
 

 

 
 

 
   

 
 

Katedra geotechniky
a podzemního stavitelství
Geotechnický monitoring – učební texty, přednášky
Speciální typy měření

doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.

Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.



Geotechnický monitoring   - kapitola  Speciální typy měření 
                                                                                         

 20. Speciální typy měření (velké deformace, teplota, radon) 
 

 Kapitola se zabývá třemi speciálními typy měření, které nebyly zahrnuty  

do žádné jiné kapitoly tohoto výukového materiálu. Jedná se o: 

 monitoring velkých posunů a deformací 

 monitoring teploty 

 monitoring radonu 

 

 

20.1 Monitoring velkých posunů a deformací 

 

 K monitoringu malých očekávaných posunutí uvnitř horninového prostředí  

se obvykle využívají monitorovací metody ve vrtech (nejčastěji extenzometrická  

a inklinometrická měření). Avšak za předpokladu velkých posunů v krátkém čase 

(např. výsypky) není možno tyto monitorovací metody využít, a to především z toho 

důvodu, že není možno zajistit ochranu uvedených monitorovacích zařízení před 

zničením (uzavření a destrukce vrtů). V těchto speciálních případech např. u výsypek 

se používá tzv. metoda magnetických značek. Princip spočívá v osazení magnetů do 

masívu a sledování změny polohy této značky magnetometrem. Výhodou této 

metody je především rychlé a jednoduché osazení značek buď do vrtu vyhloubeného 

ruční nebo strojní soupravou nebo do otvorů po penetraci. Nevýhodou však je to, že 

získáváme pouze polohopisné informace. Metoda neumožňuje stanovit změny výšky 

uložení bodů. Metodu rovněž nelze využít v blízkosti železných předmětů. 

 

 

20.2 Monitoring teploty 

 
 Monitoring teploty je prováděn v horninovém prostředí, na objektech  

i pro stanovení teploty podzemních vod. Teplotní senzory jsou obvykle konstruovány 

v podobě spínacího obvodu. 

 

 

 



Geotechnický monitoring   - kapitola  Speciální typy měření 
                                                                                         

20.3 Monitoring radonu 

 

 Radon je radioaktivní plyn, vznikající v přírodě přeměnou rádia.  

Patří do skupiny vzácných plynů, je chemicky netečný, bezbarvý, bez zápachu, málo 

rozpustný ve vodě. Radon je čistý alfa zářič a rozpadá se na další radioaktivní prvky, 

tzv. dceřinné produkty rozpadu, které se ve vzduchu zachycují na drobných 

prachových částicích a vytvářejí radioaktivní aerosoly, které jsou pro lidský 

organismus nebezpečné. 

 

 Měření radonu a jeho dceřinných produktů je na rozdíl od měření přírodní 

radioaktivity velmi problematické, neboť jeho koncentrace ve vzduchu je ovlivněna 

mnoha činiteli. Stačí např. obytnou místnost vyvětrat a jejich koncentrace klesne  

na zlomek původní hodnoty. Koncentrace radonu kolísá během dne i během roku a 

závisí na tom, zda je budova vytápěna, dále na meteorologických podmínkách, atd.  

Z toho plyne, že okamžité naměřené hodnoty koncentrace radonu jsou zatíženy 

velkou chybou a je tedy nutno ji měřit dlouhodobě. 

 

 Monitorování radonu se provádí ve vzduchu i ve vodě. K vlastnímu 

monitoringu se používají ionizační komory, scintilační komůrky a stopové detektory. 

V případě ionizačních komor a scintilačních komůrek se vzorek vzduchu obsahující 

radon převede do komory a změří se ionizační proud resp. četnost impulsů, který 

radon a jeho rozpadové produkty způsobují. Tyto přístroje jsou většinou založeny  

na principu prosávání vzduchu, který obsahuje dceřinné produkty radonu, vázané  

na prachových a aerosolových částicích, přes filtr z mikrovláken. Rozpadové 

produkty, usazené na filtru vyzařují gama záření, které je detekováno křemíkovými 

detektory, umístěnými v těsné blízkosti filtru. 

 

 Princip stopových detektorů je v aplikaci citlivé fólie, na níž alfa záření vysílané 

radonem a jeho rozpadovými produkty vytvoří drobné poruchy, viditelné 

elektronovým mikroskopem. Měření stopovými detektory má dlouhodobý charakter 

(zpravidla 1 rok). 
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Obr. 20.1 Radonová mapa ČR (zdroj: http://www.geologicke-mapy.cz/radon/) 


