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6. Náklonoměrná měření  
 
 

 Náklonoměrná měření monitorují případné změny sklonu díla, stavby, povrchu 

masívu a jiných objektů. Pomocí těchto měření lze ověřovat svislost vysokých stěn 

nebo objektů, zvedání horizontálních povrchů masívu nebo objektů, slouží také 

k posuzování klopení skalních bloků, apod. 

 

Z hlediska režimu měření může být náklonoměr konstruován jako: 

 přenosný (kap. 6.1) 

 stabilní (kap. 6.2) 

 

Z hlediska monitorovacího principu pak rozlišujeme dva základní typy náklonoměrů: 

 mechanický (kap. 6.3) 

 strunový (kap. 6.4) 

 

6. 1 Přenosné náklonoměry  
 
 Běžný typ přenosného náklonoměru se skládá ze stojanu se zavěšeným 

závažím, podstavné destičky a odečítací jednotky. Destička bývá vyrobena z bronzu 

nebo keramiky, což zaručuje inertnost vůči teplotním změnám. Podkladní destička  

je opatřena drážkami zajišťující stejnou polohu náklonoměru. Destička se přibetonuje 

nebo přišroubuje na monitorovaný podklad (skalní podloží, referenční blok v zemině, 

konstrukci, apod.) a na ni se v určitých časových intervalech nasazuje samotné 

měřící zařízení. Tento typ náklonoměru poskytuje diskrétní hodnoty náklonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 - Přenosný náklonoměr (zdroj. www.slopeindicator.com) 
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Obr 6.2 Monitoring přenosným náklonoměrem 

((zdroj: časopis Stavebnictví, 09/08, autoři: Bubeníček, Vaníček, Záleský) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3 - Schéma přenosného náklonoměru pro monitoring odklonu od horizontály 

Vodorovná 
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Obr. 6.4 - Schéma přenosného náklonoměru pro monitoring odklonu od vertikály 

 

 

 

 

6. 2  Stabilní  náklonoměry 
 

 Náklonoměr je stabilně umístěn na monitorované konstrukci a je určen  

pro dlouhodobý monitoring náklonů. Umožňuje kontinuální monitoring měřené 

hodnoty náklonů.  

 

 

6.3 Mechanický typ náklonoměru 
 

  Mechanický náklonoměr je nejjednodušším typem náklonoměru. Jedná  

se o nosník s libelou, který je přiložen na krátké referenční kotvy s kulovou 

koncovkou pevně lokalizovanou v monitorovaném prostředí. Na jednom konci 

nosníku, v místě referenční kotvy, je umístěno vyrovnávací zařízení pro lokalizaci 

konzolový držák

Svislá díla
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horizontální polohy nosníku. S tímto vyrovnávacím zařízením jsou pak spojeny 

indikátorové hodinky kvantifikující vertikální pohyb nutný pro zachování nosníku 

v horizontální poloze. Kotvy musí být umístěny tak, aby libela v počátečním 

referenčním čase indikovala horizontální polohu nosníku. Přesnost závisí na délce 

měřícího nosníku. Pro nosníky délky 200 mm je udávaná přesnost +-0.013 mm,  

pro délky 900 mm se přesnost snižuje na +-0.13 mm. 

 

Obr. 6.5 - Mechanický náklonoměr (Soil Instrument Ltd., Uckfield, England) 

6.4 Strunový typ náklonoměru 

 

 Strunové typy náklonoměrů využívají k vyhodnocení náklonů strunových 

tenzometrů. Kyvadlo je umístěno ve válcovém ocelovém obalu, který je připevněn 

k monitorované konstrukci.  

 

V zásadě existují dva konstrukční typy těchto náklonoměrů: 

1) V prvním případě je kyvadlo pevně připojeno k vrchní části náklonoměru. Náklon 

způsobuje ohybové přetvoření v kyvadlu a toto přetvoření je nejčastěji snímáno 

dvojicí strunových snímačů, které jsou umístěné na stranách kyvadla. Některé 

konstrukční varianty mohou mít 4 strunové snímače pro monitoring ve dvou kolmých 

vertikálních rovinách.  
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2) Druhá konstrukční konfigurace předpokládá umístění struny mezi vlastní kyvadlo  

a kryt náklonoměru. Náklon se projeví v přetvořeních zaznamenaných na strunových 

snímačích. 

 

 

Obr. 6.6 - Strunový náklonoměr (Geokon, katedrální foto) 


