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Piezometry 
 

Piezometr se používá k monitorování vodního tlaku (umísťuje se do vrtu), resp. pro měření 

pórového tlaku (je opatřen hrotem pro zatlačení do zeminy). Laboratoř geotechnického 

monitoringu disponuje piezometry do vrtu firmy Geokon, Model 4500S-50 (Obr. 1) a 

piezometry s hrotem firmy Geokon, Model 4500DP-1-50 (Obr. 2). Tyto piezometry pracují na 

principu strunových tenzometrů a pro získání měřených hodnot se připojují ke stanici 

Geokon, Model GK-403 (Obr. 3). Piezometr se skládá z vlastního těla piezometru, jehož 

nedílnou součástí musí být čistý filtr, aby nedocházelo k zanesení, a z přívodního kabelu, 

který je zakončen odizolovanými vodiči. Stanice Model GK-403 je poté vybavena kabelem, 

na jehož jednom konci se nachází konektor ke spojení se stanicí a na druhém konci je několik 

svorek „krokodýl“, které slouží k připojení piezometru. 

 

 
Obr. 1 Piezometr Model 4500S-50   Obr. 2 Piezometr Model 4500DP-1-50 

 

 
Obr. 3 Stanice Model GK-403 



  
Obr. 4 Manuál série 4500 a kalibrační list konkrétního piezometru 4500S-50, s.č.68595 

 

 

Postup měření a výpočet:  

 

Nainstalovaný piezometr ve vrtu, v písčitém loži, resp. piezometr s hrotem, zatlačený do 

zeminy zatláčecí tyči, se připojí ke stanici Model GK-403 za pomoci „krokodýlkových“ 

svorek, stanice se přepne na kanál „B“ a zapne se (Obr. 5). Na displeji je znázorněna teplota 

ve °C a hodnota v „digitech“.  
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T – perioda [μs]  

f – frekvence [Hz] 

 

Poté je třeba nechat na displeji ustálit teplotu a je možno provést nulté čtení. Po stanovené 

době (dané např. projektem geotechnického monitoringu) se obdobně provede další čtení. 

Výsledný tlak se vypočítá na základě vztahu: 

 

GRRP  )( 10  

R0 – nulté čtení  

R1 – další čtení  

G – kalibrační faktor (viz kalibrační list – Gage Faktor [psi/digit], 1 psi = 6,8974 kPa) 

 

Za předpokladu, že se výrazně mění teplota v okolí piezometru, je třeba provádět opravu na 

teplotu a započítat ji do výsledného tlaku.  

 

KTTPT  )( 01  



T0 – nulté čtení  

T1 – další čtení  

K – teplotní faktor (viz kalibrační list – Thermal Faktor [psi/°C]) 

 

S ohledem na to, že standardní piezometry jsou hermeticky uzavřené a neodvzdušněné, jsou 

citlivé na změny barometrického tlaku. Proto je nutné při každém měření, při odečtu hodnoty 

ze stanice, měřit také barometrické tlak a do výpočtu zavést opravu na barometrický tlak. 

Tuto opravu je následně také nutné zavést do výpočtu.  

 

FSSPB  )( 01  

S0 – nulté čtení  

S1 – další čtení  

F – převodní koeficient (např. 1 "Hg = 0,491 psi, 1 mm Hg = 133,322 Pa) 

 

Poté výsledný vztah pro výpočet vodního tlaku je: 
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Obr. 5 Piezometr Model 4500S-50 připojený ke stanici Model GK-403 

 

 

 



Praktická ukázka z měření – víceúrovňový piezometr ve vrtu 
 

 
Obr. 6 Schéma víceúrovňového piezometru a možné výsledky měření 


