené délky je nutno ještě zohlednit korekci danou kalibrací, která 

je pro celé měření č. 5 stejná a vychází z kalibrace provedené před vlastním měření v terénu. 

Kalibrací byl zjištěn rozdíl K = -0,23mm. Tento rozdíl může být způsobeno například 

natahováním pásma v nýtových spojích nebo únavou dynamometru.  

 

Na základě výše uvedeného lze říci, že celková opravená délka je rovna: 
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5.2 Druhý příklad – Inklinometrie ve vrtu a geodetický monitoring  

 

Druhým příkladem je geotechnický monitoring stavby „Sanace sesuvu v km 15,7 – 16,0 

v traťovém úseku Paskov - Lískovec“.  

 

Zájmová oblast se nachází u železniční trati mezi obcemi Paskov a Lískovec u Frýdku, na 

listu základní mapy ZM (M 1:10 000) 15-43-25. Úkolem monitoringu bylo sledování svahu 

po realizaci opěrné gabionové stěny. V rámci monitoringu byly instalovány dva 

inklinometrické vrty v prostoru nad odlučnou hranou sesuvu, dále bylo prováděno 

geodetického sledování a vizuální kontroly zahrnující kontrolu stavu vybudované gabionové 

stěny a měření výtoků ze sedmi horizontálních odvodňovacích vrtů. [14] 

 

Základní a dvě opakovaná měření dvou inklinometrických vrtů osazených v prostoru nad 

odlučnou hranou sesuvu proběhla v roce 2012. Základní měření dne 27. 2. 2012, první 

opakované měření proběhla dne 16. 4. 2012, druhá etapa opakovaného měření proběhla 5. 11. 

2012. V roce 2013 byla realizována třetí a čtvrtá opakovaná etapa měření dne 14. 5. 2013 a 

31. 10. 2013, jejíž výsledky jsou použity níže za účelem ilustrace geotechnického monitoringu 

pomocí metody přesné inklinometrie. [14] Protokoly o realizovaných měřeních metodou 

přesné inklinometrie jsou zařazeny do příloh této práce – přílohy 1 až 4. 

 

V rámci geodetického monitoringu bylo v roce 2012 osazeno dvanáct monitorovacích bodů 

ve třech liniích zhruba paralelních se spádnicí svahu. Polohopisně byly body zaměřeny 

v souřadném systému JTSK a výškově ve výškovém systému Bpv. Polohopisná a výšková 

přesnost měření odpovídající dané třídě je 5 mm. Nulté – základní měření proběhlo dne 21. 3. 

2012, první opakované měření dne 23. 4. 2012, druhé opakované měření proběhlo dne 25. 9. 

2012. Třetí a čtvrté opakované měření proběhly v letošním roce dne 5. 5. 2013 a 23. 10. 2013. 

[14] Výsledky ze čtvrté etapy uvádím níže ve své práci pro ilustraci geodetického 

monitoringu. 

 

Z výsledků polohopisných měření byly sestaveny vektory pohybů, které jsou graficky 

znázorněny v grafu č.1 uvedeném níže. V rámci práce jsou uvedeny pouze polohopisné 

vektory pohybů bodů č.1 až č.4 a č.11, viz graf č.1. Výsledky měření výškových pohybů – 

změn výšek jsou graficky znázorněny v grafu č.2.  Na obrázku č. 18 je zakreslena situace 
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zájmové oblasti s rozmístěním geodetických monitorovacích bodů a dvou vrtů pro potřeby 

měření metodou přesné inklinometrie. [14] 

 

 

Graf č.1 -  Polohopisné vektory pohybů (ve směru X a Y) monitorovaných bodů nejjižnější 

linie (body 1;2;3;4;11). [14] 

 

U bodů č. 1; 2; 3; 4 došlo ve sledovaném období roku 2013 (tj. do 5. 5. 2013) k mírnému 

zhruba zpětnému pohybu do svahu nebo ve směru vrstevnice svahu o velikosti pohybu od 

5 mm do cca 12 mm. U bodu č. 11 došlo k mírnému pohybu ve směru mírně po svahu a 

paralelně s vrstevnicí a to o velikosti cca 20 mm. [14] 

 

Při interpretaci výsledků ve směrech os X a Y je nutno připomenout přesnost měření, která je 

pro danou třídu měření 5mm. 
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Graf č.2 - Vertikální pohyby sledovaných bodů [14] 

 

Opět i zde platí upozornění týkající se třídy přesnosti měření, tj. přesnost měření vertikálních 

pohybů je 5 mm. U všech sledovaných bodů byly ve sledovaném období letošního roku 

naměřeny výzdvihy, které se pohybovaly od 2,0 mm do 22,0 mm. Hodnotu výzdvihu 

10,0 mm překročily body č. 1; 2; 5; 7; 8; 9; 10; 12.  [14] 
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Obrázek č.18 – Situace na inklinometrických vrtů PIN1, PIN2 a bodů geodetického 

monitoringu [14] 

 

  

PIN-1 

PIN-2 
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V rámci práce uvádím pouze měření přesné inklinometrie na vrtu PIN-2 ze dne 31. 10. 2013, 

které obsahuje porovnání se všemi předchozími měřeními. Tento vrt se nachází v těsné 

blízkosti výše uvedených bodů č.1 až č.4 a č.11 na kterých byl ilustrován geodetický 

monitoring. 

 

PIN-2 – lokalizace jižní polovina sesuvu, hloubka – 15,0 m, orientace drážek – kladný směr 

X+ 242° . K největším deformacím ke dni 14. 5. 2013 došlo v hloubce 1,5 m – 7,85 mm ve 

směru 234° (tj. výsledný azimut pohybu). [14] 

 

Ke dni 31. 10. 2013 se situace deformace stvolu vrtu ve směru spádnice téměř nezměnila, 

došlo pouze k mírnému zpětnému pohybu v hloubce 2,0 m – 4,5 m a to o hodnotu cca 

1,0 mm. Ve směru Y+ (350°) došlo k vychýlení celého stvolu vrtu cca 1,5 mm až 3,0 mm a to 

v hloubce od 1,0 m do cca 13,5 m. Do období předchozího měření, tj. do 14. 5. 2013 nebyly 

naměřeny deformace stvolu vrtu ve směru Y o hodnotu vyšší jak 0,5 mm a to pouze 

v omezeném hloubkovém intervalu - 4,0 až 9,0 m. Hodnoty výsledných vektorů pohybů 

podpovrchových deformací ve vrtu PIN-2 za období mezi 14.5.2013 až 31.10.2013 jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. [14] 

 

hl. [m] 
výsledný azimut 

pohybu [°] 

velikost výsledného 

pohybu [mm] 

azimut spádnice 

svahu 

2.0 234° 3.52 260° 

10.0 241° 1.07 260° 

15.0 245° 0.3 260° 

Tabulka č. 2 - Velikosti výsledných vektorů pohybů podpovrchových deformací ve vrtu PIN-

2 v období mezi 14. 5. 2013 až 31. 10. 2013 [14] 

 

V rámci monitoringu byly provedeny 3 vizuální kontroly vybudované gabionové stěny, kde 

byla zjištěna mírná deformace horní části gabionové stěny směrem do volného prostoru. 

Avšak za celou dobu nebyl zaznamenán žádný projev sesuvné aktivity. [14] 
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Výsledky měření výtoků z horizontálních vrtů potvrzují velmi nízké stavy vody. Proto není 

celý svah akutně ohrožen v rámci stability. Hodnoty měření výtoků z HOV jsou uvedeny 

v tabulce č.3. [14] 

 

dat HOV1 HOV2 HOV3 HOV4 HOV5 HOV6 HOV7 

24.5.2013 0.02 kape kape 0.02 kape kape 0.05 

7.6.2013 0.01 kape kape 0.01 kape kape 0.03 

21.10.2013 0.003 suchý kapa 0.001 kape suchý 0.025 

Tabulka č. 3 - Výtoky z horizontálních odvodňovacích vrtů v l/s [14] 

 

Z výsledů monitoringu lze celkově konstatovat, že došlo k nárůstu trendu větších vektorů 

pohybů ve směru spádnice svahu – zejména se jedná o body první (nejsevernější) linie a 

spodní body poslední nejjižnější linie. Naměřené oscilační deformace inklinometrického vrtu 

PIN-1 nelze v současné době vztahovat k sesuvné aktivitě. [14] 

 

Výše uvedené hodnoty naměřených deformací a velikosti pohybů – dosud největší za celé 

sledované období od roku 2012 a výsledky zejména první jarní vizuální kontroly poukazují na 

nutnost pokračování geotechnických monitorovacích prací i v příštích obdobích doplněných o 

další monitorovací metodu. [14] 

 

Z výše uvedených výsledků monitoringu a spolu se znalostí geologického řezu (příloha 5) lze 

říci, že k porušení svahu došlo na nejslabší rotační smykové ploše. Pravděpodobná poloha 

smykové plochy je v příloze 5 naznačena čerchovanou čarou.   
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6 Srovnání typů metod a doporučení 

 

Každá z výše uvedených metod monitoringu svahových pohybů má svá omezení. Tyto 

vyplývají z podstaty sledovaných veličin popřípadě z metodiky sledování.  

 

V případě geodetického monitoringu bývá nejčastějším problémem, se kterým se potýkáme, 

přesnost měření. Reálně někdy nedosahuje hodnot deklarovaných geodetem, nebo jsou 

hodnoty zkresleny měřičskými chybami, které geodeti rozdělují mezi měřené body a celé 

měření si takto vyrovnávají.  Z výše uvedeného vyplývá, že použití je sice universální a rychlé 

ale nevhodné pro detailní sledování pohybů povrchu s vysokou přesností. Výrazně větší 

přesnosti dosahuje metoda pásmové extenzometrie, ta je však dosahována pravidelnou 

kalibrací a korekcí podle teploty. Doporučit jí však nelze universálně, například pro měření 

velkého počtu bodů nebo rychle se vyvíjejících deformací. 

 

U sledování změn uvnitř horninového prostředí z hlediska kvantifikace jsme omezeni na 

dostupnou instrumentaci. V převážné většině případů je hlavním bodem monitoringu určit 

polohu smykové plochy a její pohybu. Zde se využívá přesné inklinometrie. Metoda křehkých 

vodičů je v současnosti využívána minimálně a neposkytuje nám informace o vývoji 

smykových ploch. Mezi další metody, kterými lze kvantifikovat deformace uvnitř 

horninového prostředí řadíme víceúrovňové extenzometry, které měří deformace pouze 

rovnoběžně s osou vrtu, takže nejsou primárně využívány pro určení smykové plochy. 

V případě jejich využití pro tyto účely je interpretace výsledků náročná. Měření za pomocí 

klouzavého mikrometru provází stejný problém. Tato nevýhoda byla eliminována spojením 

klouzavého mikrometru s inklinometrickou sondou.  

 

Optické vodiče jsou pro velkou část odborné veřejnosti velkou neznámou. Jde o novou 

technologii, která je poměrně nákladná na pořízení. V současné době většina firem zabývající 

se geotechnickým monitoringem má stabilní výbavu složenou z konvenčních měřících 

zařízení. Proto může být problémem této technologie najít uplatnění. Avšak s rozvojem 

stavebnictví přibývá také náročnějších staveb, pro které je tato technologie díky přímé 

aplikaci automatizovaného odečtu a dálkového přenosu dat ideální. Například výstavby 

tunelových komplexů kde zabudovaná čidla slouží dále monitoringu i během provozu. Nebo 

budování nových, složitých dopravních (silničních i železničních) spojení.  
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Volba správné instrumentace monitoringu záleží nejen na účelu monitoringu ale především na 

dostupných možnostech. Z hlediska rozpočtového omezení nebo vlastního vybavení firmy 

provádějící monitoring. Investor si často neuvědomuje podstatný přínos monitoringu pro 

výstavbu. V tomto případě přichází ke slovu geotechnika a monitoring až ve fázi zajišťování 

objektů nebo při jejich sanaci. 
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7 Závěr 

Záměrem této bakalářské práce bylo seznámení s metodami monitoringu svahových pohybů.  

Geotechnický monitoring, už podle svého názvu, je pouze nástrojem pro sledování chování 

systému stavba – hornina. Je jedním ze základních prvků celého oboru geotechniky.  

 

Toto téma bude v budoucnosti stále častěji řešeno z důvodu rozšiřování výstavby a to i do 

míst nevhodných pro výstavbu. Příkladem můžou být objekty bytové zástavby na svazích, byť 

s krásným výhledem, ale špatným umístěním. Naše současná legislativa přenechává 

rozhodovací pravomoc v otázkách umístění staveb na stavebních úřadech, které často nemají 

dostatek informací o rozsáhlosti problematiky svahových pohybů a sesuvů jako takových.  

 

Podmínkou k pochopení celé problematiky bylo definovat svahové pohyby jako takové a určit 

determinující faktory jejich vzniku. Jedině tak lze stanovit, které hodnoty má význam 

sledovat. Druhou nezbytnou podmínkou bylo stanovení základní definice monitoringu a jeho 

úkolů. 

 

Další nezbytnou částí bylo určení dostupných prostředků pro monitoring. Práce zahrnuje 

velice komplexní souhrn všech v současné době používaných metod monitoringu svahových 

deformací. Uvedeny jsou zde i metody v současné době méně využívané a to z důvodu 

nahrazení těchto metod (křehké vodiče) metodami sofistikovanějšími ale i z důvodu jejich 

ceny a nedlouhého působení na trhu (optická vlákna). Pro doplnění problematiky práce 

zahrnuje i popis dálkového přenosu dat a varovných stavů. 

 

V rámci práce je na dvou případech uveden geotechnický monitoring, včetně návrhu, 

realizace a vyhodnocení. V rámci seznamování se s problematikou jsem byl osobně účasten 

na několika měřeních, konkrétně měření pásmové extenzometrie. Což mi dovolilo lépe 

pochopit výhody ale i úskalí této metody a jejího vyhodnocení. Návštěva měřených lokalit a 

bližším vysvětlením byla pro mě velkým přínosem. 
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