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NÁVRH MONITORINGU ZOSUVU OHROZUJÚCEHO DERIVAČNÝ 

KANÁL POD VS SUČANY 

PROPOSAL OF LANDSLIDE MONITORING THREATENING THE DERIVATION 

CHANNEL NEAR POWER PLANT SUCANY 

Miloslav Kopecký, Martin Ondrášik, Darina Antolová, Peter Magula 

Abstrakt:  
Zosuvné územie s plochou 70 ha a hrúbkou až 90 m malo značný vplyv na usporiadanie vodnej stavby 

Krpeľany-Sučany-Lipovec. Výskyt zosuvu takého veľkého rozsahu si vyžiadalo rozdelenie 

derivačného kanálu na dva úseky, vybudovanie ďalšej hydrocentrály pri Sučanoch a presunutie kanálu 

na úpätie svahu a to približne do vtedajšieho riečiska Váhu. Okrem presunutia trasy kanálu a koryta 

rieky sa na zdvíhajúce čelo zosuvu vybudoval priťažovací prísyp. Uvedené opatrenia sa realizovali v 

období rokov 1957-58. Trasa kanála sa v súčasnosti nachádza cca 50 m od predpokladaného čela 

zosuvu. Autori v príspevku hodnotia vývoj zosuvného územia v minulosti a jeho súčasnú stabilitu. Na 

základe geodetických meraní bolo zistené, že čelo zosuvu je aktívne aj dnes. Pre zabezpečenie 

dostatočných informácií o skutočnej aktivite zosuvu a možného ohrozenia prevádzkyschopnosti 

kanálu autori navrhli systém komplexného monitoringu. 

Abstract:  

Landslide area with an area 70 ha and thickness up to 90 m had a considerable influence on the 

arrangement of the water work design Krpeľany-Sucany-Lipovec. Occurrence of such large-scale 

landslide required distribution of the channel into two zones, construction of additional power plant in 

Sučany and offset of the channel at the foot of the slope to about former riverbed Vah. In addition to 

the offset of the channel and riverbed the elevated front of the landslide had been loaded by earth 

embankment. Those measures have been implemented in 1957-1958. The channel is currently about 

50 m away from the front part of the landslide. The authors of the contribution evaluate the 

development of the landslide in the past and its present stability. On the basis of geodetic 

measurements, it was found that the front of the landslide is active also today. To ensure sufficient 

information about the actual landslide activity and possible threats to the channel operability authors 

have proposed a comprehensive monitoring system. 

Kľúčové slová: monitoring zosuvov, sanačné opatrenia, stability zosuvov 

1. ÚVOD 

Zosuvné územie „Turčianske Kľačany“ malo značný vplyv na usporiadanie vodnej stavby 

Krpeľany-Sučany-Lipovec. V úvodných štúdiách uvažovali projektanti s jedným derivačným 

kanálom od Krpelian až po Lipovec a s jednou hydrocentrálou v Lipovci. Už v prvej 

projekčnej štúdii, ktorú vypracovali Bayer a Bažant v r. 1950 [1], bolo zosuvné územie 

rešpektované. Preto bol derivačný kanál rozdelený na dva úseky, kedy bola pri Sučanoch 

umiestnená ďalšia hydrocentrála a kanál bol presunutý na úpätie svahu a to približne do 

vtedajšieho riečiska Váhu. Predbežný geologický posudok o tejto štúdii podal Andrusov v r. 

1951 [2], kde potvrdil význam kľačianskeho zosuvu a vymedzil aj jeho plošný rozsah na 

pravom brehu Váhu. 
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Rozhodujúci prieskum zosuvného územia sa však realizoval v rokoch 1954-1957 [3]. Až 

vtedy sa však zistilo, že čelo zosuvu zasahuje aj na ľavý breh Váhu, kde sa nad samotnú nivu 

Váhu vytláčal val 220 m dlhý a 2 až 4 m vysoký. Autori prieskumu posudzovali stabilitu 

zosuvu, aby sa dalo stanoviť, aká je pravdepodobnosť jeho ďalšieho pohybu a v akej 

vzdialenosti od vytlačeného valu bude poloha projektovaného kanálu už bezpečná. Aktivita 

v zosuvnom území bola sledovaná povrchovými geodetickými meraniami.  

Naposledy v roku 1997 realizoval kolektív z katedry geotechniky STU Bratislava [4] 

stabilitné posúdenie čela zosuvu s ohľadom na bezpečnosť prívodného kanála.  

Kolektív autorov príspevku mal v roku 2011 za úlohu : 

- Zhotoviť mapu súčasného stavu zosuvného územia s vyznačením prípadnej aktivity na 

ňom. 

- Zhodnotiť súčasnú stabilitu zosuvného územia kanála na základe doterajších 

geodetických meraní v čele zosuvu - možné ohrozenie prívodného kanála. 

- Navrhnúť metodiku ďalšieho monitorovania zosuvného územia a ďalších prác 

pre získanie presnejších informácií pre stabilitné posúdenie. 

Výsledky uvedenej analýzy [5]sú ďalej rozobraté v príspevku. 

2. OPIS ZOSUVNÉHO ÚZEMIA A JEHO CHARAKTERISTIKA 

Zosuvné územie, ktoré sa nachádza na svahoch nad pravým brehom Váhu medzi Sučanmi 

a Turčianskymi Kľačanmi (obr.1), je veľmi komplikované a to z hľadiska vývoja, charakteru 

a aktivity.  

 
 

Obr.1 – Prehľadná situácia zosuvného územia (podklad automapa SR) 

 

Zjednodušene ho môžeme rozdeliť na niekoľko častí (obr. 2). Pričom iba hlavný zosuv môže 

ohroziť kanál medzi hydrocentrálami v Sučanoch a Lipovci. Hlavný zosuv je zhruba 

obdĺžnikového tvaru a zaberá plochu cca 1 000 x 700 m (70 ha – obr. 2) so smerom pohybu 

zo SV na JZ (obr. 2, časti 1a a 1b). 

Plošný a hĺbkový rozsah zosuvu bol stanovený predovšetkým na základe prieskumných prác 

realizovaných v rokoch 1954-57 [3]. Bolo zostrojených niekoľko priečnych profilov 

zosuvným územím, pričom ten hlavný (A-A´) je uvedený na obr. 3.  

V čele zosuvu na ľavom brehu Váhu bol prekopaný vytlačený val, kde bola odkrytá šmyková 

plocha, ktorá tu vybiehala až nad úroveň údolnej nivy. V kopanej ryhe medzi vrtmi S-1 a S-2 

bola overená šmyková zóna (hrúbky cca 2,5 m), ktorá upadala pod uhlom 34°-40° 

k severovýchodu (k toku). Pokračovanie šmykovej plochy bolo zistené vo vrte S2 v hl. 15,80 

až 18,40 m (obr.3).  
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Obr.2 – Prehľadná situácia zosuvného územia (Kopecký, Ondrášik – 2011) 
1 – predpokladaný obrys hlavného kľačianského zosuvu, 1a – aktívna časť, 1b – potenciálne aktívna 

časť, 2 – vedľajšie zosuvy, 
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Na pravom brehu Váhu pokračoval priečny profil A-A' vŕtanými sondami S3, S4 a S5 (obr. 2 

a 3). Bazálne šmykové plochy tu boli zistené vo viacerých hĺbkových úrovniach. Vo vrte S3 v 

hĺbke 89 m, vo vrte S4 v hĺbke 65,20 m a v S5 v hĺbke 62 m. Medzi sondami S4 a S5 sa 

predpokladá výskyt zlomu, po ktorom je zrejme kryha so sondami S3 a S4 poklesnutá asi 

o 40 m. 

Rozhodujúcim však bolo zistenie, že v zlepencoch a pieskovcoch v hĺbke 135m (S-3), resp. 

v hĺbke 93 m p.t. (S4) bola zistená napätá podzemná voda, ktorá vystúpila po jej narazení až 

na povrch územia. 

Zosuvné masy sú tvorené neogénnymi sedimentmi charakteru slieňov, piesčitých slieňov, 

siltov, slienitých pieskov, rozpadavého pieskovca až zlepenca. Keďže šmykové plochy boli 

vyvinuté iba v jemnozrnných sedimentoch uvádza sa iba ich charakteristika [3]. Aleuriticko-

pelitické sedimenty majú podľa zrnitosti prevažne povahu siltov s podielom ílovitých častíc 

od 2 do 41%. Podrobnou analýzou bolo preukázané, že ílové minerály majú prevažne 

charakter illitu. 

Šmyková pevnosť nebola priamo zisťovaná, pretože pri danom spôsobe vŕtania sa nepodarilo 

získať vhodné vzorky. 

3. AKTIVITA (STABILITA) ZOSUVNÉHO ÚZEMIA 

Aktivitu zosuvného územia môžeme priamo hodnotiť iba na základe geodetických meraní 

a nepriamo stabilitnými výpočtami. 

3.1. Aktivita zosuvu pred sanačnými opatreniami (cca v r.1955-1957) 

a) Geodetické merania 

Pre posúdenie povahy a rýchlosti pohybu v rôznych častiach zosuvu a pre presné ohraničenie 

aktívneho zosuvu bola vybudovaná geodetická pozorovacia sieť na zosuvnom území [6]. 

Geodetické body boli osadené na dvoch pozorovacích priamkach (č.1 a 2) na ľavom a pravom 

brehu Váhu. Navyše boli sledované pohyby bodov dvoch starších polygónových ťahov 

situovaných vyššie na zosuvnom svahu tzv. dolný a horný polygón (obr.2). 

Merania horizontálnych pohybov v odlučnej oblasti zosuvu na oboch spomínaných 

polygónoch sa vykonali v novembri 1955, v máji a októbri 1956. Najväčší pohyb za 9 rokov 

(teda od roku 1947) bol pozorovaný na bode 793 horného polygónu (124 cm), zatiaľ čo na 

dolnom polygóne na bode 785 bol maximálny posun 83 cm. Priemerný horizontálny posun 

za 1 rok bol teda 8-13 cm.  

Pozorovacia priamka č. 2 (10 bodov) bola vytýčená v čele zosuvu na ľavom brehu Váhu na 

mieste vytlačeného valu, pričom body 1, 2 a 10 ležia mimo uvedený val.  

Podľa výsledkov meraní body č. 3 až 9 stúpali šikmo nahor (obr.4), čo zodpovedalo 

predpokladu, že šmyková plocha je od tejto priamky sklonená asi 40° k pravému brehu Váhu 

(obr.3). Plynulý vertikálny vzostup bodov dosahoval priemerne 5 cm za 1 rok a potvrdzoval 

tak aktivitu zosuvu na ľavom brehu Váhu vytlačovaním valu.  

 

b) Stabilitné posúdenie pred sanáciou 

Uvedené posúdenie vykonali Záruba-Mencl [3]. Pre kinematické vysvetlenie pohybu (ako 

potvrdzovalo meranie geodetických bodov) uvedeného zosuvu dosadili do výpočtu stability 

všetky známe údaje, reziduálny uhol vnútorného trenia uvažovali 20° a zistený vztlak 

v zlepencoch (až 1MPa). Výpočtom však zistili stupeň stability vyšší ako 1,2 a trvalý pohyb 

tak nebolo možné dobre vysvetliť. 
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Obr.4 – Výškové a polohové zmeny geodetických bodov č. 3-9 na priamke č.2 v období 

VI. 1955 – IV. 1957 – zostavené podľa meraní in Petrášek – Záruba, 1959 

 

Preto použili metódu spätného výpočtu pre zistenie reziduálneho uhla vnútorného trenia φrez. 

Zistená hodnota φrez = 15 – 16° bola podstatne menšia ako hodnoty zistené šmykovými 

skúškami φrez = 20°.  

3.2. Aktivita zosuvu po sanácii 1958-2011 

Sanačné opatrenia sa realizovali v rokoch 1957 – 1958 iba v čele zosuvného územia 

a spočívali z: 

- vybudovania priťažovacej depónie zo štrku (60.000 m
3
) v mieste, kde bol 

zaznamenaný vytlačený val a zdvih geodetických bodov č. 3 až 9 na pozorovacej 

priamke č.2, 

- preloženia koryta Váhu v r. 1957, 

- úpravy bývalého nárazového brehu na miernejší sklon. 

 

a) Geodetické merania 

Z geodetických meraní po roku 1958 sa zachovali iba útržkovité informácie, pričom postupne 

sa na všetkých bodoch prestalo merať a to v rôznych obdobiach, prípadne boli viackrát 

prebudované a merané iným spôsobom. 

Na základe výsledkov merania v období 1970-72 môžeme konštatovať, že dochádzalo 

k pokračovaniu výzdvihu terénu v oblasti priťažovacieho prísypu a to u 

niektorých pozorovaných bodov na priamke č.2. Išlo o výzdvih 15 – 22 mm za 2 roky, teda 

priemerne 7,5-11,0 mm za rok.  

V roku 1998 bolo na priťažovacej lavici znovu vybudovaných 5 geodetických bodov (ZSV-1 

až 5 –obr.5) za účelom merania ich zvislých pohybov.  
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Obr. 5– Orientačné rozmiestnenie geodetických bodov ZSV-1 až 5 na priťažovacom 

prísype (červenou čiarou je znázornený okraj aktívneho zosuvu) 

 

Výsledky geodetických meraní za 11 rokov na uvedených 5 bodoch sú uvedené na obr. 6. 
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Obr. 6 - Výškové zmeny geodetických bodov v rokoch 1998-2009 

 

Z obr. 6 je zrejmé, že vzostup územia v mieste predpokladaných východov šmykových plôch 

pokračuje a to predovšetkým v oblasti bodov ZSV-3 až 5. Charakter a veľkosť pohybu 
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jednotlivých geodetických bodov odpovedá predpokladom z roku 1958. Najväčší pohyb 

vykazujú body ZSV-3 a 4, menej ZSV-2 a 5 a žiadny pohyb bod ZSV-1, ktorý by sa mal 

nachádzať mimo zosuvu. Celkovo ide o výzdvih bodov o 24-67mm za 9 rokov, teda 

priemerne 2,7-7,5mm za rok.  

Trend pohybu je pomerne rovnomerný a teda pohyb nie je pravdepodobne závislý od zrážok 

a tlakového účinku podzemných vôd.  

 

b) Stabilitné posúdenie súčasného stavu zosuvu 

Pri výpočte súčasnej stability zosuvu sme vychádzali z profilu A-A´ (Záruba, Mencl, 1958), 

ktorý sme upravili podľa nami zaregistrovaných východov šmykovej plochy nad vrtom S-4. 

Výpočet stability bol prevedený na šmykovej ploche 1-1´ (obr.7). 

 

 
Obr.7 - Model zosuvu pre výpočet stability 

 

Výpočty stability boli realizované pre stanovenie: 

a) reziduálnych šmykových parametrov (spätným výpočtom) 

b) vplyvu vbudovania priťažovacej lavice (prísypu) na zvýšenie stability svahu. 

 

Keďže sme nepoznali vztlakové pomery hladiny podzemnej vody, predpokladali sme, že jej 

vztlaková úroveň sa nachádza približne v úrovni terénu. Uvedený predpoklad sme zaviedli na 

základe skutočnosti, že počas prieskumu v r. 1958 bola zistená hladina podzemnej vody 

v zlepencoch a táto mala vztlak až nad povrch terénu. 

 

Výpočet stability pre získanie parametrov reziduálnej šmykovej pevnosti. 

Šmykovú pevnosť zemín na šmykovej ploche najlepšie vyjadríme reziduálnymi hodnotami 

uhla vnútorného trenia a súdržnosti (φrez, crez). Najvýhodnejšie je získať tieto hodnoty 

spätným výpočtom. 

Uvažovali sme, že stupeň stability Fs počas pohybu zosuvu je tesne pod hranicou 

rovnovážneho stavu, teda Fs = 0,99. Za predpokladu, že šmyková pevnosť zemín daná 

súdržnosťou je už vyčerpaná (crez = 0 kPa), je možné vypočítať hodnotu φrez .  

Výpočtom bola zistená hodnota : 

φrez = 14,9° 

 

Uvedená hodnota reziduálneho uhla vnútorného trenia zistená stabilitným výpočtom 

zodpovedá hodnote zistenou aj koreláciou podľa T.C. Kenneyho a L. Bjeruma. 
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Výpočet stability po vybudovaní priťažovacieho prísypu 

Jedným z najvýraznejších sanačných prvkov na zvýšenie stability zosuvného územia bolo 

(okrem preloženia koryta Váhu) vybudovanie priťažovacieho prísypu. Priťažovací prísyp bol 

umiestnený v mieste predpokladaného výstupu šmykovej plochy na ľavom brehu Váhu 

(obr.2). 

Vplyv vybudovania prísypu na stabilitu svahu sme overili výpočtom. Za predpokladu použitia 

reziduálnych parametrov šmykovej pevnosti φrez = 14,9° a crez = 0 kPa bol zistený stupeň 

stability : 

Fs = 1,053 

 Z uvedeného vyplýva, že po vybudovaní prísypu došlo k miernemu zvýšeniu stability. Stav 

zostáva však tesne nad hranicou rovnováhy, čo preukazujú aj geodetické merania v čele 

zosuvu. 

4. NÁVRH MONITORINGU NA ZOSUVE  

Meranie výškových zmien 5 geodetických bodov (obr.6) umiestnených na priťažovacom 

prísype preukázalo, že v čele kľačianskeho zosuvu neustále dochádza k jeho pohybu 

(výzdvihu). Teda pokračuje pohyb overený už v roku 1958 – v mieste vytláčania šmykovej 

plochy medzi jazerom Ontário a kanálom a to v priemere 5mm za rok. Absolútna hodnota 

veľkosti pohybu síce nie je veľká, ale pohyb je pomerne rovnomerný a napr. bod ZSV-4 

vykázal výškový pohyb 6,7cm za 9 rokov.  

Charakter a veľkosť pohybu jednotlivých geodetických bodov zodpovedá predpokladom 

z roku 1958. Najväčší pohyb vykazujú body ZSV-3 a 4, menej ZSV-2 a 5 a žiadny pohyb mal 

bod ZSV-1, ktorý by sa mal nachádzať mimo zosuvu. Za uvedených predpokladov môže 

najväčšie ohrozenie pre samotný kanál predstavovať oblasť zosuvu medzi vrtmi S-18 a S-1 

(obr.2). 

  

Pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti kanála je nevyhnutné: 

- spresniť ohraničenie aktívneho zosuvu (priebeh šmykovej zóny) v jeho čele a to 

vzhľadom ku jeho vzdialenosti od kanála, 

- kvantifikovať veľkosť a vektor deformácií na šmykovej zóne a stanoviť rýchlosť 

pohybu zosuvu v súčasnosti, 

- prognózovať vývoj stability zosuvu do budúcnosti a možnosti ohrozenia kanálu. 

 

Pre získanie uvedených informácií je potrebné : 

- doplniť informácie o zosuvnom území, 

- vybudovať nové prvky monitorovacej siete, 

- vykonávať monitoring a automatizovať merania na sieti. 

- Pre zabezpečenie dostatočných informácií o skutočnej aktivite zosuvu a možného 

ohrozenia prevádzkyschopnosti kanálu bol navrhnutý systém komplexného 

monitoringu. 

 

V tab. 1 sú uvedené navrhnuté etapy budovania, monitorovacej siete a merania na nej.  

 

 

 

 

 

 



XXXIV. Priehradné dni 2014 

 

 

Tab.1 - Navrhované práce na kľačianskom zosuve v 2 etapách [5] 

5. ZÁVER 

Už v rokoch 1954-1957 (Záruba-Mencl, 1958) bolo meraním geodetických bodov 

preukázané, že kľačiansky zosuv (rozmery 1000x700m) bol aktívny a jeho čelo ohrozovalo 

výstavbu kanálu. Plynulý vzostup geodetických bodov v čele zosuvu v rokoch 1955-1957 

dosahoval priemerne 50 mm za 1 rok. 

Preto bolo rozhodnuté presunúť staré koryto Váhu a aj samotnú trasu kanálu ďalej od päty 

svahu. Podľa archívnych údajov sa trasa kanála v súčasnosti nachádza cca 50 m od 

predpokladaného čela zosuvu. Okrem presunutia trasy kanálu a koryta rieky sa na zdvíhajúce 

sa čelo zosuvu vybudoval priťažovací prísyp cca o výške 4-5 m a kubatúry 60.000 m
3
. 

Uvedené opatrenia sa realizovali v období rokov 1957-58. 

Po roku 1958 boli merania pohybu geodetických bodov (viackrát prebudované) na povrchu 

zosuvu vykonávané chaoticky, nepravidelne, rôznou metodikou a presnosťou. 

Ale aj tak bolo potvrdené pokračovanie pohybov a napr. v rokoch 1970-72 išlo o výzdvih 15-

22 mm za 2 roky, teda priemerne 7,5-11,0 mm za rok.  

Počas riešenia predkladanej správy sme v teréne zmapovali zosuvné územie a vytvorili 

aktuálnu mapu kľačianskeho zosuvu. Aj keď uvedené mapovanie bolo obtiažne, pretože 

územie je po 50 rokoch husto zalesnené, väčšina výrazných morfologických prvkov zosuvu 

(odlučné oblasti, zamokrené územia a pod.) bola zachytená. Predpokladáme, však že iba 

približne východná polovica hlavného kľačianskeho zosuvu je aktívna časť označená 1a na 

obr.2. 

Navrhované práce Účel a výstup prác 

1. etapa - upresnenie a získanie doplňujúcich informácií o zosuvnom území 

a) Geodetické zameranie 
existujúcich monitorovacích prvkov 

a prísypu  

Reálne zameranie geodetických bodov a tvaru 

prísypu 

b) Zameranie morfológie dna jazera 

Ontário - sonar 
Overenie výstupu šmykových plôch v jazere 

c) Geofyzikálne merania – 6 

profilov o celkovej dĺžke 2 110m 

Určenie plošného a hĺbkového rozsahu zosuvu 

v jeho čele (aj pod hladinou v jazere Ontário) + 

upresnenie situovania inklinometrov a piezometrov 

d) zistenie reziduálnych šmykových 

parametrov zemín a hornín – odber 

z čela zosuvu -laboratórne skúšky  

Relevantné vstupné dáta pre stabilitné výpočty 

2. etapa – vybudovanie nových prvkov monitorovacej siete 

a) Vybudovanie inklinometrických 

vrtov – spolu 5 ks - 125 bm 

+ 1 merač pórového tlaku 

Pozorovanie pohybov na šmykovej zóne v čele 

zosuvu. Z odobraných vzoriek zemín stanovenie 

reziduálnych parametrov šmykovej pevnosti zemín.  

b) vybudovanie nových piezometrov 

- spolu 5 ks - 100 bm 

+ 2 ks automatické merače HPV 

Meranie HPV v blízkosti inklinometrických vrtov + 

osadenie automatických meračov HPV 

c) nové geodetické body – 5ks Meranie výzdvihu v čele zosuvu 

d) osadenie geodetických bodov na 

stožiaroch VN a VVN – 20 ks  

Uvedené meranie bude poskytovať prehľad 

o aktivite na povrchu celej plochy zosuvného 

územia. 
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Okom viditeľné prejavy pohybu však neboli pozorované. Jedinou možnosťou posúdiť aktivitu 

zosuvu v blízkosti odpadového kanála bolo výškové meranie 5 geodetických bodov (ZSV-1 

až 5). Z obr. 6 je zrejmé, že vzostup územia v mieste predpokladaných východov šmykových 

plôch pokračuje a to predovšetkým v oblasti bodov ZSV-3 až 5. Charakter a veľkosť pohybu 

jednotlivých geodetických bodov zodpovedá predpokladom z roku 1958. Celkovo ide o 

výzdvih bodov o 24-67 mm za 9 rokov, teda priemerne 2,7-7,5 mm za rok.  

V súčasnosti je možné v blízkosti kľačianskeho zosuvu pozorovať aj priesaky z telesa 

odpadového kanála (obr.5), ktoré sú však pravdepodobne skôr následkom netesnosti kanála, 

ako aktivity zosuvu (predovšetkým priesak v blízkosti čela zosuvu – vrty S-1a S-18). Ale 

úplne vylúčiť uvedený vplyv čela zosuvu na priesaky z kanála bude možné až po vybudovaní 

inklinometrických vrtov.  

Iba meraním na navrhovanej monitorovacej sieti bude možné v dostatočnom predstihu 

reagovať na prípadné zvýšenie aktivity zosuvu. Samotný zosuv s ohľadom na jeho veľkosť 

nie je možné zastaviť, ale je možné kontrolovať jeho pohyb. Ak by bola ohrozená bezpečnosť 

kanála potom by bolo možné začať v dostatočnom časovom predstihu s jeho preložením.  
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