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ABSTRAKT 

Svahové pohyby sú rozdelené do viacerých skupín, a to buď podľa rýchlosti, spôsobu pohybu, 

poprípade podľa faktorov, ktoré spôsobujú ich vznik. Klimatické pomery jednotlivých území 

patria medzi jednu z príčin významne ovplyvňujúcu vznik svahových pohybov. Medzi 

najvýznamnejší klimatický faktor, ktorý svahové pohyby spôsobuje, patria zrážky. Ďalej              

tu môžeme zaradiť aj vplyv zamŕzania zeminy, pri ktorom voda v zemine mení svoj objem 

a následne po rozmrznutí mení geomechanické vlastnosti materiálu. V tejto práci sa budem 

venovať vplyvu zrážok ako najvýznamnejšiemu klimatickému faktoru, ktorý zapríčiňuje 

rozvoľňovanie svahu. Zrážková voda môže do svahu infiltrovať postupne, poprípade nárazovo 

pri jednej zrážkovej udalosti s vysokým úhrnom, a to až do kritického stavu, pri ktorom            

tiaž zvodnenej vrstvy narastie, zvýšia sa pórové tlaky a zníži sa efektívna pevnosť v šmyku.       

To spôsobí následné rozvoľnenie svahu a pohyb materiálu pozdĺž šmykovej plochy v prípade 

zosuvov a po pôvodnom povrchu v prípade hlinito-kamenitých prúdov. Táto práca zhŕňa 

dostupné poznatky o zrážkach, ako významnom činiteli, ktorý má vplyv na tvorbu svahových 

pohybov ako aj charaktere konkrétnych svahových pohybov, ktoré boli spôsobené primárne 

zrážkovou činnosťou. 
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TITLE 

Influence of climatic factor for landslides formation 

ABSTRACT 

Slope movements are divided into several groups, either by speed, method of movement         

or by factors causing their formation. The climate conditions of different territories                     

are one of the main reasons that significantly affect the formation of slope movements.         

The most important climate factor that causes slope movements is precipitation. However, 

the effect of freezing soil can also be included here because water in the soil changes                   

its volume and after thawing changing geomechanical properties of the material. In this work, 

the impact of precipitation will be discussed as the most significant climatic factor that induces 

breaking of the slopes. Rainwater can either gradually infiltrate into the slope, or can infiltrate 

in the single event with a high amount of rainfall, until it reaches a critical stage during which 

the weight of watered zone together with pore pressure are being increased whereas               

the effective shear strength is being reduced. This causes subsequent disintegration                              

of the slope and movement of material along the slip surface in case of sliding movements 

and along the native surface in case of debris flows. This work summarizes the available 

knowledge about the precipitation as a significant factor which affects the formation of slope 

movements as well as the specific landslides caused primarily by precipitation. 
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ÚVOD 

 Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku rozličných typov svahových pohybov 

podmienených primárne zrážkovou činnosťou. Samotná práca je vedená formou rešerše autorovi 

dostupnej literatúry a v prípade jedného z popisovaných svahových pohybov (hlinito-kamenité prúdy 

vo Vrátnej) aj terénnou rekognoskáciou oblasti, jeden rok po udalosti. Túto tému bakalárskej práce 

som si vybral z dôvodu záujmu o obidva kľúčové obory potrebné k jej vypracovaniu a to inžiniersku 

geológiu a meteorológiu a klimatológiu. Zároveň v dnešnej dobe klimatickej zmeny, kedy sa čoraz 

častejšie aj v našich zemepisných šírkach vyskytujú extrémne klimatické javy, je omnoho vyššia 

pravdepodobnosť početnejšieho výskytu svahových pohybov, ktoré sú práve podmienené klimatickými 

javmi, primárne zrážkovými udalosťami s vysokými úhrnmi. Cieľom tejto práce je zhromaždenie              

dostupných zdrojov o danej tematike a charakteristika viacerých konkrétnych udalostí,                              

kde boli svahové pohyby vyvolané primárne klimatickým faktorom. 

 Práca je tematicky rozdelená na 4 časti a celkovo 5 kapitol. V prvej časti je cieľom základná 

charakteristika svahových pohybov ako javu a zhromaždenie základných pojmov o nich a zároveň        

ich základná kategorizácia podľa rôznych parametrov. 

 Cieľom v druhej časti tejto bakalárskej práce je priblížiť čitateľovi problematiku zrážok               

ako jedného z faktorov, ktoré sa významne podieľajú na vzniku svahových pohybov a ich vplyve              

na podložie s rôznym horninovým zložením. Zároveň sa v nej nachádza geografické rozdelenie 

klimatických pásiem. 

 V tretej časti sa autor zaoberá prítomnosťou vody v horninovom prostredí z pohľadu 

mechaniky zemín ako aj základným popisom pevností, ktorými sú zeminy charakteristické a na ktorých 

závisí ich správanie sa. 

 V tematicky poslednej štvrtej časti je charakterizovaných 6 konkrétnych udalostí v rôznych 

klimatických pásmach pri ktorých boli zrážky primárnym faktorom vyvolávajúcim aktivizáciu svahových 

pohybov. 
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1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA SVAHOVÝCH POHYBOV 

 Svahovými pohybmi hornín a zemín (ďalej len “svahové pohyby“)  sa označuje premiesťovanie 

horninových hmôt po svahoch pôsobením zemskej tiaže, s výnimkou tých pohybov, pri ktorých 

materiál odnášajú transportné média (voda, sneh, vietor). Hranica medzi nimi je stanovená konvenčne, 

a to pomerom hornina a transportné médium 1:1. Výsledkom vlastného procesu je potom svahová 

deformácia (NEMČOK et al., 1974). 

 Z národohospodárskeho pohľadu predstavujú svahové deformácie pre každú krajinu negatívny 

fenomén. Rovnako to platí aj pre Českú a Slovenskú republiku, kde najmä Karpatský flyš predstavuje 

z hľadiska početnosti výskytu svahových deformácií jednu z najpostihnutejších geologických jednotiek 

vzhľadom ku svojej geologickej stavbe, geografickej pozícii, hydrogeologickým pomerom rovnako      

ako aj ku geomorfologickým a klimatickým podmienkam (MARSCHALKO et al., 2004). Ako príklad 

môžem uviesť sériu svahových pohybov, ktoré boli vyvolané najmä prudkými prívalovými dažďami 

v druhej polovici júla roku 2014 vo Vrátnej doline a jej blízkom okolí na Slovensku. Tejto udalosti             

sa budem podrobnejšie venovať v jednej z ďalších častí mojej bakalárskej práce. 

 Prvým kritériom pre zatriedenie svahových pohybov je rýchlosť pohybu hmoty po svahu. Na 

základe toho môžeme rozdeliť svahové pohyby do štyroch skupín vzostupne podľa ich rýchlosti a to na 

plazenie [mm-cm/rok], zosúvanie [m/deň], stekanie [m-km/hodina] a rútenie [m/s] (NEMČOK et al., 

1974). Druhým kritériom umožňujúcim zatriedenie svahových pohybov je spôsob ich pohybu. Môžeme 

tu zaradiť napríklad blokové pohyby po plastickom podloží a pozdĺž predurčenej plochy, prípadne  

gravitačné vrásnenie (charakteristické pre plazenie). Ďalej tu patrí pohyb hmoty pozdĺž rovinnej, 

rotačnej a zloženej šmykovej plochy (charakteristické pre zosúvanie). Ďalším spôsobom presúvania sa 

hmôt po svahu je pohyb vo forme prúdov, ktoré vznikajú najmä po prudkých zrážkach, alebo sú 

aktivované zemetraseniami (charakteristické pre stekanie). Poslednou kategóriou pohybu 

rozvoľnených hmôt po svahu je skalné rútenie, ktoré v prípade strmých svahov môže prechádzať až 

k premiestňovaniu častíc zeminy a blokov hornín voľným pádom (charakteristické pre rútenie). 

 Z pohľadu vzniku svahových pohybov sú dôležité podmienky a faktory podmieňujúce ich vznik. 

Medzi podmienky môžeme zaradiť geologické pomery územia, jeho geomorfológiu, hydrogeologické 

charakteristiky a v neposlednom rade aj jeho klimatické pomery. 

 Medzi faktory, ktoré podmieňujú vznik svahových pohybov patria mimo zrážkovej činnosti, 

ktorá je v tejto práci podrobne rozoberaná napríklad zmena geometrie svahu prípadne jeho vonkajšie 

priťaženie čo môžeme zaradiť medzi antropogénne faktory. Patria tu najmä činnosti spojené 

s úpravami prirodzeného prostredia pre potreby stavebníctva a urbanizácie. To však už v dnešnej dobe, 

kedy je vysoká geologická, ako aj inžinierskogeologická preskúmanosť území a v prípade veľkých 
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stavieb vyhotovované aj rozsiahle inžinierskogeologické prieskumy, nie je takým významným 

faktorom. Ďalej môžeme medzi faktory podmieňujúce vznik svahových pohybov zaradiť  aj vplyv vody, 

teploty, zvetrávania, ale aj chemické a biologické vplyvy. V určitých prípadoch je potrebné zohľadniť   

aj tektonické procesy, prípadne výskyt zemetrasení, ktoré môžu taktiež vyvolať svahový pohyb. 

V neposlednom rade je pre samotný vznik svahového pohybu dôležitý aj časový rozmer, to znamená 

aká bola genéza vývoja daného svahového pohybu. 
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2. ZRÁŽKY 

 Ako atmosférické zrážky označujeme častice, ktoré vznikli následkom kondenzácie vodnej pary 

v ovzduší a vyskytujúce sa v kvapalnej, prípadne pevnej fáze v atmosfére, na povrchu zeme, alebo        

na predmetoch nachádzajúcich sa v atmosfére (KOPÁČEK, BEDNÁŘ, 2009). 

2.1. Rozdelenie zrážok a ich kvantitatívna charakteristika 

 Z pohľadu meteorológie delíme zrážky na horizontálne (usadené) a vertikálne (padajúce), 

medzi ktoré patrí dážď prípadne sneh a ktoré nás budú primárne zaujímať. Úhrn zrážok sa obvykle 

vyjadruje v milimetroch, ktoré udávajú výšku vodnej vrstvy, ktorá by sa vytvorila na horizontálnom 

povrchu zo spadnutých kvapalných prípadne roztopených tuhých zrážok, ak by sa žiadna voda 

nevsakovala ani nevyparovala. Priebeh zrážok potom vyjadruje intenzita zrážok. Táto veličina udáva 

množstvo zrážok, ktoré spadli za jednotku času, spravidla v milimetroch za minútu či hodinu.                     

So zreteľom k hustote vody to znamená tiež počet litrov vody, ktorý spadne na jeden meter štvorcový 

horizontálneho povrchu (KOPÁČEK, BEDNÁŘ, 2009). Intenzita zrážok teda ovplyvňuje vo veľkej miere 

aj to akým spôsobom sa voda dostáva do horninového prostredia, ako sa v ňom akumuluje a následne 

ako vplýva na jeho správanie sa. 

2.2. Klimatické pásma a charakteristické zrážky pre nich 

 Z geografického hľadiska rozdeľujeme Zemský povrch na viacero klimatických pásiem, ktoré   

sa vyznačujú charakteristickými klimatickými podmienkami, či už sa jedná o priebeh teploty prípadne  

rozdelenie a charakter zrážok počas roka.  S týmito typicky sa vyskytujúcimi klimatickými podmienkami 

súvisia aj najčastejšie typy zosuvov, ktoré sú späté s jednotlivými územiami a môžeme povedať,                

že sú pre nich charakteristické. Podľa ONDRÁŠIKA a RYBÁŘE (1991) určitý režim vzdušných                      

más v spodnej časti atmosféry vytvára špecifické podmienky obehu vody v jednotlivých zónach 

zemského povrchu od rovníka k pólom ako aj od úrovne mora k vrcholom hôr, čo sa súhrnne nazýva 

klimatická zonálnosť. V pásmach, kde prevládajú zrážky nad výparom, dochádza k podmáčaniu územia 

a často aj k zvýšenému výskytu svahových pohybov. Pre územia s prevládajúcim výparom je naopak 

charakteristická napríklad eolická činnosť a z pohľadu vzniku svahových pohybov spôsobených 

primárne zrážkovou činnosťou sa jedná o územia neaktívne. V prípade území, kde sa pravidelne 

striedajú obdobia dažďov a obdobia sucha a na ktorých je zvýšený výskyt prívalových zrážok,                      

je z pohľadu svahových pohybov častý vznik prívalových prúdov (tzv. debris flows). 

Existuje viacero rôznych klasifikácií rozdelenia klimatických pásiem. Najpoužívanejšou                    

a najrozšírenejšou z nich je Köppenova klasifikácia klimatických pásiem, ktorá je založená na teplotnom 

a zrážkovom režime a jeho vplyve na vegetáciu (FARSKÝ, MATĚJČEK, 2008). V modifikácii tejto 
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klasifikácie je stanovených 5 hlavných klimatických pásiem, ktoré sú značené veľkými písmenami       

a to tropické podnebie – A, suché podnebie – B, mierne podnebie – C, kontinentálne podnebie – D  

a polárne a alpínske podnebie – E (HESS, 2014). 

 Pre tropické podnebie, ktoré sa rozprestiera od rovníka po obratníky, sú charakteristické časté 

intenzívne a v mnohých prípadoch aj dlhotrvajúce dažde. Priemerný ročný úhrn zrážok sa tu pohybuje 

na úrovni od 900 mm v oblastiach tropických saván až do 5000 mm v monzúnových oblastiach        

(podľa HESS, 2014). Väčšina vody zo zrážok odteká po povrchu, čo spôsobuje aj časté povodne. Je to 

primárne spôsobené tým, že jednotlivé zrážkové udalosti majú vysoké úhrny a voda sa nestíha do 

podložia vsakovať, prípadne je podložie vodou už plne nasýtené. 

 Suché podnebie sa vyznačuje nedostatkom zrážok. V aridnom pásme (púštne oblasti) sa zrážky 

vyskytujú len veľmi ojedinele a to väčšinou v nárazovej udalosti, takže voda zo zrážok na extrémne 

vysušených pôdach spôsobuje povodne. Ročný úhrn zrážok sa tu pohybuje na úrovni okolo                      

200 mm. V prípade semiaridných oblastí (stepi) sú zrážkovo bohatšie letá, to je spôsobené najmä         

ich polohou na okraji monzúnových oblastí. Priemerné množstvo spadnutých zrážok sa tu pohybuje            

na úrovni okolo 500 mm (podľa HESS, 2014). 

 Mierne podnebie je charakteristické celoročným rozložením zrážok, ktoré je kumulované 

v pobrežných oblastiach na obdobie zimy a vo vnútrokontinentálnych častiach zase rovnomerne 

rozložené počas celého roku. Ročný úhrn zrážok sa tu pohybuje na úrovni od 500 mm v oblasti 

Stredozemného mora až do 1500 mm (podľa HESS, 2014) vo vlhkých subtropických oblastiach 

nachádzajúcich sa na západných pobrežiach kontinentov približne na 30 rovnobežke. 

 Kontinentálne podnebie, ktoré sa vyskytuje len na severnej pologuli, rozdeľujeme na vlhké 

(medzi 35. až 55. rovnobežkou) a subarktické (medzi 50. až 70. rovnobežkou). Obe sa vyznačujú 

maximami v letných mesiacoch, ale subarktické podnebie je charakteristické nižším množstvom zrážok. 

Priemerné množstvo spadnutých zrážok sa pohybuje od 150 mm v severných častiach subarktických 

oblastí až po 1000 mm (podľa HESS, 2014) v južnej časti vlhkého kontinentálneho podnebia. 

 Polárne oblasti nachádzajúce sa nad 70. rovnobežkou sa vyznačujú po väčšinu roka zamrznutou 

pôdou a chudobnosťou na zrážky. Priemerný ročný úhrn zrážok sa tu pohybuje na úrovni do 250 mm 

(podľa HESS, 2014). 

2.3. Zrážky a charakter podložia 

 Medzi základné hydraulické vlastnosti horninového prostredia patria priepustnosť a pórovitosť 

u zemín, respektíve rozpukanosť u hornín, ktoré určujú ako sa bude správať voda, ktorá v našom 

prípade spadne vo forme zrážok na zemský povrch. Práve na zložení najvrchnejšej vrstvy zemského 
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povrchu a na charaktere horniny, respektíve zeminy, z ktorého je zložená, závisí to čo sa stane                  

so zrážkovou vodou. Je rozdiel, či je hornina zdravá, rozpukaná, alebo úplne zvetraná prípadne                  

či je zemina piesčitá alebo ílovitá, kyprá alebo uľahlá. 

2.3.1. Prostredie so zvýšeným výskytom skalných hornín 

 Skalné horniny ako také sú náchylné k vzniku svahových pohybov spôsobených zrážkovou 

činnosťou len v prípade ich vysokej zvetranosti, alebo antropogénne spôsobenej rozrušenosti. 

Intenzívne zrážky v takýchto prípadoch iniciujú vznik tzv. “debris flows“ teda prívalových prúdov, ktoré 

pozostávajú z nevytriedených sedimentov skladajúcich sa veľkostne od najmenších ílových častíc           

až po častice štrkové a samotné veľké úlomky horniny – balvanitú frakciu, ktoré sú plne nasýtené 

vodou, čo spôsobuje  to, že celá masa sa pohybuje dolu svahom ako lavína a vytvára si vlastné koryto. 

Ich vznik je najčastejšie viazaný na tú časť reliéfu, kde sa nachádza veľké množstvo zvetraného 

materiálu a svahy s väčším sklonom, prípadne na odlesnené lokality, kde sa pre prívalové prúdy 

nachádza priaznivý geologický podklad. Vo väčšine prípadov sú extrémne ničivé, nakoľko pôsobením 

gravitácie získavajú vyššiu hybnosť. 

2.3.2. Zeminy 

 V prípade zemín sa jedná o súhru viacerých podmienok respektíve pomerov, ktoré ovplyvňujú 

to ako sa bude správať svahovina, ak sa dostane do styku so zrážkovou vodou. 

 Keďže klimatické pomery v tomto prípade považujeme za spúšťač celého procesu, do úvahy        

ich nebudeme brať. Najzákladnejšou podmienkou pre vznik tej ktorej svahovej deformácie                         

sú geologické pomery územia a teda to, či je dané horninové prostredie náchylné k vzniku svahového 

pohybu. V prípade zemín je najdôležitejšia zrnitosť, uľahlosť a naviazanosť zeminy pokrývajúcej         

svah na horninové podložie. Dôležité je samozrejme aj samotné zloženie a zatriedenie zeminy, ktoré 

hrá taktiež dôležitú rolu z pohľadu procesu nasycovania svahu vodou. Svahy v oblasti, kde prevládajú 

ílovito-piesčité terciérne horniny, sú citlivejšie a rýchlejšie reagujú na zvýšené zrážkové úhrny                

ako svahy v oblasti kde prevládajú kriedové horniny (ZÁRUBA, MENCL, 1969). V geologickom prostredí 

Karpatského flyšu napríklad stačí k zvodneniu krátkodobá (niekoľkodňová až týždenná) zrážková 

anomália (RYBÁŘ, J., et al., 1998). Je taktiež rozdiel či voda spadne na svah, ktorý je čiastočne, alebo 

úplne zvodnený, prípadne je z dôvodu nedostatku zrážok úplne bez prítomnosti vody. Ďalšími 

podmienkami, ktoré môžu ovplyvniť uloženie, charakter a naviazanie zeminy na horninové podložie   

sú geomorfologické pomery daného územia, hlavne sklon svahu, prípadne to či dané územie bolo 

v minulosti zasiahnuté zemetrasením. Z tohto pohľadu je dôležité, či takto premiestnená svahovina 

nebude opäť náchylná na zosúvanie spôsobené práve jej nasýtením vodou pri určitej nasledujúcej 
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zrážkovej udalosti. Nakoľko ako píše RYBÁŘ (in ONDRÁŠIK, RYBÁŘ, 1991) je známe, že väčšina nových 

svahových porúch na prirodzených svahoch vzniká tam, kde už v minulosti došlo k svahovým pohybom. 

Dôležité sú samozrejme aj hydrogeologické pomery daného územia, teda napríklad to v akej hĺbke        

sa nachádza hladina podzemnej vody a aké sú jej oscilácie na základe padnutých zrážok. 

2.4. Zrážky ako možná príčina vzniku svahových pohybov 

 Rozhodujúcim faktorom pre vznik väčšiny zaznamenaných svahových deformácií na prírodných 

svahoch je podzemná a povrchová voda (MARSCHALKO, IDES, 2001), ktorej výskyt a hladina                   

pod povrchom úzko súvisí s klimatickými pomermi danej oblasti. Pre vznik zosuvov a sčasti aj zemných 

a prívalových prúdov je rozhodujúca dlhodobá zrážková bilancia, ktorá priamo ovplyvňuje obsah vody 

v horninovom masíve. Pre aktiváciu pohybov musí byť spravidla dosiahnutá určitá kritická úroveň 

zvodnenia (RYBÁŘ, et al., 2014). Najjednoduchšou a zároveň najekonomickejšou metódou                          

na hodnotenie vzniku alebo reaktivácie zosuvov, prípadne na prognózovanie ich výskytu v určitom 

území je preto analýza klimatických údajov. Ide predovšetkým o zrážky, pretože sa nachádzajú                 

na začiatku uvedených procesov a často iné údaje pred vznikom svahových pohybov                                       

ani nie sú k dispozícii. Z pozorovaní podmienok pri vzniku zosuvov vyplýva, že veľmi často                               

je rozhodujúcim spúšťacím faktorom pomerne krátkodobý proces intenzívnej infiltrácie zrážkových  

vôd do horninového prostredia. Infiltrovaná voda potom čiastočne doplní vlhkosť v nesaturovanej 

zóne a po jej nasýtení môže vyvolať vzostup hladiny podzemných vôd. Zdrojom tejto vody môžu           

byť spomínané dažďové zrážky, ale veľmi dôležitý je aj proces topenia snehu v jarnom období, najmä 

v prípade jeho rýchleho priebehu (KOPECKÝ, 2007). 

2.5. Analýza klimatických a hydrogeologických údajov pri skúmaní 

 príčin svahových pohybov 

 Sledovanie hydrogeologických a klimatických pomerov vo vzťahu k zosuvnej aktivite je jednou 

z nevyhnuteľných úloh, ktorými sa je pri výskume zosuvných území potrebné zaoberať. Primárnym 

cieľom je nájdenie ideálneho modelu správania sa horninového masívu vo vzťahu ku klimatickým 

a hydrogeologickým podmienkam. Empiricky už boli úspešne stanovené určite jednoduché závislosti. 

Tie však sú často platné len pre plytké svahové pohyby, ktoré spĺňajú podmienku, že boli vyvolané 

zrážkovou udalosťou s vysokou intenzitou a pomerne rýchlou infiltráciou vody do horninového masívu. 

V prípade hlbších svahových pohybov, prípadne zosuvov v ílovitých horninách, ktoré boli spôsobené 

rovnomerne rozdelenými zrážkami počas celého roku už nie sú závislosti vplyvu takýchto klimatických 

a hydrogeologických pomerov také jednoduché (podľa NOVOTNÝ, 2002). 
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 V prípade výskytu svahových pohybov na určitom území, u ktorých je predpoklad vplyvu zrážok 

na ich vznik, sa z údajov najbližších zrážkomerných staníc primárne analyzuje časový vzťah vzniku 

svahového pohybu k množstvu spadnutých zrážok. V najjednoduchších prípadoch sú závislosti pohybu 

zosuvu na zrážkach viditeľné už priamym porovnaním grafu pohybu so zrážkovými údajmi. Jednou 

z najvýhodnejších foriem analýzy dlhodobého vplyvu zrážok je potom buď metóda dvojročných 

respektíve trojročných postupne rozptýlených zrážkových úhrnov, alebo tzv. kumulatívna (súčtová) 

čiara rozdielov ročných zrážkových úhrnov od dlhodobého ročného priemeru úhrnu zrážok na určitej 

zrážkomernej stanici. Vyjadrenie zrážok takýmto spôsobom umožňuje uvážiť aj vplyv bezprostredne 

predchádzajúcich zrážok, ktoré môžu byť pre vznik svahového pohybu, prípadne jeho aktivizáciu 

určujúce (FRIZ, et al., 1986 in NOVOTNÝ, 2002). Pri dostatočne veľkom súbore zrážkových                          

dát a údajov o vzniku svahových pohybov je možné dáta spracovávať aj štatisticky. 

2.5.1. Metóda postupne rozptýlených zrážkových úhrnov 

 Ak sa jedná o malo priepustné horninové prostredie, vychádza sa z overeného predpokladu,  

že stavy podzemných vôd sú ovplyvnené zrážkami dvoch predchádzajúcich rokov v prípade 

dvojročných rozptýlených úhrnov (obr. 1), alebo troch predchádzajúcich rokov v prípade trojročných 

rozptýlených úhrnov. Pre pelitické horniny českej kriedy to overil Quido Záruba (ZÁRUBA, MENCL, 1969 

in RYBÁŘ,   et al., 2014). V prípade dvojročných rozptýlených úhrnov sa do priemeru započítava 

aktuálny rok plnou hodnotou a predchádzajúci hodnotou polovičnou. U trojročných rozptýlených 

úhrnov sa potom prvý rok započítava taktiež plnou hodnotou, minulý rok hodnotou zmenšenou             

na 2/3 a predminulý rok hodnotou zmenšenou na 1/3 (RYBÁŘ, et al., 2014). Touto metodikou sa 

potlačuje váha zrážkových úhrnov smerom do minulosti a obmedzuje sa tým nadhodnotenie zrážok 

z predchádzajúcich rokov, ktoré už nemajú tak značný vplyv na vznik daného svahového pohybu. 

 

Obrázok 1: Dvojročné rozptýlené ročné úhrny zrážok pre územie stredných a severných Čiech. Väčšou hviezdičkou je označené 
oživenie zosuvnej činnosti veľkého rozsahu, menšou hviezdičkou oživenie lokálneho významu. Na dolnej ose je červenými 
stĺpcami znázornený výskyt najväčších letných povodní a zelenými stĺpcami výskyt povodní predjarných.   
                         Zdroj: RYBÁŘ, J., et al., 2014. 
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2.5.2. Metóda súčtovej čiary 

 Všeobecnejšie využitie pre skúmanie zrážok ako možnej príčiny svahových pohybov poskytuje 

metóda kumulatívnej čiary rozdielov ročných zrážkových úhrnov od dlhodobého ročného priemeru 

úhrnu zrážok na danej zrážkomernej stanici (obr. 2). 

 

Obrázok 2: Súčtová čiara rozdielov medzi skutočnými a priemernými úhrnmi zrážok na lokalite Třebenice v období oživenia 
zosuvov ovplyvňujúcich tamojšiu železničnú trať. Je možné vidieť lokalizáciu vzniku pohybu na svahu v dobe trvania 
stúpajúceho úseku.           
                 Zdroj: STEMBERK, J., prezentácia 

Úhrny zrážok v takejto podobe vyjadrujú svoj trend v klesajúcich (úhrn zrážok oproti 

predchádzajúcemu roku klesá) a stúpajúcich úsekoch (množstvo zrážok oproti predchádzajúcemu roku 

stúpa), ktoré sa spravidla v závislosti na geografickej polohe cyklicky opakujú, pričom väčšina 

svahových pohybov sa vyskytuje v dobe trvania stúpajúcich úsekov a na ich vrchole, a zároveň rokov 

kedy bol úhrn zrážok väčší ako je dlhodobý priemer, prípadne prekročil kritickú hodnotu pre danú 

oblasť (podľa KOPECKÝ, 2007). 

2.5.3. Výpar a povrchový odtok 

 Dôležitým činiteľom je v prípade dlhodobých zrážkových pomerov výpar a samozrejme                

aj povrchový odtok. Je jasné, že všetka voda, ktorá spadne na zemský povrch sa nevsiakne                        
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a ak aj áno, z dlhodobého pohľadu sa jej určitá časť vždy, či už priamo z povrchu prípadne                               

aj z pripovrchovej časti horninového masívu odparí. Preto sa v prípade komplexného výskumu určujú 

nie spadnuté zrážky, ale zrážky efektívne. KOPECKÝ (2007) definuje efektívne zrážky ako maximálne 

potenciálne množstvo vody, ktoré môže infiltrovať pod povrch terénu. Zanedbáva sa tak časť zrážok, 

ktorá odtečie povrchovo, alebo sa zachytí na rastlinstve, prípadne sa vyparí priamo z povrchu. Preto  

sa môžeme stretnúť aj s tým, že zrážkové úhrny v teplých letných mesiacoch k zvyšovaniu zásob 

podzemných vôd výraznejšie neprispievajú vzhľadom k ich vysokej strate vplyvom výparu a čiastočne 

aj povrchového odtoku (obr. 3). Po započítaní výparu sa často dosahuje lepších korelácii medzi 

klimatickými vplyvmi, zvodnením horninového prostredia a aktivitou svahového pohybu        

(NOVOTNÝ, 2002). 

 

Obrázok 3: Priebeh skutočných zrážkových úhrnov a potenciálneho výparu na modelovej lokalite v JZ Nemecku. 
                 Zdroj: STEMBERK, J., prezentácia 

2.5.4. Zhrnutie 

 Je zrejmé, že každý prípad svahového pohybu má svoje špecifické rysy, je ovplyvnený odlišným 

počtom faktorov a tak aj na zrážky reaguje vlastným spôsobom (RYBÁŘ, 1994). Zásadným nedostatkom 

hydrologických metód je, že neumožňujú zastihnúť vzájomnú súhru vplyvu zrážok s ostatnými 

klimatickými faktormi. Podľa SILVIANO a PASUTO (1993) má pre vznik zosuvov veľký význam 

predovšetkým kombinácia intenzívnych zrážok s topením sa snehu, kedy sa do horninového masívu 

dostáva veľké množstvo vody. Je potrebné zdôrazniť aj to, že ani namerané hodnoty na zrážkomerných 

staniciach nemusia a často ani úplne nekorelujú s realitou, keďže množstvo spadnutej vody na určitú 

plochu môže významne ovplyvniť vietor, prípadne aj zastavanosť územia a to či sa jedná o otvorené 

priestranstvo, alebo lesný porast, kde ovplyvňujú množstvo spadnutých zrážok práve stromy. 
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Spomenuté parametre môžu byť rozdielne s tými, ktoré sa nachádzajú v mieste zrážkomernej stanice, 

čo dokáže rozdiel medzi úhrnmi na nich významne ovplyvniť. 
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3. VODA V ZEMINE 

 Ako je všeobecne známe, voda ovplyvňuje správanie sa zeminy vo viacerých ohľadoch. Je teda 

podstatný rozdiel, ak predmetom štúdie bude zemina nesaturovaná, čiastočne saturovaná, prípadne 

saturovaná úplne. Vysoký význam ma voda v zeminách v prípade ich pevnostných a deformačných 

charakteristík. 

3.1. Napätie v zemine 

 Zemina pozostáva z pevných častíc a vody, a zaťaženie na základoch alebo stenách                          

je kombináciou napätia v skelete zŕn zeminy a napätia pórovej vody. Vertikálne napätie 𝝈𝒛 v zemine 

v určitej hĺbke je dané váhou všetkého čo sa nachádza nad ňou – zŕn zeminy, vody, základov – a teda 

napätie spravidla s hĺbkou rastie. Preto je v určitých prípadoch potrebné k vertikálnemu napätiu 

samotnej zeminy (obr. 4a) pripočítať objemovú tiaž vody (obr. 4b), ak je ňou povrch pokrytý, alebo 

v prípade že sa hladina podzemnej vody nachádza nad miestom kde vertikálne napätie meriame, 

prípadne taktiež započítavame aj zaťaženie od základov (obr. 4c) ak sa nachádzajú na povrchu               

pod ktorým vertikálne napätie meriame. Keďže vertikálne napätie závisí na totálnej váhe zeminy,         

tak je známe aj ako totálne napätie (podľa ATKINSON, 2007). 

 

Obrázok 4: Vertikálne napätie v zemine.            
             Zdroj: ATKINSON, J., 2007 

3.2. Pórový tlak v zeminách a kapilárne sanie 

 Voda nachádzajúca sa v póroch saturovanej zeminy pôsobí tlakom, ktorý je známy ako pórový 

tlak 𝒖. Zvyčajne je charakterizovaný výškou hladiny v potrubí. Ak sa všetko nachádza v rovnováhe, tlaky 

vody vo vnútri a na vonkajšej stene sa rovnajú a pórový tlak je daný ako súčin výšky stĺpca vody                   

v potrubí 𝒉𝒘 a jej objemovej tiaže 𝜸𝒘. Pórový tlak na hladine vody je rovný nule a pozitívny                     

pod ňou. Nad hladinou podzemnej vody je potrebné rozlišovať saturovanú zónu v dôsledku kapilarity 



 

 
21 

kde je pórový tlak záporný a klesá lineárne so vzdialenosťou od hladiny, nesaturovanú zónu                     

kde je taktiež záporný avšak jeho zmeny s hĺbkou sú nelineárne, keďže sa v póroch okrem vody 

nachádza aj vzduch, prípadne vodná para. V suchej zemine, kde póry medzi zrnami zeminy vypĺňa        

iba vzduch je pórový tlak rovný nule. Priebeh pórového tlaku s hĺbkou a zmenou prostredia                          

je znázornený na obrázku č. 5. Saturovaná zemina nachádzajúca sa medzi hladinou vody a hladinou 

sania má hodnoty pórového tlaku záporné, môžeme ich nazvať taktiež sanie. Z toho vyplýva, že voda 

je pod tlakom a dostáva sa nad hladinu rovnako ako je tomu v prípade vody v kapiláre, ktorá by mala 

priemer ako póry v zemine. Sanie narastá ako záporný hydrostatický tlak smerom od hladiny vody 

k hladine kapilárneho sania. Ďalšou z vlastnosti sania je to, že čím jemnejšia je frakcia zeminy,               

tým je sanie väčšie. Sanie taktiež u čiastočne nasýtenej (nesaturovanej) zeminy zvyšuje jej pevnosť, 

vzniká tzv. kapilárna súdržnosť (podľa ATKINSON, 2007). V prírodných podmienkach sa pórový             

tlak navyše môže taktiež meniť v závislosti na pohybe zosuvu. Napríklad v oblasti kompresie sú pórové 

tlaky vyššie než by to obecne zodpovedalo, naopak v oblasti rozvoľnenia sú pórové tlaky zase nižšie                

než by podľa teórie mali byť (podľa ústneho zdelenia, NOVOTNÝ, 2016). 

 

Obrázok 5: Priebeh pórového tlaku s hĺbkou a zmenou prostredia.      
             Zdroj: ATKINSON, J., 2007 
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3.3. Voda ako faktor ovplyvňujúci správanie sa zeminy 

 Voda ovplyvňuje stabilitu svahov vo viacerých zásadne rozličných spôsoboch a tie sú popísané 

na bežne pozorovaných kolapsoch svahov. V prvom rade steny, respektíve svahy výkopov tesne             

po ich dokončení môžu skolabovať najmä kvôli uvoľneniu negatívneho prebytočného pórového tlaku 

a následnej prudkej zmeny pevnostných charakteristík zeminy na stene výkopu. Druhým prípadom sú 

svahy v okolí riečnych korýt prípadne jazier, kedy pri prudkom poklese hladiny môže dôjsť k zmene 

stabilitných pomerov svahu. To je spôsobené najmä tým, že voda v koryte podporuje stabilitu svahu 

koryta prípadne steny výkopu a pri odstránení tejto opory, teda pri poklese hladiny vody v koryte môže 

dôjsť k strate jeho pevnosti a to primárne z dôvodu prudkej zmeny vo výške pórového tlaku. Je však 

potrebné zohľadniť aj samotné prúdenie vody v koryte, ktoré môže ovplyvniť jeho steny. Zníženie 

pevnosti stien koryta toku, môže byť spôsobené aj zmenami rýchlosti prúdenia vody v ňom najmä pri 

vyšších vodných stavoch, kedy stúpa unášacia schopnosť vody. V treťom prípade sa potom jedná 

o vznik svahových nestabilít   po obdobiach so zvýšeným úhrnom zrážok. V tomto prípade stúpa hladina 

podzemnej vody nad normálnu úroveň, čo má za následok  vzrast pórového tlaku a s tým súvisiaci 

pokles efektívneho napätia (podľa ATKINSON, 2007). 
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4. DRUHY PEVNOSTÍ V ZEMINÁCH 

 V prípade študovania pevnostných charakteristík zemín sa rozlišujú tri základne druhy pevnosti 

a to pevnosť vrcholová, kritická a reziduálna. Každá z nich závisí na iných parametroch, či už sa jedná 

o počiatočné podmienky, druh zeminy, alebo o jej materiálové vlastnosti. 

 Vrcholová pevnosť je maximálna pevnosť, ktorú dokáže zemina vydržať. Závisí od stavu 

napätosti, štruktúry zeminy a hlavne na jej počiatočnej konsolidácii u jemnozrnnej frakcie, prípadne 

u hrubozrnných zemín na ich počiatočnom zhutnení. Vrcholová pevnosť teda necharakterizuje danú 

zeminu a pre rôzne počiatočné podmienky vykazuje rôzne maximálne hodnoty. Vrcholová pevnosť je 

teda stavová veličina danej zeminy.  

 Kritická pevnosť nezávisí na počiatočnej konsolidácii prípadne zhutnení, ani na pôvodnej 

štruktúre zeminy, alebo vlhkosti. Naopak závisí na type zeminy a jej materiálových parametroch      

a pre každú zeminu, či už bola na počiatku skúšky kyprá, alebo konsolidovaná dosiahne rovnakú 

hodnotu. Pri dostatočne dlhej šmykovej deformácii sa zemina nakoniec dostane do jednoznačne 

definovaného stavu, nastane ideálne splastizovanie, ktoré nazývame kritický stav, respektíve                

stav turbulentného tečenia. V prípade danej zeminy ju je možné dosiahnuť len pri určitej pórovitosti   

a preto kritický stav zeminy je viazaný na zmenu jej objemu. Môžeme teda povedať, že tento                

druh pevnosti je pre určitú zeminu parametrom. 

 Reziduálna pevnosť je naopak špecifický druh pevnosti, ktorý je charakteristický len pre určité 

ílovité zeminy skladajúce sa z plochých čiastočiek. Jedná sa o  vlastnosť zeminy, kedy sa po maximálnej 

zmene orientácie jednotlivých zŕn do smeru šmyku pevnosť ešte zníži a zemina prejde zo stavu 

turbulentného tečenia do stavu kedy takto usporiadané zrná zeminy kladú pri svojom pohybe v smere 

usporiadania jednotlivých zŕn minimálny odpor (laminárne prúdenie) a teda, jedná sa o minimálnu 

možnú pevnosť zeminy (podľa MAŠÍN, 1999). 

 V prípade pevnosti zmesi zemín, ktoré sa nachádzajú vo svojom prirodzenom prostredí                

je z pohľadu návrhu zemných telies vhodné použiť pevnosti kritické. Ak sa navyše jedná o svahové 

pohyby, ktoré sú vyvolané zrážkovou činnosťou, predpokladá sa aspoň čiastočné zvodnenie zeminy 

vodou a teda zmena jej vlastností. Podľa NOVOTNÝ (1998) pre každý svah existuje kritická hodnota 

pórového tlaku, pôsobiaca v kritickej oblasti vyvíjajúcej sa šmykovej plochy, ktorá spôsobí stratu 

stability svahu. 
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5. KONKRÉTNE PRÍKLADY SVAHOVÝCH POHYBOV S KLIMATICKÝM 

FAKTOROM AKO PRIMÁRNYM PÔVODCOM ICH AKTIVÁCIE 

 V tejto kapitole sa budem zaoberať konkrétnymi príkladmi svahových pohybov, ktoré boli 

spôsobené primárne zrážkovou činnosťou ako najvýznamnejším klimatickým činiteľom pre ich vznik. 

Pokúsim sa charakterizovať svahové pohyby, ktoré vznikli jednak dlhodobou infiltráciou zrážkovej vody 

do podložia, ako aj tie, ktoré vznikli jednorazovou zrážkovou udalosťou s vysokým úhrnom. Ďalšou 

vlastnosťou pre rozlíšenie jednotlivých svahových pohybov bude ich geografická lokalizácia, najmä 

vzhľadom k skôr spomenutým klimatickým pásmam, aj keď v dnešnej dobe prebiehajúcej klimatickej 

zmeny sa zrážkové anomálie vyskytujú aj na miestach, kde by sa podľa klimatickej zonálnosti vyskytovať 

nemali, respektíve nie v takej početnosti a intenzite. 

5.1. Hlinito-kamenité prúdy vo Vrátnej doline 

 Oblasť Vrátnej sa nachádza v severnej časti Stredného Slovenska v pohorí Malá Fatra. 

Z geologického pohľadu leží Vrátna dolina prevažne na vápencoch a dolomitoch, ktorých vrstvy               

sú uklonené do smeru údolia, pričom kvartérne sedimenty sú reprezentované delúviami pestrého 

litologického zloženia od kamenitých sutí až po deluviálne hliny prevažne s mocnosťou do 2 metrov. 

Vo výplni dolín horských tokov sa podľa geologickej mapy vyskytujú aluviálne náplavy týchto tokov 

(Geologická mapa Slovenska M 1:50 000). 

 Hlinito-kamenité prúdy vo Vrátnej, spolu so sprievodnými zosuvmi vznikli 21.7.2014 medzi 

15:00 a 18:00 v dôsledku zrážkových anomálií, ktoré na zrážkomernej stanici vo Vrátnej dosiahli 

celkový úhrn 52 mm. Po prepočítaní maximálnej radarovej odrazivosti na intenzitu zrážok však bolo 

zistené, že za niečo vyše 80 minút napadlo okolo 90 mm zrážok. Nakoľko sa však predpokladá,                   

že zrážkomerná stanica ležala mimo epicentra zrážok, nie je vylúčené, že na priľahlých kopcoch Vrátnej 

doliny spadlo počas búrky aj viac než 90 mm zrážok za spomínaných 80 minút (podľa LIŠČÁK,                       

et al., 2014). Jedná sa o množstvo zrážok, ktoré presahuje dlhodobý, priemerný mesačný úhrn zrážok 

v danej oblasti. Takéto množstvo zrážok spôsobilo úplné premočenie pôdneho povrchu až na skalný 

podklad a s tým súvisiaci vznik veľkého množstva zosuvov a hlinito-kamenitých prúdov tesne                

pod hrebeňom Malej Fatry (podľa SLP HZS, 2014), ktoré mali deštrukčné dôsledky v miestach                 

kde sa dolina spája do užšieho priesmyku. V odlučných častiach týchto zosuvov neveľkej hrúbky              

sa odtrhli pomerne malé, ale početné “platne“ zosuvného materiálu, ktoré sa spravidla pohybovali 

rýchlosťou 10 až 20 metrov za sekundu preferenčne lavínovými žľabmi, často krát po vegetačnom 

pokryve, keďže tieto plochy boli intenzívne zmáčané. Približne 800 metrov od dolnej stanice lanovky 

Vrátna – Chleb dosahovala mocnosť prívalového prúdu podľa stôp na nepoškodených stromoch                
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2 metre. Väčšina prúdov erodovala jednotlivé doliny až na skalný podklad. Celková kubatúra 

premiestneného materiálu bola odhadnutá na minimálne 100 000 metrov kubických (podľa LIŠČÁK,    

et al., 2014). Vážne poškodená bola dolná stanica kabínkovej lanovky na Chleb ako aj chata Vrátna 

a väčšina automobilov, ktoré parkovali na záchytnom parkovisku pri stanici lanovky. Veľké škody boli 

taktiež spôsobené vo vyústení doliny v obci Terchová. Na obrázku č. 6 je možné vidieť porovnanie 

situácie bezprostredne po udalosti a s odstupom jedného roku. 

 

Obrázok 6: Porovnanie rozsahu udalosti zo dňa jej uskutočnenia a jeden rok po nej.    
                   Zdroj: vľavo SLP HZS, 2014 a vpravo súkromný archív autora 

  Z pohľadu rozdelenia spočívajúceho na type zrážkovej udalosti a jej geografickej polohe sa teda 

jednalo o svahové pohyby spôsobené jednorazovou zrážkovou udalosťou s vysokým úhrnom 

lokalizovaných v oblasti kontinentálneho podnebia. 

5.2.  Séria Zosuvov v oblasti údolia Tessina 

 Oblasť zosuvov Tessina je lokalizovaná v severovýchodnej časti Talianska v okrese                    

Chies d’Alpago, ktorý patrí do provincie Belluno. Z geologického hľadiska sa v študovanej oblasti zosuvu 

nachádzajú vápence, ktoré tvoria hlavnú časť horninového zloženia vrcholu Mt. Teverone, ktorý             

sa nachádza v predhorí Álp v pohorí Dolomity. Vystupujúc na úpätí Mt. Teverone sa ďalej nachádza 

flyšová formácia pozostávajúca zo striedania slieňovito-ílovitých a vápenco-pieskovcových vrstiev 

s mocnosťou 1000 až 1200 metrov. Táto formácia tvorí nepriepustné podložie v celej oblasti zosuvu. 
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Kvartér je v danej oblasti tvorený kamennou suťou pochádzajúcou z vrcholu Mt. Teverone 

a ľadovcových sedimentov v údolí rieky Piava. 

 

Obrázok 7: Zosuv Tessina, ktorý zasiahol obec Funes.       
                   Zdroj: http://coastalandgeotechnicalservices.com 

 Zosuv Tessina (obr. 7) bol prvý krát aktivovaný 30.10.1960 po období výdatných zrážok 

s celkovým úhrnom 398,7 mm za 30 dní. V rámci tejto udalosti bol premiestnený materiál o objeme 

približne milión metrov kubických, ktorý bol zvodnený na vysokej úrovni a prešiel do prívalového prúdu 

stekajúceho údolím Tessina. K druhej väčšej reaktivácii došlo v decembri 1962 taktiež po výdatnej 

zrážkovej činnosti, kedy počas novembra spadlo 251,2 mm zrážok. V roku 1963 dosiahla odlučná oblasť 

šírku 2250 metrov a celkový odhadovaný objem premiestneného materiálu 2,5 milióna metrov 

kubických. Po sérii týchto udalostí boli v hornej časti zosuvnej oblasti nainštalované odvodňovacie 

systémy na reguláciu hladiny podzemnej vody a v spodnej časti vykopaný umelý kanál 

a zabezpečovacia priehrada. V období medzi rokmi 1963 až 1992 sa objavil väčší počet reaktivácií 

zosuvu po dlhších obdobiach zrážok, ktoré ústili do vrstvenia sa jednotlivých akumulácií s výslednou 

mocnosťou od 30 do 50 metrov. V apríli 1992 po roztopení snehu, za ktorým nasledovalo obdobie 

výdatných dažďov (úhrn zrážok bol 160 mm za 15 dní) skolabovala ľavá strana údolia toku Tessina 

s približným objemom milión metrov kubických presunutého materiálu. Jednalo sa o zosuv s rotačnou 

šmykovou plochou a hĺbkou od 20 do 30 metrov, ktorý obsahoval aj materiál flyšovej formácie.            
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Ten spôsobil poškodenie vybudovanej infraštruktúry v spodnej časti zosuvného územia. Z dôvodu 

premiešania sa zosunutého materiálu s vodou z toku Tessina došlo k jeho postupnej transformácii       

na bahnotok. V nasledujúcich mesiacoch do júna pretieklo vo forme tohto prívalového prúdu približne 

600 až 700 tisíc kubických metrov materiálu (podľa SILVANO, PASUTO, 1993). 

 Z pohľadu rozdelenia spočívajúceho na type zrážkovej udalosti a jej geografickej polohe sa teda 

jednalo o sériu svahových pohybov spôsobených primárne dlhodobými a výdatnými obdobiami 

zrážkovej činnosti s kumulatívnym vysokým úhrnom lokalizovaných v pripobrežnej oblasti mierneho 

podnebia. 

5.3. Zosuvy v okolí a priamo v aglomerácii mesta Kuala Lumpur 

 Z geografického hľadiska sa hlavné mesto Malajzie Kuala Lumpur nachádza v rovníkovej oblasti 

(obr. 8). Táto oblasť sa z klimatického hľadiska vyznačuje dvoma výraznými obdobiami dažďov (letný 

a zimný monzún) s priemerným denným úhrnom zrážok v rozmedzí 20 až 50 mm. S ohľadom                    

na geologické zloženie oblasti sa jedná primárne o podložie zložené z granitu, fylitu, svoru a vápenca. 

Z dôvodu vysokej zvetranosti podložia sa jedná o piesčito-prachovité zeminy s mocnosťou vrstiev 

pohybujúcou sa v rozmedzí od 15 do 30 metrov, ktoré sú jednou z príčin vzniku svahových pohybov. 

Z hľadiska reliéfu sa územie delí na dva oblasti a to časť s vysokým sklonom svahov na úrovni                     

30 až 60 stupňov vo východnej časti študovaného územia a časť s nižším sklonom svahov na úrovni     

10 až 35 stupňov nachádzajúcu sa v centrálnej a západnej časti študovanej oblasti (podľa 

ALTHUWAYNEE, et al., 2015). 

 ALTHUWAYNEE, et al. (2015) vo svojej štúdii skúma svahové pohyby v období rokov 2000 až 

2012, ktoré mali škodlivý vplyv na infraštruktúru, prípadne spôsobili početné zranenia, prípadne                     

smrť obyvateľov v oblasti. Jedná sa o celkovo 22 zosuvných udalostí rovnomerne rozložených v danom 

časovom intervale. Vo východnej, kopcovitej časti územia, sa svahové pohyby vyskytovali v prípade 

denného úhrnu zrážok v rozmedzí od 25 až 80 mm a najčastejšie v období letného monzúnu. Naopak 

svahové pohyby v centrálnej a západnej časti študovanej oblasti s nižším sklonom svahov sa vyskytovali 

vtedy, ak bol dosiahnutý denný úhrn zrážok v rozmedzí od 25 až 60 mm, zároveň ale najčastejšie 

v období zimného monzúnu. Zo spomínaného počtu 22 zosuvov v troch prípadoch (v rokoch 2002, 

2008 a 2012), prekročil 30-dňový úhrn zrážok 480 mm. Všetky sú lokalizované vo východnej časti 

študovanej oblasti s vyššími sklonmi svahov. Zároveň sú všetky tri svahové pohyby charakteristické 

tým, že počas dňa vzniku daného svahového pohybu bol 24-hodinový úhrn zrážok menší                            

ako 30 mm a 5-dňový kumulatívny úhrn zrážok neprekročil 85 mm a teda sa jednalo o svahové pohyby, 

ktoré neboli spôsobené len jednou zrážkovou udalosťou s vysokým úhrnom v daný                                       

deň, tá už len spôsobila prekročenie kritickej hodnoty pórového tlaku pre dané prostredie a zaktivovala 
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daný svahový pohyb. V spomínanej skupine 22 svahových pohybov sa však vyskytujú aj také, kedy       

24-hodinový úhrn zrážok prekročil 90 mm a teda je možné predpokladať, že tieto svahové pohyby boli 

spôsobené primárnej jednou zrážkovou udalosťou s vysokým úhrnom. 

 

Obrázok 8: Lokalizácia oblasti ako aj znázornenie rozloženia lokalít jednotlivých svahových pohybov.  
                    Zdroj: ALTHUWAYNEE, O., F., et al., 2015 
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 Z pohľadu rozdelenia spočívajúceho na type zrážkovej udalosti a jej geografickej polohe sa teda 

jednalo o sériu svahových pohybov spôsobených primárne dlhodobými a výdatnými obdobiami 

zrážkovej činnosti s kumulatívnym vysokým úhrnom a v ojedinelých prípadoch aj jednou zrážkovou 

udalosťou s vysokým zrážkovým úhrnom lokalizovaných v monzúnových oblastiach tropického 

podnebia. 

5.4. Séria prívalových prúdov v okolí obce Arshan 

 Obec Arshan s nadmorskou výškou 893 m. n. m., nachádzajúca sa na Sibíri v južnej časti Ruska, 

v blízkosti hraníc s Mongolskom a jazera Bajkal, je situovaná na úpätí južného svahu pohoria Tunka, 

v miestach kde sa rieka Kyngarga vlieva do údolia Tunka. Pohorie Tunka je orientované v smere  

východ-západ a je ľadovcového pôvodu. Z pohľadu klimatickej členitosti sa teda jedná o kontinentálne 

subarktické podnebie. Priemerná ročná teplota v tejto oblasti dosahuje -1,4 °C čo spôsobuje vo väčšine 

roka vznik sezónneho permafrostu, pričom roztopená mocnosť povrchu začiatkom júla nepresahuje 

bežne 0,7 metra. Z pohľadu zrážkovej činnosti dominuje letné obdobie v pomere 70:30. V oblasti obce 

Arshan dosahujú ročné úhrny zrážok v priemere okolo 750 mm, čo je v priemere                                          

o 200 mm viac, ako na stanici Tunka, ktorá sa nachádza zhruba 20 km južnejšie v údolí. V lete môže 

úhrn zrážok dosiahnuť vo výnimočných prípadoch hodnôt až 170 mm/mesiac. Geologické zloženie 

pohoria Tunka v oblasti výskytu prívalových prúdov sa skladá výhradne z rúl, granitických rúl a svorov 

s prímesami tenkých vrstiev mramoru a kvartérnych sedimentov (SUMBURGH, 1971 in KADETOVA,      

et al., 2015). Kvartérne sedimenty sú zložené z fluviálno-glaciálnych sedimentov, aluviálnych 

sedimentov a proluviálno-deluviálnych sedimentov, ktorých veľkosť zŕn sa pohybuje od vyše dvoch 

metrov v priemere až po piesčitú frakciu (podľa KADETOVA, et al., 2015). 

 V noci z 27. na 28. júna 2014 sa oblasťou podľa lokálnych obyvateľov prehnala prudká prietrž 

mračien, ktorá spôsobila sedem prívalových prúdov rôznych veľkostí, ktoré mali pôvod na svahoch 

pohoria Tunka v blízkosti obce Arshan. Ráno 28. júna sa objavili prvé prívalové prúdy valiace                       

sa do údolia. Silu týchto prívalových prúdov je možné súdiť podľa toho, že boli premiestnené aj veľké 

balvany s priemerom viac ako 5 metrov (obr. 9). Rýchlosť ich toku sa pohybovala na úrovni                          

od 4,8 do 13,07 m/s. Tieto prívalové prúdy spôsobili vznik často aj viac ako meter hlbokých eróznych 

rýh (obr. 9). Stopy na stromoch naznačovali taktiež to, že v najvyššom stave dosahovali tieto prívalové 

prúdy v oblastiach náplavových kužeľov výšku viac ako 5 metrov. Materiál prívalových prúdov               

mal pôvod v ľadovcových karoch vo výškach od 1640 do 1850 m. n. m. Z dôvodu zanedbateľnej 

priepustnosti permafrostu sa v nich akumulovalo veľké množstvo vody, ktoré následne porušilo 

materiál prednej morény. Mocnosť náplavových sedimentov týchto prívalových prúdov dosiahla 5 

metrov v prípade frakcie väčšej ako 0,075 mm a 1 meter v prípade frakcie menšej ako 0,075 mm ktorá 
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bola naakumulovaná následnými slabšími prívalovými prúdmi. Zo zrnitostnej analýzy bolo zistené,                   

že delúvium bolo v prívalových prúdoch zastúpené 69% častíc, ktoré boli menšie ako 1 mm, čo 

spôsobilo vyššiu únosnosť samotného prúdu. Celková plocha kde sa nachádzal naakumulovaný 

materiál dosiahla 670 tisíc metrov štvorcových pri objeme viac ako 3 milióny metrov kubických. Aj keď 

je jasné, že tieto prívalové prúdy spôsobili prudké zrážky, nie je možné fakticky overiť ich úhrn, keďže 

najbližšia fungujúca zrážkomerná stanica Tunka sa nachádza až 20 km južne od svahov pri obci Arshan. 

Je to však možné porovnať s historickými udalosťami z roku 1962 kedy intenzívne zrážky (merané na 

v roku 1997 zrušenej meteorologickej stanici Arshan) s dvojdňovým kumulatívnym úhrnom 176 mm 

spôsobili taktiež početné prívalové prúdy. Prípadne s udalosťou z roku 1971, kedy povodne na rieke 

Kyngarga spôsobené prietržou mračien s úhrnom 90,4 mm zdemolovali domy a mosty v obci. Podľa 

očitých svedkov udalostí v roku 1971 a 2014, boli však zrážky spôsobujúce povodeň v roku 1971 

silnejšie ako tie, ktoré spustili sériu prívalových prúdov v roku 2014. Je teda možné predpokladať,          

že úhrn zrážok v noci na 28. júna 2014, ktorý spôsobil následné spustenie série prívalových prúdov     

bol minimálne na úrovni 90 mm (podľa KADETOVA, et al., 2015). 

 

Obrázok 9: V pravej časti obrázku koryto prívalového prúdu, vľavo balvan premiestnený prívalovým prúdom. 
           Zdroj: KADETOVA, A., V., et al., 2015 

 Z pohľadu rozdelenia spočívajúceho na type zrážkovej udalosti a jej geografickej polohe sa teda 

jednalo o sériu prívalových prúdov spôsobených jednou zrážkovou udalosťou s vysokým zrážkovým 

úhrnom lokalizovanou v subarktických oblastiach kontinentálneho podnebia. 
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5.5. Prívalové prúdy na svahoch Ánd v Čile a Argentíne 

 Z geografického hľadiska sa záujmové územie nachádza v rozmedzí 32° až 34° južnej 

geografickej šírky, pričom najväčšia časť prívalových prúdov sa vyskytla v údoliach Maipo a Aconcagua            

na Čilskej strane a pozdĺž údolia rieky Mendoza v Argentíne. Jedná sa teda o východné a rovnako            

aj západné svahy Ánd, ktoré sa nachádzajú v semiarídnom pásme suchého podnebia. Územie                     

je charakteristické nízkym úhrnom zrážok. Na východnej, Argentínskej strane svahov                                   

Ánd dosahuje priemerný ročný zrážkový úhrn 200 mm, výnimočne dosahuje v maximách hodnôt           

až do 500 mm/rok. Západná strana svahov Ánd a teda územie Čile je charakteristické mierne vyššími 

priemernými ročnými úhrnmi zrážok, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 300 mm v centrálnej časti údolí 

až po 750 mm/rok v ich najvyšších bodoch. Z pohľadu geológie bola najväčšia časť Centrálnych             

Ánd vytvorená počas Andskej orogenézy a je teda charakterizovaná mladším reliéfom, prudkou 

topografiou a vysokými sklonmi svahov. V prípade centrálnej časti Ánd sa jedná prevažne o vulkanické 

horniny z obdobia eocénu a miocénu, ktoré prekrývajú marínne sedimenty (vrstvy čiernej bridlice, 

pieskovcov, vápencov a sadrovca) a vulkanické horniny mezozoika. V prípade východnej časti               

Ánd sa jedná taktiež prevažne o vulkanické horniny z obdobia neskorého paleozoika (perm) až skorého 

mezozoika (trias). V študovanej oblasti sa taktiež nachádzajú aktívne sopky (podľa SEPÚLVEDA, et al., 

2014). 

 Prvé zo série prívalových prúdov sa začali objavovať 12. januára na Argentínskej strane v údolí 

rieky Mendoza a boli spôsobené intenzívnou zrážkovou udalosťou, nakoľko v tomto čase je na južnej 

pologuli leto a búrky sú v tomto období najmä v týchto vyššie položených oblastiach bežné.               

O dva dni neskôr sa zaktivizovali početné menšie prívalové prúdy, ktoré pokračovali aj nasledujúci   

deň. Tieto boli väčšinou spôsobené saturáciou jemnozrnného materiálu pochádzajúceho zo zvetraných 

granitických hornín a teda obsahovali z najväčšej časti jemnozrnný materiál s prítomnosťou 

horninových blokov o priemere do 0,7 metra. Väčšina z prívalových prúdov, ktoré boli po objemovej 

stránke menšie (súhrnne bolo mobilizovaných len niečo vyše 750 metrov kubických) sa akumulovala 

vo forme náplavových kužeľov do miest medzinárodnej komunikácie, vedúcej pozdĺž rieky, medzi 

Argentínou a Chile, ktorá bola z tohto dôvodu neprejazdná. V západnej časti študovanej oblasti               

sa najničivejší prívalový prúd uvoľnil 21. januára v údolí Maipo. Odhadovaný objem premiestnenej 

hmoty bol viac ako 5000 metrov kubických. Zároveň bola zaznamenaná aj maximálna 5 metrová 

mocnosť tohto prívalového prúdu (v hornej časti postihnutej oblasti) na základe stôp na mostoch 

ponad rieku Maipo. Výsledná akumulácia dosahovala 2 metre v strednej časti a menej ako jeden meter 

v akumulačnej oblasti. Materiál bol zložený z dobre vytriedených úlomkov vulkanických hornín 

s priemerom od 5 do 20 mm s niekoľkými blokmi s priemerom až jeden meter, prípadne väčšími        

(obr. 10). 7. februára sa objavilo ďalších viac ako 38 zosuvov pozdĺž údolia rieky Mendoza, čoho 
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výsledkom bolo prerušenie dopravy na medzinárodnej komunikácií po dobu piatich dní. Prvý z týchto 

prívalových prúdov bol zaznamenaný v skorých ranných hodinách a obsah premiestneného materiálu 

bol odhadnutý na približne 115 tisíc metrov kubických. Mocnosť akumulačnej oblasti nad cestou 

dosiahla až 2 metre, pričom bola zložená najmä z balvanov o priemere 0,3 až 0,6 metra, kým najväčšie 

premiestnené bloky mali v priemere až 1,3 metra. Prevažne sa v tomto prípade jednalo o ryolitické 

vulkanické horniny. Aj keď nie sú dostupné žiadne relevantné informácie o úhrnoch zrážok, keďže         

sa jedná opäť o zdrojové oblasti položené na hrebeňoch hôr, kde nie sú lokalizované žiadne 

meteorologické stanice, je možné tvrdiť, že tieto prívalové prúdy boli spôsobené výrazne lokálnymi 

letnými búrkami (úhrny na okolitých zrážkomerných staniciach sú malé, respektíve zanedbateľné). 

Dôležitým poznatkom je však fakt, že leto v roku 2013 bolo v oblasti nadpriemerne bohaté na zrážky. 

Napríklad úhrn zrážok zaznamenaný len za polovicu mesiaca február na meteorologickej stanici 

v meste Mendoza bola 60 mm, takže sa jednalo o 50 percent vyšší úhrn zrážok oproti priemernému 

mesačnému historickému úhrnu pre daný mesiac (podľa SEPÚLVEDA, et al., 2014). 

 

Obrázok 10: Akumulačná zóna jedného z prívalových prúdov s ukážkou jedného z najväčších premiestnených balvanov.
           Zdroj: SEPÚLVEDA, S., A., et al., 2014 

 Z pohľadu rozdelenia spočívajúceho na type zrážkovej udalosti a jej geografickej polohe sa teda 

jednalo o sériu prívalových prúdov spôsobených jednou zrážkovou udalosťou s vysokým zrážkovým 

úhrnom lokalizovanou vo vysokohorskom prostredí semiaridných oblastí suchého podnebia. 
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5.6. Zosuvy v Beskydách v roku 2010 

 Oblasť Beskýd nachádzajúca sa na území Českej Republiky sa rozprestiera na 49. rovnobežke 

severnej pologule a z klimatického hľadiska podľa vyššie spomenutej Köppenovej klasifikácie 

klimatických pásiem sa jedná o vlhké kontinentálne podnebie. Z geomorfologického hľadiska sa jedná 

kvôli veľkej rozlohe o zložitý komplex a usporiadanie hornatín a pahorkatín s najvyšším bodom, 

vrcholom Lysej hory (1324 m n. m.), a najnižším bodom v podobe hladiny Rožnovskej Bečvy pri obci 

Zubří (350 m n. m.). Z pohľadu klímy reprezentujú Beskydy región Českej Republiky s najvyššími 

extrémnymi dennými úhrnmi zrážok, často presahujúcimi aj 150 mm/deň (ŠTEKL, et al. in PÁNEK,           

et al., 2011). Lysá hora patrí s ročným priemerným úhrnom zrážok na úrovni 1390,8 mm medzi 

zrážkovo najbohatšie oblasti Českej Republiky (AOPK ČR, 2016), pričom veľmi významnou formou 

zrážok je sneh. Geologicky je celé územie chránenej krajinnej oblasti Beskydy súčasťou flyšového 

pásma Západných Karpát. Z hľadiska horninového zloženia sa jedná o pásmo, ktoré sa vyznačuje 

mnohonásobným rytmickým striedaním ílovcov, prachovcov, pieskovcov a zlepencov so silne 

premenlivými mocnosťami vrstiev od niekoľkých cm až do niekoľkých desiatok metrov (podľa AOPK 

ČR, 2016) prekryté kvartérnymi fluviálnymi, eolickými a glaciálnymi sedimentami. 

 Extrémne vysoké úhrny zrážok boli zaznamenané v severovýchodnej časti Českej Republiky 

v Beskydách v priebehu 16.-18. mája 2010. Úhrn zrážok dosiahol už 15. mája úrovni                                        

20-30 mm vo vyšších polohách, avšak v nasledujúcich dňoch a to konkrétne 16. a 17. mája dosiahli       

na viacerých meteorologických staniciach denné úhrny zrážok hodnoty vyššie ako 100 mm. V celkovom 

súčte za obdobie 16.-18. mája napadlo na viacerých meteorologických staniciach viac ako 250 mm 

zrážok, pričom najvyšší úhrn zrážok bol zaznamenaný na meteorologickej stanici v meste Třinec           

a to až 327,6 mm. Extrémne zrážky v priebehu týchto troch dní vo výsledku spôsobili, že na mnohých 

lokalitách bol celkový májový úhrn zrážok viac ako tri krát vyšší ako dlhodobý priemer pre tento mesiac 

v rokoch 1961-2000. Mimo svahových pohybov tieto extrémne zrážky vyvolali povodne na početných 

tokoch, niektoré z nich boli klasifikované dokonca do kategórie “storočná voda“. Presne 150 svahových 

pohybov spôsobených týmito extrémnymi zrážkami bolo zaznamenaných, pričom je možné 

predpokladať, že sa aktivovalo viacero ďalších svahových pohybov (podľa BAROŇ, et al., 2011                   

sa jednalo až o 189 aktívnych zosuvov na území Českej Republiky), ktoré nepredstavovali priame riziko 

pre infraštruktúru a ľudské obydlia a teda neboli nahlásené miestnym úradom a do tohto počtu neboli 

zarátané. Z celkového počtu 150tich svahových pohybov bolo priamo na mieste zmapovaných 

a zameraných 134. Aktivácia všetkých svahových pohybov prebehla medzi 15. až 25. májom 2010 

pričom väčšina z nich bola aktivovaná 18.5.2010 teda v deň kedy skončilo trojdňové obdobie 

intenzívnej zrážkovej činnosti. Väčšina, konkrétne 88% svahových pohybov mala rozlohu do jedného 

hektára a len zvyšných 12% túto rozlohu presiahlo. Najväčší aktivovaný svahový pohyb bol lokalizovaný 
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na svahoch vrcholu Girová. Tento bol ako jediný klasifikovaný do kategórie svahových pohybov 

s hlbokou šmykovou plochou, ostatné patrili do kategórie stredných (šmyková plocha nachádzajúca    

sa v hĺbke 10-30 m), prípadne plytkých svahových pohybov (šmyková plocha nachádzajúca s v hĺbke  

do 10tich metrov). Dve tretiny zaznamenaných svahových pohybov zasiahli nekonsolidované kvartérne 

sedimenty, v 16% prípadov boli svahovými pohybmi zasiahnuté aj flyšové vrstvy ílovcov a prachovcov. 

Väčšina, konkrétne 67% svahových pohybov sa nachádzalo v svahovitom teréne, prevažne so sklonmi 

svahov vyššími ako 25°. Zároveň je nutné podotknúť, že 70% svahových pohybov vyvolaných 

zrážkovými udalosťami z mája roku 2010 bolo reaktivovaných, prípadne sa nachádzalo                                   

na akumuláciách  starších (Holocénnych prípadne historických) svahových pohybov. 65% z celkového 

počtu 150tich zaznamenaných svahových pohybov bolo vymedzených do oblastí kde celkový májový 

úhrn zrážok v roku 2010 presiahol dlhodobý májový priemer viac ako tri krát (podľa PÁNEK, et al., 

2011). 

 Z pohľadu rozdelenia spočívajúceho na type zrážkovej udalosti a jej geografickej polohe sa teda 

jednalo o sériu svahových pohybov spôsobených sériou zrážkových udalostí s vysokým zrážkovým 

úhrnom v priebehu troch dní lokalizovanou v horskom teréne vlhkého kontinentálneho podnebia. 

5.6.1. Svahový pohyb na kóte Girová 

 Najväčší svahový pohyb, zo série svahových pohybov asociovaných s vyššie spomínanými 

zrážkovými udalosťami, s celkovou plochou približne 20 hektárov, dĺžkou približne 1150 metrov 

a odhadovaným množstvom premiestnených horninových hmôt na úrovni 2-3 milióny metrov 

kubických sa aktivoval na južných svahoch kóty Girová (839 m n. m.). Jedná sa o najväčší prúdový zosuv, 

ktorý sa objavil na území Českej Republiky v posledných desaťročiach (podľa PÁNEK, et al., 2011). 

Jednalo sa o svahový pohyb zaradený do kategórie svahových pohybov s hlbokou šmykovou plochou 

a pohybujúci sa pozdĺž rotačnej šmykovej plochy. Aktivoval sa v skorých ranných hodinách 19. mája 

2010 po výdatných zrážkach s celkovým úhrnom 244.6 mm v priebehu predchádzajúcich štyroch         

dní (namerané na najbližšej meteorologickej stanici Jablunkov vzdialenej približne 5 km) a kompletne 

sa zastavil až pár dní po aktivácii. Samotný svahový pohyb sa rozpohyboval pozdĺž existujúcej hlboko 

uloženej gravitačnej deformácie a bol sprevádzaný zvodnením pohybujúcej sa hmoty pozostávajúcej   

z akumulácií starších svahových pohybov, úlomkov hornín a organicky bohatých sedimentov. Tento 

konkrétny svahový pohyb nespôsobil žiadne zásadné škody infraštruktúre, prípadne ľudským 

obydliam, ako tomu bolo v prípade mnohých svahových pohybov spôsobených rovnakými zrážkovými 

udalosťami. Najväčšie škody utrpel len lesný porast a prerušených bolo zopár lesných a lokálnych ciest 

rovnako ako aj miestne rozvody pitnej vody a energií (podľa BAROŇ, et al., 2011). 
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Obrázok 11: (A) Schematické znázornenie zosuvu na svahoch kóty Girová, (B) Rez zosuvom.   
                         Zdroj: BAROŇ, I., et al., 2011 
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5.7. Zosuv pôdy pri meste Třebenice 

 Zosuvná lokalita Třebenice sa nachádza v Českom stredohorí, ktoré patrí k miestam 

s najväčším výskytom svahových deformácií na území Českej Republiky (BALEK, et al., 2014). 

Z geografického hľadiska sa oblasť nachádza na 50. rovnobežke severnej pologule a z klimatického 

hľadiska podľa vyššie spomenutej Köppenovej klasifikácie klimatických pásiem sa jedná o vlhké 

kontinentálne podnebie. Geomorfologicky sa jedná o členitú kopcovitú oblasť. Modelová lokalita          

sa konkrétne nachádza na juhovýchodnom svahu kóty Malá kozí horka (329 m n. m.) vzdialenej 

približne kilometer juhozápadným smerom od mesta Třebenice. Po klimatickej stránke sa jedná 

o oblasť nachádzajúcu sa v zrážkovom tieni Krušných hôr s priemernými ročnými úhrnmi zrážok             

na úrovni 450 mm (InMeteo, 2015) na meteorologickej stanici Doksany, nachádzajúcej sa 12 km VJV 

od mesta Třebenice. Pričom zrážkovo najbohatším mesiacom v roku v oblasti Českého stredohoria        

je júl      (AOPK, 2016). Geologicky môžeme Malú kozí horku zaradiť medzi neovulkanity. Treťohorné 

vulkanity sú v modelovej lokalite prerážané vrchnokriedovými sedimentami, strednú a dolnú časť 

svahov potom tvoria kriedové horniny a ílovité delúviá (NOVOTNÝ, 2002). 

 Na tejto lokalite v okolí mesta Třebenice dochádzalo k vzniku svahových pohybov 

podmienených zvýšeným zrážkovým úhrnom už aj koncom 19. storočia. Prvé mapové omedzenie 

zosuvného územia bolo prevedené Hübschom v roku 1916 (PAŠEK, 1964 in NOVOTNÝ, 2002). 

Inžinierskogeologické mapovanie na tejto lokalite potom prebehlo v rokoch 1962 a v roku 1982, kedy 

bolo zosuvné územie rozdelené na 3 samostatné zosuvy po opätovnom obnovení svahových pohybov 

z decembra roku 1981. Priemerná mocnosť zosunutých hmôt bola na úrovni 5 – 10 metrov. Šmykové 

plochy boli v tomto zosuve zložené z plôch rotačných ako aj planárnych (podľa NOVOTNÝ, 2002). 

Svahovým pohybom porušená plocha hlavnej časti zosuvu na krížení železničnej trate s cestou 

spájajucou mesto Třebenice s obcou Dlažkovice dosahovala podľa identifikačnej karty svahovej 

nestability približne 67 500 metrov štvorcových čo pri mocnosti telesa zosuvu v rozmedzí od piatich   

do desiatich metrov znamená objem premiestnených hmôt na minimálnej úrovni približne 300 000 

metrov kubických. Aktivizácii svahových pohybov v decembri roku 1981 predchádzali zrážkovo výrazne 

nadpriemerné mesiace júl a október čo svedčí o tom, že daný svahový pohyb nebol vyvolaný jednou 

zrážkou udalosťou ale na jeho aktivizáciu mala vplyv dlhodobá zrážková aktivita počas celého roku 

1981. 

 Z pohľadu rozdelenia spočívajúceho na type zrážkovej udalosti a jej geografickej polohe sa teda 

jednalo o sériu svahových pohybov spôsobených dlhodobým kumulatívnym úhrnom zrážok 

lokalizovaným v kopcovitom teréne vlhkého kontinentálneho podnebia.  
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ZÁVER 

Cieľom tejto práce bolo zhromaždiť poznatky o vplyve zrážok, ako klimatického faktora,             

na vznik svahových pohybov. Spracovať ich a spolu s charakterizovaním autorom vybraných 

konkrétnych udalostí vo svete podať ucelený popis problematiky. Týmto spôsobom bolo zámerom 

upozorniť na existenciu potenciálne nebezpečných lokalít, náchylných na vznik svahových pohybov, 

v oblasti mierneho klimatického pásma počas prebiehajúcej klimatickej zmeny a s ňou súvisiacich 

zmien v rozložení, počte a intenzite zrážok a pri čoraz častejšom výskyte extrémnych zrážkových 

anomálií na danom území. Pomocou širokého spektra publikácií, zaoberajúcich sa všeobecnou 

problematikou svahových pohybov, ako aj tých, ktoré sa primárne venovali práve vplyvu zrážok              

na ich vznik som sa snažil zostaviť prehľadnú publikáciu zhrňujúcu dostupné poznatky o problematike 

vo forme dostupnej komukoľvek zaujímajúcemu sa o danú problematiku, nie len z radov odbornej 

verejnosti. Materiály pre charakteristiku jednotlivých svahových pohybov boli prevažne brané                 

zo série periodík Landslides ako jednej z najprestížnejších publikácií venujúcich sa všeobecne tematike 

svahových pohybov. 

V prvej časti práce venovanej základnej charakteristike svahových pohybov ako súčasti 

dynamickej časti prírodného prostredia som sa snažil poukázať na svahové pohyby ako na pre človeka 

a infraštruktúru nebezpečný jav podmienený veľkým počtom faktorov a podmienok, ktorými                    

sú spôsobované. Zároveň táto časť obsahuje stručný prehľad rozdelení svahových pohybov                     

a to konkrétne podľa rýchlosti pohybu hmoty po svahu, spôsobe tohto pohybu a príčinami, ktoré tento 

pohyb spôsobili. 

Druhá časť práce bola ucelene venovaná charakteristike zrážok, či už z pohľadu meteorológie 

a klimatológie, geografie ako aj z pohľadu vplyvu zrážok na podložie s rôznym charakterom. Následne 

som v nej riešil zrážky aj z pohľadu ich priameho vplyvu na vznik svahových pohybov a zároveň           

v nej bolo riešené aj sledovanie hydrogeologických a klimatických pomerov vo vzťahu k zosuvnej 

aktivite a ich využite pre štúdium a vyšetrovanie príčin svahových pohybov. 

V tretej časti som sa snažil o čo najjednoduchšie popísanie významu vody v zemine z pohľadu 

mechaniky zemín, ako jedného z dôležitých faktorov ovplyvňujúceho správanie sa zeminy. Zároveň      

sú v nej charakterizované druhy pevnosti v zeminách, ktoré taktiež patria medzi významné faktory 

ovplyvňujúce to, ako sa konkrétna zemina správa za rôznych podmienok. 

Štvrtá, tematicky posledná časť tejto práce, je venovaná popisu vybraných udalostí, pri ktorých 

bola zrážková činnosť primárnym faktorom, spôsobujúcim formáciu svahového pohybu. Pre tieto 

potreby bolo vybraných 6 konkrétnych udalostí s rôznou geografickou polohou a zároveň aj rôznou 

príčinou z pohľadu charakteru zrážkovej činnosti, ktorá daný svahový pohyb vyvolala. Dve z vybraných 
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udalostí sú situované do oblasti Českej a Slovenskej Republiky s časom výskytu v poslednej dekáde. 

Tým malo byť poukázané na bezprostredné ohrozenie tejto oblasti v prípade výskytu extrémnych 

zrážkových anomálií, kvôli náchylnosti podložia na vznik svahových pohybov podmienených práve 

zrážkovou činnosťou. 

Z mojej práce, ktorej účelom bolo zoznámiť aj laickú verejnosť s problematikou zrážkami 

podmienených svahových pohybov vyplýva, že v súčasnej dobe nastávajúcej klimatickej zmeny                

je potrebné klásť stále väčší dôraz na monitoring rizikových svahov, ktoré môžu bezprostredne 

ohrozovať životy ľudí a spôsobovať škody na infraštruktúre aj v oblastiach, kde v minulých desaťročiach 

počet týchto udalostí nebol tak vysoký ako je tomu dnes. Podaná práca je preto napísaná                              

čo najzrozumiteľnejšou formou bez prítomnosti zložitých odborných termínov a rovníc, ktoré                   

by za určitých okolností boli pre podrobnejšie pochopenie a popísanie problematiky potrebné. 
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