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Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti sa čoraz častejšie spomína realizácia vodného diela Siladice (ďalej VD) na 

rieke Váh medzi mestami Hlohovec – Sereď. V súvislosti s touto perspektívnou výstavbou sa 

do popredia dostáva otázka problematiky stability zosuvného územia západného ohraničenia 

Nitrianskej pahorkatiny. Vplyv zosuvov na vodné diela a opačne má nielen pozitívny, ale aj 

negatívny charakter. Pravidelný monitoring svahových deformácií, predovšetkým zosuvov je 

dôležitý nielen  pri existujúcich vodných dielach (napr. Veľkomarský zosuv, na zosuvných 

svahoch Dubňa pod VD Žilina atď.), ale aj pred ich samotnou výstavbou. Práve zanedbanie 

monitoringu pred výstavbou, počas výstavby, alebo počas prevádzky VD môže viesť 

k veľkým škodám nielen finančných (majetkových), ale aj k stratám na ľudských životoch 

(Vajont, Taliansko). Čím podrobnejšie je monitoring svahových deformácií vykonávaný, tým 

lepšie a presnejšie môžu byť identifikované príčiny vzniku a mechanizmu svahových 

pohybov. Použitie a korelácia viacerých metód monitoringu umožňuje lepšie sledovať aktivitu 

samotného zosuvného pohybu. Cieľom príspevku je stručne načrtnúť zosuvnú problematiku 

predmetného územia vo vzťahu k budúcemu vodnému dielu. Príspevok je zameraný najmä na 

kritické (najcitlivejšie) úseky, ktoré prídu do priameho kontaktu s VD pri jeho výstavbe 

a využívaní. 

 

Stručný popis zosuvného územia 

Zosuvné územie je vo všeobecnosti pomerne známe a bolo hodnotené počas 

inžinierskogeologických prieskumov, ktoré sa realizovali v predchádzajúcich rokoch. 

Problematika zosuvného územia sa dostala do pozornosti verejnosti v súvislosti s výstavbou 

v pribrehových územiach, devastáciou poľnohospodársky využívanej pôdy a neskôr vo vzťahu 

k projektu budúceho VD. Väčšina doteraz realizovaných prác bola zameraná na celý zosuvný 

úsek medzi spomínanými mestami. Základný geologický prieskum daného územia bol 

realizovaný už v 19. storočí. Najrozsiahlejšou a veľmi podrobnou správou o zosuvnom území 

medzi Hlohovcom a Sereďou je práca Otepku et al. z roku 1983 [1], ktorá je zameraná na 
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prognózu výskytu a vývoja svahových deformácií. V súvislosti s výstavbou VD bola v roku 

2008 vypracovaná podrobná správa o vplyvu VD na životné prostredie [2]. 

Územie medzi mestami Hlohovec a Sereď je značne postihnuté svahovými 

deformáciami, predovšetkým zosuvmi frontálneho typu. Celková šírka zosuvného územia je 

až 18 km a dĺžka zosuvov nepresahuje 700 – 800 m. Rozsiahle frontálne zosuvy sa vytvorili v 

prostredí kvartérnych a neogénnych sedimentov v dôsledku abrázie rieky Váh. Z hľadiska 

geologickej stavby je predmetné územie budované sedimentmi neogénu (pliocén), ktoré sú 

pokryté kvartérnymi sedimentmi rôznych hrúbok. Neogénne sedimenty vystupujú už 

v hĺbkach 0,3 až 0,7 m pod terénom, v údolnej nive Váhu v hĺbkach 8 až 20 m pod povrchom 

terénu a sú tvorené mohutnými súvrstviami ílov a pieskov (Obr. 1a, b) s polohami 

a šošovkami pieskovcov, ojedinele zlepencov. Kvartérne sedimenty sú zastúpené fluviálnymi 

náplavmi Váhu, eolicko – deluviálnymi a proluviálnymi sedimentmi [1]. 

a,             b, 

 

Obr. 1: a, Neogénny vysokoplastický íl s limonitovými zátekmi z hĺbky 10,0 – 11,0 m pod terénom b, 

strednozrnný neogénny piesok z hĺbky 19,0 – 20,0 m pod terénom z inklinometrického vrtu na lokalite Dvorníky 

- Posádka (foto: Petrýdesová, 2009). 

 

Vytvorenie monitorovacej siete a výber kritických profilov 

Pri návrhu a výstavbe vodných diel je stabilita svahov jeden zo základných 

inžinierskogeologických problémov. Svahové poruchy (najmä zosuvy) ovplyvňujú nielen 

výber miesta priehrady, porušujú brehy nádrží, ale predstavujú aj vážne nebezpečenstvo pre 

funkčné objekty vodných diel, preložky komunikácií a pod. [3]. 

Pri výstavbe spomínaného VD dôjde ku kontaktu jeho vybraných častí so zosuvným 

územím. Výstavba VD ovplyvní predmetné zosuvné územie tak, že sa môže zmeniť režim 

prúdenia podzemnej vody v celom území, čo môže viesť k porušeniu stability svahov. Jedná 

sa o pomerne rozsiahle záujmové územie a predchádzajúce merania boli rozptýlené v jeho 

rôznych častiach. Takýto monitoring je veľmi nákladný a jeho účelnosť by bola spochybnená. 

Na základe študovanej literatúry, ale hlavne predloženej správy o hodnotení vplyvov VD 
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Hlohovec - Sereď na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z., zostavenej 

v roku 2008 firmou Pedohyg Bratislava [2], boli vyčlenené 3 predpokladané kritické zosuvné 

oblasti, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s VD pri jeho výstavbe: 

� I. úsek (lokalita Bojničky) sa nachádza SZ od Obce Bojničky; cca 400 m S od 

obce Posádka. 

� II. úsek (lokalita Dvorníky - Posádka) vedie cez záhradkársku oblasť v obci 

Dvorníky časť Posádka. 

� III. úsek  (lokalita Paradič – Šintava) nachádza medzi obcami Šintava a Paradič, 

Západne od obce Vinohrady nad Váhom. 

Tieto úseky sú zo stabilitného  hľadiska najcitlivejšie a podľa Mapy zosuvného 

hazardu [4] patria vyčlenené úseky do vysokého stupňa zosuvného hazardu. V miestach I. a II. 

úseku bude vybudovaný odpadový priesakový kanál, ktorého úlohou bude odvádzať priesaky 

z neogénnych priepustných komplexov Nitrianskej pahorkatiny, resp. z plánovanej vodnej 

nádrže. V opačnom prípade by zvyšujúca sa hladina podzemnej vody v priestore medzi 

hrádzou a zosuvnými svahmi Nitrianskej pahorkatiny pôsobila vztlakovým účinkom na 

akumulačné oblasti zosuvov a tým znižovala pasívne sily pôsobiace proti zosúvaniu. Navyše, 

v dôsledku nasycovania najmä súdržných zemín (vysokoplastických ílov) by dochádzalo 

k zníženiu parametrov šmykovej pevnosti týchto zemín. Pri jeho realizácii je potrebné sa 

vyvarovať podrezávaniu svahov tvorených neogénnymi horninami (nízka stabilita svahu). 

V mieste III. úseku je plánovaný rozsiahly stavebný zásah, ktorý spočíva vo vyhĺbenie koryta 

Váhu (pri obci Paradič) z úrovne terénu (125 m n. m.) na kótu 117 m n. m. [2] Vybrané úseky 

vo vzťahu k projektu VD sú znázornené na Obr. 2a, b a na obr. 3 sú znázornené spolu 

s budúcou koncepciou VD. 

a,       b, 

 

Obr. 2: Kritické úseky  zosuvného územia medzi Hlohovcom a Sereďou vo vzťahu k projektu VD a, úseky 1 a 2, 
b, úsek 3 (upravené podľa Mocik et al., 2008). 

ús
ek
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Obr. 3: Schematické znázornenie vybraných kritických úsekov v zosuvnom území Hlohovec – Sereď vo vzťahu 
k VD Siladice (upravené podľa Mocik et al., 2008). 

 

Monitoring lokality a priebežné výsledky 

Monitoring na predmetných lokalitách sa už dlhšiu dobu nevykonáva a väčšina 

pozorovacích objektov vybudovaných v 80-tych rokoch je v súčasnosti nefunkčná. Ako prvý 

krok sme sa pokúsili sfunkčniť pozorovacie objekty a dobudovali sme nové. Na základe 

zistenia súčasného stavu monitorovacích objektov (pozorovacie vertikálne vrty, odvodňovacie 

horizontálne vrty a existujúca sieť geodetických bodov) sme určili nasledovný výber 

monitorovacích metód, ktoré sú vhodné pre hodnotenie stabilitného stavu vybraných úsekov: 

� režimové pozorovania (hĺbka hladiny podzemnej vody vo vertikálnych vrtoch, 

výdatnosť odvodňovacích vrtov), 

� merania PEE, 

� inklinometrické merania, 

� geodetické merania pomocou kompaktnej GPS jednotky Trimble 5800. 

Vzhľadom na funkčnosť monitorovacích objektov je možné vykonávať režimové 

pozorovania (merania výšky HPV) iba na I. úseku. Práve tento úsek vykazuje najväčšiu 
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nestabilitu svahu zo všetkých vybraných úsekov. Už pri terénnych obchôdzkach sú 

pozorovateľné čerstvé zátrhy v odlučných častiach zosuvu (Obr. 4). 

 

             

Obr. 4: Viditeľné zátrhy na čiastkovej odlučnej ploche blokového typu zosuvu na lokalite Bojničky (foto: 

Petrýdesová, 2009). 

 

Merania PEE poukazujú taktiež na zvýšenú aktivitu v miestach na okrajoch zosuvných 

svahov, ktorá sa prejavuje do hĺbky cca 10 m a indikuje postupné retrográdne rozširovanie 

zosuvných deformácií [5]. Podzemná voda nameraná vo vrtoch nachádzajúcich sa za 

odlučnou hranou zosuvu, výrazne poklesla (až o 12,5 m), čo môže indikovať prestup 

podzemnej vody priamo do telesa zosuvu. Kolísanie HPV v spomínanom vrte je zobrazené na 

Obr. 5. 

 

 

Obr. 5: Kolísanie hladiny podzemnej vody v pozorovacích vrtoch HSJ-37A a HSJ-37B na lokalite Bojničky. 

 

Záver 

V predkladanom príspevku boli predstavené kritické úseky zosuvného územia 

Hlohovec – Sereď, ktoré sú zo stabilitného hľadiska najcitlivejšie. V týchto úsekoch sa bude 
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v nasledujúcom období vykonávať pravidelný monitoring. Frekvencia monitoringu je závislá 

od typu terénnych meraní (geodézia, inklinometria, režimové pozorovania, PEE). Frekvencia 

meraní je najlepšie určovaná dynamikou (aktivitou) zosuvného procesu. Čím je pohyb 

zosúvania zreteľnejší (aktívnejší), tým je potrebná častejšia frekvencia meraní. Porovnanie 

výsledkov predovšetkým z meraní PEE s inklinometrickými a geodetickými meraniami v čase 

spolu so stabilitnými výpočtami môže priniesť zaujímavé vedecké výsledky, ktoré môžu byť 

v budúcnosti okrem iného aplikovateľné v praxi. 
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