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1. Čo je to zosuv? 

2. Kde a prečo dochádza ku 

vzniku svahových pohybov? 

3. Ako identifikovať zosuv? 

4. Prečo vzniklo toľko 

zosuvov v roku 2010? 

5. Spolunažívanie človeka so 

svahovými pohybmi. 

 

 



1. Čo je to zosuv? 

Vo verejnosti je zaužívaný pojem zosuv(n), ale správny 
termín je svahová deformácia, alebo svahová 
porucha  

Plazenie (mm/rok) zosúvanie (m/deň)   tečenie (m/sek)   rútenie (> 50m/sek)  

Plazivá p.           zosuv  prúd      zrútenie  

 

• Svahová deformácia je výsledná morfologická 
forma svahového pohybu vyvolaného pôsobením 
gravitácie, pri ktorom sa vytvorilo teleso odlišujúce sa od 
okolitého horninového prostredia zmenou vonkajšieho 
tvaru, polohy alebo objemu, resp. vnútornej štruktúry. 
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 2. Kde a prečo 

dochádza ku 

vzniku svahových 

pohybov? 



>23000 SD, 5,25% povrchu SR 



 

  

 

  

 

Náchylnosť na zosúvanie 

• geologické štruktúry priaznivé pre vznik svahových  pohybov 

• hydrogeologické pomery 

• intenzívna antropogénna činnosť 



odlučné 
trhliny 

prechodová 
oblasť 

akumulačná 
oblasť zosuvu bočný val 

odlučná 
oblasť 

čelný val 

priečne trhliny 
šmyková 
plocha 

hlavná 
odlučná 

stena 

čelo 
zosuvu 

pozdĺžna 
trhlina 

vedľajšia 
odlučná 

stena 

3. Ako identifikovať zosuv? 

hlavné morfologické prvky zosuvu: 



Zvlnený povrch zosuvu v ostrom kontraste s nezvlneným 

povrchom stabilnej časti svahu 

Ako identifikovať zosuv? 



Prítomnosť čerstvej odlučnej steny 



Prítomnosť 

zamokrených území a 

bezodtokých depresií 

Prítomnosť starších 

odlučných stien 



Prítomnosť čelného valu v čele zosuvu 



Prítomnosť bočného valu 



Prítomnosť trhlín na svahu 

Ao identifikovať zosuv? 



Naklonené stožiare nadzemných vedení 

alebo napnuté drôty medzi stožiarmi 

nadzemných vedení 



Porušené cesty 



Porušené objekty 



Ako identifikovať zosuv? 



Akumulačná oblasť: 

hrúbka až do 30 m 

-150 domov 

- 2 km št. cesty 

- vodovod 

- elektr. vedenie 

Foto: 

M. Šimeček, 1960, 1961 



 

4. Prečo vzniklo toľko zosuvov  
v roku 2010? 



www.geology.sk 

Zosuvy 2010 na východnom Slovensku 

Hlavné faktory  

 

a. extrémne zrážky 

b. bočnú eróziu 

c. litologicko-tektonické pomery 

d. antropogénne vplyvy  



Nižná Myšľa, 4. 6. 2010 

(Kompozícia Ľ. Petro) 



Nižná Myšľa – zosuv (mapa z roku 1986) 

(Kompozícia Ľ. Petro) 



www.geology.sk 

Registrácia novovzniknutých svahových deformácií – tvar OH 

Tvar odlučnej hrany Symbol Počet Plocha (ha) 

oblúkový C 210 95,8033 

podkovovitý P 74 26,3961 

rovinný R 170 17,7225 

nerovný N 92 146,9051 

nie je vyvinutý X 5 1,4500 

Spolu   551 288,2771 

 



www.geology.sk 

Zhodnotenie vplyvu zosuvov 2010 na obyvateľstvo a infraštruktúru východného 

Slovenska  

Pozemné stavby  

 

  Okres   

   Porušené Ohrozené 

801 Gelnica 0 0 

806 Košice - okolie 18 51 

802 Košice I 0 0 

808 Rožňava 1 1 

810 Spišská Nová Ves 3 0 

kraj Košice spolu 22 52 

  okres Porušené Ohrozené 

701 Bardejov 8 44 

702 Humenné 0 0 

703 Kežmarok 1 24 

704 Levoča 0 6 

705 Medzilaborce 0 2 

706 Poprad 0 0 

707 Prešov 47 22 

708 Sabinov 6 72 

709 Snina 0 0 

710 Stará Ľubovňa 9 61 

711 Stropkov 3 7 

712 Svidník 4 0 

713 Vranov nad Topľou 2 14 

kraj Prešov spolu 80 252 

 



www.geology.sk 

Zhodnotenie vplyvu zosuvov 2010 na obyvateľstvo a infraštruktúru východného 

Slovenska  

 Cestné komunikácie 

  

  

Cesty I. triedy 

(m) 

Cesty II. a III. triedy 

a miestne 

komunikácie (m) 

Železnice 

(m) 

kraj Porušené Ohrozené Porušené Ohrozené Porušené Ohrozené 

Košice 0 0 636 2833 0 146 

Prešov 27 296 3569 14717 0 218 

Spolu 27 296 4205 17550 0 364 

 



Vývoj svahovej deformácie Vinohrady nad Váhom 
Dvojdom 711 a 712 

Dňa 22.6.2011 bola v obci Vinohrady nad Váhom, miestna časť Kamenica, vyhlásená mimoriadna 

situácia v súvislosti so vznikom pomerne rozsiahleho zosuvu, ktorý bezprostredne ohrozuje rodinné 

domy s.č. 711 a 712 na parcele 720/3, ďalej miestnu komunikáciu a ďalšie rodinné domy, hospodárske 

budovy a inžinierske siete v širšom okolí. Tento zosuv sa reaktivoval na prelome rokov 2010/2011.  

28.4.2011 01.07.2011 



 

Etapy 

 

Opatrenia 

 

Etapy 

 

Opatrenia 

 
  

 
Prevencia 

 

znalosť citlivosti prostredia, 

v ktorom žijeme; 

 

dodržiavanie zásad, ktorými 

sa stabilitný stav prostredia 

nebude zhoršovať 

 

  

 
Prevencia 

 

poznanie vlastného zdravotného 

stavu; 

 

dodržiavanie zásad, ktorými sa 

zdravotný stav nebude zhoršovať 

 
  

 

 
  

Sanácia 

 

  

Dlho-

dobá 

 

 

 

Okam-

žitá 

povrchové 

odvodnenie svahov 

 

povrchové úpravy 

tvaru svah 

 

 

technické 

stabilizačné a 

sanačné opatrenia 

  

  

 

 

Liečba 

 

  

  

 

 

 

medikamenty 

 

rehabilitácia 

 
            

Operatívna 

 

 

chirurgické 

riešenie 

problému 
  

 
  

Monitoring, 

údržba 

 

pozorovanie stabilitného  

  stavu svahu; 

hodnotenie stavu a funkčnosti    

  sanačných opatrení a ich  

  údržba; 

návrat k zásadám prevencie 
  

 

  

Rekonvales- 

cencia 

 

pozorovanie stavu organizmu po   

  operatívnom zákroku; 

zlepšovanie stavu  

  konzervatívnymi prostriedkami; 

návrat k zásadám prevencie 

 

  

5. Spolunažívanie človeka so svahovými pohybmi 

Konzerva-

tívna 



Prevencia vzniku zosuvov 

• Robiť aktívnu prevenciu vzniku zosuvov znamená rozumieť 
princípu stability svahu, ktorá je vyjadrená stupňom stability S 

• Stupeň stability svahu (S) vyjadruje pomer medzi silami, ktoré sa snažia 
zabrániť pohybu hornín (pasívne sily Fp ) a silami, ktoré podporujú pohyb 
svahových hornín (aktívne sily Fa ) 

                                                 

                             ∑Fp 

                   S = ––––––– 

                             ∑ Fa 

 

5. Spolunažívanie človeka so svahovými pohybmi. 



•Súdržnosť zeminy 

•Trenie na šmykovej ploche 

•Tiaž päty svahu 

Fp     >     Fa 

•Tiaž svahu 

•Priťaženie svahu 

•Hydrodynamický tlak podzemnej vody 

•Odľahčenie päty svahu 

Pasívne 

sily 
Aktívne 

sily Fp     =     Fa Fp     <     Fa 



•Súdržnosť zeminy 

•Trenie na šmykovej ploche 

•Tiaž päty svahu 

Fp     <     Fa 

•Tiaž svahu 

•Priťaženie svahu 

•Hydrodynamický tlak podzemnej vody 

•Odľahčenie päty svahu 

Pasívne 

sily 
Aktívne 

sily 



Ďakujeme za pozornosť! 

www.geology.sk  pavel.liscak@geology.sk 


