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S

vahové pohyby patria popri zemetraseniach
a povodniach k najobávanejším prírodným
javom, ktoré negatívne ovplyvĖujú vývoj Đudskej
spoloþnosti a nezriedka priamo ohrozujú životné
prostredie þloveka, jeho majetok a v extrémnych
prípadoch i život. Po viacerých negatívnych skúsenostiach so svahovými pohybmi (ktorých nepriaznivý dosah sa do povedomia verejnosti dostal hlavne
po katastrofálnom handlovskom zosuve z roku
1960, patriacom medzi najrozsiahlejšie prírodné katastrofy, zaznamenané na našom území) si odborníci, štátne orgány i široká verejnosĢ uvedomili, že
i v prostredí Západných Karpát môže dôjsĢ k rozsiahlym gravitaþným pohybom þi už pri extrémnych
klimatických podmienkach alebo v dôsledku širokej
škály Đudských zásahov do horninového prostredia.
Bohaté skúsenosti zo zahraniþnej i domácej praxe
však poukazujú na to, že stabilizácia vzniknutých
alebo aktivovaných svahových pohybov, ako aj odstránenie ich dôsledkov je technicky i ekonomicky
podstatne nároþnejšie, než prevencia, vychádzajúca
z poznania vývoja stabilitného stavu svahov a zo
znalosti príþin jeho zmien. Získanie takýchto informácií možno zabezpeþiĢ len dlhodobým monitorovaním rôznych prejavov svahových pohybov alebo
stavu tých þiniteĐov, ktoré stabilitný stav svahov
najviac ovplyvĖujú.
Význam monitorovania svahových pohybov
vzrástol s realizáciou nároþných technických diel,
ktorých výstavba nestabilitu svahov spôsobuje a súþasne sú potenciálnou nestabilitou trvalo ohrozené
(ide predovšetkým o hydrotechnické diela a dopravné stavby). Po viacerých skúsenostiach preukazujúcich význam a dôležitosĢ monitorovania stabilitného
stavu svahov prevláda v súþasnosti snaha vybudovaĢ monitorovaciu sieĢ ako súþasĢ každej väþšej
stavby, ktorej výstavba i prevádzka môže byĢ ohrozená svahovými pohybmi.
Okrem spomínaných, úþelovo zameraných monitorovacích aktivít vykonáva celoplošné monitorova-

nie zosuvov a iných svahových deformácií ŠGÚDŠ
v rámci riešenia úlohy „ýiastkový monitorovací systém geologických faktorov životného prostredia
SR“, ktorej objednávateĐom je MŽP SR. Poþas riešenia sa od roku 1993 monitoruje viacero reprezentatívnych lokalít rôznych typov svahových pohybov,
ktoré sa nachádzajú na celom území Slovenska. Súbor monitorovaných lokalít nie je však nemenný
a upravuje sa podĐa celospoloþenských potrieb –
významné lokality novovzniknutých svahových pohybov sa do súboru doplĖujú a na lokalitách, ktorých dôležitosĢ poklesla, sa frekvencia monitorovacích meraní znižuje (Klukanová, 2002)
Spôsoby monitorovania vychádzajú z dlhodobých tradícií a sú odlišné pre rôzne typy svahových
pohybov. V rámci pohybov typu zosúvania sa pozornosĢ prednostne sústrećuje na zaznamenávanie
vlastného pohybu (geodetickými meraniami na povrchu územia a v hlbších horizontoch zosuvného
telesa meraniami presnej inklinometrie), zmien napätostného stavu zosuvných hmôt (meraniami poĐa
pulzných elektromagnetických emisií v hĎbke masívu) a na sledovanie zmien hlavného zosuvotvorného
þiniteĐa – podzemnej vody (režimové pozorovania
zmien hĎbky hladiny podzemnej vody a výdatnosti
odvodĖovacích zariadení). Monitorovanie pomalých
svahových pohybov charakteru plazenia sa vykonáva dilatometrickými meradlami (mechanickooptický dilatometer TM-71) a pri pozorovaní náznakov aktivácie pohybov charakteru rútenia v prostredí skalných stien sa okrem dilatometrických meraní používa široká škála fotogrametrických metód
(reálnej i þasovej základnice). Poþet meracích metód
a frekvencia meraní závisia od dôležitosti jednotlivých lokalít a od objemu prostriedkov urþených na
riešenie úlohy.
Aplikácia uvedených metód monitorovania na
súbore lokalít z celého územia Slovenska za cca 15
rokov umožnila získaĢ dlhé þasové rady zmien pozorovaných hodnôt, analyzovaĢ ich a hĐadaĢ medzi
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jednotlivými pozorovanými ukazovateĐmi vzájomné
závislosti. Takáto analýza je podmienkou prechodu
na vyšší stupeĖ monitorovania, ktorým je budovanie
a prevádzkovanie systémov vþasného varovania.
Pri vytváraní systémov vþasného varovania pred
zosuvmi sa v našich klimatických podmienkach vychádza z predstavy, že pohybová aktivita zosuvných
hmôt prednostne závisí od režimu podzemnej vody
vo svahu. Meranie úrovne hladiny podzemnej vody
v pozorovacích vrtoch je pomerne jednoduché a po
inštalácii automatických hladinomerov (ktoré sú
v rámci riešenia úlohy osadené už na 6 zosuvných
lokalitách) možno získaĢ prakticky kontinuálnu informáciu o zmenách hladiny podzemnej vody vo
svahu. Ak by sa odvodila spoĐahlivá závislosĢ medzi stavom podzemnej vody a zodpovedajúcim pohybom zosuvných hmôt, bolo by možné stanoviĢ
kritické hladiny podzemnej vody, pri ktorých dochádza k akútnemu nebezpeþenstvu aktivácie zosuvného pohybu. Spomínaná vysoká kvalita informácie o stave podzemnej vody by podmieĖovala
vysokú citlivosĢ a spoĐahlivosĢ varovných systémov, založených na takomto princípe. ŽiaĐ, vykonané analýzy poukazujú i na skutoþnosĢ, že závislosĢ medzi stavom hladiny podzemnej vody vo
svahu a pohybovou aktivitou zosuvných hmôt nie je
vždy úplne jednoznaþná. VzhĐadom na to je
v súþasnosti riešený jeden z najaktuálnejších problémov monitorovania zosuvov, a to spôsob získavania dostatoþne spoĐahlivej informácie o pohybe zosuvných hmôt. Vćaka zvýšeniu frekvencie meraní
zosuvnej aktivity až na úroveĖ kontinuálneho záznamu sa vytvára priestor pre dokonalejšiu analýzu
vzĢahu podzemnej vody a zosuvnej aktivity, þo zároveĖ umožní odvodiĢ spoĐahlivejšie limitné hodnoty pre budovaný systém vþasného varovania.
I pri monitorovaní náznakov aktivácie pohybov
charakteru rútenia sa pozornosĢ aktuálne sústrećuje na tvorbu systémov vþasného varovania pred

pádom skalných blokov s možnosĢou ohrozenia
priĐahlých objektov. Existujúce varovné systémy
(Vlþko et al., 2006) sú založené prevažne na meraní pohybu medzi exponovanými blokmi a odvodení
hodnoty, ktorej prekroþenie s veĐkou pravdepodobnosĢou môže spôsobiĢ uvoĐnenie bloku. Treba
však zdôrazniĢ, že vo všeobecnosti takýto spôsob
odvodenia kritických hodnôt pohybu nemá univerzálnu platnosĢ a zvlášĢ v krehkých skalných horninách môže dôjsĢ k náhlym deštrukciám bez
akýchkoĐvek indikácií. Navyše, zásadnou otázkou
geologickej þasti riešenia problému je vhodná lokalizácia meracích zariadení s nastavenými kritickými hodnotami pre vþasné varovanie v najviac
ohrozených þastiach skalného odkryvu. V súvislosti s tým možno v súþasnosti za najdôležitejší problém monitorovania stability skalných stien považovaĢ odvodenie optimálnych spôsobov celoplošného
snímkovania pozorovaných odkryvov, ktoré pri
opakovaných záznamoch umožní objektívne vyþleniĢ þasti s najväþšími hodnotami zaznamenaných deformácií. Perspektívnou je z tohto hĐadiska predovšetkým metóda terestrického laserového
skenovania hodnotenej skalnej steny (Fraštia,
2009).
V závereþnom zhrnutí možno konštatovaĢ, že
azda najaktuálnejším problémom monitorovania
svahových pohybov v súþasnosti je odvodenie optimálnych postupov pre objektívnu a spoĐahlivú þinnosĢ systémov vþasného varovania. V prípade zosuvov ide predovšetkým o spôsob dostatoþného
a objektívneho získania informácií o pohybe zosuvných hmôt. V prípade monitorovania náznakov aktivácie pohybov charakteru rútenia sa pozornosĢ
zameriava prednostne na odvodenie optimálnych
spôsobov vyþlenenia najviac ohrozených þastí pozorovanej skalnej steny. Pohyby charakteru plazenia
sú pomalé a doterajší spôsob ich monitorovania je
i v budúcnosti postaþujúci.
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