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Paleogén vonkajšieho flyšového pásma - 12,7 % plochy

Vyše 5,25 % územia SR postihnuté svahovými deformáciami

Výskyt svahových deformácií na Slovensku



1. Klasifikácia svahových pohybov

V SR sa používa klasifikácia podľa Nemčoka, Pašeka a
Rybářa z roku 1974.

Základom delenia sú dve kritériá :
- mechanizmus pohybu
- rýchlosť pohybu

Podľa týchto kritérií delíme svahové pohyby na štyri
skupiny:
1. plazenie,
2. zosúvanie,
3. stekanie,
4. rútenie.



1.1 Plazenie - mm až cm za rok 



Dreveník – Blokové poruchy



1.2 Zosúvanie – m/deň

A. Nemčok



Podľa aktivity rozoznávame:

1. Aktívne zosuvy - povrch aktívnych zosuvov je

intenzívne rozčlenený a nesie stopy čerstvých

pohybov.

2. Potenciálne (upokojené) zosuvy - povrch je nerovný

bez čerstvých tvarov. Môžu sa aktivizovať intenzívnym

pôsobením prírodných faktorov (erózia, zrážky).

3. Stabilizované zosuvy - povrch zosuvu je zväčša

zarovnaný, preto sa nedá ohraničiť. Identifikácia je

ťažká, možná je len z celkového tvaru svahu.

Aktivizácia nastáva len vplyvom antropogénnych

faktorov, napr. nevhodným podrezaním svahu.
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Aktívna svahová deformácia



Potenciálna svahová deformácia



Stabilizovaná svahová deformácia



1.3 Stekanie (tečenie) – m.h-1, km.h-1



Zemný prúd v Prosieku – 2.4. 2006







Zdroj: sme.sk



Hlinito-kamenitý prúd

Vrátna dolina – 21.8. 

2014

Odhad zrážok 90mm za 

hodinu

Objem zosunutej horniny 

minimálne 100 tisíc m3



Akumulácia





1.4 Rútenie – m.s-1



Skalné zrútenie - Randa -Švajčiarsko





2. Príčiny vzniku svahových pohybov

Príčina svahového pohybu - faktor, ktorý sa v okamihu
vzniku svahového pohybu najvýraznejšie uplatnil

Faktory môžu byť :
a) prírodné - vyvolané prírodnými dejmi bez zásahu
človeka
b) antropogénne - vyvolané zásahom človeka



2.1. Zmena sklonu a výšky svahov 









2.2 Priťažovanie svahov
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2.3 Zrážkové anomálie – dážď, topenie snehu



V priebehu od 10. mája do 5. júna 2010 spadlo cca 1/3 priemerného 

celoročného úhrnu zrážok 

V júni 2010 bolo na Slovensku zaregistrovaných  551 zosuvov (Jánová, V.; 

Liščák, P., 2010)
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3. Prevencia

Prevencia – je dostatok informácií

Mapový server svahových deformácií (ŠGÚDŠ)

•apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/41

•apl.geology.sk/geofond/zosuvy/

Atlasmáp stability svahov Slovenskej republiky

•apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/53

•apl.geology.sk/atlassd/

http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/41
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/53
http://apl.geology.sk/atlassd/


3.1 Posúdenie vhodnosti územia pre 

výstavbu (výskyt zosuvov) 

Štúdia, posudok

3.1.1 Štúdium archívnych podkladov (Atlas 

zosuvov)

3.1.2 Terénna obhliadka územia



3.1.1 Štúdium archívnych podkladov (Atlas zosuvov)

XI – 2006

apl.geology.sk/geofond/zosuvy/

http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/


Nižná Myšľa 4.6.2010
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Odporúčame, aby v nevhodnom a podmienečne

vhodnom území z hľadiska stability územia miestne

samosprávy nepovoľovali stavebnú činnosť bez

posúdenia inžinierskeho geológa.





3.1.2 Terénna obhliadka územia !!

Opatrné používanie informácií z atlasu :

• atlas zosuvov je zostavený v mierke 1: 50 000,

• uvedená aktivita zosuvov sa časom mení,

• zosuvy boli vyčlenené prevažne na základe

subjektívneho hodnotenia rôznymi odborníkmi -

Niektoré zosuvy preto ani nemusia byť reálnymi.

Naopak sú poznatky, že viaceré reálne zosuvy neboli

do atlasu zahrnuté.
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4. Prieskum zosuvnej lokality 

Zistenie :

- hĺbky šmykovej plochy, 

- vlastností zemín 

- HPV

Jadrové vŕtanie – šmyková plocha- zmena 

konzistencie, tlaková HPV

Šachtice – najlepšie zistenie šmykovej plochy  -

ohrozujúce život



4. 1 Monitoring pohybu

a) V hĺbke

- Inklinometria na presné zistenie hĺbky šmykovej plochy a pohybu na nej, 

5. Monitoring
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Kontinuálny inklinometer - 15 mesiacov - pohyby - 2 dni





b) monitoring pohybov na povrchu deformácie

- Geodetické metódy - na zistenie pohybu na povrchu zosuvu – pevné  

a pohyblivé body

- metódy GPS – presnejšie polohový systém ako výškový

- metódy scanovania družíc



4.2  Režimové pozorovanie podzemných vôd – dôležité s ohľadom na 

stabilitné výpočty a kontroly účinnosti sanačných opatrení

- hladina podzemnej vody – otvorený piezometer

- pórový tlak - Cassagrandeho uzatvorený piezometer



Vychádza sa z poznatkov IG prieskumu, stabilitných výpočtov a monitoringu

Najskôr diagnóza vzniku zosuvu – až potom sanácia

Zdroj: SG-Geotechnika

6. Sanácia zosuvov



6.1  Úpravy tvaru svahu

• Priťaženie päty svahu
• Odľahčenie v hornej časti svahu
• Zmiernenie sklonu svahu
• Odľahčovacie lavičky





Deformácia násypu na neúnosnom podloží – sanácia 

priťažovacou lavicou – vlečka Devínska Nová Ves





a) Povrchové :

- obvodové priekopy nad 

odlučnou hranou zosuvu

6.2  Odvodnenie svahu – najdôležitejšie !!!









- utesnenie trhlín, škár a puklín nepriepustnou zeminou  -

zabrániť prieniku vody do šmykovej plochy

- prekrytie trhlín, resp. častí svahu fóliami 



Odvodnenie svahu

b) Podpovrchové :

- subhorizontálne vrty











- Odvodňovacie štôlne – ekonomicky nákladný prvok – pri zosuvoch 

veľkých rozmerov - Mikšová



20 m





Zatláčanie rúr



- odvodňovacie rebrá –drenážne prvky umiestnené v smere spádnice

svahu - odtok infiltrovanej vody gravitačným spôsobom do 

pozdĺžnej drenáže na päte svahu.





Zníženie hladiny vody asi 8 metrov v studni v záhradnej 

kolónii



- Plošná výmena – odstráni sa zosuv, výkop pod šmykovú plochu -

odtok infiltrovanej vody gravitačným spôsobom do pozdĺžnej 

drenáže na päte svahu.







Obrys zosuvu

Obrys blokových 

zosuvov

Preložka potoka 

Jakubovianka

Kombinácia metód



Sanácia – globálna stabilita



https://www.minzp.sk/geologia/zosuvy

-ine-svahove-deformacie.html

https://www.minzp.sk/geologia/zosuvy-ine-svahove-deformacie.html


Ďakujem

za 

pozornosť!


