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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá prírodným ohrozením v lokalite jadrovej elektrárne Jaslovské 

Bohunice. Výskum prírodného ohrozenia má mimoriadny význam v oblastiach 

zariadení, ktorých bezpečnosť výstavby a prevádzky je najvyššou prioritou. Medzi 

takéto zariadenia patria jadrové elektrárne. V záujme zvýšenia, prípadne udržania 

bezpečnosti v lokalitách jadrových elektrární je dôležitou úlohou sledovať súčasné 

geodynamické pochody. Geomorfologické kritéria sú jedným zo základných podkladov 

pri zaisťovaní bezpečnosti jadrových zariadení. Cieľom tejto práce je popísať 

geomorfologické procesy pôsobiace v oblasti jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice 

formou rešerše odbornej literatúry a ďalej dať tieto geomorfologické procesy do 

súvislosti s prírodným ohrozením tejto oblasti a popísať ich vzájomný vzťah.  

Kľúčové slová: prírodné ohrozenie, jadrová elektráreň, Jaslovské Bohunice 

 

This work deals with natural hazard in the area of nuclear power plant Jaslovské 

Bohunice. Natural hazards research is essential in the areas of facilities, where 

construction and operation safety is highest priority. Nuclear power plants are this type 

od facilities. In order to increase or maintain security in the areas of nuclear power 

plants is an important task to monitor the current geodynamics processes. Geomorphical 

criteria are one of the essential basis to ensure safety of nuclear facilities. The aim of 

this work is to describe the active geomorphological processes in the location of the 

Jaslovské Bohunice nuclear power plant in the form of research literature, associate 

these geomorphological processes with natural hazards in this area and describe 

relationship between them.  

 

Keywords: natural hazards, nuclear power station, Jaslovské Bohunice 
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1. Úvod 

Prírodné ohrozenie je prirodzený jav spôsobený prírodnými silami pôsobiacimi 

v atmosfére, hydrosfére, na zemskom povrchu, v zemskej kôre, prípadne až v zemskom 

plášti. Varnes (1984) definuje prírodné ohrozenie ako pravdepodobnosť výskytu javu, 

ktorý má ničivé alebo poškodzujúce účinky, v stanovenom období na danom území. 

Skúmanie prírodného ohrozenia má veľký význam pre zaisťovanie bezpečnosti 

v rôznych sférach ľudskej činnosti. Osobitný význam má tento výskum práve 

v oblastiach výskytu zariadení, u ktorých by mala byť bezpečnosť ich výstavby 

a prevádzky najvyššou prioritou. Medzi takéto zariadenia patria tie, pri ktorých je nutná 

manipulácia s nebezpečnými látkami ako sú jadrové elektrárne, ktorých činnosť závisí 

od využívania rádioaktívnych látok a tiež pri ich činnosti vzniká nebezpečný 

rádioaktívny odpad. Poškodenia takýchto zariadení a následný únik rádioaktívnych 

látok sú veľkou hrozbou pre široké okolie, v prípade havárie veľkých rozsahov môže ísť 

až o ohrozenie s globálnymi dopadmi, a preto je výber lokality pre ich výstavbu 

a prevádzku veľmi dôležitý. Lokalita, ktorá je vhodná na umiestnenie 

jadrovoenergetického zariadenia musí spĺňať niekoľko významných podmienok 

z hľadiska prírodného prostredia a prírodných procesov vyskytujúcich sa v oblasti. 

V záujme zvýšenia bezpečnosti vzhľadom na životné prostredie je v lokalitách výstavby 

a prevádzky dôležitou úlohou sledovať súčasné geodynamické pochody, 

geomorfologické kritéria sú jedným zo základných  a detailne sledovaných podkladov 

pri zaisťovaní bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení (Demek, Kalvoda, 1991b).  

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice bola prvým jadrovoenergetickým 

zariadením v bývalom Československu, výstavba prvého bloku A1 sa začala v roku 

1958, v 70. rokoch začala výstavba ďalšieho zariadenia označovaného ako V1, ktoré 

pozostávalo z dvoch reaktorov a podobne dvojblokové zariadenie označované ako V2 

sa začalo stavať v 80. rokoch. V súčasnosti je v prevádzke už len dvojblokové 

zariadenie V2. Elektráreň sa nachádza v Trnavskom okrese na západnom Slovensku. Od 

krajského mesta Trnava je vzdialená približne 20 km a od najbližšej obce, Jaslovských 

Bohuníc je vzdialená približne 2,5 kilometra.  

Kľúčom k zaisteniu bezpečnosti pri výstavbe a prevádzke jadrových zariadení je 

sledovanie geodynamických pochodov v danej oblasti a preto je jedným 

z najdôležitejších predpokladov bezpečnosti sledovanie geomorfologických procesov 

a s nimi súvisiacich prírodných ohrození v oblasti. Cieľmi tejto práce je podrobne 

preskúmať geomorfologický vývoj lokality jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice 

a popísať geomorfologické procesy v súčasnosti pôsobiace v oblasti na formovanie 

reliéfu. Ďalším cieľom je zhodnotiť väzbu geomorfologických procesov na prírodné 

ohrozenie oblasti a popísať stav prírodného ohrozenia v okolí Jaslovských Bohuníc. 

Druhá kapitola tejto práce má za úlohu popísať prírodné pomery v oblasti lokality 
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Jadrovej elektrárne Jaslovských Bohuníc. Geomorfologický vývoj oblasti okolia 

Jaslovských Bohuníc je popísaný v tretej kapitole, v ďalšej kapitole nasleduje 

charakteristika recentných geomorfologických procesov a typy týchto procesov 

v lokalite. Kapitola 5 popisuje súčasné geomorfologické procesy a ich náväznosť na 

prírodné ohrozenie.  
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2. Fyzicko-geografická charakteristika lokality jadrovej 

elektrárne Jaslovské Bohunice 

 

V tejto časti je popísaná fyzickogeografická charakteristika prírodného prostredia 

oblasti v okolí jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice ako aj vymedzenie skúmanej 

oblasti. 

 

2.1 Vymedzenie záujmového územia 

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice sa nachádza na západnom Slovensku, 

Trnavskom okrese. Nachádza sa v tesnej blízkosti obce Jaslovské Bohunice, od ktorej je 

vzdialená 2,6 km. Od krajského mesta Trnava je elektráreň vzdialená približne 20 km. 

V rámci tejto práce je za záujmové územie považované okolie elektrárne do vzdialenosti 

10-20 km. Pohľad na krajinu v oblasti Jaslovských Bohuníc je možné vidieť na 

fotografii (viď Obr. 1).  

Komplex jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach pozostáva z troch 

jadrových elektrární – A1, V1 a V2. Elektráreň A1 je prvou jadrovou elektrárňou na 

území bývalého Československa. Informácie na oficiálnej webovej stránke Jadrovej 

a vyraďovacej spoločnosti uvádzajú, že výstavba elektrárne A1 začala v roku 1958 a jej 

prevádzka sa ukončila v roku 1977. V súčasnosti je vo fáze vyraďovania z prevádzky. 

V1 je dvoj bloková jadrová elektráreň, ktorej výstavba začala v roku 1972. Do 

prevádzky bola uvedená v rokoch 1978-1980. Jej prevádzka bola ukončená v roku 2006. 

V súčasnej dobe je v prevádzke len elektráreň V2. Elektráreň je dvoj-bloková, prvý blok 

bol uvedený do prevádzky v roku 1984 a druhý v 1985. Ako palivo na výrobu energie je 

používaný obohatený urán. Stránka Slovenských elektrární uvádza, že v elektrárni nie je 

vyrábaná len elektrická energia ale aj tepelná, ktorou sú zásobované mestá Trnava, 

Leopoldov a Hlohovec. V oblasti objektu jadrových elektrární sa nachádza 

aj  medzisklad vyhoreného jadrového paliva a spracovateľské centrum rádioaktívnych 

odpadov.  

Elektráreň sa nachádza severovýchodne od obce Jaslovské Bohunice. V územnom 

pláne obce Jaslovské Bohunice sa uvádza, že poloha elektrárne zasahuje do 

katastrálnych území Jaslovce, Bohunice, Paderovce, Radošovce a Veľké Kostoľany.  

 

 

 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik/M/medzisklad-vyhoreneho-jadroveho-paliva#r
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik/R/radioaktivny-odpad#r
http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik/R/radioaktivny-odpad#r
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Obr. 1 – Krajina v okolí objektu elektrárne Jaslovské Bohunice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: V. Kampf 

 

2.2 Geologické pomery 

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice leží na jednom zo severných výbežkov 

Dunajskej panvy. Tento výbežok je označovaný ako blatnianska depresia a má 

charakter kotliny zovretej medzi 2 pohoriami, na západe Malými Karpatmi a na 

východe Považským Inovcom.  

Geologicky túto oblasť tvoria neogénne sedimenty hlavne z obdobia pliocénu, ktoré 

sú označované ako kollárovské súvrstvie (vekový stupeň roman, obdobie pred 3 mil. 

rokov) a volkovské súvrstvie (vekový stupeň dák, obdobie pred 5 mil. rokov) (Hók a 

kol., 2001). Podľa Atlasu krajiny Slovenskej republiky sa v tejto oblasti nachádzajú 

prevažne íly, prachy, piesky, štrky a sladkovodné vápence. V údolí Váhu medzi 

Hlohovcom a Trenčínom sa nachádzajú najlepšie odkryté profily spraší (Hók a kol., 

2001).  

Kvartérny pokryv oblasti tvoria v zóne okolo rieky Váh fluviálne sedimenty, 

prevažne nivné humózne hliny alebo hlinito-piesčité až štrkovito-piesčité hliny 

dolinných nív a smerom na západ od rieky Váh sa postupne objavujú oblasti fluviálnych 

sedimentov, pieskov s pokryvom spraší, eolické sedimenty spraší a sprašových hlín až 

proluviálne sedimenty a deluviálne sedimenty v oblasti Malých Karpát (Hók a kol., 

2001).  

Ohraničenie Blatnianskej depresie tvoria dve jadrové pohoria, Malé Karpaty 

a Považský Inovec. „Názov jadrové pohoria je odvodený od typického 

morfotektonického fenoménu, keď v centrálnej časti pohoria (jadre) vystupujú horniny 
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kryštalinika (granitoidy a kryštalické bridlice), ktoré sú obklopené mladopaleozoickými 

a predovšetkým mezozoickými sedimentárnymi sekvenciami a nezriedka aj terciérnymi 

sedimentmi.“ (Hók a kol., 2001). Tieto pohoria pozostávajúce  z kryštalického jadra 

a obalových sekvencíí nazývame tatrikum (Hók a kol., 2001). Geologicky majú obe 

pohoria zložitú stavbu.  

Kryštalické jadro Malých Karpát tvoria hlavne granitoidy, juhozápadná časť 

pohoria je tvorená dvojsľudovými žulami a grandioritmi a v severovýchodnejšej časti 

kryštalického jadra vznikol masív tvorený hlavne biotitickými granodioritmi (Biely 

a kol., 1996). Početný je aj výskyt amfibolitov, ktoré vznikli metamorfózou sopečných 

bázických hornín (Lukniš a kol., 1972). V severo-západnej časti pohoria sa nachádzajú 

triasové až kriedové vápence (Lukniš a kol., 1972).  

Považský Inovec je zo západnej i východnej strany obmedzený zlomovými 

systémami. Od blatnianskej depresie je oddelený považským zlomovým systémom. 

Kryštalinikum tvorí hlavne centrálnu a východnú časť pohoria, v severozápadnej časti 

prevládajú prvohorné a druhohorné horniny a v západnej časti najmä treťohorné horniny 

(Lukniš a kol., 1972). V najvyššej časti pohoria – kryštaliniku prevládajú nad 

granitoidnými  horninami kryštalické bridlice, hlavne svory, ruly a migmatity (Lukniš 

a kol., 1972). Prvohorné horniny v severozápadnej časti tvoria fylity, piesčité bridlice, 

pieskovce miestami až zlepence, druhohornú časť tvoria hlavne vápence a dolomity 

(Lukniš a kol., 1972).  

 

2.3 Geomorfologické pomery 

 

Geomorfologické členenie troch významných celkov zasahujúcich do okolia 

jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice podľa Mazúra a Lukniša (1978):  

 

Sústava: Alpsko-himalájska 

     Podsústava: Karpaty 

          Provincia: Západné Karpaty 

               Subprovincia: Vnútorné Západné Karpaty 

                    Oblasť: Fatransko-tatranská 

                         Celok: Malé Karpaty 

                         Celok: Považský Inovec 

     Podsústava: Panónska panva 

          Provincia: Západopanónska panva 

               Subprovincia: Malá Dunajská kotlina 

                    Oblasť: Podunajská nížina 

                         Celok: Podunajská pahorkatina 
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Na obrázku č. 2 sú vyznačené geomorfologické celky na Slovensku, číslami sú 

označené len celky záujmovej oblasti, číslom 1 sú označené Malé Karpaty, číslom 2 

Považský Inovec a číslom tri Podunajská pahorkatina. Červený štvorec označuje polohu 

elektrárne Jaslovské Bohunice.  

 

Obr. 2 – Geomorfologické celky Slovenska 

 
Zdroj: Mazúr, Lukniš, 1978; vlastná úprava 

 

 

Podunajská pahorkatina ako súčasť neogénnej panvy vznikla v závere horotvorných 

procesov, ktoré vytvorili dnešný orogén Západných Karpát (Hók a kol., 2001). 

V súvislosti s tvorbou oblúku Západných Karpát vznikli tektonické depresie, ktoré boli 

vyplnené neogénnymi panvami so sedimentárnymi výplňami hrubými aj niekoľko 

kilometrov (Hók a kol., 2001). Sedimenty v týchto panvách sa ukladali v období 

zaplavenia morom, z ktorého vzniklo v pliocénne oddelením od mora jazero, postupne 

ustupovalo na juhovýchod. Tieto poklesnuté morské panvy vyplňujú nespevnené 

a nezvrásnené morské usadeniny postihnuté iba zlomami (Lukniš a  kol., 1972). 

Jaslovské Bohunice sa nachádzajú v okrajovej časti neogénnej panvy, kde sa už 

vyvinuli pahorkatiny. Reliéf okolia Jaslovských Bohuníc sa vyvinul na málo odolných, 

slabo spevnených horninách, ktoré ľahko podliehajú erózno-denudačným procesom, 

preto sa hlbšie členený reliéf ako pahorkatina nevytvoril. Tieto horniny však vystupujú 

na povrch len výnimočne v dôsledku prekrytia sprašmi a sprašovými hlinami (Lukniš 

a kol., 1972). Typický pre túto oblasť je eolický reliéf naviatych spraší, v širokých 

plochách riečnych terás vytvára spraš súvislé plochy. Rieka Váh ma v tejto časti svojho 

toku akumulačný charakter, v jej okolí sa nahromadili fluviálne sedimenty (Lukniš 

a kol., 1972).  
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Reliéf Malých Karpát i Považského Inovca zaraďujeme k reliéfu jadrového 

kryštalinika. Tvorí mohutné masívy s prevažne pretiahnutými chrbtami. Malé Karpaty 

v prostredí teplej neogénnej klímy podľahli hlbokému zvetrávaniu. Považský Inovec má 

tvary oblejšie viazané na kryštalické bridlice, chrbty má pretiahnutejšie, málo členité 

(Lukniš a kol., 1972). V pohorí Malé Karpaty a čiastočne aj v Považskom Inovci sa 

vyskytuje krasový reliéf. V Malých Karpatoch sa nachádza niekoľko jaskýň, krasové 

jamy, vyvieračky, škrapy i suché doliny v okolí Dobrej Vody. V Považskom Inovci 

krasový reliéf reprezentuje kaňon a vyvieračka pri Ratnovciach (Lukniš a kol., 1972).  

 

2.4 Pôdne pomery 

 

Pôdny kryt bol pre zjednodušenie vymedzovania územia skúmaný pre Trnavský 

okres. V oblasti Trnavského okresu je pôdny kryt relatívne homogénny. Významnú časť 

tejto oblasti tvoria spraše a spolu so sprašovými hlinami tvoria pôdotvorný substrát 

väčšiny pôd v tomto okrese. Najväčšiu časť okresu zaberajú na juhovýchodnej časti 

černozeme a na severozápadnej časti hnedozeme. Menšie jednotky hlavne na 

juhovýchodnej hranici okresu tvoria čiernice, a v severozápadnej časti sú to rendziny na 

substráte karbonátových horním, kambizeme na zvetralinách nekarbonátových horním a 

luvizeme (Hraško a kol., 1993).  

Černozem je jednou z najkvalitnejších pôd na Slovensku pre poľnohospodárstvo. 

Černozeme sú väčšinou stredne ťažké pôdy s obsahom asi 3 % humusu vysokej kvality. 

Najväčší výskyt černozemí na Slovensku je práve v Podunajskej nížine a predovšetkým 

v mierne zvlnených sprašových rovinách aké sa nachádzajú v Trnavskej pahorkatine 

(Lukniš a kol., 1972).  

Na území okresu černozeme postupne prechádzajú do hnedozemí smerom na 

severovýchod k Malým Karpatám. Hnedozeme tvoria zónu rovnobežnú s Malými 

Karpatami. Vznikajú ilimerizáciou z černozemí a ich obsah humusu je menší ako 

u černozemí, humus je menej kvalitný.  

Kambizeme vznikli na zvetralinách nekarbonátových hornín, sú to najtypickejšie 

pôdy pohorí na Slovensku. Luvizeme vznikli na sprašových hlinách v severnej časti 

okresu. Rendziny sú spojené s vápencami a vyskytujú sa v Malých Karpatoch aj 

v Považskom Inovci. Do okresu Trnava zasahujú hlavne v severozápadnej časti.   

 

2.5 Klimatické podmienky 

 

Podľa mapy klimatických oblastí vypracovanej Lapinom a kol. (2002) sa okolie 

Jaslovských Bohuníc nachádza na rozhraní dvoch klimatických regiónov. V južnej časti 

oblasti je to teplý, veľmi suchý región s miernou zimou (T1). V severnej časti je to teplý, 

mierne vlhký región s miernou zimou (T2). Táto teplá klimatická oblasť má klinovitý 
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tvar pretiahnutý v severnom smere, zo západnej a východnej strany ho obklopujú 

chladnejšie a vlhkejšie klimatické oblasti pohorí Malé Karpaty a Považský Inovec.   

Priemerná ročná teplota vzduchu oblasti sa pohybuje od 8 do 10 °C, vo vyšších 

oblastiach pohorí 4-6 °C. Táto oblasť sa nachádza v najteplejšej časti Slovenska 

V najchladnejšom mesiaci je priemerná teplota vzduchu od -2 až -3°C, v najteplejšom 

mesiaci je to 18-20°C (Šťastný a kol., 2002).   

Oblasť v okolí jadrovej elektrárne sa nachádza vo veľmi suchej až mierne vlhkej 

klimatickej oblasti, z toho vyplýva, že úhrny zrážok tejto oblasti dosahujú nižšie 

hodnoty. V porovnaní s celým územím Slovenska má táto oblasť jedny z najnižších 

úhrnov zrážok. Priemerný ročný úhrn zrážok v oblasti je 500-600 mm. V oblasti pohorí 

dosahuje hodnoty do 800 mm (Faško a kol. 2002).  

Na tomto území ako aj v celej Podunajskej nížine prevláda severozápadné  

prúdenie  vetra. Priemerná rýchlosť vetra sa pohybuje okolo 3-5 m.s
-1 

(Lapin, Tekušová, 

2002). 

 

2.6 Vodstvo 

 

Najvýznamnejším tokom územia je rieka Váh a celú oblasť okolia elektrárne je 

možné zaradiť do povodia tejto rieky. Ďalšie významné toky v okrese Trnava sú 

Dudváh, Ronava, Gidra, Parná, Trnávka, Blava, Krupský potok a Dubovský potok. 

Režim odtoku vodných tokov na tomto území je dažďovo-snehový s najvyššími 

prietokmi v marci a najnižšími v septembri. Najvyššiu vodnosť majú toky v období 

február – apríl (Šimo, Zaťko, 2002). V okrese sa nachádza aj niekoľko vodných nádrží 

a rybníkov. Najvýznamnejšími zdrojmi vody sú Dechtice a Dobrá Voda. 

 

2.7 Biogeografia 

 

2.7.1 Rastlinstvo 

Celá oblasť okolia jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice sa nachádza v dubovej 

vegetačnej zóne, v dvoch podzónach, nížinnej a horskej, pričom horská sa vyskytuje 

v oblasti pohoria Malých Karpát (Lukniš a kol., 1972). V oblasti prevládajú teplomilné 

dubiny a rastlinstvo riečnych nív. Nivné lesné spoločenstvá majú azonálne 

rozmiestnenie, viažu sa na nivy riek, v tomto prípade rieku Váh a sú to hlavne vŕbovo-

jelšové spoločenstvá. Rozsah lesov v tejto oblasti je silne poznačený činnosťou človeka 

a zaberá len malé plochy. Väčšinu územia zaberá orná pôda. Najbežnejšie vyskytujúce 

stromy sú dub, hrab, jaseň, lipa, javor, breza. Z krovitých rastlín sa vyskytujú baza, 

vtáčí zob, brečtan a iné, z bylín je to hlavne žihľava a hluchavka (Lukniš a kol., 1972). 
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2.7.2 Živočíšstvo 

Živočíšstvo tejto oblasti spadá v zoogeografickom členení do provincie stepí a 

v oblasti pohorí Malé Karpaty a Považský Inovec do provincie listnatých lesov (Lukniš 

a kol., 1972). Typickí zástupcovia stepnej oblasti sú zajace, hraboše, jarabice, bažanty, 

škovránky. Kriticky ohrozeným druhom je drop fúzatý, ktorého prirodzeným prostredím 

sú práve stepné oblasti v Podunajskej rovine, Podunajskej pahorkatine a Trnavskej 

pahorkatine. V provincii listnatých lesov sa vyskytuje prevažne srnčia zver, diviaky, 

líška i mačka divá. Z vtákov je to sova, kukučka, vrana, slávik, z obojživelníkov mlok, 

ropucha  a rosnička.  
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3. Geomorfologický vývoj lokality jadrovej elektrárne 

Jaslovské Bohunice v kenozoiku 
 

Oblasť okolia jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice patrí, tak ako územie celého 

Slovenska k Západným Karpatom. Nachádza sa na rozhraní jadrových pohorí Malé 

Karpaty, Považský Inovec a neogénnej panvy Podunajská nížina. Po skončení eocénu 

dochádzalo k výzdvihu strechovite vyklenutých častí vrás a poklesu depresných 

priestorov medzi týmito antiklinálami. V tomto období boli takto vyzdvihnuté 

antiklinály viacerých slovenských pohorí vrátane Malých Karpát a Považského Inovca, 

súčasne začal klesať južný okraj vnútorných Karpát, kde neskôr v neogéne došlo 

k sedimentácii západokarpatských nížin. Na rozhraní zdvíhajúcich sa 

megaantiklinálnych štruktúr a poklesávajúcich depresií vznikali veľké zlomy. 

Poklesnuté časti na vnútornom okraji Západných Karpát boli v neogéne zaplavené 

morom, kde sa usadzovali morské sedimenty, občasne vystriedané brakickými až 

sladkovodnými sedimentmi. Vyzdvihnuté pohoria Malé Karpaty a  Považský Inovec sa 

v tomto období stali súšou, na ktorú intenzívne pôsobila erózia a denudácia.  

Obdobie neogénu je spojené s významnou tektonickou aktivitou a sopečnou 

činnosťou. V priebehu neogénu sa vystriedalo niekoľko období významnejších 

tektonických zdvihov s obdobiami pomerného tektonického pokoja. V období sarmatu 

v mladších treťohorách horské vyvýšeniny, vyzdvihnuté v predošlých fázach, 

v tropickom vlhkom podnebí denudovali. Koncom spodného panónu vyvolalo veľké 

množstvo jemných nánosov v podunajských panvách poklesovú tektonickú činnosť. 

Dná týchto paniev poklesávali hlbšie pozdĺž okrajových zlomov, nad ktorými sa 

relatívne vyvyšovali pásemné pohoria. Vo vrchnom panóne bolo prerušené spojenie 

medzi panvami z južnej strany Karpát a Stredozemným morom a panvy panónskej 

nížiny sa stali reliktnými jazerami vysladzovanými Dunajom a jeho prítokmi (Lukniš 

a kol., 1972). Nastalo pomerné zmenšenie sedimentácie a pozvoľné vystupovanie 

Karpát, zväčšenie erózie, spätné zahlbovanie riek a rozširovanie povodí. S tým bola 

spojená väčšia denudácia, rozsiahly odnos hrubých i jemných zvetralín do delt a paniev 

jazier. Do výbežkov dunajských kotlín nanášali rieky mnoho hrubých splavenín, 

v Podunajskej nížine sa usadilo až 1500 metrov mocné súvrstvie štrkov, pieskov a ílov. 

Zvyšky starých plochých foriem reliéfu z obdobia panónu sa najlepšie zachovali vo 

vápencových oblastiach (Lukniš a kol., 1972). Dnešný reliéf v takýchto oblastiach sa 

vyznačuje mierne sklonenými zahlinenými plošinami, z ktorých vystupujú nízke skalné 

stupienky alebo nízke vápencové kopce a vrstvové hrebienky pokryté škrapovými 

poliami. Vyskytujú sa aj mladé závrty a skalnými svahmi ostro ohraničené plytké suché 

doliny. Tento reliéf vznikol aj na chrbtoch Malých Karpát nad Plaveckým Mikulášom, 

nad Smolenicami, pri Čachticiach a Dobrej Vode.  



17 

 

Koncom pliocénu sa spomalilo prehlbovanie korýt väčších riek, dolinové dná sa 

rozširovali, vznikali úpätné plošiny. Na rozhraní pliocénu a pleistocénu sa vývoj týchto 

úpätných plošín narušil, keď znovu nastal výzdvih Karpát, čo vyvolalo novú vlnu 

hĺbkovej erózie. Rieky rozrušovali široké dná dolín, zvyšky týchto pedimentov sa 

zachovali dodnes. Tieto zvyšky pedimentov tvoria predhorský stupeň na západnom 

svahu Považského Inovca a nachádzajú sa aj v Malých Karpatoch (Kunský, 1968). 

Tvary povrchu vo vrchnom pliocéne už boli podobné dnešným tvarom, ale hĺbka rezby 

reliéfu bola zreteľne slabšia. V prostredí teplého a vlhkého subtropického podnebia 

vznikol na povrchu len hrubší plášť zvetralín. Začiatkom pleistocénu sa Karpaty opäť 

celkovo zdvihli, obnovil sa zdvih celých Karpát a miestne poklesy v Podunajskej nížine, 

celkový rozsah poklesov bol významný. Poklesnuté neogénne morské panvy sú 

vyplnené nespevnenými a nezvrásnenými morskými usadeninami postihnutými iba 

zlomami, sú tvorené ílmi, pieskami, piesočnatými ílmi, štrkmi a slabo spevnenými 

pieskovcami. U Podunajskej nížiny pokračuje pokles aj v súčasnosti (Lukniš a kol., 

1972).  

Od konca pliocénu mali na modeláciu tvarov povrchu na Slovensku najväčší vplyv 

klimatické zmeny. Podnebie kvartéru pozostávalo z niekoľkých pravidelne sa 

opakujúcich podnebných výkyvov, studené obdobia spojené so zaľadnením sú 

označované ako glaciály a prechodné teplejšie medziobdobia ako interglaciály. 

Striedaním glaciálov a interglaciálov v kvartéri sa zákonite vyvolal sled akumulačných 

pochodov, zvetrávania, denudácie a odnosu. V obdobiach glaciálov Slovensko nebolo 

zasiahnuté kontinentálnym ľadovcom, nachádzalo sa v periglaciálnej zóne. Na území 

Slovenska sa šírila tundra a chladná step s trsmi chladnomilných tráv, palín a aj nízkych 

krov. Interglaciály sa vyznačovali o niečo teplejším a vlhším podnebím ako je to dnešné, 

ročný priemer teplôt bol v klimatickom optime o 2-3 °C vyšší ako dnes, u interglaciálov 

najstaršieho pleistocénu dokonca o 4-5 °C vyšší. V strednej Európe sa vyskytovalo asi 

o 75-100 % viac zrážok a vplyv oceánskej klímy zasahoval omnoho hlbšie do 

vnútrozemia ako v súčasnosti. V interglaciáloch hralo významnú rolu tiež úplné 

zalesnenie (Demek, Zeman, 1984).  

Studené obdobia – glaciály spočívali v dlhších časových úsekoch so zníženou 

priemernou teplotou ovzdušia oproti dnešku. V obdobiach glaciálov sa vyskytovali aj 

kratšie obdobia mierneho oteplenia v rámci glaciálu, ktoré boli výrazne chladnejšie ako 

dnešné podnebie, ale zároveň zreteľne teplejšie než priemer glaciálu. Tieto obdobia sa 

nazývajú interštadiály. V glaciáloch bola v najširšom slova zmysle priemerná teplota 

o 4-5 °C nižšia ako v súčasnosti, priemerné zníženie sa však pohybuje okolo 8-9 °C 

(Demek, Zeman, 1984). Vo vlhších studených obdobiach prevládla činnosť mrazu, teda 

hlavne mechanické zvetrávanie a soliflukcia. V suchých fázach studených období zasa 

prevládali zvláštne zvetrávacie pochody, označované ako zosprašňovanie, s čím sa 

spájala intenzívna eolická činnosť. Interštadiály sa objavovali v počiatočných fázach 
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glaciálov a od predchádzajúcich interglaciálov sú oddelené len obdobiami menej 

výrazných studených výkyvov. Vznikali počas nich černozemné stepi, lesy neboli 

súvislé, vyskytovali sa viac vo forme lesostepi.  

Priebeh kvartérneho klimatického cyklu je najlepšie možné rekonštruovať na 

sprašových sériách na svahoch údolí, ktoré vznikli postupným zarezávaním. Objavujú 

sa v nich eolické, svahové uloženiny a aj fosílne pôdy a je možné v nich sledovať aj 

niekoľko rôzne starých sedimentačných a pôdotvorných cyklov (Demek, Zeman, 1984). 

Sprašové série tiež veľmi jemne zachytávajú podnebné výkyvy, hlavne v podobe pôd. 

Kvartérny klimatický cyklus mal v jednotlivých obdobiach glaciálov a interglaciálov 

veľmi podobný priebeh, ale neprebiehal stále rovnako intenzívne a nedosahoval tú istú 

úplnosť. Pôdna erózia v spolupôsobení s defláciou a soliflukciou značne skomplikovala 

výskum kvartérneho klimatického cyklu, pretože pri svojej výraznej intenzite 

v niektorých oblastiach mohla narušiť a odstrániť celú mocnosť jednej alebo aj 

viacerých sprašových vrstiev (Demek, Zeman, 1984). Kvartérny sedimentačný cyklus 

v nezaľadnených oblastiach spočíval v striedaní fluviálnej a eolickej sedimentácie 

a v striedaní štádií agradácie a erózie.  

Periglaciálne oblasti sú charakteristické chladným podnebím, krátkymi obdobiami 

s kladnými priemernými mesačnými teplotami, prítomnosťou dlhodobo zmrznutej 

pôdy – permafrostu, povrchovým nadbytkom vlahy, ktorú zapríčiňuje nízky výpar 

a malá infilntrácia do zamrznutých pôd a hornín, nevyvinutím vegetácie v oblastiach 

mrazových púští a slabý vývoj vegetácie v tundre a lesotundre. Medzi geomorfologické 

pochody v periglaciálnych oblastiach patrí vývoj permafrostu, mrazové zvetrávanie – 

mrazové pukanie a mrazové trieštenie vplyvom zväčšenia objemu vody pri zamŕzaní, 

pochody prebiehajúce v činnej vrstve pôdy, ako sú mrazové vzdúvanie, mrazové 

triedenie a kryoturbácia, pohyby hmôt na svahoch – kongeliflukcia, bahenné prúdy, 

rútenie mrazovým zvetrávaním uvoľnených častí hornín, zosuvy po zmene konzistencie 

pôd pri topení permafrostu a konsolidácia pôd v dôsledku roztopenia podzemného ľadu, 

fluviálny režim charakterizovaný sezónnym odtokom s maximom v lete v období 

topenia snehu a vysokým obsahom plavenín a splavenín pochádzajúcich z intenzívnych 

svahových pochodov a intenzívna činnosť vetra (Demek, Zeman, 1984). V glaciáloch 

na mnohých miestach skúmanej oblasti prebiehalo mrazové zvetrávanie, vytvárali sa 

štruktúrne pôdy. Tieto periglaciálne procesy prebiehali prevažne vo vyšších 

nadmorských výškach pohorí, ale v chladných periódach starších štvrtohôr sa 

vyskytovali aj v nízkych polohách. Najmä soliflukcia a zmývanie boli všeobecne 

rozšírené a podliehali im hlavne zvetraliny s vysokým podielom prachových a ílových 

častíc. Takéto zvetraliny sa tvorili mrazovým zvetrávaním mimo iné aj na sprašiach, 

íloch, slieňoch, slienitých vápencoch a rôznych typoch bridlíc. Soliflukčné a zmyté 

sutiny boli vodnými tokmi transportované, väčšie rieky unášali štrk, piesok a kal 

a vytvárali z nich široké dolinové nivy. Nánosy piesku a kalu boli odnášané veternou 
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činnosťou, piesok bol prenášaný na menšie vzdialenosti a ukladal sa do pieskových dún, 

kal v podobe prachu bol prenášaný na väčšie vzdialenosti a ukladal sa ako súvislý 

pokrov na nížinách. Veľká časť spraší pochádza z odviatych prachových častíc 

z horskej sutinovej tundry. Vegetáciu na týchto miestach narušovali silné vetry, 

holomráz aj soliflukcia (Lukniš a kol., 1972). Periglaciálny svahový transport prevládal 

v prvej polovici chladných periód, pretože tie boli vlhké, zatiaľ, čo druhá polovica 

glaciálov bola suchá a prevládala tam eolická činnosť.  

V oblasti Trnavskej tabule sa nachádzajú početné formy eolickej akumulácie. Na 

nive Váhu a Dudváhu sa vyskytuje niekoľko plôch pieskových presypov vo forme 

plytkých pokrovov alebo izolovaných ostrovov presypových kopčekov. Tieto kopčeky 

sú väčšinou pozostatkami po väčších dunách, ktoré Váh a  Dudváh rozmyli a prekryli 

holocénnymi nánosmi. Výskyt tvarov súvisiacich s eolickým rozrušovaním 

a transportom je menej rozšírený ako tie súvisiace s veternou akumuláciou, ale tieto 

tvary je možné nájsť aj v oblasti Malých Karpát. Stopy korázie sa zachovali len 

zriedkavo, pretože takýto povrch následne narušovalo zvetrávanie, oplachovanie 

a soliflukcia. Zachovalé stopy korázie je možné nájsť v Malých Karpatoch hlavne 

v oblasti Modry, Pezinku a Jablonového na štrku a balvanoch z kremitých pieskovcov 

a kremencov. Niektoré tvary chrbtov v Malých Karpatoch poukazujú na účinky deflácie 

a korázie západnými vetrami (Lukniš a kol., 1972). Veľké plochy oblasti okolia Trnavy 

a Jaslovských Bohuníc sú pokryté plášťom vetrom naviatych spraší. Podmienkou 

vzniku spraší sú holé deflačné plochy v pustinách, púšťach a v miestach 

nahromadeného nezpevneného fluviálneho, ľadovcového, proluviálneho alebo 

vulkanického materiálu. Spraše vznikali v podnebí s dlhými suchými mrazivými 

zimami nasledovanými vlhkými jarami a teplými suchými letami. Spraše, ktoré vznikli 

v Európe sa svojím vznikom viažu výhradne na vrcholné fázy glaciálov (Demek, Zeman, 

1984). Prachové častice a prachový piesok spraší Trnavskej pahorkatiny boli vyviate zo 

zvetralín horskej sutinovej tundry, z periglaciálnych náplavových kužeľov, z nánosov 

riečnych kalov a z vymrazovaných pôd.  

Na širokých plochách riečnych terás v nížinách sa vytvorili súvislé sprašové tabule, 

takéto tabule sa vyskytujú aj v nižšej časti Trnavskej pahorkatiny. V Trnavskej 

pahorkatine sa vyskytujú aj močiarové spraše. V početných hliniskách na sprašiach 

v okolí Trnavy sa objavujú dve aj viac vrstiev spraší, ktoré sú oddelené fosílnymi 

pôdnymi horizontmi. Tieto pôdy vznikali v interglaciáloch a dokazuje to vrstvenie 

spraší už v starších obdobiach glaciálov, aj keď sa z nich zachovali len zvyšky. Väčšina 

spraší pochádza z posledného glaciálu (Lukniš a kol., 1972). V pahorkatinách majú 

spraše vplyv na modeláciu údolí splošťovaním záveterných východných svahov, 

zaplňovaním starých ronových rýh a tvorbou údolíčok soliflukčného pôvodu. 

V pahorkatinách a nížinách sú rozryté pôdnym ronom (Kunský, 1968).  
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Tektonická aktivita neustala úplne ani v kvartéri. V kvartéri sa Karpaty celkovo až 

na niekoľko oblastí vyzdvihovali a to zapríčinilo prehlbovanie dolín. Rieka Váh 

vzhľadom na svoju dĺžku a na líšiace sa podmienky oblastí ktorými preteká má 

niekoľko úsekov s rozdielnym formovaním riečnej doliny v kvartéri. Váh vznikol ešte 

v období miocénu, v tomto období ale dosahoval približne do polovice svojej dnešnej 

dĺžky. V obdobiach burdigalu a helvétu ústil do mora, v období tortónu pokles panvy 

dnešnej Podunajskej nížiny a výzdvih Malých Karpát a Považského Inovca vytvoril 

úval, v ktorom sa more zúžilo do zálivu a postupne ustupovalo k juhu, čím aj Váh 

posúval svoju deltu stále na juh. V období panónu, keď sa z mora v Podunajskej nížine 

stalo reliktné jazero, postúpila delta Váhu až k delte vznikajúceho Dunaja (Kunský, 

1968).  

Pozdĺž Váhu boli zistené 4 skupiny riečnych terás, tri nízke holocénne z posledného 

zaľadnenia, dve stredné terasy z obdobia rissu, tri vysoké z mindelu, günzu a glaciálu 

donau a pliocénne terasy. Avšak v oblastiach pod Novým Mestom nad Váhom sa už 

terasy nevyskytujú, pretože v týchto oblastiach Váh preteká nížinou, ktorá sa už 

v kvartéri nevyzdvihovala. Na týchto miestach Váh prenášal a čiastočne do svojho 

koryta akumuloval štrk a piesok a práve preto tečie o 1-2 metre nad úrovňou Dudváhu, 

ktorý sa doňho tým pádom nevlieva, ale tečie pozdĺž Váhu (Lukniš a kol., 1972).  

Na vápencoch Malých Karpát a tiež Považského Inovca sa vyvinul aj kras. 

V Malých Karpatoch sa vyskytuje niekoľko vyvieračiek, Stupavský potok a jeho 

prítoky sa ponárajú do slepých a poloslepých dolín, nachádza sa tu niekoľko jaskýň, 

krasové jamy vznikli na vápencovej plošine na Bielej skale. Na východnom úbočí sa 

krasové javy vyskytujú prevažne v okolí Smoleníc a Lošonca a nachádza sa tu známa 

jaskyňa Driny. V okolí Dobrej Vody sa vyskytujú suché doliny, krasové jamy, 

vyvieračky a jaskyne. V Považskom Inovci sa nachádza krasový kaňon a vyvieračka pri 

Ratnovciach a jaskyňa Čertova pec (Lukniš a kol., 1972).  

Pleistocén končí s posledným glaciálom, potom nasledovalo postglaciálne 

obdobie – holocén. V holocéne bolo vyčlenených niekoľko klimatických fáz, za ktorých 

oddeľujúce hranice sa považuje krátke časové obdobie, pri ktorom sa objavia nové 

klimatické prvky, alebo staré zaniknú. Tieto zmeny v klimatických pomeroch sa 

prejavia v charakteristických geomorfologických rysoch. Prvou takouto klimatickou 

fázou bol preboreál, ktorý bol prechodom zo studeného glaciálu k teplejšiemu podnebiu. 

Ďalšími fázami boli boreál, atlantik, epiatlantik, subboreál a subaatlantik, pre boreál 

a subboreál je charakteristické suché kontinentálne podnebie, atlantik a subatlantik 

predstavujú vlhkejšie oceánske podnebie.  Epiatlantik predstavoval obdobie rýchleho 

striedania vlhkejších oceánických a suchých kontinentálnych výkyvov (Demek, Zeman, 

1984).  

Nástup holocénu zaznamenal výrazné rozšírenie lesných porastov, ale v najsuchších 

a najteplejších častiach krajiny s výskytom černozemí sa vzhľadom k podnebiu 



21 

 

i substrátu udržali stepné porasty. Tieto oblasti boli tiež osídlené ako prvé a rýchlou 

kultiváciou bol človekom zvrátený prirodzený vývoj ekosystémov od lesných porastov 

späť k stepi.  
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4. Recentné geomorfologické procesy v oblasti  okolia 

jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice 

4.1 Charakteristika procesov 

 

Georeliéf Trnavskej pahorkatiny a jej bezprostredného okolia, kde sa nachádza aj 

jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice bol v minulosti utváraný rôznymi 

geomorfologickými procesmi, niektoré z nich formujú túto oblasť aj v súčasnosti. Za 

veľmi významné obdobie formovania reliéfu je pokladaný pleistocén, hlavne z dôvodu 

výskytu glaciálov a interglaciálov, zatiaľ čo holocén je z hľadiska pôsobenia 

geomorfologických procesov na formovanie reliéfu pokladaný za menej významný. 

V súčasnosti sa však už rôzne štúdie prikláňajú k názorom, že obdobie holocénu je 

nemenej významné pri formovaní reliéfu ako pleistocén, význam geomorfologických 

procesov pôsobiacich v období holocénu je pri formovaní súčasného reliéfu značný. 

Svoju úlohu v názoroch na menšiu významnosť obdobia holocénu pre formovanie 

reliéfu určite zohral aj časový rozdiel v dĺžke období pleistocénu a holocénu. V období 

holocénu navyše do formovania reliéfu vstupuje významý činiteľ a to činnosť človeka.  

V súčasnosti sú zdanlivo najvýznamnejšie geomorfologické procesy pôsobiace na 

georeliéf práve exogénne procesy, ale pôsobenie endogénnych procesov nie je možné 

zanedbať, obecne je georeliéf výsledkom antagonistického pôsobenia endogénnych aj 

exogénnych geomorfologických procesov. Procesy tvarujúce georeliéf bývajú často 

skúmané oddelene, ale pri skúmaní konkrétnych tvarov je dôležité brať do úvahy, že 

tieto tvary vznikali kombináciou niekoľkých procesov pôsobiacich na reliéf s rôznou 

účinnosťou pri tvarovaní povrchu. Morfoštruktúry a pozitívne formy reliéfu sú 

výsledkom pôsobenia endogénnych procesov, exogénne procesy plnia prevažne 

planačnú funkciu. Reliéf na Slovensku a tým pádom aj v skúmanej oblasti je tvorený 

mladou tektonikou a následne pretváraný exogénnymi procesmi. Podľa všeobecne 

prijímaného názoru mali na vznik súčasných rysov reliéfu rozhodujúci vplyv 

neotektonické pohyby. Tektonické pohyby pokračujú nepretržite aj v súčasnosti. 

Intenzívne neotektonické pohyby pôsobia v oblastiach hornatín a veľhornatín, oblastiam 

s intenzívnymi neotektonickými poklesmi odpovedajú nížiny s významnou mocnosťou 

neogénnych a štvrtohorných sedimentov (Demek, 1988).   

Trnavská pahorkatina je súčasťou rozsiahlej geomorfologickej oblasti Podunajská 

nížina, ktorá vznikla tektonickými poklesmi medzi Alpami a Karpatmi. Vytvára klinový 

výbežok neogénnej depresie od okolitých pohorí oddelený tektonickými zlomovými 

zónami (viď Obr. 3). Z morfoštruktúrneho hľadiska je Podunajská nížina charak-

teristická nepravidelnou kryhovou depresnou štruktúrou. Následkom nerovnakých 

poklesov a pôsobenia rôznych exogénnych procesov sa delí na dva typy 

morfoštruktúrnych jednotiek – akumulovaných rovín a akumulačno-eróznych 
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pahorkatín. Trnavská pahorkatina je práve takouto akumulačno-eróznou 

morfoštruktúrnou jednotkou (Stankoviansky, 1993). Medzi endogénne procesy aj 

v súčasnosti aktívne pôsobiace v tejto oblasti patrí tektonická činnosť a seizmická 

činnosť. Podunajský blok, ktorého súčasťou je aj Podunajská nížina má klesajúce 

tendencie. Už v priebehu formovania dnešného reliéfu Trnavskej tabule pôsobením 

endogénnych procesov bola táto oblasť modelovaná aj exogénnymi procesmi a toto 

spoločné pôsobenie geomorfologických procesov trvá dodnes. Medzi hlavné činitele 

exogénnej morfogenézy patrí gravitácia, povrchový odtok vody, vodné toky, vietor, 

podpovrchový odtok, stagnujúca voda a od neolitu aj pôsobenie činnosti človeka. Na 

základe týchto činiteľov sa vyčleňuje niekoľko čiastkových exomorfogenéz – 

gravitačná (najmä kryogravitačná), zrážková, fluviálna, eolická, podzemnej vody, 

mokraďová a antropogénna. Následkom  klimatických zmien a  tektonických pohybov 

sa dominancia jednotlivých exomorfogenéz v minulosti menila v čase i priestore, za 

hlavné skupiny procesov na Trnavskej tabuli však možno považovať zrážkové, eolické, 

gravitačné procesy, v tektonických depresiách i fluviálne a na rovinách fluviálne 

a mokraďové procesy (Stankoviansky, 1993).  

 

Obr. 3 – Tektonická schéma Západných Karpát na Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Hók a kol., 2001 
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4.2 Typy procesov 

 

Endogénne procesy aktívne pôsobiace v záujmovej oblasti aj v súčasnosti sú 

tektonická činnosť a seizmická činnosť. Seizmická aktivita a jej výskyt je spojená 

hlavne s doskovou tektonikou a tiež vulkanickou aktivitou. Približne 75 % zemetrasnej 

energie sa uvoľní v hĺbke do 60 km od zemského povrchu pri hraniciach tektonických 

dosiek. Najhlbšie hypocentrá zemetrasení sa môžu nachádzať až v hĺbke do 700 km pod 

povrchom Zeme v oblastiach subdukčných zón (Bryant, 2005). Seizmická činnosť na 

Slovensku a teda aj v záujmovej oblasti okolia jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice 

je spojená len s tektonickou činnosťou na tektonicky aktívnych zlomoch. Analýzy 

morfoštruktúrnych prejavov tektonickej aktivity zlomov v kvartéri pre lokalitu jadrovej 

elektrárne Jaslovské Bohunice potvrdili výskyt seizmicky aktívnych zlomových zón, 

ktoré sa prejavujú špecifickým súborom povrchových tvarov. Medzi tieto prejavy patrí 

lokálny výskyt mezotvarov georeliéfu, ktorých vznik je podmienený alebo urýchlený 

zemetrasením, anomálny dlhodobý vývoj povrchových tvarov v epicentrálnych zónach 

zemetrasení pri porovnaní s morfologickými charakteristikami georeliéfu v ich okolí, 

existencia častí území členitého georeliéfu, kde sa nachádzajú oba predošlé typy 

morfotektonickej aktivity a geofyzikálne potvrdené a známe epicentrálne zóny 

zemetrasení v blízkosti geomorfologicky výrazných zlomov, v tvaroch ktorých ale 

neboli priame či nepriame indície seizmickej činnosti. V lokalite Jaslovských Bohuníc 

bola morfoštruktúrna poloha prvých troch typov morfotektonických tvarov blízka alebo 

zhodná so seizmologicky datovanými epicentrami historických a súčasných zemetrasení 

(Demek, Kalvoda, 1991a). Najvýznamnejšou lokalitou z hľadiska seizmickej aktivity 

v okolí Jaslovských Bohuníc je oblasť Dobrá Voda. Oblasti Jaslovských Bohuníc 

najbližšie seizmicky aktívne zóny sú veľmi blízka oblasť Malých Karpát a vzdialenejšia 

oblasť komárenského zlomu, pre ktorú sú charakteristické pomerne veľké hĺbky 

hypocentier vzhľadom na ich výskyt v rámci tektonickej dosky a vyskytli sa v nej aj 

veľmi silné zemetrasenia, oblasť Malých Karpát a zvlášť jej časť Dobrá Voda, je zasa 

najaktívnejšou seizmickou oblasťou Slovenska v 20. storočí (Madarás, Fojtíková 2009). 

Historické záznamy poskytujú informácie o zemetraseniach na území Slovenska od 

roku 1034 (viď Obr. 4), z týchto záznamov epicentier je možné zaznamenať významný 

počet zemetrasení práve v oblasti Dobrej Vody v Malých Karpatoch a tiež Komárna 

v blízkosti skúmanej oblasti.  

 Zemetrasenia sa podľa hĺbky hypocentra delia do troch kategórií: plytké 

zemetrasenia v hĺbke do 70 km pod povrchom, zemetrasenia strednej hĺbky medzi 70-

300 km pod povrchom a hlboké zemetrasenia v hĺbke 300-700 km (Bell, 2002). 

Zemetrasenia vznikajú pri náhlych pohyboch v zemskej kôre pozdĺž zón geologických 

porúch a týmto pohybom predchádza hromadenie napätia. Pri náhlom uvoľnení tohto 

napätia sa z miesta uvoľnenia energie (hypocentra zemetrasenia) začnú šíriť seizmické 
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vlny. Existujú rôzne druhy seizmických vĺn, ktoré sa môžu šíriť vnútrom Zeme, je 

možné ich rozdeliť na priestorové, ktoré sa môžu šíriť celým zemským telesom 

a povrchové, ktoré sa šíria len pozdĺž zemského povrchu v určitej vrstve (Moczo, Labák, 

2000). Priestorové vlny sú pozdĺžne a priečne. Pozdĺžne, označované ako P-vlny 

(primárne vlny) sa šíria ako prvé, priečne – S-vlny (sekundárne) sa šíria pomalšie ako 

primárne vlny a preto sa v seizmografoch zobrazia ako druhé. Vo vnútri zemského 

telesa sa z dôvodu rôznych rozhraní šíria aj vlny odrazené a násobne odrazené. 

Primárne vlny sú tvorené striedaním kompresie a dilatácie a prechádzajú cez plynné, 

kvapalné aj pevné látky. S-vlny vibrujú v 90° uhle k smeru šírenia vlny a nešíria sa 

v kvapalinách, pohybujú sa 0,6 krát pomalšie ako P-vlny. Z časového odstupu medzi 

príchodom P-vlny a S-vlny zaznamenaným v seizmických staniciach sa dá určiť poloha 

a intenzita zemetrasenia. Na určenie presného epicentra zemetrasenia je nutné, aby 

časový rozdiel medzi príchodom P-vlny a S-vlny zaznamenali tri seizmické stanice 

(Bryant, 2005). Z povrchových vĺn sú najdôležitejšie Rayleighove a Loveove vlny. 

Rýchlosti ich šírenia závisia od frekvencie a sú zložitými funkciami elastických 

parametrov a hustoty (Moczo, Labák, 2000). U Rayleighových vĺn sa častice pohybujú 

po eliptických dráhach v smere šírenia vlny a čiastočne aj vo vertikálnej rovine. 

Loveove vlny sú podobné Rayleighovým, ale k vibráciám dochádza v horizontálnej 

rovine (Smith, Petley 2008).  

 

Obr. 4 – Epicentrá makroseizmicky pozorovaných zemetrasení na území Slovenska 

od roku 1034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Veľkosť krúžku indikuje veľkosť epicentrálnej intenzity zemetrasenia 

Zdroj: Moczo, Labák, 2000 
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Najvýznamnejšími exogénnymi procesmi pôsobiacimi na formovanie reliéfu okolia 

Trnavskej pahorkatiny sú gravitačné procesy, rôzne skupiny vodou indukovaných 

procesov a tiež eolické procesy. Ronové a eolické procesy pôsobia prevažne lokálne 

v oblastiach narušenia vegetačnej pokrývky.  

Medzi gravitáciou podmienené procesy patria zosuvy, zliezanie - plazivé pohyby, 

rútenie a opadávanie. Rútenie a opadávanie sú procesy prevažne spojené 

s  vysokohorskými oblasťami, alebo s horskými oblasťami s odhaleným skalným 

podložím. V nižších polohách sa na svahoch z gravitačných pohybov vyskytujú 

prevažne zosuvy a zliezanie. Zosuv pôdy je svahová deformácia, pri ktorej dochádza k 

pohybu vrchnej vrstvy zemského pokryvu po šmykových plochách. Pohyb vzniká, keď 

je pnutie pôsobiace na hornú časť svahu prekonané gravitáciou a môže k  nemu dôjsť 

zosuvom po rotačnej, planárnej alebo kombinovanej šmykovej ploche (Bell, 2002). 

Zosuvy pôdy sa najčastejšie vyskytujú v seizmicky aktívnych vyvýšených oblastiach, 

kde zemetrasenia často vyvolávajú veľké množstvo zosuvov a aj v ďalších rokoch po 

zemetrasení sa často objavujú zosuvy z dôvodu destabilizovania materiálu, vo 

vysokohorskom prostredí, kde ich výskyt podnecujú svahy s veľkých sklonom, 

prítomnosť rozrušeného horninového materiálu a orografické zrážky, v oblastiach 

s miernym reliéfom a závažnou degradáciou pôdy, v oblastiach s vysokou intenzitou 

zrážok alebo s dlhodobými zrážkami a v oblastiach s mohutnými vrstvami jemného 

materiálu, ako sú spraše alebo tefra (Smith, Petley 2008). Plazivé pohyby (creep) sú 

pomalé pohyby povrchovej horniny alebo pôdy po svahu dolu, ktoré je možné 

postrehnúť len pri dlhodobom pozorovaní. Napätie v hornine alebo v pôde neprekračuje 

hranicu pevnosti, no aj napriek tomu dochádza k deformáciám. Sú to viac-menej 

nepretržité pohyby, ich hlavnou príčinou je pôsobenie gravitácie, aj keď môžu byť 

ovplyvnené sezónnymi zmenami teplôt a objemovými zmenami povrchových hornín 

(Bell, 2002). Skalné rútenie je pohyb horninového materiálu vzduchom voľným pádom. 

Padajúce bloky hornín sa oddeľujú od skalných plôch pozdĺž oslabenej zóny. Často sa 

začínajú ako skalné lavíny zosúvajúce sa po svahu, ktoré následne prejdú do pádu 

v dôsledku zostrmenia svahu až prítomnosti kolmej skalnej steny. Skalné rútenia môžu 

pozostávať z množstva materiálu od jedného bloku až po stovky kubických metrov 

(Smith, Petley 2008). Avšak vzhľadom na to, že skalné rútenie sa viaže prevažne na 

horské oblasti s odhaleným skalným podložím, v oblasti Trnavskej tabule ani 

v bezprostrednom okolí jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice sa tento 

geomorfologický proces nevyskytuje. Skalné rútenie alebo opadávanie by sa mohlo 

vyskytnúť v oblasti Malých Karpát, kde by výskyt skalného rútenia mohol byť spojený 

so seizmickou činnosťou.  

Medzi ďalšie svahové pochody patria procesy súvisiace s pôsobením vody na 

svahoch. Tieto procesy môžu byť spôsobené povrchovou aj podpovrchovou vodou a  ich 

rýchlosť, intenzita a ďalšie vlastnosti závisia prevažne od stupňa nasýtenosti svahu 
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vodou. Medzi fluviálne svahové pochody patrí povrchový ron a plošný splach, tiež 

stružková a výmoľová erózia. Povrchový ron je nesústredený odtok zrážkovej alebo 

tavnej vody po svahu. V prípade, že pôda nie je nasýtená, voda infiltruje do pôdy 

rýchlosťou závisiacou od sklonu svahu, textúry pôdy, vegetačnej pokrývky a stupňa 

nasýtenia pôdy. Pri veľmi intenzívnych zrážkach alebo intenzívnom topení snehu a pri 

nasýtení pôdy vodou môže nastať plošný splach, to znamená, že voda stekajúca v smere 

sklonu svahu vytvorí laminárne tečúcu vrstvu vody, ktorá odnáša drobné častice pôdy. 

Plošný splach sa vyskytuje prevažne v miestach bez vegetácie, kde vegetačná pokrývka 

nebráni laminárnemu odtoku vody. Väčšinou sa však na svahoch vyskytujú nerovnosti, 

ktoré laminárny odtok vody rozdeľujú, to vedie k vzniku odtoku vody v sústredených 

kanálikoch, týmto spôsobom vzniká stružková erózia (Demek, 1988). Spolupôsobením 

podpovrchovej vody na svahu vznikajú erózne procesy ako je soliflukcia, sufózia alebo 

tečenie. Sufózia je podpovrchový mechanický odnos drobných častíc horniny alebo 

pôdy, čo spôsobuje zosadanie povrchov svahov. Soliflukcia je plastický pohyb vodou 

nasýteného materiálu v smere sklonu svahu. V závislosti od stupňa nasýtenosti svahu sa 

svahové pochody s pôsobením vody môžu rozdeliť na niekoľko typov. Pri slabom 

nasýtení nastáva plošný splach, pri nasýtení pôdy sa objavujú soliflukčné pochody, 

najprv pomalá soliflukcia, pri vyššom nasýtení potom rýchla soliflukcia a pri presýtení 

pôdy vodou sa objavujú bahenné a blokovo-bahenné prúdy. Či už bahenné alebo 

blokovobahenné prúdy sú poruchy svahu, ktoré sú spôsobené presýtenosťou materiálu 

na svahu, čiže voda predstavuje podstatnú súčasť materiálu a hlavný faktor v jeho 

správaní. Najčastejšie vznikajú pri silných dažďových zrážkach. Rozdiel medzi 

bahennými a blokovobahennými prúdmi je v druhu materiálu, v bahenných prúdoch 

dominujú íly, v blokovobahenných prúdoch je veľmi variabilný rozsah veľkostí častíc 

(Bryant, 2005). Tečenie je vodou podmienený svahový proces, pri ktorom za istých 

podmienok, prevažne z dôvodov otrasov alebo zväčšenia obsahu vody, môže dôjsť ku 

stekuteniu ílov. Tie sa potom veľkou rýchlosťou premiestňujú v smere sklonu svahu 

(Demek, 1988).  

Čo sa týka fluviálnych procesov, najvýznamnejšími procesmi, ktoré môžu 

ovplyvniť reliéf oblasti sú erózna transportačná a akumulačná činnosť vodného toku 

a extrémne stavy odtoku ako sú povodne. Medzi tvary a formy vytvorené fluviálnou 

činnosťou patria riečne koryto, meandre, štrkové lavice, štrkové ostrovy, ramená, riečne 

ostrovy, niva, riečna terasa, náplavový kužeľ, agradačný val, delta, riečna dolina, 

prielomová dolina (Gregory, 2010).  

Eolické procesy sú viazané na eróznu transportačnú a akumulačnú činnosť vetra. 

Akumulačnou eolickou činnosťou v oblasti okolia Jaslovských Bohuníc boli vytvorené 

rozsiahle náveje spraší a na niektorých miestach aj viatych pieskov. Spraše a viate 

piesky vznikajú v spojení s eolickým transportom, pri poklese sily a turbulencie vetra 

dochádza k akumulácii vetrom unášaného materiálu a vznikajú eolické sedimenty 
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v podobe spraší a viatych pieskov. S touto oblasťou je eolická činnosť spojená aj 

v súčasnosti prevažne v podobe eróznych eolických procesov. Veternú eróziu spôsobuje 

eolická činnosť pri zdvihu a transporte najmenších častíc hornín alebo pôdnych častíc. 

Odnos drobných častíc z povrchových častí pôd spôsobuje znižovanie úrodnosti pôdy. 

Ďalšie procesy spojené s eolickou eróziou sú korázia a abrázia, kde dochádza 

k narušovaniu povrchu hornín unášanými časticami (Gregory, 2010).  

Činnosť človeka má na priebeh a intenzitu geomorfologických procesov výrazný 

vplyv. Hlavné antropogénne vplyvy na geomorfologické procesy, ktoré môžu 

ovplyvňovať formovanie reliéfu v skúmanej oblasti  okolia jadrovej elektrárne 

Jaslovské Bohunice sú procesy, ktoré vedú k urýchľovaniu exogénnych pochodov, ako 

napríklad urýchľovanie zvetrávania, svahových pochodov, fluviálnych a eolických 

pochodov, ale tiež procesy, ktoré vedú k spomaľovaniu exogénnych pochodov, hlavne 

svahových, fluviálnych a tiež eolických. Ďalšími antropogénnymi vplyvmi sú 

antropogénne zvetrávanie, degradácia spojená so zarovnávaním a presadaním pôdy, 

agradácia a transport (Demek, 1988).  

Tieto typy geomorfologických procesov v súčasnosti alebo v relatívne nedávnej 

minulosti pôsobili na formovanie reliéfu oblasti v okolí jadrového zariadenia Jaslovské 

Bohunice, rozsahom a intenzitou týchto procesov sa zaoberá ďalšia kapitola.  
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5. Súčasné geomorfologické procesy a javy v lokalite 

jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice 
 

5.1 Rozsah a intenzita geomorfologických procesov 

 

Rozsah pôsobenia endogénnych procesov je na Slovensku relatívne dobre 

preskúmaný. Z tektonického hľadiska tvorí oblasť okolia Jaslovských Bohuníc 

blatnianska depresia, pretiahnutá v smere SV-JZ, zo strán ohraničená Malými 

Karpatami a Považským Inovcom. Na základe morfoštruktúrnych analýz a geo-

morfologických analýz oblasti severnej časti Trnavskej pahorkatiny bola identifikovaná 

sieť možných tektonických línií, ktorá predstavuje kombináciu línií pozdĺžneho 

a priečneho karpatského smeru a výsledky týchto analýz poukazovali na nárast 

významu priečnej tektoniky od obdobia pliocénu, pričom v období kvartéru sa už stala 

priečna tektonika dominantnou (Stankoviansky, 1994). Pozdĺžne línie sú orientované 

v smeroch SV-JZ, VSV-ZJZ a v severozápadnej časti oblasti aj Z-V (viď Obr. 5). 

V najnižšom stupni Trnavskej pahorkatiny v kvartéri vystúpila o 10 metrov priečna 

kryha, na ktorej zlomovom ohraničení v jej severovýchodnej časti leží jadrová 

elektráreň Jaslovské Bohunice a teda elektráreň leží na tektonickej línii na kontakte 

viacerých blokov (Stankoviansky, 1994).  

Vzhľadom na seizmickú činnosť tektonického pôvodu, ktorá je aktívna na území 

Slovenska a aj jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice sa nachádza v dosahu jej 

pôsobenia sa výskumom seizmicity a zemetrasení na Slovensku venuje pozornosť. 

Západné Karpaty na území Slovenska stále vykazujú znaky neotektonickej a recentnej 

činnosti, z toho dôvodu sa môže silnejšie zemetrasenie vyskytnúť na Slovensku 

kedykoľvek a kdekoľvek, z historických záznamov a súčasných zaznamenaných 

seizmických aktivít je ale možné bližšie lokalizovať a určiť konkrétne seizmoaktívne 

oblasti, resp. širšie zlomové zóny (Madarás a kol., 2012). Vymedzenie približných 

seizmoaktívnych oblastí je možné odvodiť aj z makroseizmicky pozorovaných 

epicentier zemetrasení v širšom okolí jadrovej elektrárne J. Bohunice (viď Obr. 6). 

Seizmické javy na Slovensku zaznamenáva Národná sieť seizmických staníc, ktorú 

prevádzkuje Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied. Národnú sieť seizmických 

staníc tvorí 12 staníc na území Slovenska, ktoré zaznamenané údaje poskytujú 

dátovému centru, dátové centrum v reálnom čase zhromažďuje údaje z národných staníc 

a z vybraných staníc v okolitých krajinách (Madarás a kol., 2012). Do roku 2004 však 

seizmických staníc na Slovensku bolo len šesť, a štyri špecifické stanice, ktoré boli 

zastarané a ich záznamy neboli plne reprezentatívne.  
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Obr. 5 – Sieť možných tektonických línií v severnej časti Trnavskej tabule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. predpokladané zlomové línie, 2. hranica študovaného územia, 3. toky, 4. vrstevnice,  

5. kóty, 6. vodné nádrže, 7. sídla, 8. jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice 

Zdroj: Stankoviansky, 1994 
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Historické záznamy neposkytujú dostatok spoľahlivých informácií, a preto nie je 

možné spoľahlivo určiť frekvenciu výskytu katastrofických zemetrasení na území 

Slovenska (Minár a kol., 2006). V krajinách s miernou až strednou seizmickou aktivitou 

sa vyskytujú 2-3 slabé zemetrasenia ročne, každých 5-10 rokov zemetrasenie, ktoré 

spôsobí menšie škody a každých 50-100 rokov zemetrasenie, ktorého pôsobením 

vzniknú veľké škody, ale na Slovensku boli zaznamenané v histórii aj silné 

zemetrasenia s katastrofickými dopadmi, ktoré sa na tomto území vyskytujú vo 

frekvencii niekoľkých stoviek rokov (Minár a kol., 2006).  

 

Obr. 6 – Makroseizmicky pozorované epicentrá zemetrasení v širšom okolí jadrovej     

elektrárne Jaslovské Bohunice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Labák, 2000 

 

 

Lokalite Jaslovských Bohuníc najbližšie seizmicky aktívne zóny sú veľmi blízka 

oblasť Malých Karpát a vzdialenejšia oblasť komárenského zlomu, pre ktorú sú 

charakteristické pomerne veľké hĺbky hypocentier a  vyskytli sa v nej aj veľmi silné 

zemetrasenia, oblasť Malých Karpát a zvlášť jej časť Dobrá Voda, je zasa 

najaktívnejšou seizmickou oblasťou Slovenska v 20. storočí (Madarás, Fojtíková 2009). 
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Dobrá Voda je od lokality jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice vzdialená asi 18 -20 

km. Celé územie Malých Karpát tvorí systém rôzne vyzdvihnutých alebo poklesnutých 

blokov oddelených zlomovými poruchami (Schenková a kol., 1995). Oblasť Dobrej 

Vody sa nachádza v prechodnej oblasti medzi Východnými Alpami a  Západnými 

Karpatami v severnej časti malých Karpát medzi Pieninským bradlovým pásmom na 

západe a povodím Dunaja na východe. Pieninské bradlové pásmo predstavuje hranicu 

medzi stabilnou európskou platformou a štruktúrami Západných Karpát (Fojtíková, 

2009). V tejto oblasti sú dve zlomové zóny, brezovská zlomová oblasť a južne od nej 

dobrovodská zlomová zóna (Fojtíková, 2009). Prvé písomné zmienky o zemetraseniach 

v oblasti Dobrej Vody sú z rokov 1805, 1815 a z konca 19. storočia a prvé písomné 

zmienky o zemetraseniach z Trnavy sú dokonca z rokov 1515, 1586, 1660, 1860 a 1873 

(Madarás a kol., 2012). Najsilnejšie dokumentované zemetrasenie v oblasti Dobrej 

Vody je z 9.1.1906 a je zároveň najsilnejším zemetrasením s epicentrom na území 

Slovenska v 20. storočí a tiež prvým zemetrasením, ku ktorému sú k dispozícii aj 

seizmometrické pozorovania. Makroseizmicky postihlo oblasť o rozlohe 30 000 km
2
 

a zasiahlo aj do Rakúska, Maďarska a Česka, jeho epicentrálna intenzita bola 8-

9°(Moczo, Labák, 2000). Magnitúdo tohto zemetrasenia bolo 5,7 a  nasledujúci otras 

19.1.1906 dosiahol magnitúdo 5,1. V rokoch 1904, 1930 a 1967 boli v tejto oblasti 

zaznamenané zemetrasenia s magnitúdom medzi 4-5 (Fojtíková, 2009). Seizmická 

aktivita tejto oblasti je monitorovaná lokálnou seizmickou sieťou MKNET od roku 

1985 a tiež Slovenskou národnou seizmickou sieťou. K najsilnejšiemu zemetraseniu 

zaznamenanému sieťou MKNET došlo 13.3.2006 s magnitúdom 3,4 (Fojtíková, 2009). 

Druhá významná oblasť potenciálneho seizmického ohrozenia pre lokalitu jadrovej 

elektrárne Jaslovské Bohunice je Komárno a jeho okolie, ktorou prechádza 

komárňanský zlom. Pre túto oblasť sú charakteristické pomerne veľké hĺbky 

hypocentier na pomery Západných Karpát (20-30 km) a nachádza sa tu tektonické 

rozhranie medzi karpatským a panónskym blokom zemskej kôry (Madarás, Fojtíková 

2009). Prvé zmienky o zemetraseniach v tejto oblasti sú zo severného Maďarska už 

z 11.-12. storočia. Z Komárna sú prvé zmienky zo 16.-17. storočia, ale najmä z prelomu 

18. a 19. storočia. Najsilnejšie zemetrasenia nastali v rokoch 1763, 1783, 1806 a 1822 

a aj v súčasnosti sa v oblasti objavujú každoročne slabé seizmické prejavy (Madarás 

a kol., 2012). Zo spomínaných silných zemetrasení bolo v tejto oblasti najsilnejšie 

zemetrasenie z roku 1763. Zemetrasenie 28.6.1763 zničilo len v Komárne 286 budov, 

spôsobilo úmrtie 63 osôb a poranenia 102 osobám. Makroseizmicky zasiahnutá oblasť 

o rozlohe 87 000 km
2
 siahala na juhu po Belehrad, na juhovýchode po Temešvár a na 

severozápade po Lipsko. Zemetrasenie z roku 1906 je najsilnejším zemetrasením na 

území Slovenska v 20. storočí. Zasiahlo aj okolité krajiny, Česko, Rakúsko a Maďarsko. 

V epicentrálnej oblasti sa dokonca vytvorili trhliny (Moczo, Labák, 2000). Rozsah 

seizmickej aktivity je pre oblasť Jaslovských Bohuníc na slovenské aj stredoeurópske 
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pomery relatívne významný. Oblasť sa nachádza v zóne u ktorej je výskyt zemetrasenia 

vysoký a oblasť môže zasiahnuť aj silné zemetrasenie.  

Podložie objektu jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, tak ako veľkú časť 

Trnavskej pahorkatiny, tvoria spraše a sprašové hliny uložené na íloch a pod nimi 

štrkopieskoch a pieskoch. Podzemná voda je v hĺbke 18-25 metrov pod zemským 

povrchom (Kožarík, 2000). U spraší existuje ohrozenie hlavne v súvislosti 

s nerovnomerným podsadaním pôdy, kedy sa u sprašových pôd po nasýtení vodou mení 

ich štruktúra a zmenšujú svoj objem. Z tohto dôvodu nie sú spraše vhodným podložím 

pre stavbu jadrových elektrární. Spraše tiež ľahko podliehajú vodnej a veternej erózii 

a tvoria sa na nich priaznivé podmienky k vzniku zosuvov pôdy.  

Z exogénnych geomorfologických procesov sú v oblasti okolia elektrárne 

najaktívnejšie eolické procesy, procesy podzemnej vody a pôsobenie ronu. Vodnou 

eróziou sú vo všeobecnosti ohrozené všetky prirodzené pôdne povrchy, ako lesné pôdy 

tak aj poľnohospodárske a tiež aj pôdy na rovinách, ale vodná erózia je doménou 

prevažne poľnohospodárskych pôd, hlavne orných pôd. Podľa výsledkov práce 

Midriaka (2010) podlieha pôda v poľnohospodárskej krajine na Slovensku a tiež aj 

v oblasti Trnavskej pahorkatiny slabému ohrozeniu vodnou eróziou (intenzita možného 

odnosu pôdy 0,06-0,50 mm za rok). V západnej časti Trnavskej pahorkatiny je 

ohrozenie vyššie (intenzita možného odnosu pôdy 0,50-1,50 mm za rok), u lesných pôd 

v oblastiach Malých Karpát a Považského Inovca je stupeň erózneho ohrozenia vodou 

o niečo vyšší, pohybuje sa od stredného ohrozenia (intenzita možného odnosu pôdy 

0,50-1,50 mm za rok) po silné ohrozenie (intenzita možného odnosu 1,50 -5,00 mm za 

rok).  Veternou eróziou sú ohrozené prevažne poľnohospodárske pôdy v oblastiach 

nížin a rozsiahle oblasti poľnohospodárskych pôd Trnavskej pahorkatiny tiež podliehajú 

veternej erózii (Midriak, 2010). Výskumu erózie ornej pôdy na základe obsahu cézia 

(137Cs) v pôde priamo v oblasti Jaslovských Bohuníc sa venuje vo svojej práci Fulajtar 

(2003). Touto metódou určoval hodnoty erózie pôdy z dlhodobého hľadiska. Na určenie 

výsledkov boli použité tri rôzne modely na prepočet obsahu cézia na hodnoty pôdnej 

erózie. Výsledné hodnoty pôdnej erózie z troch použitých modelov výpočtu erózie boli 

22,4 t.ha
-1 

za rok, 35,6 t.ha
-1 

za rok a 17,3 t.ha
-1 

za rok (Fulajtar, 2003). Údaje o rozsahu 

zosuvov a svahových deformácií sa u rôznych autorov líšia, najnovšie údaje v práci 

Martinčekovej a Šimekovej (2007) uvádzajú na území Slovenska 21 190 svahových 

deformácií, ktoré porušujú 5,25 % rozlohy Slovenska, v záujmovej oblasti boli svahové 

deformácie zaznamenané takmer výhradne len v líniovej zóne na východ od Váhu 

zaberajúcu oblasť od Piešťan až na juh od Hlohovca po vodnú nádrž Kráľová.  
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5.2 Prírodné ohrozenie lokality jadrovej elektrárne Jaslovské 

Bohunice a vzťah geomorfologických procesov k prírodnému 

ohrozeniu  

 

Prírodné ohrozenie je v menšej či väčšej miere, v rôznych formách závisiacich od 

prírodných podmienok, prítomné na celej Zemi. Podľa Varnesa (1984) je pojem 

prírodné ohrozenie definovaný ako pravdepodobnosť výskytu javu, ktorý má ničivé 

alebo poškodzujúce účinky, v stanovenom období na danom území. Tieto extrémne javy, 

ako už z pojmu prírodné ohrozenie vyplýva, sú zapríčinené pôsobením prírodných síl 

v atmosfére, hydrosfére, na zemskom povrchu a takisto aj v zemskej kôre, prípadne až 

v zemskom plášti. Tieto javy a procesy môžu spôsobiť stratu na životoch, zranenia 

alebo inak ohroziť zdravie, spôsobujú poškodenie majetku, sociálne a ekonomické 

narušenie, prípadne poškodenie prostredia z environmentálneho hľadiska (Smith, Petley 

2008). 

Rozmanité prírodné podmienky, prítomnosť tektonických pohybov a pôsobenie 

ľudských aktivít na krajinu na Slovensku a tiež v záujmovej lokalite vedú k relatívne 

vysokému stupňu rôznych geomorfologických ohrození. Sú to hlavne zemetrasenia, 

svahové pohyby, vodná a veterná erózia a povodne, prípadne ich vzájomné vzťahy 

(Minár a kol., 2006). Ako vnútrozemská krajina, nie je Slovensko, a teda ani záujmová 

oblasť, ohrozené oceánskymi vplyvmi, ako sú ohrozenia súvisiace s vlnením, morským 

ľadom alebo stúpajúcou hladinou oceánu. Z jeho polohy, ako vnútrozemskej krajiny 

v miernych zemepisných šírkach centrálnej Európy, vyplýva, že na tomto území nie je 

prítomné ani ohrozenie tropickými cyklónami, takisto ani ohrozenie tsunami. 

Klimatické ohrozenia, ktoré sa môžu vyskytnúť v oblasti okolia lokality Jaslovských 

Bohuníc sú hlavne lokálne búrky, krupobitie, víchrice a tiež veterné smršte. Tieto 

klimatické procesy a javy následne ovplyvňujú alebo podnecujú geomorfologické 

procesy a formovanie reliéfu. Územie Slovenska nepatrí medzi globálne významne 

ohrozené oblasti, ale geomorfologické ohrozenia spomenuté vyššie, predstavujú 

závažné problémy pre ekonomiku a rozvoj krajiny. Tieto ohrozenia vyúsťujú do 

priemerných ročných strát niekoľkých desiatok ľudských životov a finančných škôd 

v desiatkach miliónov eur, a preto je nevyhnutné tieto ohrozenia podrobovať analýzam 

a výskumom, ktoré sú dôležité pre regionálnu verejnú správu, poisťovníctvo, ale tiež 

pre aktivity investorov alebo súkromných osôb (Minár a kol., 2006). Monitorovanie 

ohrození ma podstatný význam pri výstavbe a prevádzke jadrových zariadení.  

Pre výber oblastí výstavby jadrových elektrární hrajú najzásadnejšiu úlohu 

geologické, seizmologické a tiež geomorfologické prieskumy, na základe ktorých sa 

oblasti nevhodné pre stavbu a prevádzku jadrových elektrární vylúčia z procesu výberu 

lokalít. Geomorfologické kritéria vylučujúce alebo podmienečne vylučujúce výstavbu 
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jadrovoenergetického zariadenia na konkrétnom území je možné vidieť v tabuľke 1 (viď 

Tab. 1). Geomorfologickými analýzami tvarov georeliéfu je možné získať poznatky 

o geologickej stavbe oblasti, procesoch prebiehajúcich v zemskej kôre, zmene klímy 

a tiež o dopadoch ľudských aktivít. Pomocou nich sa získavajú údaje o rýchlosti erózie, 

o súčasných tektonických zdvihoch i poklesoch a o katastrofických javoch 

v geologickej minulosti. Priame merania endogénnej aktivity zemskej kôry poskytujú 

cenné informácie o sledovaných pochodoch, avšak len vo veľmi krátkom časovom 

intervale (niekoľko desiatok rokov), na rozdiel od geomorfologických analýz súčasných 

tektonických pochodov, ktoré  určujú ich priebeh v časovom období niekoľkých tisícov 

rokov až počas celého kvartéru (Demek, Kalvoda, 1991b).  

 

Tab. 1 – Geomorfologické kritéria vylučujúce alebo podmienečne vylučujúce 

výstavbu jadrovoenergetického zariadenia pre konkrétnu oblasť 

 

Reliéfotvorné procesy a javy: 

endogénneho pôvodu exogénneho pôvodu antropogénneho pôvodu 

1. kvartérna vulkanická 

a post-vulkanická 

činnosť 

2. bahenné sopky 

3. výrony plynov 

a minerálnych vôd 

4. kvartérne seizmogénne 

tvary 

5. morfotektonicky 

preukázané pohyby na 

zlomoch opakované 

v kvartéri alebo 

najmenej jeden krát za 

posledných 35 000 

rokov 

6. deformácie 

zarovnaných povrchov 

v kvartéri 

7. zmeny riečnej siete 

v kvartéri 

8. deformácie kvartérnych 

riečnych terás 

9. územia s vysokou 

členitosťou a sklonmi 

svahu 

1. svahové pohyby, 

predovšetkým zosuvy, 

skalné rútenie a hlbinné 

plazenie 

2. stekucovanie, bobtnanie 

a presadanie hornín 

alebo zemín 

3. vytlačovanie mäkkých 

zemin a hornin 

4. bahenné 

a blokovobahenné 

prúdy 

5. povrchy s hrubými 

pokryvmi zvetralín 

a nerovnou bazálnou 

zvetrávacou plochou 

6. zatápané a zbahnené 

územia 

7. krasové oblasti  

8. územia s vysokou 

členitosťou a sklonmi 

svahov 

1. poddolované územia 

2. územia s deformáciami 

pri ťažbe a skladovaní 

plynu, ropy a vody 

 

Zdroj: Demek, Kalvoda, 1991b 
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Pochody a javy spôsobujúce ohrozenie je možné rozdeliť podľa príčin ich vzniku 

na endogénne, exogénne a antropogénne. Výstavba jadrovoenergetického zariadenia je 

nemožná, prípadne podmienene možná v oblastiach endogénnych ohrození v podobe 

vulkanickej aktivity, prípadne post-vulkanickej aktivity, výskytu bahenných sopiek, 

v oblastiach svedčiacich o prítomnosti aktívnych zlomov v zemskej kôre, ako sú 

napríklad výrony plynov a minerálnych vôd a tiež v oblastiach svahov viazaných na 

zlomy, na ktorých boli preukázané opakované pohyby v období kvartéru. Ďalšie oblasti 

nevhodné na stavbu takýchto zariadení sú miesta, kde počas kvartéru nastali deformácie 

zarovnaného povrchu, prípadne deformácie riečnych terás (Demek, Kalvoda, 1991b). 

Významné ohrozenia s exogénnymi príčinami vzniku, v ktorých oblastiach pôsobenia 

a výskytu by sa nemali nachádzať jadrové elektrárne, sú hlavne zosuvy pôdy, plazivé 

pohyby, bahenné a blokovobahenné prúdy a povodne. Nevhodné územia na výstavbu 

jadrových elektrární sú krasové oblasti a oblasti s bobtnavými a presadavými zeminami, 

ako sú napríklad spraše a tiež oblasti s citlivými ílmi (Demek, Kalvoda, 1991b). 

Antropogénne ovplyvnené nevhodné územia k výstavbe sú hlavne poddolované oblasti 

a oblasti ťažby ropy a zemného plynu.   

Seizmické ohrozenie je jediné ohrozenie endogénneho pôvodu na Slovensku. Pre 

Slovensko sa uvádza stupeň seizmického ohrozenia miernej až strednej úrovne, avšak 

analýza seizmického ohrozenia je nutná nielen v krajinách s vysokým stupňom 

ohrozenia ako sú Japonsko alebo USA, ale aj v krajinách s miernym až stredným 

ohrozením. Analýzy seizmického ohrozenia sú dôležité aj v takýchto krajinách, kde je 

ohrozenie menšie, z dôvodu výskytu významných národnohospodárskych stavieb ako 

sú jadrové elektrárne alebo veľké vodné diela a takisto preto, že z dôvodu lokálnych 

podmienok môže mať aj stredne silné zemetrasenie účinky ako podstatne silnejšie 

zemetrasenie (Moczo, Labák, 2000). V období od roku 1034 je zdokumentovaných 580 

makroseizmicky pozorovaných zemetrasení, ktorých epicentrum sa nachádzalo na 

území Slovenska, z nich 550 sa udialo až v období po komárňanskom zemetrasení 

z roku 1763. Z predchádzajúceho obdobia bolo možné verifikovať len 30 zemetrasení 

(Madarás a kol., 2012). V období 2007-2010 bolo najviac seizmicky aktívne východné 

Slovensko. V tomto období bolo makroseizmicky pozorovaných 12 zemetrasení, ktoré 

sa, okrem jedného na strednom Slovensku, všetky vyskytovali na východnom 

Slovensku. Lokálnych mikro-zemetrasení z tohto obdobia bolo zaznamenaných 90 

(Moczo, 2011). Oblasti, kde je na Slovensku prítomné seizmické ohrozenie sú hlavne 

Komárno a jeho okolie, v tejto oblasti majú zemetrasenia hypocentrá v pomerne veľkej 

hĺbke (20-30 km), Malé Karpaty od Bratislavy po Vrbové, pričom konkrétne oblasť 

Dobrej Vody je najaktívnejšou seizmickou oblasťou Slovenska v 20. storočí 

s hypocentrami v hĺbkach 10-20 km, oblasť od Trenčína po Žilinu, oblasť Tatier, 

poľského Podhalia, severného a stredného Spiša (hypocentrá 10-20 km), oblasť 

Zemplína, ktorá je najvýchodnejšou seizmickou oblasťou na Slovensku a nachádza sa 



37 

 

na rozhraní vonkajších flyšových Karpát s bradlovým pásmom a neovulkanitov 

s východo-slovenským výbežkom Panónskej panvy a oblasť stredného Slovenska 

v okolí Banskej Bystrice s hĺbkami hypocentier do 10 km (viď Obr. 7), čo môže vyvolať 

pocitovo silnejšie účinky aj pri slabšom zemetrasení (Madarás, Fojtíková 2009). 

V posledných desaťročiach bola seizmická aktivita na Slovensku nízka, čo vedie 

k predpokladom, že je to pokojné obdobie pred budúcim silným zemetrasením. Nie je 

však možné odhadnúť kedy a v ktorej ohniskovej zóne by k nemu mohlo dôjsť (Moczo, 

Labák, 2000). Z hľadiska ohrozenia lokality Jaslovských Bohuníc hrajú 

najvýznamnejšiu rolu oblasti tektonickej aktivity Dobrá Voda a okolie Komárna.  

 

Obr. 7 – Seizmické ohrozenie na Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Minár a kol., 2006 

 

 

V súvislosti s exogénnymi geomorfologickými procesmi predstavujú v oblasti 

Jaslovských Bohuníc potenciálne ohrozenie prevažne svahové deformácie, veterná 

a vodná erózia a možný výskyt povodní. Svahové deformácie predstavujú významné 

ohrozenie prevažne v oblastiach zástavby alebo v prípade ovplyvnenia cestných 

a železničných komunikácií. Väčšina svahových pohybov sa deje v neobývaných, 

nezastavaných oblastiach, ale v minulosti sa na Slovensku vyskytlo niekoľko 

významných a väčšie množstvo menej významných udalostí, pri ktorých došlo 

k škodám v okrajových častiach miest alebo obcí. Niekoľké z nich mali devastačné až 

katastrofické účinky, napríklad zosuvy pôdy v Handlovej v rokoch 1960 až 1961 

a v Ľubietovej  v roku 1977, oba tieto zosuvy sa odohrali po dlhom období silných 

zrážok (Prokešová a kol., 2010).  V oblasti Trnavskej pahorkatiny neboli katastrofické 
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zosuvy pôdy zaregistrované, v tejto oblasti sa môžu vyskytnúť svahové deformácie 

menšieho rozsahu a intenzity. Na sprašiach svahové pohyby zahŕňajú predovšetkým 

zosuvy oddelených blokov, prípadne pomalé tečenie pôdy (Hrádek a kol., 1997). Zosuv 

pôdy spôsobí totálnu devastáciu povrchu, čo je veľkým problémom 

u poľnohospodársky využívaných pôd, pretože zosuvom zasiahnutú oblasť nie je možné 

poľnohospodársky využívať v období niekoľkých rokov až desaťročí. Finančná záťaž 

na rekultiváciu povrchu po zosuve je zvyčajne príliš vysoká, staré stabilizované povrchy 

po zasiahnutí zosuvom sú väčšinou využívané ako lúky, pastviny, sady alebo sú 

zalesňované (Malgot, Baliak, 2000). Vodná erózia predstavuje významné 

geomorfologické ohrozenie a z hľadiska ochrany životného prostredia sa jej venuje 

značná pozornosť, ohrozenie vodnou eróziou na Slovensku je možné vidieť na obrázku 

8 (viď Obr. 8). Najviac deštruktívne prejavy vodnej erózie sú spojené s extrémnymi 

udalosťami, ako sú prívalové zrážky alebo náhle topenie veľkých objemov snehu. 

V spojení s klimatickými zmenami v súčasnosti sa podobné extrémne klimatické 

prejavy objavujú čoraz častejšie na celom území Slovenska a majú veľký vplyv na 

priebeh geomorfologických procesov. Na vodnú eróziu, hlavne stružkovú a výmoľovú, 

najviac náchylné oblasti sú práve oblasti spraší a pieskov a najviac rozvinuté výmoľové 

systémy vznikajú v zóne úpätí pohorí pozdĺž kontaktu s kvartérnymi a neogénnymi 

sedimentmi (Hrádek a kol., 1997). V súvislosti s extrémnymi klimatickými prejavmi sa 

objavuje aj ohrozenie povodňami. Povodňové ohrozenie patrí k najnebezpečnejším 

čiastkovým ohrozeniam na Slovensku. Celoplošné povodne regionálneho rozsahu sa 

vyskytujú v menšej miere, avšak pravidelne sa objavujú lokálne povodne menšieho 

charakteru, nárast počtu takýchto extrémnych odtokových udalostí v období posledných 

rokov je spojený s nárastom extrémnych zrážkových udalostí lokálneho charakteru 

(Minár a kol., 2006). Podľa Správy o ohrozeniach pre verejnosť vydanej piešťanským 

okresným úradom (2013) k veľkým povodniam regionálneho charakteru na území 

Trnavskej pahorkatiny takmer nedochádza, väčšie je ohrozenie menšími lokálnymi 

povodňami pri dlhotrvajúcich a prívalových dažďoch v dôsledku nedostatočného 

odvodnenia poľnohospodárskej pôdy a to prevažne pre obce ležiace na úpätí Malých 

Karpát a Považského Inovca.   
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Obr. 8 – Ohrozenie vodnou eróziou na území Slovenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Minár a kol., 2006 

 

 

Ohrozenie veternou eróziou sa viaže hlavne na nížinné oblasti Slovenska a oblasť 

Trnavskej pahorkatiny nie je výnimkou, aj keď nepatrí veterná erózia k najvýraznejším 

ohrozeniam, môže mať za priaznivých okolností významný vplyv na životné prostredie. 

V týchto nížinných oblastiach je veterné ohrozenie prítomné na plochých častiach 

krajiny ako aj na svahových častiach, ale zvyčajne len v priebehu kratšieho obdobia 

roka v zimnom období a prvých jarných mesiacoch. Ohrozenie veternou eróziou je 

zobrazené na obrázku 9 (viď Obr. 9). V tomto období vznikajú priaznivé podmienky na 

defláciu, pretože povrch pôd je zmrznutý, prašný a bez vegetácie, ktorá by pôde 

poskytovala krytie. Po prechode zimy je pôda suchá a na jej povrchu je ľahko sa 

oddeľujúci materiál, silný nárazový vietor často odnáša veľké množstvo 

najúrodnejšieho materiálu z povrchovej vrstvy pôdy (Minár a kol., 2006). Významné 

eolické ohrozenia sa môžu vyskytnúť v spojení s víchricami a veternými smršťami. 

Takéto extrémne prejavy počasia majú trvanie niekoľko minút až niekoľko hodín 

a spôsobujú vážne škody na lesných porastoch, plodinách, budovách a  priemyselných 

zariadeniach (Hrádek a kol., 1997).  
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Obr. 9 – Ohrozenie veternou eróziou na území Slovenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Minár a kol., 2006 
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6. Diskusia 
 

V oblasti jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice sa vyskytujú unikátne prejavy 

súčasnej geodynamiky, lokalitou v okruhu 20-30 km od objektu elektrárne prebieha 

niekoľko seizmogénnych zón (Demek, Kalvoda, 1991a). Trnavská pahorkatina je 

z geomorfologického hľadiska veľmi významnou oblasťou výskumu práve z dôvodu 

prítomnosti jadrovo energetického zariadenia a pre túto oblasť vnikla potreba 

neustálych pozorovaní geomorfologických procesov a prejavov. Tieto pozorovania 

a výskumy sú dôležitou súčasťou snahy o zvýšenie bezpečnosti prostredia v okolí 

prevádzky jadrových elektrární.  

Geomorfologickým pomerom nížinných reliéfov sa na Slovensku vo výskumoch 

venovala menšia pozornosť ako horským oblastiam, čo pravdepodobne súvisí s väčšou 

atraktívnosťou a pestrosťou horského reliéfu a zdanlivou monotónnosťou nížinných 

reliéfov. Komplexne geomorfologicky spracované regióny Podunajskej nížiny boli len 

oblasti Nových Zámkov, Komárna a Žitný ostrov, práce zaoberajúce sa čiastkovými 

špecifickými geomorfologickými procesmi a prejavmi ako napríklad výskum eolickej 

modelácie reliéfu alebo vplyvu tektoniky na vývoj reliéfu v nížinných oblastiach sú 

omnoho početnejšie (Stankoviansky, 1993). Vývoju reliéfu a morfoštruktúrnym 

analýzam Trnavskej pahorkatiny sa vo svojich prácach venoval Stankoviansky (1993, 

1994). Seizmickému ohrozeniu na Slovensku a pre oblasť Jaslovských Bohuníc sa 

venuje niekoľko výskumov, oblasti Malých Karpát sa venuje zvlášť značná pozornosť, 

pretože v tejto oblasti sa v súčasnosti významne prejavuje seizmická aktivita spojená 

s tektonickými pohybmi. Týmto seizmickým prejavom a ohrozeniam sa venujú 

prevažne práce Labáka (2000), ktorý v svojej dizertačnej práci vypracoval 

pravdepodobnostný výpočet charakteristík seizmického ohrozenia v lokalite jadrového 

zariadenia v Jaslovských Bohuniciach, práca Fojtíkovej (2010) sa venuje tektonickému 

napätiu v ohniskovej zóne Malých Karpát. Madarás a kolektív (2012) vymedzili 

seizmicky aktívne oblasti na Slovensku na základe historických záznamov 

o zemetraseniach a súčasných monitorovaní seizmickej a tektonickej aktivity, Madarás 

v spolupráci s Fojtíkovou (2009) spracovali vzťah seizmickej aktivity na Slovensku 

k tektonike. Moczo a Labák (2000) spísali prácu o zemetraseniach a seizmickom 

ohrození a Moczo s kolektívom (2011) spracovali seizmologický a geofyzikálny 

výskum Slovenska v období rokov 2007-2010. Štúdiom geomorfologických ohrození na 

Slovensku sa zaoberali prevažne autori Minár, Barka, Stankoviansky, Jakál a ďalší 

(2006), tiež Hrádek, Kolejka a Švehlík (1997) v rámci publikácie zaoberajúcej sa 

geomorfologickými ohrozeniami v Európe. Malgot a Baliak (2000) sa zasa venovali 

svahovým pohybom na Slovensku a ich vplyvom na životné prostredie a na významné 

inžinierske stavby.  



42 

 

Pri prevádzke jadrovej elektrárne vzniká medzi jej činnosťou a okolitým prostredím 

vzájomná väzba pôsobenia. Pri dôslednom skúmaní prírodných podmienok, 

geomorfologických procesov a prírodných ohrození v lokalitách jadrových elektrární by 

sa nemali opomínať ani výskumy zamerané na vplyv jadrového zariadenia na okolité 

prostredie a zmeny podmienok v tomto prostredí. V ďalšej podkapitole nasleduje 

spracovanie niekoľkých prác zaoberajúcich sa vplyvu elektrárne Jaslovské Bohunice na 

jej okolie.  

 

6.1 Vplyv jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice na jej okolie 

Výstavba a prevádzka jadrovo-energetických zariadení podnecuje rozsiahle 

diskusie na tému využívania jadrovej energie a jej bezpečnosti. V súčasnosti sú podobné 

diskusie stále aktuálnejšie hlavne z dôvodu neustáleho zvyšovania nárokov na 

využívanie elektrickej energie. Názory sa rozdeľujú na zástancov jadrovej energie, 

podľa ktorých je to ekonomický a ekologický spôsob výroby elektrickej energie a na jej 

odporcov, ktorí sa obávajú vplyvov jadrových zariadení na ich okolie a na životné 

prostredie a tiež poukazujú na problémy so spracovávaním jadrového odpadu.  

Tak ako pri všetkých spôsoboch výroby elektrickej energie aj prevádzka jadrovo-

energetických zariadení je spojená s určitými výhodami a nevýhodami. Veľkou 

výhodou jadrovej energie je jej ekonomický aspekt, jadrové elektrárne dosahujú na 

výrobu elektrickej energie veľmi nízke náklady. Na tvorbu energie nie sú využívané 

fosílne palivá, tak ako je to u tepelných elektrární, ktoré sú neobnoviteľným zdrojom 

energie a ich zásoby sa nenávratne míňajú. Na základe nezávislosti od fosílnych palív 

nie je jadrová energetika ovplyvnená finančnými výkyvmi na svetových trhoch, s čím 

súvisí jej ekonomická stabilita. Medzi ďalšie výhody patrí produkcia malých množstiev 

odpadov, ceny jadrového paliva sú stabilné a nízke a tiež jadrové elektrárne zaberajú 

relatívne malú plochu územia. Medzi ich najpodstatnejšie nevýhody patrí tvorba 

rádioaktívneho odpadového materiálu v jednotlivých fázach procesu výroby energie. 

Tento odpad sa vyskytuje v pevnej, kvapalnej i plynnej forme a neexistuje úplne 

efektívny spôsob zbavovania sa tohto odpadu. S rádioaktivitou vznikajúcou pri výrobe 

energie v jadrových elektrárňach súvisí aj nebezpečenstvo úniku tohto odpadu prípadne 

nebezpečenstvo havárie reaktoru a s ňou spojený únik rádioaktivity. Z dôvodu výskytu 

zvýšenej rádioaktivity v objektoch jadrových elektrární sa v ich okolí monitorujú 

výpuste do vody, hydrosféra v okolí objektu, emisie, žiarenie z vonkajších zdrojov 

a tiež články potravinového reťazca.  

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice je v prevádzke od roku 1972. V 70. rokoch 

došlo v elektrárni k dvom vážnym nehodám, v oboch prípadoch pri výmene paliva. Prvú 

nehodu spôsobila technická porucha, zatiaľ, čo druhú chyba personálu. Z  dôvodu týchto 

dvoch nehôd, ale tiež v rámci monitorovania vplyvu jadrovej elektrárne na okolie 
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vzniklo niekoľko prác, ktorých cieľom bol výskum okolitej krajiny v oblasti 

Jaslovských Bohuníc a hlavne dopady pôsobenia prevádzky jadrovej elektrárne na 

prostredie oblasti.  

Rádiologickým výskumom identifikovali kontaminované lokality na území 

Slovenska vo svojej práci Morávek a Slávik (1993). Z ich práce vyplýva, že na 

Slovensku bola identifikovaná jediná oblasť kontaminovaná rádionuklidmi, a to práve 

oblasť okolia Jaslovských Bohuníc. Kontaminovaná oblasť spočíva prevažne v okolí 

odvodňovacieho kanála Manivier, ktorý privádza vodu do rieky Dudváh, tá sa následne 

vlieva do rieky Váh. V dĺžke 18 kilometrov tejto vodnej cesty bola objavená 

kontaminácia hlavne céziom (
137

Cs). Ďalšie objavené prvky boli stroncium (
90

Sr) 

a kobalt (
60

Co), ale ich množstvo bolo o dva rády nižšie (Slávik, Morávek, 1996). Táto 

kontaminácia bola spôsobená odvodňovaním nehodami zasiahnutej oblasti jadrového 

reaktora A1  silnými dažďami a povodňami v roku 1980. Počas povodne bola 

drenážnym systémom elektrárne kontaminovaná pôda. Veľké množstvo častíc sa 

drenážnym systémom dostalo do povrchových tokov kanála Manivier a rieky Dudváh, 

čím vznikla kontaminácia týchto vodných ciest. Ďalšie rozširovanie kontaminácie 

nastalo po výstavbe zavlažovacej stanice na rieke Dudváh v blízkosti obce Bučany. 

V práci z roku 2008 sa Durec, Betti a Durecová zamerali na výskum rádionuklidov 

v sedimentoch rieky Dudváh. V týchto sedimentoch našli cézium (
137

Cs), kobalt (
60

Co), 

draslík (
40

K), rádium (
226

Ra) tórium (
232

Th) a stroncium (
90

Sr) a z výskumu vyplynulo, 

že koncentrácia cézia v pôde skúmanej oblasti je 100 krát vyššia ako v oblastiach, ktoré 

neboli zasiahnuté nehodou v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice.  

Mičieta a Murín (2007) v svojej práci skúmali voľne rastúcu flóru v okolí Jadrovej 

elektrárne Jaslovské Bohunice a ako bola flóra ovplyvnená v oblastiach úniku 

rádioaktívnych látok v 70. rokoch. Zamerali sa na genotoxickú analýzu peľových zŕn 

a cytogenetické testy rastlín v kontaminovaných lokalitách. Pre výskum peľových zŕn 

vybrali 9 druhov lokálnych rastlín s rôznou citlivosťou voči rádioaktivite a pre 

cytogenetické analýzy delivých pelív primárnych koreňov zvolili 10 miestnych druhov 

flóry. Výskum prevádzali na vybraných miestach opakovane s rozstupom niekoľkých 

rokov. Rastliny sú možnými bioindikátormi vplyvov na životné prostredie a tiež môžu 

byť využité pri hodnotení rádioaktivity v životnom prostredí. Výhodou je, že vďaka 

veľkému množstvu druhov a jedincov s rôznymi vlastnosťami je možné tieto rastliny 

využiť ako bioindikátor bezprostredne po udalosti jadrovej havárie ale aj po rokoch od 

udalosti. Na rozdiel od rôznych podobných uvádzaných výskumov rastlín 

v rádioaktívnych oblastiach, prevažne v oblasti Černobyľu, neboli objavené žiadne 

významné vplyvy na voľne rastúcej flóre v kontaminovanej oblasti okolia Jadrovej 

elektrárne Jaslovské Bohunice. Tieto výsledky sú vysvetľované tým, že kultúry 

vysokých tráv v oblastiach sú relatívne mladé a okolité oblasti sú poľnohospodársky 

veľmi intenzívne využívané a tiež tým, že zdanlivo vysoké hodnoty rádioaktivity v 
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oblasti sú mnohonásobne nižšie ako tie v černobyľskej oblasti. Možnosť adaptívnej 

odpovede rastlín na dlhodobú expozíciu rádioaktivite tiež nie je úplne vylúčená. Čo sa 

týka výskumu peľových zŕn, nebola objavená žiadna fytotoxicita ani zvýšený výskyt 

mutácií v peľových zrnách (Mičieta, Murín, 2007).       

Atmosférickému znečisteniu rádionuklidmi z jadrovej elektrárne sa venuje straší 

výskum Cimbáka a kol. z roku 1986. Výskum spočíval v meraní koncentrácií 

rádioaktívneho izotopu vodíka (
3
H), uhlíka (

14
C), kryptónu (

85
Kr) a xenónu (

133
Xe) 

v atmosfére v bezprostrednej blízkosti Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. 

Monitorovaniu rádioaktívnych plynov uvoľňovaných do ovzdušia činnosťou jadrových 

elektrární sa venuje veľká pozornosť. Medzi dôležité produkty jadrového priemyslu 

vypúšťané do ovzdušia patria práve aj vzácne plyny kryptón a xenón. Uvoľňovanie 
85

Kr 

z jadrových zariadení počas normálnej prevádzky je zanedbateľné, avšak pre jeho dlhý 

polčas rozpadu a nízku mieru presunu z atmosféry do oceánu alebo zemskej kôry je 

prispievateľom ku globálnemu znečisteniu atmosféry. 
133

Xe s výrazne kratším polčasom 

rozpadu je hlavne lokálnym znečisťovateľom ovzdušia v okolí jadrového zariadenia. 

Jeho produkcia a uvoľňovanie z jadrovej elektrárne je približne o dva rády vyššia ako 
85

Kr. Produkcia 
3
H a 

14
C pri činnosti jadrovej elektrárne je výrazne nižšia ako produkcia 

85
Kr a 

133
Xe, avšak hlavne pre ich veľmi dlhý polčas rozpadu sú významnými 

globálnymi kontaminantmi atmosféry. Z výsledkov výskumu vyplynulo, že 

koncentrácia 
3
H v oblasti Jaslovských Bohuníc sa nelíši od koncentrácie nameranej 

v Bratislave, koncentrácia 
14

C bola miestami vyššia ako v Bratislave, ale z dlhodobých 

porovnaní sa hodnoty významne nelíšili, z čoho vyplývalo, že príspevok 
3
H a 

14
C 

z jadrovej elektrárne do atmosféry je zanedbateľný. Koncentrácia 
85

Kr v Jaslovských 

Bohuniciach sa taktiež významne nelíšila od koncentrácie meranej v Bratislave, len 

namerané hodnoty koncentrácie 
133

Xe jasne vykazovali, že zdrojom kontaminácie je 

jadrová elektráreň (Cimbák a kol., 1986). 

Hlavným zdrojom antropogénneho rádioaktívneho izotopu uhlíka 
14

C v atmosfére 

je globálny spád, najvyššie koncentrácie 
14

C boli dosiahnuté v 60. rokoch ako následok 

testovania nukleárnych zbraní. So zmenami výšky troposféry počas roka nastávajú 

zmeny aj u koncentrácie 
14

C, v lete dosahuje maximá a v zime minimá (Povinec a kol., 

2008). Rádioaktívny izotop uhlíka sa do atmosféry dostáva aj činnosťou jadrových 

reaktorov a zariadení na spracovávanie jadrového odpadu.
 

Skúmaniu znečistenia 

ovzdušia rádioaktívnym uhlíkom 
14

C  sa venovalo niekoľko prác. Rádionuklid 
14

C je 

v popredí záujmu pri skúmaní kontaminačných produktov výroby jadrovej energie, do 

prostredia je uvoľňovaný z výpustí plynného, kvapalného i pevného odpadu. Rajec a kol. 

(2011) vo svojom výskume uvádzajú, že jadrové reaktory v Jaslovských Bohuniciach 

majú malý vplyv na koncentrácie 
14

C v atmosfére. V práci Povinca a kol. (2008) sa 

autori venujú dlhodobému meraniu úrovní rádionuklidu 14C v atmosférickom CO2, v 

Bratislave od roku 1985 a v obci Žlkovce, vzdialenej od Jaslovských Bohuníc približne 
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5 km, od roku 1987. Dáta zo stanice Žlkovce vykazovali dominantný vplyv 
14

C 

pochádzajúceho z Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Z dlhodobého hľadiska má 

globálna koncentrácia 
14

C v atmosfére klesajúce tendencie a to z dôvodu rádioaktívneho 

rozpadu a presunu rádionuklidov do iných častí litosféry ako napríklad oceány alebo 

biosféra a platí to aj lokálne pre stanice Žlkovce a Bratislava. Najväčšie amplitúdy 

hodnôt letných maxím a zimných miním boli dosahované v rokoch 1989-1991, 

v posledných rokoch výraznejšie letné maximum dosiahli hodnoty v stanici Žlkovce 

v roku 2004, od tohto obdobia sa množstvo 
14

C vypúšťané z jadrovej elektrárne 

Jaslovské Bohunice znížilo. Pri porovnaní hodnôt v Bratislave a Žlkovciach autori 

zistili, že stanica v Žlkovciach nedosahovala tak hlboké minimá ako v Bratislave. 

Z výsledkov vyplynulo, že namerané hodnoty v stanici Žlkovce boli výrazne 

ovplyvnené 
14

C uvoľneným do atmosféry z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. 

Dáta vykazujú aj koreláciu medzi hodnotami v Žlkovciach a Bratislave, pri vhodných 

meteorologických podmienkach, pri transporte vzduchových hmôt zo severovýchodu od 

Jaslovských Bohuníc k Bratislave, ovplyvňuje 
14

C uvoľnený z jadrovej elektrárne aj 

ovzdušie v Bratislave. Odhadovaná ročná dávka radiácie pôsobiaca na obyvateľov 

v okolí Jaslovských Bohuníc je výrazne nižšia ako súčasný limit (Povinec a kol., 2008).  

V ďalšej práci sa Povinec a kol. (2012) venujú výskumu ako rádioaktívneho 

izotopu uhlíka (
14

C), tak aj cézia (
137

Cs) v atmosfére v Bratislave. 
137

Cs je antropogénny 

rádionuklid, ktorý sa prirodzene nevyskytuje, je štiepnym produktom a má relatívne 

dlhý polčas rozpadu. Najväčším producentom 
137

Cs boli testy nukleárnych zbraní a tiež 

nehoda v jadrovej elektrárni Černobyľ, najčastejsie sa akumuluje v pôde a vegetácii. 

Jeho obsah v ekosystémoch sa využíva na skúmanie ekologických procesov a na 

skúmanie procesov transportu v atmosfére, vodných a terestriálnych ekosystémoch 

(Povinec a kol., 2012). Väčšina cézia v nižších vrstvách vzduchu sa doňho dostala 

znovu suspendovaním z pôdy, tento proces je ovplyvnený rôznymi faktormi ako sú 

rýchlosť vetra, intenzita a frekvencia zrážok, druh a štruktúra pôdy a obsah vlhkosti 

pôdy. Z výsledkov práce vyplýva, že hodnoty koncentrácie 
14

C vo vzduchu v oblasti 

Bratislavy sú od roku 2006 konštantné, koncentrácia 
137

Cs bola ovplyvnená hlavne 

testami nukleárnych zbraní a následne nehodou jadrovej elektrárne v Černobyli, kedy sa 

do atmosféry uvoľnili veľké množstvá cézia. V poslednom období sa prejavovali 

tendencie k maximám v zimnom období, čo sa líši od predošlých období, kedy 

prevládal globálny spád ako dominujúci zdroj 
137

Cs v ovzduší. Táto zmena je 

zdôvodnená suspendovaním 
137

Cs z pôdy (Povinec a kol, 2012). Počas 40 rokov 

monitorovania a štúdia rádioaktívneho izotopu uhlíka v atmosfére na Slovensku došlo 

k zmenám metodiky ale aj zmenám odberu vzoriek, čo mohlo mať vplyv na výsledky 

meraní, avšak výrazné maximálne hodnoty 
14

C pozorované medzi 70. až 90. rokmi sú 

jasným dôsledkom emisií z Jaslovských Bohuníc. Hodnoty namerané v Bratislave tiež 
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poukazujú na vplyv emisií uvoľnených s jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice na 

koncentrácie 
14

C v atmosfére (Povinec a kol., 2009).  

Rádionuklidom ako sú plutónium (
238

Pu, 
239

Pu, 
240

Pu), amerícium (
241

Am) a curium 

(
242

Cm, 
244

Cm) sa pri výskumoch venuje menšia pozornosť, ale tiež sú biologicky 

dôležitými  prvkami uvoľňovanými počas činnosti jadrových zariadení. V staršej práci 

z roku 1995 sa autori Holgye, Fidlas a Bučina zaoberajú práve uvoľňovaniu týchto 

rádionuklidov z elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Dukovanoch, výskum k tejto 

práci trval 8 rokov. Výsledky ukázali, že z dvoch reaktorov označovaných ako V1 

v Jaslovských Bohuniciach bolo uvoľňované výrazne väčšie množstvá týchto látok ako 

v reaktoroch V2 Jaslovských Bohuníc a reaktorov V3 a V4 v Dukovanoch a toto 

uvoľňovanie bolo zaznamenané počas celého trvania výskumu (Holgye, Fidlas, Bučina, 

1995). Tieto dva jadrové reaktory označované ako V1 boli vyradené z prevádzky 

v rokoch 2006 a 2008.  
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7. Záver 
 

Pri zaisťovaní bezpečnosti prevádzky jadrovo energetických zariadení je najlepším 

prístupom dôsledná snaha o prevenciu pred rôznymi rizikovými situáciami alebo snaha 

predchádzať havarijným stavom. Z prírodovedného hľadiska takáto snaha spočíva 

prevažne v prehlbovaní poznatkov o prírodných procesoch prebiehajúcich v oblasti 

jadrovej elektrárne a skúmaní možných vplyvov týchto procesov na prevádzku 

elektrárne. Dôležitým krokom je dôkladný geomorfologický výskum prostredia 

v lokalite ešte v prvých fázach prieskumných prací, ktoré smerujú k výberu oblasti.  

Existuje niekoľko základných geomorfologických kritérií, ktoré by mali 

podmieňovať výstavbu jadrovo energetických zariadení. Výstavba jadrového zariadenia 

by mala byt vylúčená v oblastiach s kvartérnou vulkanickou alebo postvulkanickou 

činnosťou, v oblastiach výskytu bahenných sopiek a v oblastiach kde sa vyskytujú 

kvartérne seizmogénne tvary, tiež v oblastiach s výronmi plynov a minerálnych vôd, 

ktoré naznačujú prítomnosť aktívnych zlomov v zemskej kôre. Ďalšie oblasti, ktoré by 

mali byť zamietnuté pri výbere lokality pre jadrové elektrárne sú územia s výskytom 

zlomových svahov, deformácií zarovnaných povrchov v kvartéri, prípadne deformácií 

kvartérnych riečnych terás. Nevhodné sú oblasti s výskytom svahových pohybov, 

prevažne katastrofických svahových pohybov ako sú zosuvy alebo hlbinné plazivé 

pohyby, oblasti, kde sa nachádzajú citlivé íly, u ktorých sa objavuje riziko stekucovania, 

ďalej oblasti s bobtnavými a presadavými zeminami. Výstavbu tiež vylučuje výskyt 

bahenných a blokovobahenných prúdov a tiež zatápané a zbahnené územia (Demek, 

Kalvoda, 1991b). Je potrebné pozornosť venovať aj pomalým exogénnym pochodom, 

pretože tie môžu pod vplyvom rôznych vonkajších alebo vnútorných podnetov viesť ku 

katastrofickým javom. Náhla zmena intenzity pomalého exogénneho 

geomorfologického procesu môže indikovať zmenu vonkajších podmienok, ale aj 

zmenu endogénneho režimu územia (Demek, Kalvoda, 1991b).  

Trnavská pahorkatina, ktorá je súčasťou tektonicky poklesnutej nížiny medzi 

Alpami a Karpatmi – Podunajskej nížiny, je z morfoštruktúrneho hľadiska jej 

akumulačno-eróznou jednotkou. V tejto oblasti sa v súčasnosti stále vyskytuje 

pôsobenie tektonickej aj seizmickej činnosti. Seizmická činnosť v oblasti okolia 

jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice je spojená len s tektonickou činnosťou na 

tektonicky aktívnych zlomoch. Analýzami morfoštruktúrnych prejavov tektonickej 

aktivity zlomov bol potvrdený výskyt seizmicky aktívnych zlomových zón v tejto 

oblasti (Demek, Kalvoda, 1991a). Najvýznamnejšia seizmicky aktívna oblasť pre túto 

lokalitu je v súčasnosti na Slovensku najaktívnejšia seizmická zóna v blízkosti Dobrej 

Vody v Malých Karpatoch, ktorá sa nachádza veľmi blízko k lokalite Jaslovských 

Bohuníc a vzdialenejšia zóna komárenského zlomu, kde sa však v minulosti vyskytli na 

slovenské a stredoeurópske pomery aj významné a silné zemetrasenia. Jadrová 
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elektráreň priamo leží na tektonickej línii na kontakte viacerých blokov (Stankoviansky, 

1994). V lokalite Jaslovských Bohuníc je pravdepodobnosť výskytu zemetrasenia 

relatívne vysoká a túto oblasť môže zasiahnuť aj silné zemetrasenie.  

V podloží pod objektom elektrárne sa nachádzajú spraše a sprašové hliny uložené 

na íloch a pod nimi štrkopieskoch a pieskoch (Kožarík, 2000). Toto podložie nie je 

vhodné pre výstavbu jadrových elektrární, u spraší sa vyskytujú tendencie 

k nerovnomernému podsadaniu pôdy z dôvodu zmien ich štruktúry a objemu po 

nasýtení vodou a tiež ľahko podliehajú vodnej i veternej erózii a vznikajú na nich 

priaznivé podmienky k vzniku zosuvov.  

Z hľadiska exogénnych procesov najväčšie ohrozenie prestavujú prevažne svahové 

deformácie, veterná a vodná erózia a povodne. Najaktívnejšie geomorfologické procesy 

v oblastí sú eolické procesy, procesy podzemnej vody a pôsobenie ronu (Midriak, 2010). 

Oblasti spraší a pieskov sú veľmi náchylné na stružkovú a výmoľovú eróziu 

a výmoľové systému sa výrazne rozvíjajú práve v oblastiach na  úpätiach pohorí na 

kontakte s kvartérnymi a neogénnymi sedimentmi (Hrádek a kol., 1997). Povodňové 

ohrozenie v oblasti spočíva v možnom výskyte lokálnych povodní, s menšou 

pravdepodobnosťou sa môžu vyskytnúť povodne regionálneho rozsahu. Veterné 

ohrozenie je prítomné v Trnavskej pahorkatine ako na plochých častiach krajiny, tak aj 

na svahových častiach. Toto ohrozenie sa prejavuje prevažne v zimnom a jarnom 

období, kedy z premrznutej pôdy bez vegetácie vietor odnáša materiál z povrchu pôdy. 

Veľký význam pre eolické ohrozenia predstavujú aj víchrice a veterné smršte, ktoré sa 

s klimatickými zmenami objavujú stále častejšie.  

Oblasť Trnavskej pahorkatiny, prevažne vzhľadom na prítomnosť tektonických 

zlomových porúch, u ktorých bola potvrdená seizmická aktivita nie je vhodná pre 

prevádzku jadrovej elektrárne. Oblasti, v ktorých sú prítomne zlomové poruchy 

a pozorovaná seizmická aktivita by mali byť vylúčené v rámci prieskumných fáz 

z výberu lokality pre stavbu jadrovo energetických zariadení. V blízkosti tejto oblasti sa 

navyše nachádza oblasť Dobrej Vody, u ktorej sa v 20. storočí výrazne prejavuje 

seizmicita, je najviac seizmicky aktívnou oblasťou na Slovensku v súčasnosti. Spraše 

ako nespevnené sedimenty eolického pôvodu nie sú vhodným podložím pre stavby, ako 

sú jadrové elektrárne. Vlastnosti spraší, hlavne ich schopnosť presadania, pri ktorom 

dochádza k objemovým zmenám v dôsledku nasýtenia vodou, sú z inžiniersko-

geologického hľadiska nevhodné k stavbe rozsiahlych objektov, stavby založené na 

sprašiach musia byť chránené pred presakovaním vody do podložia a musia byť 

dimenzované na výdrž nerovnomerného sadania podložia. Prevažne z týchto dôvodov je 

nutné neustále sledovanie geodynamických pochodov a vplyv geomorfologických 

procesov na prírodné prostredie v lokalite Jaslovských Bohuníc. Prírodné ohrozenie 

prameniace hlavne z tektonických pohybov a seizmickej aktivity v tejto oblasti nie je 

nezanedbateľné.  
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