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 17. Monitoring skalních stěn 
 

 Specifika monitoringu skalních stěn vyplývají především z rozdílného způsobu 

chování a porušování skalních hornin. Na rozdíl od zemních svahů nedochází 

k porušování smykem podél smykových ploch, ale k porušování dochází buď 

křehkým lomem ebo sesuvy podél ploch nespojitostí. Může také docházet  

k pohybům celých horninových bloků popř. k jejich úplné separaci. Stabilita  

a celistvost skalních stěn je významně ovlivňována vodou, která jednak způsobuje 

v diskontinuitách zvyšování hydrostatických tlaků a jednak působí negativně  

i dynamické účinky proudící vody. 

 

Základní typy monitorovacích měření skalních stěn: 

 monitoring přetvoření na povrchu i uvnitř skalní stěny (kap. 17.1) 

 monitoring hydrostatických tlaků (kap. 17.2) 

 monitoring kotevních sil (kap. 17.3) 

 

17.1 Monitoring přetvoření na povrchu i uvnitř skalní stěny 

 

 Monitoring přetvárných procesů na povrchu skalního masívu je nejčastěji 

realizován geodetickým nebo povrchovým konvergenčním měřením. Ke sledování 

náklonů jednotlivých skalních bloků jsou pak využívány různé typy náklonoměrů. 

Monitoring trhlin je nejčastěji prováděn buď vizuálně s využitím sádrových nebo 

skleněných destiček nebo aplikací dilatometrů. Uvnitř skalních stěn jsou pohyby 

nejčastěji monitorovány extenzometry, inklinometry nebo speciálními zařízeními typu 

TRIVEC. 

 

17.2 Monitoring hydrostatických  tlaků 

 

 K monitoringu hydrostatických tlaků na plochách nespojitosti se používají 

piezometry. Výhodnější je využít uzavřené typy piezometrů, přičemž piezometrická 

sonda musí být v zájmu objektivity výsledků měření lokalizována v průsečíku vrtu  

a plochy nespojitosti a okolní prostředí musí být řádně utěsněno. V případě 
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otevřených typů piezometrů je třeba vzít v úvahu ten fakt, že mohou být vrtem 

propojeny vodní hladiny různých puklin.  

 

17.3 Monitoring kotevních sil 

 

 Pro stabilizaci skalních stěn jsou často využívány kotevní systémy, u nichž  

je prováděn monitoring kotevních sil prstencovými dynamometry. 

 

Obr. 17.1 - Příklad monitoringu skalní stěny 
(zdroj: www.sisgeo.com) 
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