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1. Funkce a součásti geotechnického monitoringu 
 

 
1.1  Podstata geotechnického monitoringu 
 
 Podstatou geotechnického monitoringu je dohled a kontrola nad stavbou 

v horninovém masívu. Primárním cílem není stanovení vlastností horninového 

prostředí jako je např. pevnost, propustnost, stlačitelnost apod., což je 

charakteristické pro laboratorní a polní zkoušky, ale primární podstatou 

geotechnického monitoringu je sledování napěťo - deformačních, silových a jiných 

projevů v horninovém prostředí a na konstrukcích, které s horninovým prostředím 

vzájemně spolupracují. Geotechnický monitoring je součástí tzv. observačního 

způsobu realizace staveb, kdy se ve fázi projektování zpracuje pouze předběžný 

projekt stavby, který se dále modifikuje a optimalizuje na základě provedených 

monitorovacích měření až v průběhu výstavby.  

 

 

1.2 Funkce monitorování 
 
Monitoring může prostupovat všemi fázemi realizace výstavby a následného provozu 

stavby a z této skutečnosti plynou následující základní funkce monitorování: 

 

 zaznamenání přirozených poměrů a změn v horninovém prostředí před zahájením 

stavby (primární napjatost, pohyby, lokalizace hladiny podzemní vody a její kolísání, 

seismické poměry, apod.) 

 

 zajištění bezpečnosti během stavby – varování před pádem horniny, sesuvem nebo 

zavalením, upozornění na změny tlaku podzemní vody, kontrola zatížení výztuže, 

získávání informací o přetváření za obrysem díla, stanovování tzv. varovných stavů 

(viz kap. 1.4) 

 

 kontrola údajů a předpokladů projektu – deformační projevy, monitoring zatížení a 

tlaků na výztuž, záznam změn tlaku podloží a pohybů výztuže díla, výsledky 

monitoringu jsou rovněž základem pro realizaci inverzní analýzy 
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 kontrola úspěšnosti úpravy horninového prostředí – úspěšnost injektáže, 

odvodnění, kotvení, kontrola snižování teplot při zmrazování, apod. 

 
 
1.3 Související činnosti 
 

Kontrolní sledování je komplexem následujících činností: 

 

 Geotechnická definice problému (kap. 1.3.1) 

 Stanovení cílů kontrolního sledování (kap.1.3.2) 

 Instrumentace (kap.1.3.3) 

 Vlastní monitoring (kap.1.3.4) 

 Interpretace včetně inverzní analýzy (kap.1.3.5) 

 
 

1.3.1 Geotechnická definice problému 
 

Geotechnická definice problému předpokládá na základě stanovení geologických 

profilů a stanovení geotechnických parametrů horninového prostředí vytvoření 

geotechnického modelu a následně modelu matematického nebo fyzikálního. 

Stanovený model umožňuje získat základní představu o napěťo-deformačním 

chování horninového prostředí, směrech a velikostech přetvoření, rozsahu stavbou 

zasažených oblastí, oblastí koncentrací napětí apod. Takto získané informace pak 

umožňují optimalizovat volbu monitorovacích stanovišť s cílem zajistit maximální 

vypovídací schopnost výsledků monitoringu. 

Schéma geotechnické definice problému je uvedeno na obr. 1.1. 
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   Obr. 1.1 - Základní schéma geotechnické definice problému 
 
 
1.3.2 Stanovení cílů kontrolního sledování 
 
 ekonomická analýza problému (vztah nákladů na monitoring a nákladů spojených 
s odstraňováním případné havárie) 
 
 stanovení úrovně přijatelných rizik, tzv. varovné stavy: např. velikost přijatelných 
posunutí, velikost přípustných tlaků na výztuž apod. 

 

GEOTECHNICKÁ DEFINICE PROBLÉMU 

stanovení geologic. profilů stanovení geotechnických parametrů hornin 

stanovení geotechnického modelu 

odhad napěťodeformačního chování masívu 

odhad směrů a velikosti přetvoření 

rozsah postižených oblastí 

matematický nebo fyzikální model 

získají se informace pro volbu míst  
monitorovacích stanovišť 
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 vyprojektování technicko - bezpečnostních opatření, která reagují na příslušný 
stupeň varovného stavu 
 
 

Varovný stav 

 

 Varovným stavem ve vývoji chování horninového prostředí rozumíme takovou 

kvalitativní změnu v jeho chování, která vyžaduje pro zajištění bezpečnosti přijetí 

určitých technicko - ekonomických opatření. Těmito opatřeními mohou být úpravy 

původního projektu, včetně modifikace technologie a odpovídajícího časového 

rozfázování realizace stavby, dále modifikace samotného monitorovacího projektu 

(např. zvýšení počtu monitorovacích zařízení, četnosti měření), přijetí odpovídajících 

sanačních opatření, popř. i okamžité zastavení prací a realizace předem 

připraveného havarijního plánu. Rozsah a charakter přijímaných opatření závisí na 

dosaženém stupni varovného stavu, který je indikován geotechnickým monitoringem. 

Každý stupeň varovného stavu je charakterizován určitými exaktně nebo empiricky 

stanovenými hodnotami monitorovaných fyzikálních veličin (velikosti posunů a jejich 

rychlosti, pórové tlaky, apod.).  

V souvislosti s varovnými stavy jsou používány termíny: 

 Stupeň varovného stavu 

 Kritérium varovného stavu 

 

Stupeň varovného stavu – jedná se o určitý stav v chování horninového masívu, 

který má vztah ke stanovenému cíli kontrolního sledování. Čím vyšší stupeň 

varovného stavu, tím je vyšší geotechnické riziko.  

 

Kritérium varovného stavu – exaktně nebo empiricky předem stanovené hodnoty 

sledovaných fyzikálních velečin souvisejících s příslušným stupněm varovného stavu 

(např. dosažená rychlost přetvoření, velikost přetvoření) 

 

Stav, který představuje přípustné změny v chování horninového prostředí 

neohrožující aktuálně jeho stabilitu, je tzv. stav přípustných změn. Kritický varovný 

stav pak indikuje zvyšující se stabilitní problémy v horninovém prostředí. Nejvyšší 

stupeň varovného stavu - mezní varovný stav- představuje riziko rychlé ztráty stability 
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spojené s nepřijatelným rozsahem i rychlostí přetváření. Přehled varovných stavů a 

jejich charakteristik, včetně návrhů organizačních, technologických a monitorovacích 

opatření při dosažení příslušného stupně varovného stavu, jsou uvedeny v tabulce 

č.1.  

 

 Včasná a objektivní indikace výše uvedených stupňů varovných stavů je úzce 

spojena se všemi optimalizačními hledisky geotechnického monitoringu. Ke 

stanovení odpovídajících kvantitativních kritérií stupňů varovných stavů je pak 

efektivní využít výsledků vhodně voleného matematického modelu. S využitím 

výsledků spolehlivého, objektivního monitoringu, jehož výsledky reálně odrážejí 

chování horninového prostředí, lze za předpokladu přijetí adekvátních účinných 

opatření na nižších stupních varovných stavů podstatně omezit možnost dosažení 

kritického popř. mezního varovného stavu se všemi jeho negativními důsledky.   

 
 

Tab.1.1 - Ukázka přehledu varovných stavů a jejich základních charakteristik 
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1.3.3 Instrumentace 
 
Rozhodnutí o tom: 
 

 které veličiny se budou měřit (co se bude monitorovat) 
 

 jaké přístroje se budou používat (jak se bude monitorovat) 
 

 v jakých místech se bude monitorovat (kde se bude monitorovat) 
 

 jak často se budou provádět měření (jak často se budou měření provádět) 
 
 
1.3.4 Vlastní monitoring 
 

 vlastní odečítání monitorovaných údajů 
 

 kalibrace měřících přístrojů 
 

 údržba měřících přístrojů 
 
 
1.3.5 Interpretace včetně inverzní analýzy 
 

 průběžné sledování naměřených dat 
 

 vyhodnocení naměřených dat včetně případné inverzní (zpětné) analýzy pro 
stanovení vstupních charakteristik projektu (nejčastěji vlastností horninového 
prostředí) 
 

 konfrontace skutečného chování horninového prostředí s prognózou 
 

 doplnění, upřesnění a optimalizace projektu na základě naměřených dat a 
inverzní analýzy 
 

 
1.4 Optimalizace geotechnického monitoringu 
 

1.4.1  Hledisko optimálního výběru monitorovacího přístrojového vybavení 
 

 Optimální výběr přístrojového vybavení lze posuzovat ze dvou základních 

hledisek – ekonomického a technického. Z hlediska technického je optimalizace 

zaměřena na optimální zohlednění následujících faktorů: 

- odolnost vůči vnějším vlivům v závislosti na náročnosti podmínek, v nichž 

bude dané zařízení osazeno (odolnost vůči změnám teploty, vůči účinkům 
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vlhkosti a koroze, účinkům prašného prostředí, vůči poškození či zničení při 

postupu stavby apod.) 

- rozsah a citlivost daného zařízení- obecně se dá říci, že maximální očekávaná 

měřená hodnota určuje volbu rozsahu a minimální očekávaná hodnota pak 

volbu citlivosti monitorovacího zařízení 

- reakční čas monitorovacího zařízení- tento faktor je určen především tím, jak 

rychlé změny monitorované veličiny jsou očekávány 

- dosah měřícího zařízení  

- spolehlivost  

- nároky na osazení měřícího zařízení, kalibraci, vlastní měření a údržbu  

- možnost dálkového odečtu a kvalifikované posouzení účelnosti dálkového 

odečtu pro danou geotechnickou stavbu 

- kompatibilita jednotlivých monitorovacích zařízení (především z hlediska 

kompatibility čtecích a vyhodnocovacích jednotek pro různé typy přístrojů 

pracujících na identickém technickém principu) 

- dostupnost a kvalita servisních služeb pro monitorovací zařízení 

 

Ekonomické hledisko by mělo zahrnovat nejen náklady na pořízení daného typu 

zařízení, ale i na osazení, kalibraci, údržbu a také na vlastní měření i sběr dat.   

 

 

1.4.2 Hledisko optimálního výběru měřících stanovišť 
 

 Hledisko optimálního rozmístění monitorovacích zařízení je  pro optimalizaci 

celého systému kontrolního sledování velmi podstatné. Při nevhodné lokalizaci 

monitorovacích zařízení databáze získaných naměřených hodnot totiž nemusí 

zahrnout místa, která jsou pro vznik a rozvoj nestability rozhodující, a proto může 

dojít ke značnému zkreslení představy o procesech v horninovém masívu. 

 

 Optimální prostorová lokalizace monitorovacích měření by měla kromě 

objektivních podmínek (dostupnost terénu pro realizaci měření, technické a 

technologické aspekty instalace měřících zařízení, apod.) a ekonomických faktorů 

monitoringu zohledňovat i některá další dále specifikovaná hlediska, jako jsou: 
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- respektování předpokládané oblasti maximálních resp. minimálních projevů 

monitorované veličiny (oblasti koncentrace napětí, oblasti nestability, oblasti 

maximálních resp. minimálních deformačních projevů, maximálních resp. 

minimálních pórových napětí, apod.)  

- parametry smykové plochy (lokalizace, hloubka, výchozí body smykové 

plochy) 

- respektování dosahu vlivu realizované geotechnické stavby 

- možnost využití výsledků pro prognózu a specifikaci varovných stavů 

 

Zmiňované optimalizační hledisko je bezprostředně spjato s výsledky matematického 

modelování a s inverzní analýzou.    

 

 

1.4.3  Hledisko  optimálních časových řezů prováděných měření 
 
 Časová optimalizace monitorovacích měření vyplývá především z rychlosti 

změn faktorů ovlivňujících chování horninového prostředí. Tyto faktory mohou být jak 

objektivní (např. změna přírodních poměrů, kolísání hladiny podzemní vody, 

množství dešťových srážek, seismicita), tak i subjektivní (časové rozfázování 

realizace stavby). K uvedené časové optimalizaci lze stejně jako v předchozím 

případě využít výsledků matematického modelování, avšak v tomto případě jsou 

kladeny mnohem větší požadavky na výstižnost modelu, charakterizujícího chování 

horninového prostředí v čase. Zohlednění časového faktoru v matematických 

modelech je složitější, vyžaduje větší zkušenosti, klade vyšší požadavky na 

matematický popis konstitutivního modelu chování materiálu a vstupní data modelu. 

Vzhledem k této skutečnosti je nezbytnou součástí časové optimalizace 

přizpůsobování četnosti monitoringu skutečnému chování horninového prostředí. 

Příliš častá měření zbytečně zatěžují celý monitorovací systém z hlediska 

technického i ekonomického, činí jej méně přehledným a efektivním a mohou rovněž 

komplikovat interpretaci a vyhodnocování měření. Na druhé straně dlouhé časové 

intervaly mohou zapříčinit nezachycení kvalitativně i kvantitativně významných 

projevů v chování horninového prostředí, progresi stabilitně problematických oblastí a 

neumožňují tak včasné rozpoznání varovného stavu a přijetí adekvátního opatření. 
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 Četnost měření rovněž nebývá stejná po celou dobu realizace monitoringu. 

Větší četnost měření bývá obvykle po instalaci monitorovacích zařízení na počátku 

stavby (testuje se správná činnost zařízení i předpoklady projektu), v případě 

indikace zrychlování změn stavu v horninovém masívu, popř. jeho neočekávaného 

chování (ať už v důsledku objektivních či subjektivních faktorů). Důvodem ke zvýšení 

četnosti kontrolních měření může být rovněž dosažení určitého stupně varovného 

stavu nebo změna technologie výstavby. Kratší časové intervaly jsou doporučovány 

rovněž v situaci, kdy je geotechnická stavba realizována v oblasti, v níž mohou být 

dopady odezvy horninového prostředí obzvláště významné, jak z hlediska 

bezpečnostního, tak i ekonomického (zastavěná oblast s možnými negativními 

dopady na bezpečnost i majetek, ekologicky citlivé území apod.).  

 

 

1.4.4 Hledisko odborné realizace vlastního monitorovacího měření 
 
 Optimální realizace vlastního monitorovacího měření by měla zahrnovat 

optimalizaci jak samotného osazení monitorovacích zařízení z hlediska technického, 

tak vlastní odečítání monitorovaných hodnot a kalibraci monitorovacích zařízení.  

Zásady pro optimální technické osazení monitorovacích zařízení musí vycházet 

jednak z  principu, na jehož základě dané zařízení pracuje (mechanický, hydraulický, 

pneumatický, elektrický, strunový, apod.) a jednak z charakteru prostředí, v němž 

bude dané zařízení instalováno. Některé typy monitorovacích zařízení (např. 

piezometry, tlakové podušky) vyžadují před vlastním monitorovacím měřením určitý 

čas na tzv. ustálení své činnosti - aktivační doba (tato doba může zahrnovat i několik 

dní). Nerespektování tohoto požadavku vede k neobjektivním a často nereálným 

hodnotám měření. V závislosti na typu mechanismu přístroje a odečítacího zařízení 

by měly být při vlastním odečítání měřených hodnot zaznamenány kromě samotných 

měřených údajů i podmínky, za nichž bylo měření realizováno (např. okolní teplota, 

vlhkost, dynamické vlivy, technologické vlivy).  

 

Nedílnou součástí monitorovacího měření je kalibrace a údržba monitorovacích 

zařízení. 
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1.4.5    Hledisko optimálního zpracování a vyhodnocení výsledků 
monitorovacích měření 
 

 Zpracování a vyhodnocení výsledků monitorovacích měření je v současné již 

obvykle nemyslitelné bez využití výpočetní techniky umožňující základní tabulkové 

nebo grafické vyhodnocení naměřených hodnot. Na toto základní vyhodnocení 

monitorovacích měření pak mohou v případě potřeby navázat další vyhodnocovací 

metody - metody statistické, metody regresní a inverzní analýzy. Cíle vyhodnocení 

výsledků měření lze obecně shrnout do následujících bodů: 

- vyhodnocení časového průběhu monitorované veličiny 

- vyhodnocení rychlosti popř. zrychlení změny monitorované veličiny 

- stanovení trendu vývoje monitorované veličiny a prognóza budoucího vývoje 

- inverzní analýza pro stanovení charakteristik horninového prostředí, které 

mohou dále přispět k objektivizaci odpovídajícího matematického modelu  

- definice hodnot varovných stavů v návaznosti na projektové řešení 

 

 Při zpracovávání výsledků měření je důležité vzít v úvahu všechny objektivní i 

subjektivní faktory, které mohou daná měření ovlivňovat a které se pak různou měrou 

odrážejí v chybách a nepřesnostech výsledků měření.  

 

Mezi základní zdroje chyb patří: 

      -   chyby plynoucí z technického principu samotného monitorovacího zařízení 

- nevhodná volba monitorovacího zařízení (z hlediska rozsahu, citlivosti, apod.) 

- nevhodná prostorová instalace monitorovacího zařízení 

- nesprávná technická instalace zařízení 

- nezkušenost a nedostatečná připravenost obsluhujícího personálu provádějící 

samotné odečítání výsledků měření (lidský faktor) 

- změna klimatických poměrů (vlhkost, teplota) 

 

 Při zohledňování výše zmíněných chyb ve vyhodnocení výsledků měření je 

třeba postupovat s velkou citlivostí, znalostí dané problematiky a velkou 

odpovědností. Nesprávné a neobjektivní vyloučení domněle nepravděpodobných a 

neobvyklých hodnot z vyhodnocovaného souboru dat a následné analýzy by totiž 

mohlo znemožnit  včasné zachycení nebezpečného chování monitorovaného 
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horninového prostředí. Pokud ke zmíněné datové filtraci dojde, je nutno tuto 

skutečnost zaprotokolovat a ponechat možnost tuto filtraci popřípadě v budoucnu 

dále korigovat. K minimalizaci vlivu chyb a nepřesností měření ve vyhodnocování 

monitorovacích měření je optimální monitorovat danou veličinu dvěma na sobě 

nezávislými způsoby a dvěma na sobě nezávislými subjekty. Při formulaci závěrů 

plynoucích z monitorovacích měření a jejich následného zpracování je třeba vždy 

důsledně rozlišovat, zda se jedná o dlouhodobější trend  

ve vývoji monitorované veličiny, náhlý výkyv v chování horninového prostředí 

indikující výraznější stabilitní problémy nebo se jedná pouze o sezónní výkyv, chybu 

měření či jinou nepravidelnost nepříliš velkého významu.  

 


