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2.6. STABILITA HORNINOVÝCH MASÍVOV POD HISTORICKÝMI OBJEKTMI 
V súčasnosti sa z celosvetového hľadiska venuje neustále viac pozornosti záchrane 

historických pamiatok. Multidisciplinárne zamerané aktivity, podporované národnými 
i medzinárodnými inštitúciami (Unesco) zahŕňajú aj ochranu stavebných historických 
objektov pred nežiaducimi vplyvmi prírodného prostredia, ku ktorým patria aj geologické 
procesy. Z hľadiska intenzity ich negatívneho prejavu, patria medzi najnebezpečnejšie. 
Mnohokrát spôsobujú čiastkovú, alebo úplnú deštrukciu stavebných historických objektov, 
k čomu je nevyhnutná ich kontinuálna ochrana a sanácia, ako aj monitoring fyzického stavu 
podložia, vrátane objektov infraštruktúry pamiatkového objektu. Monitoring je teda veľmi 
účinný nástroj na identifikáciu potenciálneho vzniku svahového gravitačného javu, zisťovanie 
jeho aktivity, ako aj jeho vplyvu na vlastný objekt. Na to, aby monitoring bol účelne použitý 
je potrebné vypracovať modelové riešenie potenciálneho porušenia svahu v dôsledku 
pozorovaného procesu. 

V prípade tzv. geotechnického rizika (pozorovanie svahového gravitačného javu 
a jeho vplyvu na plánovaný stavebný zásah do geologického prostredia za účelom sanácie 
historického objektu) je optimálne monitoring vykonávať nielen v etape pred začiatkom 
samotnej výstavby (v etape podrobného prieskumu), aby sme boli schopní rozpoznať 
charakter a dynamiku geologického prostredia a kritické stavy vedúce k vzniku s ním spätého 
hazardu, ale aj v etape vlastnej realizácie stavebného diela i vo fáze po ukončení sanačných 
prác, kde cieľom monitorovania je buď zhodnotenie vplyvu interakcie stavebného diela 
a horninového prostredia alebo zhodnotenie účinnosti realizovaných sanačných opatrení. 

 
2.6.1. Základná charakteristika monitorovacej siete 

Výber lokalít bol zacielený na také historické objekty, ktorých stabilita je 
bezprostredne ohrozená v dôsledku oslabenia fyzického stavu horninového masívu (podložia 
objektu) a zároveň tieto objekty zaraďujeme k významným dokladom historického vývoja, 
životného spôsobu a prostredia spoločnosti od najstarších dôb po súčasnosť. Samotná 
monitorovacia sieť sa počtom monitorovaných lokalít v priebehu realizácie výskumnej úlohy 
menila, niektoré lokality boli postupne opustené, predovšetkým v dôsledku realizácie 
sanačných opatrení (hrad Devín, Kostoľany pod Tribečom), ďalej v dôsledku zamedzenia 
prístupu na lokalitu (kláštor Skalka) alebo jednoducho v dôsledku permanentného ničenia 
vlícovacích meracích bodov. Iné lokality boli na základe požiadaviek špecialistov-
pamiatkárov alebo statikov integrované v rôznych časových úsekov dekády monitorovania. 
Celkove boli súčasťou monitorovacej siete tieto lokality: Spišský, Strečniansky, Oravský, 
Uhrovský, Lietavský, Trenčiansky, Plavecký, Čachtický hrad, kláštorný komplex Skalka pri 
Trenčíne, hrad Pajštún, hrad Devín a kostolík v Kostoľanoch pod Tríbečom. Súbor 
monitorovaných lokalít sa tak v priebehu obdobia rokov 2002-2009 dynamicky menil. 
Informácie o stave monitorovacej siete z hľadiska jej aktívnej činnosti a zároveň i o počte 
monitorovaných stanovísk na jednotlivých lokalitách prehľadne podáva tabuľka 2.6.1. 
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Tab. 2.6.1: Obdobie prevádzky monitorovacích stanovísk predmetných lokalít 
Lokalita Obdobie monitoringu Stanovisko Typ meradla 

od r. 1992 a stále trvá TM 71 – 1  TM 71  
od r. 1992 a stále trvá TM 71 – 2 TM 71  
od r. 1981 a stále trvá TM 71 – h1* TM 71  
od r. 1998 a stále trvá TM 71 – h2 TM 71  
od r. 2000 a stále trvá SM – 1 SOMET 
od r. 2000 a stále trvá SM – 2 SOMET 
od r. 2000 a stále trvá SM – 3 SOMET 
od r. 2001 a stále trvá SM – 4 SOMET 
od r. 2001 a stále trvá SM – 5 SOMET 

Spišský hrad 

od r. 2004 do r. 2006 GEOKON* GEOKON 2.4 
Strečniansky hrad od r. 1996 a stále trvá TM 71 – 1 TM 71 

od r. 2006 a stále trvá Pod Zápoľského palácom SOMET 
od r. 2006 a stále trvá Múr (južné opevnenie) SOMET 
od r. 2006 a stále trvá Pod vstupnou bránou (predný) SOMET Trenčiansky hrad 

od r. 2006 a stále trvá Pod vstupnou bránou (zadný) SOMET 
od r. 2000 a stále trvá Somet 1 (horné poschodie 

kaplnky) 
SOMET 

od r. 2000 a stále trvá Somet 2 (v kaplnke) SOMET Uhrovský hrad 
od r. 2000 a stále trvá Somet 3 (skalný blok pod 

kaplnkou) 
SOMET 

od r. 2003 a stále trvá PŠ1 – Ferov komín SOMET 
od r. 2004 a stále trvá PŠ2 – 4-kový komín SOMET 
od r. 2003 a stále trvá PŠ3 – Ešte neviem SOMET 
od r. 2003 a stále trvá PŠ4 – Tatrašport SOMET 
od r. 2004 a stále trvá PŠ5 – SMX SOMET 

Hrad Pajštún 

od r. 2004 a stále trvá PŠ6 – Pod hlavami SOMET 
od r. 2002 a stále trvá Somet 1 (trhlina) SOMET 
od r. 2002 a stále trvá Somet 2 (skalný blok) SOMET Plavecký hrad 
od r. 2004 a stále trvá Somet 3 (skalný blok) SOMET 
od r. 2000 do r. 2007 Somet 1 SOMET 
od r. 2000 do r. 2007 Somet 2 SOMET 
od r. 2004 do r. 2007 Somet 3 (opačná strana múra) SOMET 
od r. 2004 do r. 2004 Somet 4 (klenba) SOMET 

Lietavský hrad 

od r. 2004 do r. 2004 Somet 5 (kaplnka) SOMET 
Čachtický hrad od r. 2003 do r. 2006 Somet 1 SOMET 

od r. 2004 do r. 2009 Somet 1 (oblúky) SOMET 
od r. 2004 do r. 2009 Somet 2 (schody 1) SOMET 
od r. 2004 do r. 2009 Somet 3 (schody 2) SOMET Hrad Devín*** 
od r. 2004 do r. 2009 Somet 4 (skalný blok pri 

schodisku) 
SOMET 

Kláštorný komplex 
Skalka 

od r. 2000 do r. 2006 Somet 1 SOMET 

Kostoľany pod 
Tríbečom** 

od r. 2000 do r. 2008 Somet 1 (kostolík sv. Juraja) SOMET 

Oravský hrad* od r. 1983 a stále trvá TM 71 – 1 TM 71 
Poznámka:  *Spišský hrad a Oravský hrad predstavujú dve lokality, kde bolo monitorovanie 

realizované skôr, ako započala predmetná úloha 
**Merania prerušované 
***Merania ukončené, objekt rekonštruovaný 
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2.6.2. Pozorované ukazovatele a metódy ich hodnotenia 
V celom rozsahu doterajšej etapy riešenia predmetnej úlohy sme na monitorovanie 

používali deformometrické meradlá. Tieto meradlá slúžia na priame meranie posunov 
(deformácií). Používajú sa výhradne na pozorovanie zmeny vzdialenosti minimálne dvoch 
bodov umiestnených na povrchu geologického telesa alebo na stavebnom objekte situovaných 
obojstranne (najčastejšie kolmo) vzhľadom na vybranú diskontinuitu (trhlinu, puklinu a pod.) 
pozdĺž ktorej sa očakáva pohyb. Spomínané meradlá sú vhodné najmä na miestach, kde je 
účelné okamžité začatie meraní a nie je potrebný čas ani prostriedky na budovanie 
komplexnejších monitorovacích systémov; ich nevýhodou je obmedzené využitie v ťažko 
prístupných miestach. Z hľadiska možnosti získavania dát a ich presnosti je nevýhodou 
diskontinuálnosť v časovom rade meraní i absencia možností ich prenosu na diaľku. 
Spomedzi deformometrických meradiel sme využili posuvné mikrometre (SOMET), 
mechanické dilatometre (GEOKON 2.4) a mechanicko-optické dilatometre (TM 71). 

Samotné výsledky merania, pri využití takýchto jednoduchých monitorovacích 
zariadení sú často závislé od mnohých, tak objektívnych, ako aj subjektívnych faktorov. 
Medzi objektívne faktory, ktoré bezprostredne ovplyvňujú výsledky monitorovania 
zariadeniami pracujúcimi na báze posuvného mikrometra s číselníkovým alebo digitálnym 
indikátorom (meradlo SOMET) patrí aj teplota, resp. jej kolísanie, a to, či už z hľadiska 
denných alebo ročných teplotných výkyvov. Od mobility teplotných zmien v horninovom 
bloku počas celého teplotného cyklu (1 rok) závisí tepelná rozťažnosť horniny a z nej 
rezultujúce objemové zmeny. Tie v neposlednej miere ovplyvňujú aj hodnoty posunov, ktoré 
získame meraniami. Namerané údaje posunov [mm] sú prepočítané o teplotnú korekciu 
týkajúcu sa vlastného monitorovacieho zariadenia (v prípade meradla SOMET). V prípade 
meradiel TM 71 sú namerané údaje korigované nielen o hodnoty teploty vzduchu v čase 
odčítania výsledkov meraní ale aj o koeficient teplotnej rozťažnosti ocele tzn. materiálu na 
ktorom (oceľová konzola) je meradlo TM 71 uchytené v skalnom bloku. Výsledky meraní sú 
spracované do 2D grafických výstupov v celom rozsahu časového radu, tzn. od počiatku 
začatia monitorovania až do konca roku 2009. 

Najdôležitejšiu informáciu predstavuje hodnota celkového posunu, ako i trend v smere 
posunov za určité obdobie (pomalé deformácie krípového charakteru je potrebné monitorovať 
min 3 roky), ktoré definujú charakter a dynamiku monitorovaných súčastí horninového 
masívu a tak nepriamo vypovedajú o stabilite historického objektu alebo jeho okolia. 
Vyššie opísané korekcie výsledkov meraní ešte s úplnosťou nevylučujú aj vplyv 
subjektívneho faktora. Ten je výrazný najmä u meradla typu SOMET, keď výsledok merania 
je častokrát závislý od intenzity prítlaku meradla na meraný objekt, čo v reálnej situácii môže 
spôsobiť, že dve osoby v rovnakom čase a na rovnakom mieste môžu namerať rozdielne 
údaje. Aj z tohto dôvodu merania v jednom cykle realizujeme šesťkrát. 
 
2.6.3. Spôsob a frekvencia zberu údajov 

Monitorovanie porušených častí horninového masívu, ktoré pre stavebný historický 
objekt vytvárajú riziko ohrozujúce jeho stabilitu, ale aj monitorovanie vlastného objektu sa 
v rámci predmetnej úlohy realizuje prevažne prostredníctvom dvoch typov meradiel, ktorých 
princíp je opísaný v nasledujúcom texte. Jedinou výnimkou bol na dva roky zapožičaný 
extenzometer GEOKON 4.2, osadený na Spišskom hrade (pozri tab. 2.6.1). 

Mechanicko-optický dilatometer TM 71 (obr. 2.6.1) využíva princíp optickej 
interferencie vznikajúcej vzájomným mechanickým posunom dvoch na sebe ležiacich 
sklenených doštičiek (moiré efekt). Odčítavanie záznamu z horizontálneho a vertikálneho 
segmentu dilatometra sa realizuje fotograficky (digitálnym fotoaparátom) alebo vizuálne. 
Týmto meradlom je možné zachytiť i veľmi pomalé posuny, t. j. ≤ 0,1 mm. 
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Obr. 2.6.1: Mechanicko-optický dilatometer typu TM 71 (vľavo – detail na meraciu časť, 

vpravo – nainštalovaný dilatometer TM 71-2 v oblasti Perúnovej skaly na 
Spišskom hrade) 

 
Meradlo typu SOMET (obr. 2.6.2 – a) je zostavené z invarovej tyče, na jej konci 

s hrotmi, ktoré presne priliehajú na meracie body, zhotovené z mosadze(obr. 2.6.2 – b), ktoré 
sú osadené v skalnom bloku (masíve, murive a pod.). Jeden hrot meradla SOMET je pevný, 
druhý pohyblivý. Ním sa prenáša zmena vzdialenosti oboch, v skale nainštalovaných 
meracích bodov, na meracie zariadenie – posuvný mikrometer (úchylkomer) prostredníctvom 
číselníkového alebo digitálneho indikátora. Dĺžka tyče je voliteľná (25, 50, 70 a 100 cm), 
takže meradlom je možné merať posuvy pozdĺž trhlín rôznej šírky. Bežný pracovný postup 
týmto typom meracieho zariadenia spočíva v priložení meradla na osadené meracie body 
v skalnom bloku (masíve) a odčítaní hodnôt posunov na indikátore - úchylkomery 
(obr. 2.6.2 – c). Jedno meranie pozostáva z minimálne troch meraní na strane každého 
osadeného meracieho bodu, tzn. spolu šesť meraní. Výsledná hodnota posunu sa potom určí 
ako ich aritmetický priemer. Treba však podotknúť, že pred každým meraním je potrebné 
meradlo pomocou invarovej tyče naciachovať. 

 
 

 
 
Obr. 2.6.2: Meradlo typu SOMET (a), meracie body zhotovené z mosadze (b) a názorná 

ukážka merania (c) 
 

Použitie prenosného meradla typu SOMET je vhodné na takých lokalitách, kde TM 71 
nemožno inštalovať kvôli vysokej miere rizika jeho poškodenia (veľké finančné straty) alebo 
ak na jednej lokalite je viacero meracích stanovísk a inštalovanie stanovísk pre nákladnejšie 
meradlá je neefektívne. 

Meracie zariadenie typu TM 71 tak, ako ho máme k dispozícii je síce pevne osadené 
na monitorovacom stanovisku, avšak neumožňuje kontinuálny zber údajov. Priebežný zber 
údajov, v sekvencii raz za dva týždne, ktoré realizujeme na Spišskom hrade, i napriek 
spomínanému nedostatku, však zaručuje dostatočne reprezentatívny časový rad dát, ktorý 
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umožňuje ich spracovanie a najmä ich spoľahlivú interpretáciu. Na ostatných lokalitách je 
intenzita meraní 4 – 5 krát za rok, prevažne v obdobiach s rozdielnym klimatickým režimom. 

Zber údajov prenosným meradlom typu SOMET vykonávame s rovnakou sekvenciou 
ako zber dát v prípade meradiel typu TM 71 (mimo lokality Spišský hrad), tzn. 4 – 5 krát 
za rok. 
 
2.6.4. Výsledky monitorovania 

2.6.4.1. Spišský hrad 
Spišský hrad je situovaný na travertínovej kope nachádzajúcej sa v Hornádskej kotline. 
Výrazná a silne členená travertínová akumulácia hradného vrchu tvorí dnes iba denudačnú 
trosku pôvodne rozsiahlej travertínovej kopy. Túto deštrukciu spôsobili gravitačné deformácie 
blokového charakteru. Príčinou tohto javu je postupné zatláčanie (poklesy) a po okrajoch i 
vykláňanie sa hmotnostne ťažkých a rigidných travertínových blokov po plastickom podloží 
ílovcového charakteru paleogénneho veku. Tento proces je kontinuálny a s diferencovanou 
intenzitou pokračuje aj v súčasnosti. Hradný vrch je po obvode zo SZ, S, SV a JV ohraničený 
strmými skalnými stenami vysokými 15 až 22 m, s priemerným sklonom 70-80°. Miestami je 
sklon skalných stien až 90°. Častý je aj výskyt previsov, ktoré najmä vtedy, ak sa nachádzajú 
bezprostredne pod základmi objektov hradu, predstavujú staticky veľmi oslabené miesta 
(napr. Románsky palác, V a J časť hradného jadra, V časť stredného nádvoria). Travertínové 
teleso Spišského hradu je silne porušené systémom tektonických línií, puklín a trhlín s 
rozdielnym priestorovým dosahom. Najvýraznejší zlomový systém má orientáciu v smere SZ-
JV. Uvedený systém sa v priestore hradu niekoľkokrát opakuje, pričom v severnej časti hradu 
prechádza cez Románsky palác a tvorí predisponovanú šmykovú plochu, pozdĺž ktorej došlo 
k rozvoľneniu blokovej rozpadliny a podkĺznutiu blokov smerom na S. V centrálnej časti 
hradu sa zlomová porucha rozdvojuje. Jedna časť prechádza cez kaplnku a cisternu, druhá 
popod objekt kruhovej veže a viaže sa na ňu vznik tzv. Temnej jaskyne. Podľa 
speleologického prieskumu je jaskyňa priechodná do dĺžky 60 m a do výšky 30 – 35 m. Na 
tento systém je viazaný i vznik Podhradskej jaskyne, ktorá sa nachádza neďaleko vstupného 
predbránia. Vstup do jej priestorov je za tzv. Perúnovou skalou, má dĺžku 20 m a miestami 
dosahuje výšku 1,70 m. Podiel na jej vzniku majú i prejavy deformácií okrajov travertínovej 
akumulácie. Ďalším významným systémom sú poruchové línie orientované približne S-J 
smerom. Ich výskyt sa niekoľkokrát opakuje. Najvýznamnejšia tektonická porucha tejto 
orientácie prebieha pozdĺž celého hradného vrchu a je pozorovateľná tak na severnom okraji, 
kde pozdĺž nej došlo k rozvoľneniu blokov, ako aj v priestore hradného jadra. Významná je 
línia prebiehajúca paralelne s obvodovými múrmi, ktoré oddeľujú Prvé románske predhradie a 
stredné nádvorie. Gravitačné deformácie blokového charakteru alebo zjednodušene povedané, 
veľmi pomalé svahové pohyby krípového charakteru, tak ako sú opísané vyššie, predstavujú z 
hľadiska stability objektov hradu najvážnejší problém. Aj z tohto dôvodu bol Spišský hrad 
vybratý ako jedna z viacerých lokalít s významným pamiatkovým objektom (zaradený na 
zozname UNESCO) na monitorovanie. Pôvodne bolo v roku 1992, na hrade i po obvode 
hradného vrchu, nainštalovaných viacero meradiel typu TM-71, mnohé z nich boli 
neočakávanými návštevníkmi zničené a vyradené z činnosti. 

V súčasnosti sú na Spišskom hrade funkčné 4 prístroje typu TM 71 a na 
5 stanoviskách (SM – 1 až SM – 5) realizujeme merania prenosnými meradlami SOMET 
(obr. 2.6.3). 
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Obr. 2.6.3: Schematický náčrt Spišského hradu s lokalizáciou monitorovacích stanovísk 

pre meradlá TM 71 a SOMET (SM – 1, 2, 3, 4, 5) 
 
Stručný opis lokalizácie jednotlivých stanovísk: 

− Stanovisko SM – 1 je umiestnené v okolí dnes zamurovanej trhliny na dolnom 
nádvorí, nad prístrojom TM 71 – h2 (múr; obr. 2.6.4). 

− Stanovisko SM – 2 je umiestnené na dolnom nádvorí, z vnútornej strany Perúnovej 
skaly, nad prístrojom TM 71 – 1 (obr. 2.6.5). 

− Stanovisko SM – 3 je umiestnené na dolnom nádvorí do trhliny, ktorá bola 
postupne zamurovaná, nad prístrojom TM 71 – h1 (obr. 2.6.5). 

− Stanoviská SM – 4 a SM – 5 sú umiestnené na severnom obvode hradnej skaly v 
predpolí Románskeho paláca. (obr. 2.6.6). 

− Prístroj TM 71 – 1 je umiestnený na dolnom nádvorí (obr. 2.6.5), z vnútornej 
strany Perúnovej skaly, v otvorenej trhline ktorá má šírku 62 cm, azimut 10°. 

− Prístroj TM 71 – 2 je umiestnený pred vstupom do hradu (obr. 2.6.7), pri vstupe do 
tzv. Perúnovej skaly (jaskyne) do otvorenej trhliny širokej 90,5 cm s azimutom 
20°. 

− Prístroj TM 71 – h1 je umiestnený na dolnom nádvorí na mieste v trhliny, ktorá 
bola postupne zamurovaná (obr. 2.6.5). 

− Prístroj TM 71 – h2 (múr; obr. 2.6.4) je situovaný na zamurovanej trhline 
hradného múra na dolnom nádvorí v priestore západných obvodových hradieb. 
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Obr. 2.6.4: Umiestnenie monitorovacích stanovísk SM – 1 a TM 71 – h2 
 

 
 
Obr. 2.6.5: Umiestnenie monitorovacích stanovísk SM – 2, SM – 3, TM 71 – 1 a TM 71 – h1 
 

 
 
Obr. 2.6.6: Umiestnenie monitorovacích stanovísk SM – 4 a SM – 5; 

a) skalná ihla nachádzajúca sa na severnej strane hradnej skaly, 
b) a c) detail monitorovacích stanovísk SM – 4 (zadná časť ihly) a SM – 5 
(predná časť ihly - bližšie k obci Spišské Podhradie) 
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Obr. 2.6.7: Umiestnenie monitorovacieho stanoviska TM 71 – 2 
 
 

Doterajšie výsledky monitorovacieho procesu na lokalite možno zhodnotiť 
nasledovne: 

TM 71 – 1: Počas monitorovacieho obdobia sa zaznamenávali hodnoty posunov 
v horizontálnej a vertikálnej rovine, ako aj rotácie v obidvoch rovinách (platí aj pre ostatné 
meradlá typu TM 71). Výsledky meraní znázornené v grafe (obr. 2.6.8) predstavujú posuny 
(pohyby) v troch osiach karteziánskej sústavy x, y, z. Celkom jednoznačné sú posuny v smere 
osi x, predstavujúce otváranie trhliny, pričom aktuálne otvorenie trhliny je 6,885 mm, max 
dosiahlo 7,693 mm. Trend pohybu je progresívny s rýchlosťou cca 0,95 mm.rok-1. Charakter 
pohybu je kontinuálne oscilačný so zrejmým trendom ku kompresii v teplých obdobiach 
a opačným trendom pohybov v chladných obdobiach. 

V smere osi y bol zaznamenaný nevýrazný maximálny šmykový posun (asi 
o 2,469 mm), aktuálny posun je 2,110 mm. Vzhľadom na orientáciu trhliny (110°) možno 
konštatovať, že okrajový blok sa od masívu oddeľuje smerom na SZ. Tieto posuny sú 
progresívne. Pohyb v osi z je nepatrný, za celé merané obdobie 1,083 mm, s relatívne veľkým 
skokom v priebehu roku 2009 až temer na nulu. Aktuálny posun je 0,863 mm. Výrazný pohyb 
v roku 2009 bol zaznamenaný vo všetkých osiach a najpravdepodobnejšie súvisí 
s preinštalovaním meradla, čo príslušný softvér, nie dostatočne skorigoval. 
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Obr. 2.6.8: Graf posunu blokov zistený dilatometrom TM 71 – 1 v oblasti južnej časti 

Perúnovej skaly 
 

SM – 2: Výsledok, ktorý sme za poslednú dekádu meraní zistili meradlom SOMET ani 
zďaleka nezodpovedá výsledkom získaným na meradle TM 71. Pravdepodobnosť tohto javu 
možno pripísať predovšetkým typu meradla s menšou presnosťou a možno i početnosti 
meraní. Namerané hodnoty výrazne oscilujú, okolo nulovej hodnoty, pričom výchylky od 
trendovej priamky sú minimálne, len v dvoch meraniach (8.9. a 10.11.2004) bola 
zaznamenaná výrazná odchýlka, pravdepodobne spôsobená nevhodným priložením meradla 
na fixné meracie body. Ak nerátame tieto dve extrémne hodnoty potom maximálny rozptyl 
dilatácie za celé monitorované obdobie dosiahol 3,11 mm (od +0,87 do -2,24 mm), aj to až 
v poslednom meraní v roku 2009. Trend pohybu vykazuje veľmi mierne uzatváranie trhliny, 
čo dokumentuje trendová priamka, ktorá od počiatku do konca meraní predstavuje rozdiel 
0,067 mm v smere zatvárania pukliny (obr. 2.6.9). 
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Obr. 2.6.9: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET pre stanovisko SM – 2 
 

TM 71 – 2 (obr. 2.6.10) vykazuje, že trhlina sa za posledné dva roky uzatvorila 
o 0,555 mm. Celkový pohyb zatvorenia trhliny dosiahol 5,135 mm, priemerná rýchlosť 
pohybu je 0,39 mm.rok-1. Celkovo možno konštatovať, že vo všetkých troch osiach v rozpätí 
monitorovaného obdobia nedošlo k výraznej, ani klimaticky podmienenej oscilácii, a trend 
pohybov je viac-menej pozvoľný, avšak kontinuálny s minimálnym trendom spomalenia 
v roku 2005, so zvýšenými osciláciami v roku 2008 (najmä v osi y) a opätovnou zmenou 
v smere zmenšenia trhliny s hodnotou 0,42 mm. 

Ak máme súhrnne hodnotiť celé obdobie, tak od polovice roku 1992 do konca roku 
1994 došlo k náhlemu skokovému uzatvoreniu trhliny (posun v smere osi x) o 2,34 mm, 
potom nasledovalo obdobie šiestich rokov, teda až do roku 2000 trhlina vykazovala veľmi 
mierny trend uzatvárania. V roku 2000 až 2002 došlo k ďalšiemu miernemu uzatvoreniu 
trhliny (o 0,54 mm). V roku 2002 nastal prudký skok v smere otvorenia pukliny asi 
o 1,23 mm, Dôvodom môže byť to, že v otvorenej ťahovej trhline, ktorá je súčasne vstupom 
do Podhradskej jaskyne, bol zaklesnutý balvan, ako dočasná prekážka pohybu v smere osi x. 
Zintenzívnenie pohybov nastalo po 19.12.2002, keď pracovníci, ktorí realizovali 
rekonštrukčné práce balvan z trhliny, odstránili. Od roku 2002 až do konca monitorovaného 
obdobia nastal opäť trend v smere zatvárania pukliny v smere osi x. Veľmi výrazná, 
krátkodobá zmena nastala začiatkom roku 2009, keď nastal náhly pokles (asi 0,8 mm), 
puklina akoby sa nakrátko otvorila a po tomto krátkom úseku nastal opätovne trend zatvárania 
pukliny. Tento jav možno pripísať, krátkodobému seizmickému otrasu buď prírodného 
charakteru alebo odstrelmi v neďalekom kameňolome. Maximálne sa puklina za celé 
monitorované obdobie otvorila o 5,254 mm, v súčasnosti sa pohybuje otvorenie na úrovni asi 
4,999 mm. Pohyb v smere osi y do konca roku 2001 bol progresívny a dosiahol už 2,797 mm. 
Po náhlom poklese v roku 2001 nastal opäť trend nárastu šmykových napätí, ktoré dosiahli 
koncom monitorovaného obdobia asi 4,11 mm. Od roku 1994 do 2006 sa objavili rastúce 
šmykové napätia vertikálnej zložky v smere osi z s hodnotami na konci meraného obdobia až 
v rozsahu 4,36 mm indikujúce pokles južnejšie situovaného horninového bloku v priemere o 
0,30 mm.rok-1. Celkove možno túto časť skalného bloku Perúnovej skaly považovať za 
najaktívnejšiu v zmysle pohybov zaznamenaných vo všetkých troch osiach. 

Ak by sme teda mali vyjadriť sumárny pohyb monitorovaného horninového bloku tzv. 
Perúnovej skaly je zrejmé, že tento sa vykláňa SZ – JV smerom, pričom z vnútornej strany 
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porušuje murivo dolného paláca. Z exteriérovej strany, blok svojim relatívne intenzívnym 
poklesom deformoval balvan pred vstupom do Perúnovej jaskyne, pričom sa horninový tlak 
prenášal aj na opravené murivo predhradia. Po istej intenzifikácií pohybov tesne po odstrele 
balvana, došlo po dvoch rokoch k ustáleniu pohybu. 

 

 
 
Obr. 2.6.10: Graf posunu blokov zistený dilatometrom TM 71 – 2 v oblasti východnej časti 

Perúnovej skaly 
 

TM 71 – h1 (obr. 2.6.11) až do roku 1998 vykazoval jednoznačné otváranie trhliny 
(celkové rozšírenie dosiahlo 4,91 mm). Tento trend je viditeľný až do konca monitorovaného 
obdobia, s jediným rozdielom, že v záznamovej krivke sa objavujú cyklické zmeny spôsobené 
klimatickým obdobím merania záznamov. Tento fakt je spôsobený tým, že od roku 1998 sa 
započali vykonávať merania v hustejších intervaloch, a to až niekoľkokrát ročne. Cyklickosť, 
ktorá sa opakuje od roku 1998 s výrazným trendom ku kompresii v zimných chladných 
mesiacoch a s opačným trendom pohybov v mesiacoch teplých. Celkové zatvorenie pukliny 
od roku 1997 dosiahlo hodnotu 5,94 mm, pričom priemerná rýchlosť pohybu je 0,64 mm.rok-1 
(t.j. 0,002 mm.deň-1). Pohyb v smere osi y a z je minimálny. 

V súhrne možno po porovnaní posledných údajov získaných monitorovaním, 
geofyzikálnymi meraniami a výsledkami numerickej analýzy však skonštatovať, že tzv. 
Perúnova skala sa jednoznačne vykláňa smerom na SZ – JV, pričom z vnútornej strany 
porušuje murivo dolného paláca. Zároveň sa však nevylučuje ani pohyb okrajových blokov, 
ale vzhľadom na ich rozmery, dominantný pohyb vykazuje práve Perúnova skala. Nie je 
vylúčené, že práve meradlo TM 71 – h 1 meria menší okrajový blok, čo môže dokazovať 
cyklický priebeh krivky v osi X, dokumentujúci objemové zmeny v podloží. 
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Obr. 2.6.11: Graf posunu blokov zistený dilatometrom TM 71 – h1 v oblasti južnej časti 

Perúnovej skaly 
 

SM – 3: Daný charakter pohybu dokazuje aj meranie meradlom SOMET. Charakter 
zmien je v rozsahu celého meraného obdobia mierne oscilačný v závislosti od teplotných 
zmien, hodnoty sa prevažne pohybujú v intervale +0,50 až -0,50 mm s jediným extrémom 
v priebehu marca 2009 (obr. 2.6.12). Blok nevykazuje výrazný pohyb, čo jasne dokumentuje 
aj trendová mierka, ktorá má charakter priamky na nulovej hodnote. 
 

 
 
Obr. 2.6.12: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET pre stanovisko SM – 3 
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TM 71 – h2 (múr) súhrnne možno rozdeliť monitorovanie pohybu trhliny v múre do 

troch časových období: 

− 1980 – 1994: v tomto období bola výrazná otvorená trhlina v priečnom múre 
nádvoria monitorovaná starým typom meradla TM 71. Výsledky meraní boli 
považované za jednoznačný dôkaz blokových deformácií na Spišskom hrade 
(Fussgänger, 1985). Celkové rozšírenie trhliny dosiahlo hodnotu 4,3 mm, 
horizontálny šmyk v smere osi y 14 mm a pohyb v smere osi z (pokles) 4 mm. 

− 1994 – 1997: v polovici roka 1994 bola trhlina počas realizácie sanačných prác 
zamurovaná. V dôsledku toho bol pôvodný prístroj demontovaný a merania 
prerušené. 

− 1998 – 2006 (obr. 2.6.13): po opätovnej inštalácii prístroja v r. 1998 osadeného na 
lomených konzolách pozdĺž zamurovanej trhliny boli merania obnovené. Z grafu 
je zrejmé, že pohyby majú v osi x tendenciu v smere rozšírenia trhliny a to 
s absolútnou hodnotou pohybu 2,74 mm, v roku 2007 nastal pomerne výrazný skos 
s opačnou tendenciou pohybu (o 0,72 mm). Od roku 2007 až do konca roku 2009 
nastalo opätovné otváranie trhliny s prejavmi cyklického kolísania v závislosti od 
teploty , ale aj hustoty meraní, ktorá sa od tohto obdobia výrazne zvýšila 
a dosiahla hodnotu v smere osi x 2,79 mm. 

Po zhodnotení doterajších výsledkov meraní, ako aj výsledkov podrobného 
inžinierskogeologického prieskumu z roku 1992 (Malgot et al.) sme spočiatku dospeli 
k záveru, že pohyb v otvorenej trhline múra pravdepodobne nebol vyvolaný pohybom 
horninových blokov v podloží, ale len jeho vykláňaním smerom na J, resp. S. Túto 
interpretáciu podporovali i výsledky meraní do roku 1994, po obnovení meraní je však 
pozorovaný opäť mierny pohyb. Toto vysvetlenie by podporilo i v tejto práci citované staršie 
interpretácie (Fussgänger, 1985), tzn. pohyb podložného skalného bloku smerom na západ. 

 

 
 
Obr. 2.6.13: Graf posunu blokov zistený dilatometrom TM 71 – h2 v oblasti západných 

obvodových múrov 
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SM – 1: Trend pohybu zachytený meradlom SOMET na konci meraného obdobia je 

prakticky na úrovni východiskového stavu, tzn. že puklina je ukľudnená a je temer v 
stacionárnom stave, aj keď v rokoch 2002 až 2004 a 2005 môžeme pozorovať mierne 
oscilácie, najskôr spôsobené vlastným priložením meradla na skalnú stenu (obr. 2.6.14) 
s rozpätím nameraných pohybov do 2,0 mm (hodnoty sa pohybujú v intervale od +1,05 do 
-0,84 mm). Trendová čiara vykazuje temer nulový pohyb. 
 

 
 
Obr. 2.6.14: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET pre stanovisko SM – 1 
 

SM – 4 a SM – 5: Tieto stanoviská boli osadené len v lete roku 2001. Monitorujú 
veľkú skalnú ihlu, ktorá sa odčlenila od masívu na severnej strane hradnej skaly. Podľa 
výsledkov monitorovania treba konštatovať, že zistený pohyb je z dlhodobého hľadiska 
minimálny, blok je v stave stabilnom, relatívny výkyv v júni, resp. júli 2003 zodpovedá 
štandardnej oscilácii v dôsledku klimatických vplyvov, po tomto dátume krivka nadobudla 
vyrovnaný priebeh, bez výrazných výkyvov (obr. 2.6.15 a 2.6.16). Trendové krivky v oboch 
grafoch dokumentujú stabilné pomery v prepolí skalného brala. 
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Obr. 2.6.15: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET pre stanovisko SM – 4 
 
 

 
 
Obr. 2.6.16: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET pre stanovisko SM – 5 
 

V priestore stanoviska TM 71-h1 (obr. 2.6.3) sme mali na dva roky zapožičaný 
mechanický extenzometer z firmy GEOEXPERTS, s.r.o. s kontinuálnym meraním 
a zapisovaním dát. Na základe interpretácie výsledkov možno konštatovať, monitorovaný 
blok Perúnovej skaly vykázal viac-menej kolísavý pohyb v závislosti od teploty. Na 
presnejšiu interpretáciu výsledkov by bolo potrebné vykonávať merania ešte minimálne 
jeden rok. 

Štatistické spracovanie meraní pohybov meradlom SOMET je v príl. 6. 
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Obr. 2.6.17: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom Geokon 2.4  
 
 
2.6.4.2. Strečniansky hrad 

Hrad Strečno (obr. 2.6.18) je situovaný na severnom okraji pohoria Malej Fatry na 
brale, ktoré má relatívnu výšku 103 m nad údolnou nivou Váhou. Celá hradná skala je tvorená 
horninami chočského príkrovu. Po litologickej stránke ju tvoria pestré karbonátové komplexy 
vápencov guttensteinského typu a šedých vápencov, ktoré sa striedajú s dolomitickými 
vápencami a dolomitmi. Celé hradné bralo má charakter zlomového pásma s výrazným 
prejavom gravitačného rozvoľnenia. Obzvlášť nebezpečné sú úseky, kde v dôsledku 
rýchlejšieho zvetrávania rozdrvených dolomitických polôh vznikajú previsy, ktoré sa 
postupne rozvoľňujú až v konečnom dôsledku dochádza k ich zrúteniu. Zo statického 
hľadiska je nebezpečná východná strana hradného brala, kde je celý rad takýchto previsov 
ohrozujúcich stabilitu viacerých objektov hradu. Meracie zariadenie TM 71 je umiestnené pod 
kaplnkou. 
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Obr. 2.6.18: Pohľad na Strečniansky hrad s lokalizáciou monitorovacieho stanoviska 

pre dilatometer TM 71 – 1 
 

Výsledky meraní od roku 1996 (obr. 2.6.19) potvrdili trend pohybu v osi x. 
Maximálne otvorenie trhliny dosiahlo 2, 439 mm. Od počiatku meraní je viditeľný cyklický 
priebeh otvárania pukliny v dvoch etapách: prvá od roku 1996 do roku 2003, keď maximum 
rozšírenia trhliny dosiahlo 2,141 mm, od tohto obdobia až do roku 2008 nastala výrazná 
zmena v trende a trhlina sa začala zatvárať, pričom dosiahla temer východiskovú hodnotu 
0,207 mm. Od roku 2008 pozorujeme opäť výraznú zmenu v trende pohybu a trhlina sa opäť 
začala otvárať s maximom 1,49 mm, hodnota, ktorá bola zaznamenaná v auguste 2009. V osi 
y a z sú pohyby minimálne s miernou tendenciou nárastu šmykových napätí v osi y 
(0,780 mm) a miernemu vyklonenie bloku (0,797 mm v osi z). 
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Obr. 2.6.19: Graf posunov zaznamenaný na hrade Strečno 
 
2.6.4.3. Trenčiansky hrad 

Trenčiansky hrad sa rozprestiera na JZ výbežku Strážovských vrchov, ktoré patria k 
jedným z najrozsiahlejších, morfoštruktúrne najpestrejších jadrových pohorí Západných 
Karpát. Pestrosť a zložitosť morfoštruktúry súvisí s výraznými prejavmi neskoroalpínskej 
tektoniky. Základnú stavebnú jednotku vlastného trenčianskeho hradného brala predstavuje 
troska chočského príkrovu v tektonickej pozícii na plastickejšom podloží krížňanského 
príkrovu. Táto kryha je JZ pokračovaním prečínskej synklinály, najsevernejšej zo 
synklinálnych štruktúr Strážovských vrchov. Vo vlastnom areáli Trenčianskeho hradu sa 
nachádzajú strednotriasové (ladin) lavicovité až doskovité hľuznaté vápence reiflinského 
typu, prislúchajúce bielovážskej sekvencii chočského príkrovu. Tieto budujú vrcholovú časť 
Trenčianskej hradnej skaly a vystupujú priamo v podloží hlavných objektov hradu. Typický 
vývoj reiflinských vápencov (vek doložený mikropaleontologicky) a neprítomnosť červeného 
lagunárneho súvrstvia karpatského keupru dokazujú ich príslušnosť k chočskému príkrovu. 
Dolomity stredného triasu, patriace k chočskému príkrovu, nachádzame len v širšom okolí, 
SV a J od hradnej skaly. Príkrovová stavba územia je doložená prítomnosťou mladších - 
spodnokriedových hornín v podloží reiflinských vápencov. Bázu hradného vrchu, aj 
predkvartérne podložie údolia Váhu, budujú horniny pestrej pieskovcovo-slieňovcovo-
vápencovej formácie krížnanského príkrovu. Na základe mikropaleontologickej analýzy bol 
vyvrátený doteraz panujúci názor, že celé hradné bralo je budované reiflinskými vápencami, a 
potvrdili, že v spodnej časti hradnej skaly na SZ, S a SV hradného vrchu sú odkryté 
rohovcové slienité vápence až slieňovce neokómu (je v nich vytesaný reliéf J.Jiskru). Je to 
pevnejší, masívnejší člen pestrej formácie, v súvislejších skalných odkryvoch SV od hradného 
vrchu. Na slienitých vápencoch neokómu sedimentovali slienité bridlice vrchného albu s 
vložkami vápencov. Výskyt týchto hornín pri povrchu predpokladáme smerom k Brezine 
(južná časť hradu). Bridlice sú morfologicky málo odolné, intenzívne zvetrávajú a 
rozpadávajú sa, preto nevytvárajú prirodzené odkryvy, ale sú skryté pod hrubšou polohou 
delúvií (malý umelý odkryv pri kostole). V minulých rokoch boli tieto tmavé bridlice 
obnažené vo výkope na plošine blízko vchodu do hradu, kedy boli chybne považované za 
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lunzské vrstvy. Podľa tenkej vložky bázického vulkanitu v nich možno však dosť bezpečne 
usudzovať, že išlo o slienité bridlice vrchného albu. (Pri stavbe nových budov oproti 
obchodnému domu Prior v zárezoch vystupovali tieto tmavé bridlice s viacerými vložkami 
bázických vulkanitov. Podľa skúsenosti sú typické pre spodnokriedové súvrstvia, najmä 
manínskej jednotky.) Je pravdepodobné, že sa bridlice vrchného albu krížňanského príkrovu 
nachádzajú aj pod reiflinskými vápencami chočského príkrovu (vzhľadom na plasticitu 
predstavujú ideálnu násunovú plochu), no smerom na sever vykliňujú (sú tektonicky 
vymačknuté) a reiflinské vápence nasadajú miestami priamo na vápence neokómu. 

Geologická stavba a morfologická expozícia hradného vrchu podmieňujú existenciu a 
rozvoj viacerých geodynamických procesov. Z hľadiska stability hradného vrchu i hradu 
samotného sú najvýznamnejšie svahové pohyby. V tesnom susedstve objektu kasární, 
v smere od Barborinho paláca, je pôvodná odlučná hrana historicky doloženého zosunu, dnes 
stabilizovaného, ktorý zničil pôvodný vchod do horného hradu. Tento je v dostatočne veľkej 
vzdialenosti od miesta výstavby. 

Na Trenčianskom hrade sme v roku 2006 vybrali štyri stanoviská, kde realizujeme 
merania meradlom typu SOMET (obr. 2.6.20 – 2.6.23). 

 

 
 
Obr. 2.6.20: Monitorovacie stanovisko Pod Zápoľského palácom (Veľká bašta) 
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Obr. 2.6.21: Monitorovacie stanovisko Múr (južné opevnenie) 
 

 
 
Obr. 2.6.22: Monitorovacie stanovisko Pod vstupnou bránou (predný) 
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Obr. 2.6.23: Monitorovacie stanovisko Pod vstupnou bránou (zadný); a) celkový pohľad 

na stanovisko, b) detail 
 

Časový rad meraní zo stanoviska Pod Zápoľského palácom má charakteristický 
cyklický prejav dokumentujúci teplotné zmeny v priebehu meraní, bez výraznejších extrémov 
s maximálnou amplitúdou 0,64 mm, ktorú sme zaznamenali v rokoch 2008-2009. Zo záznamu 
jasne vidieť, že trhlina sa mierne otvára s celkovým posunom asi 0,28 mm za 3 roky (obr. 
2.6.24). V tejto chvíli nie je celkom objektívne komentovať trend, je však pravdepodobné, že 
trhlina je viazaná na zlomové pásmo, preto vykazuje aj aktivitu. 

 

 
 
Obr. 2.6.24: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET zo stanoviska Pod Zápoľského 

palácom (Veľká bašta) 
 

Na južnom opevnení hradu monitorujeme pomerne otvorenú subvertikálnu trhlinu. 
Z priebehu meraní vidno, že záznamy sú bez viditeľných extrémov, až na dve merania z roku 
2008, keď rozkyv dosiahol 0,94 mm. Celkový trend je v smere otvárania trhliny so 
zanedbateľnou hodnotou asi 0, 09 mm (obr. 2.6.25). 
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Obr. 2.6.25: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET zo stanoviska Múr 

(južné opevnenie) 
 

Časový rad meraní zo stanoviska umiestneného vo výraznej depresii, s predpokladom 
tektonického pôvodu, pred vstupnou bránou do hradu, podobne ako v predchádzajúcich 
prípadoch poukazuje na vyrovnanosť v meraniach, ako i na celkový trend v smere otvárania 
trhliny, s maximálnou amplitúdou 0,76 mm z roku 2009. Ak si však vyhodnotíme trendové 
čiary, tie jednoznačne poukazujú na pomerne výrazné otvorenie trhliny, ktoré v prípade 
stanoviska Pod vstupnou bránou - predný vykazuje celkový posun (rozšírenie) asi 0,18 mm 
(obr. 2.6.26) a v prípade stanoviska Pod vstupnou bránou – zadný temer 0,4 mm (obr. 2.6.27). 

Štatistické spracovanie meraní pohybov meradlom SOMET je v príl. 6. 
 

 
 
Obr. 2.6.26: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku 

Pod vstupnou bránou (predný) 
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Obr. 2.6.27: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku 

Pod vstupnou bránou (zadný) 
 
 

2.6.4.4. Uhrovský hrad 
Majestátna ruina hradu je situovaná neďaleko Uhrovského Podhradia na dolomitickom 

brale (stredný trias) vo výške 591 m n. m., na bočnom hrebeni Nitrických vrchov 
(oddiel rokoša) Strážovskej hornatiny. Hradný vrch lemujú zo S, SV a V strany skalné steny 
o výške 2 až 15 m s veľmi strmým sklonom. Lokálne sa v skalných stenách nachádzajú úseky 
s prevismi, zvislými úsekmi, ale i individualizované skalné veže a bloky s náznakmi 
nakláňania a oddeľovania od masívu (skalné bralo pod kaplnkou). Podložie hradu i celý 
hradný vrch je budovaný mezozoickými dolomitmi až brekciovitými dolomitmi svetlosivej 
farby. Z pomerne rozptýleného súboru nameraných orientácií diskontinuít pretínajúcich 
dolomitový masív sú dominantné niektoré zlomové línie alebo zóny s náznakom drvenia 
(Holzer, Letko, 1993): 

− VSV – ZJZ (sklon k SSZ) 
− SSV – JJZ (sklon ZSZ) 
− S – J až SSV – JJZ (sklon k Z až ZSZ). 

Na tieto najmarkantnejšie zlomové línie sa viaže aj rad systémov tektonických puklín. 
Mnohé zo spomínaných puklín sú geneticky zviazané so zónou uvoľňovania napätí, súvisiacej 
s výzdvihom masívu, eróznym a gravitačným pohybom blokov do uvoľneného priestoru.  

Meracie stanoviská (obr. 2.6.28) sú situované v staticky narušenej a v súčasnosti 
rekonštruovanej kaplnke (Somet 1 a Somet 2), ako aj v exteriérovej časti (Somet 3). 
Najvýraznejšie pohyby boli zaregistrované v hornej časti kaplnky (Somet 1; obr. 2.6.29), keď 
kumulatívne pohyby dosiahli až 1,64 mm (rozpätie nameraných hodnôt sa pohybovalo od 
+0,79 do -0,85 mm) v rokoch 2004 – 2005 a v rokoch 2007 – 2008 rozpätie pohybov 
nadobudlo podobnú hodnotu (1,56 mm). V súčasnosti je však intenzita pohybov na úrovni 
východiskovej hodnoty s cyklickým trendom a s minimálnym rozpätím nameraných hodnôt. 
Trendová čiara indikuje mierne otvorenie trhliny v rozsahu asi 0,36 mm. Stanovisko Somet 2 
vykazuje dlhodobo také cyklické pohyby s intervalom +0,29 ÷ -0,24 mm (obr. 2.6.30). 
Výnimku ale tvorí nameraná hodnota pohybu z júna 2009 (1,27 mm). Príčinou tejto deviácie 
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je s najväčšou pravdepodobnosťou nekonzekventné použitie dilatometrického meradla. 
Zaujímavý vývojový trend variácie nameraných hodnôt bol zistený na stanovisku Somet 3 
(obr. 2.6.31), kde do roku 2005 bol pozorovaný trend zatvárania trhliny, od tohto obdobia 
dochádza k jej miernemu rozširovaniu. Dokumentuje to i trendová čiara indikujúca veľmi 
mierny pohyb (cca 0,1 mm) v smere celkového otvárania trhliny. 

 

 
 
Obr. 2.6.28: Fotodokumentácia monitorovacích stanovísk situovaných v interiéri a exteriéri 

Uhrovského hradu; a) stanovisko Somet 2 (v kaplnke), b) stanovisko Somet 1 
(horné poschodie kaplnky), c) stanovisko Somet 3 (skalný blok pod kaplnkou)  
 

Štatistické spracovanie meraní pohybov meradlom SOMET je v príl. 6. 
 

 
 
Obr. 2.6.29: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku Somet 1, 

horné poschodie kaplnky Uhrovského hradu  
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Obr. 2.6.30: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku Somet 2 

(v kaplnke) 
 

 
 
Obr. 2.6.31: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku Somet 3 

(skalný blok pod kaplnkou) 
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2.6.4.5. Hrad Pajštún 
Pajštúnsky hrad patril do sústavy pohraničných hradov, ktoré v Malých Karpatoch 

preberali od 13. stor. funkciu ochrany SZ hraníc uhorského štátu. Hradná skala Pajštúnskeho 
hradu je tvorená šošovkou borinských vápencov. Tie sú viac odolné voči zvetrávaniu ako 
okolité vrstevnaté pieskovce striedajúce sa s ílovitými bridlicami, v dôsledku čoho masív 
vyniká nad okolitý mierne zvlnený reliéf. Južná, východná a sčasti severná stena masívu 
hradnej skaly je strmo uklonená (40-50°), miestami s prevismi. Výška skalných stien dosahuje 
až 25 m. 

Horninový masív sa vyznačuje pomerne prísne orientovaným usporiadaním 
tektonického fenoménu – od dislokačných porúch až po individuálne systémy diskontinuity. 
Dominantné postavenie majú dve dislokačné poruchové zóny: 

− poruchová zóna D1 s orientáciou Z – V až ZJZ – VSV s hodnotami smeru sklonu 
152° až 198° a sklonu 80° až 89°; opisovaný systém pravdepodobne kopíruje 
okrajový malokarpatský zlom, 

− poruchová zóna D2 so sklonom 80° až 89°. 

Horninový masív sa v miestach poruchových dislokačných zón vyznačuje výraznou 
oslabenosťou, zvýšenou hustotou diskontinuít, gravitačno – tektonickým rozvoľnením so 
známkami pohybu okrajových blokov vápencov. Dôkazom gravitačného rozvoľnenia časti 
južnej a najmä východnej strany hradnej skaly sú širokootvorené ťahové trhliny, prebiehajúce 
na celú výšku horninového masívu. Vo východnej časti sa vplyvom ťahových napätí vytvorili 
optimálne podmienky pre vznik pomalých, podpovrchových svahových deformácií, 
predovšetkým pre gravitačné rozvoľnenie svahov a odvalové rútenie (Vlčko et al., 1997). 

Na tejto lokalite je situovaných 6 monitorovacích stanovísk (obr. 2.6.32), štyri z roku 
2003 a dve z roku 2004. Na stanovisku Ferov komín (PŠ 1) sú oscilácie minimálne (do 
0,4 mm; obr. 2.6.33), čo dokumentuje aj temer nulový priebeh trendovej čiary. Na stanovisku 
4-kový komín (PŠ 2; obr. 2.6.34) došlo k náhlemu posunu o 1 mm v lete roku 2006, v októbri 
rovnakého roku však oscilácie vyzneli. Zrejme aj z tohto dôvodu trendová čiara vykazuje 
mierny pohyb (0,1 mm) v smere zatvárania trhliny. Na stanovisku Ešte neviem (PŠ 3; obr. 
2.6.35) do roku 2005 boli zaznamenané mierne oscilácie s amplitúdou 0,98 mm, 
v nastávajúcom období rokov 2005 až 2007 došlo k utlmeniu pohybov až miernemu 
uzatvoreniu trhliny a v ďalších rokoch sa trend zmenil a má podobnú dynamiku pohybov ako 
na počiatku meraní. Celkový trend za merané obdobie vykazuje tendenciu uzatvorenia trhliny 
v rozsahu asi 0,19 mm. Na stanovisku Tatrašport (PŠ 4; obr. 2.6.36) sme registrovali podobnú 
tendenciu pohybov ako na stanovisku Ešte neviem, avšak vzhľadom na miernejšie extrémy 
v smere otvorenia, resp. uzatvorenia zistené počas monitorovaného obdobia, trendová čiara sa 
prakticky pohybuje po nulovej úrovni. Na stanovisku SMX boli zistené veľmi vyrovnané 
cyklické pohyby s maximálnou amplitúdou 0,3 mm. Tento fakt dokumentuje aj trendová čiara 
s vyrovnaným priebehom okolo hodnoty nula (obr. 2.6.37). Na stanovisku Pod hlavami (obr. 
2.6.38) sa do roku 2008 prejavili minimálne pohyby, od tohto obdobia nastali mierne cyklické 
výkyvy s amplitúdou 0,477 mm, ktoré kulminovali v priebehu roku 2010, keď dosiahli 
amplitúdu 1,04 mm. Celkový trend pohybu vykazuje mierne otvorenie trhliny (0,08 mm).  

Štatistické spracovanie meraní pohybov meradlom SOMET je v príl. 6. 
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Obr. 2.6.32: Lokalizácia monitorovacích stanovísk na hrade Pajštún 
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Obr. 2.6.33: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku PŠ1 – Ferov 

komín 
 
 

 
 
Obr. 2.6.34: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku PŠ2 – 4-kový 

komín 
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Obr. 2.6.35: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku PŠ3 – ešte 

neviem 
 
 

 

 
 
Obr. 2.6.36: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku PŠ4 – tatrašport 
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Obr. 2.6.37: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku PŠ5 – SMX 
 
 

 
 
Obr. 2.6.38: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku PŠ6 – pod 

hlavami  
 
 
2.6.4.6. Plavecký hrad 

Plavecký hrad (svojou architektúrou) patrí medzi najlepšie zachované hrady v oblasti 
Malých Karpát. Hradné bralo na ktorom je postavený Plavecký hrad, tvorí výraznú dominantu 
okrajovej časti pohoria Malých Karpát na styku s Borskou nížinou. Prevýšenie hradného brala 
dosahuje oproti nížine 170 až 180 m. 

Hradný vrch je zo S, SV a V strany ohraničený skalnými stenami výšky 25 až 40 m 
s priemerným sklonom 70 – 80°. Miestami je sklon skalných stien až 90°. Komplex 
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karbonátových hornín strednotriasového veku (ladin) tvorí vlastné podložie Plaveckého 
hradu. Je v príkrovovej pozícii, pričom podstatné zastúpenie majú wettersteinské vápence. 
Tieto sú obvykle sivej až sivobielej farby, masívne, ojedinele s lavicovitou odlučnosťou; sú 
rozpukané sieťou puklín, vytvárajú polyedrickú, miestami až hranolovitú odlučnosť. Hustota 
diskontinuít (STN 72 1002) je stredná až veľmi malá, hlavné poruchové systémy sú 
priebežné, otvorené, steny drsné, bez výplne, priepustné. V miestach výrazných zlomových 
porúch sa nachádzajú tektonické brekcie. Hornina je navetraná, predpokladaná priepustnosť 
puklinovo-krasová. Opisované horniny majú vysokú pevnosť a podľa STN 73 1001 ich 
zaraďujeme do triedy R1 (ac > 150 MPa). Trieda ťažitelnosti 6 (STN 73 3050). Litologická 
charakteristika tmavých vápencov guttensteinského typu (anis) i dolomitov (str.-vrch. tiras) je 
veľmi blízka wettersteinským vápencom. Horninový masív hradnej skaly je intenzívne 
porušený systémom tektonických línií, puklín a gravitačných trhlín s rozdielnym hĺbkovým 
a priestorovým dosahom. Najvýraznejší systém tektonických diskontinuít má orientáciu VSV 
– JZ s hodnotami smeru sklonu 160 až 180° resp. 310° až 350° a sklonom 65° – 85°k JV, 
resp. SZ. 

Z geologicko-geomorfologického vývoja i štruktúrnogeologickej charakteristiky 
horninového masívu vyplýva, že v priestore Plaveckého hradu sa vytvorili priaznivé 
podmienky, pre vznik pomalých, podpovrchových svahových deformácií, predovšetkým pre 
rozvoľňovanie svahov a odvalové rútenie (Vlčko et al., 1994). 

V roku 2002 sme umiestnili dve monitorovacie stanoviská (obr. 2.6.39 a 2.6.40), jedno 
z nich umiestnené naprieč ťahovou trhlinou VSV – ZJZ smeru. Z grafického záznamu meraní 
zo stanoviska SM 1 (obr. 2.6.41) je jasne viditeľné, že napriek mohutnosti meraných 
horninových blokov (niekoľko 100 m3) dochádza k výrazným pohybom, najmä v jesennom 
(november) období, ďalšie maximá sú pozorované v jarných mesiacoch. Celkove však 
pohyby sú v intervale do 0,5 mm s max amplitúdou 3,39 mm v rokoch 2007 až 2008. 
Vzhľadom na opísaný extrém (prisudzujeme ho skôr subjektívnej chybe pri osadení meradla), 
trendová čiara má tendenciu k veľmi miernemu uzatvoreniu trhliny. Je zaujímavé, že podobný 
jav s rovnakou tendenciou, tzn. s maximom pohybu v novembri bol zaznamenaný aj na 
stanovisku SM 2 (obr. 2.6.42) a to aj napriek tomu, že monitorovaný blok má 
niekoľkonásobne menšiu kubatúru, je izolovaný a teda predpokladalo by sa že jeho mobilita 
je ďaleko vyššia. Ide však o pohyby cyklické, pravdepodobne spôsobené v dôsledku zvýšenia 
vlhkosti a z nich rezultujúcich objemových zmien podložia. Na stanovisku SM 3 (obr. 2.6.43), 
ktoré bolo zriadené v roku 2004 nie sú zaznamenané výrazné pohyby, a to aj napriek tomu, že 
monitorovaný blok je odtrhnutý od materského horninového masívu. Max pohyb v smere 
otvorenia (0,38 mm) bol zaznamenaný v roku 2009, merania mali vyrovnaný priebeh, čo 
dokumentuje i trendová čiara (obr. 2.6.44). 

Štatistické spracovanie meraní pohybov meradlom SOMET je v príl. 6. 
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Obr. 2.6.39: Monitorovacie stanovisko Somet 1; a) celkový pohľad; b) detail 
 

 
 
Obr. 2.6.40: Monitorovacie stanovisko Somet 2; a) celkový pohľad; b) detail 
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Obr. 2.6.41: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku Somet 1  
 
 

 
 
Obr. 2.6.42: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku Somet 2  
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Obr. 2.6.43: Monitorovacie stanovisko Somet 3; a) celkový pohľad; b) detail 
 
 

 
 
Obr. 2.6.44: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku Somet 3  
 
 
2.6.4.7. Lietavský hrad 

Na strmom hrebeni medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná sa nachádza pomerne 
zachovaná zrúcanina hradu Lietava. Hrad je umiestnený na strmom brale (635 m n. m.), ktoré 
orograficky patrí k Fatransko – tatranskej oblasti, celku Súľovské vrchy (Atlas SR, 1980). 
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Bralo je tvorené bazálnymi zlepencami paleogénu, ktoré ležia transgresívne na 
spodnokriedovom súvrství (neokom) križňanského príkrovu reprezentovanom slienitými 
bridlicami. Z južnej, východnej i západnej strany je hradná skala obmedzená strmo 
uklonenými až vertikálnymi skalnými stenami so sklonom 80 – 85° a ktoré dosahujú výšku od 
15 do 30 m. Horninový masív tvorený stmelenými hruboklastickými horninami je porušený 
niekoľkými systémami prevažne strmo orientovaných diskontinuít rôzneho veku, rádu 
a genézy. Keďže nebolo možné nainštalovať merné body do masívu hradného brala, 
stanoviská s pevnými bodmi (obr. 2.6.45) pre prenosné meradlo SOMET sú umiestnené v: 

− trhline múra horného paláca – Somet 1 (SM1), 
− murive horného paláca Somet 2 – (SM2), 
− trhline múra horného paláca (za SM 1) – Somet 3 (SM3), 
− trhline múra hlavnej veže (klenba) – Somet 4 (SM4), 
− kaplnke hradu – Somet 5 (SM5). 

 

 
 
Obr. 2.6.45: Rozmiestnenie monitorovacích stanovísk na Lietavskom hrade 
 

Na dvoch z uvedených stanovísk, konkrétne Somet 4 a Somet 5, došlo už v priebehu 
prvého roku monitoringu (2004) v dôsledku ľudského zásahu k ich poškodeniu. Tieto 
stanoviská sa tak stali automaticky nefunkčnými z hľadiska plnenia ich účelu. Na 
ostávajúcich troch stanoviskách prebiehal monitoring až do roku 2007. Monitoring bol 
ukončený z dôvodu, že na monitorovacích stanoviskách, za uplynulé roky monitoringu, neboli 
zistené žiadne signifikantné pohyby a taktiež pre zvýšené riziko možnosti úrazu pri 
meraniach, v dôsledku neustále sa zhoršujúceho statického stavu hradných múrov. 

Na stanoviskách Somet 1 a Somet 2 sa monitorovanie realizovalo od augusta roku 
2000. Za toto obdobie sme zaznamenali pohyby oscilujúce okolo východiskovej hodnoty, 
jedine v roku 2003 na stanovisku Somet 2 došlo k relatívnemu pohybu o 1,63 mm a na 
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stanovisku Somet 1 o 0,62 mm, vzápätí však opäť došlo k opačnej tendencii a pohyb až do 
konca roku 2006 dosiahol úroveň kvázi dlhodobého priemeru oscilujúceho v rozpätí 0,20 do 
0,40 mm. (obr. 2.6.46, 2.6.47). Výkyvy z rokov 2003, resp. 2005 treba pravdepodobne 
pripísať vplyvu ľudského faktora. 
 

 
 
Obr. 2.6.46: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku SM1  
 

 
Obr. 2.6.47: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku lietava 2 
 

Stanoviská SM 1 a SM 2 merajú časť odtrhnutého muriva z oboch jeho strán. 
Previazanosť pohybov po oboch stranách tohto staticky oslabeného múra dokumentujú i obe 
trendové čiary s približne opačným trendom pohybu. 

V roku 2004 (máj) boli vybraté tri ďalšie stanoviská Somet 3, 4 a 5. Výsledky 
monitoringu (obr. 2.6.48, 2.6.49) zo stanoviska Somet 3 vypovedajú o relatívne stabilných 
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podmienkach. Variácia výkyvov nameraných údajov je v rozpätí necelých 0,3 mm. Výnimkou 
je meranie z 18.11.2004, keď bola zaznamenaná extrémna hodnota, pravdepodobne 
v dôsledku subjektívnej chyby pri osadení meradla. Na dvoch ďalších stanoviskách (Somet 4 
a Somet 5), už krátko po ich zriadení (rok 2004), došlo k ich sfunkčneniu, čím sa nepodarilo 
zabezpečiť reprezentatívny súbor dát z ktorého by bolo možné vyhodnotiť dynamiku 
pohybov. Prekážkou ďalších meraní boli aj rekonštrukčné práce, takže v konečnom dôsledku 
všetky stanoviská boli opustené. 

Štatistické spracovanie meraní pohybov meradlom SOMET je v príl. 6. 
 

 
 
Obr. 2.6.48: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku Somet 3 (SM3)  
 
 

 
 
Obr. 2.6.49: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku Somet 3 (SM3) 
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2.6.4.8. Čachtický hrad 
Čachtický hrad stál už v 13. storočí, keď ho spravoval kráľovský kastelán. Samotný 

hradný vrch i jeho bezprostredné okolie tvoria dolomity vrchnotriasového veku (karn-norik), 
len nepatrnú plochu v západnej časti hradného brala, vo forme erózneho zvyšku, zaberajú 
bazálne zlepence (egenburg). 

Hustota diskontinuít je stredná, miestami majú dolomity doskovitú až hranolovitú 
odlučnosť, inak sú masívne. Hornina je navetraná, pozdĺž plôch vrstevnatosti až zvetraná 
(dolomitické piesky). 

Orientácia vrstevných plôch v rozsahu celého hradu má jednotný charakter a prebieha 
v smere SZ – JV. Zistené hodnoty sa pohybujú v rozpätí 240-270°/50-75°. Významný systém 
diskontinuít reprezentuje súbor, ktorého hodnoty sa pohybujú v rozpätí 150-180°/70-85°. 
Diskontinuity, orientované približne v smere V – Z, sú tektonického pôvodu a sú subparalelne 
s okrajovým malokarpatským zlomom (Vlčko et al., 1993). 

V dôsledku násilného zničenia meracích bodov na tejto lokalite máme k dispozícii len 
merania od roku 2003 do roku 2006. V rozsahu monitorovaného obdobia mali pohyby 
cyklický priebeh (obr. 2.6.50) s maximálnou amplitúdou pohybov v intervale od +0,33 mm do 
-0,42 mm zaznamenanej na prelome rokov 2003 – 2004. Trendová čiara vykazuje miernu 
tendenciu (0,25 mm) k uzatvoreniu. V decembri 2006 bolo zistené, že merací vrt je osadený 
v polohe, ktorá vyvetrala, čím sa z hľadiska plnenia účelu stalo monitorovacie stanovisko 
nefunkčným (obr. 2.6.51) a následne nato sa monitoring na tejto lokalite ukončil.  

Štatistické spracovanie meraní pohybov meradlom SOMET je v príl. 6. 
 

 
 
Obr. 2.6.50: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovišti Somet 1 

Čachtického hradu 
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Obr. 2.6.51: Monitorovacie stanovisko Somet 1 na Čachtickom hrade; a) pohľad na Čachtický 

hrad s lokalizáciou monitorovacieho stanoviska, b) meracie body, c) detail na 
nefunkčný merací bod 

 
 
2.6.4.9. Hrad Devín 

Bralo hradného vrchu predstavuje obtočník s morfologicky výraznými stráňami, ktoré 
sa vyvinuli pozdĺž tektonických línií. Hradné bralo je zo S až SZ strany tvorené strmou 
skalnou stenou, ktorej výška dosahuje až 65 m. SV strana hradného areálu má miernejšie 
zvlnený povrch, reliéf sa postupne na východ a juh zmierňuje, pričom južné svahy plynule 
prechádzajú do aluviálnej nivy Dunaja. Najvyšší bod hradnej skaly má nadmorskú výšku 
210 m n. m., najnižší 158 m n. m. Aluviálna niva Dunaja je v nadmorskej výške 140 m n. m. 

Najstaršími horninami v areáli hradu Devín sú fylity, ktoré sú súčasťou bratislavského 
segmentu vzniknutého alpínskym vrásnením. Nadložným súborom fylitov je vrchnopermské 
devínske súvrstvie, ktoré spolu s nadložným mezozoickým pokryvom tvorí devínsku sukcesiu 
tatrika. Zlepence, brekcie, pieskovce a kremence vznikli v kontinentálnom prostredí, najmä v 
jazerách. Erózia ich odstránila ešte pred nástupom druhohôr (triasom), až na malý zvyšok pod 
hradným múrom zo strany Slovanského nádvoria, neďaleko východnej brány. Vidno tu 
sivozelenkasté brekcie až zlepence z valúnov žuly. 

Kremence – spodný trias, predstavujú najstarší člen série druhohorných hornín. 
Vznikali na peneplenizovanom (eróziou zarovnanom) varískom podklade (povrch, ktorý 
vznikol po veľkom vrásnení na konci prvohôr), ako výsledok fluviálnej činnosti. V 
kremencoch možno rozpoznať aj šikmé zvrstvenie, ktoré poukazuje na to, že ich materiál bol 
donášaný prúdmi od SZ k JV. Vytvárajú bezprostredné podložie Garayovského paláca. 

Najväčšie zastúpenie na hradnej skale majú karbonátové komplexy reprezentované 
dolomitmi a dolomitovými brekciami strednotriasového (približne 230-240 mil. rokov) a 
liasového veku (sp. jura -lias). Medzi oboma súvrstviami (triasovými a liasovými) je v 
podstate 25 mil, rokov rozdiel, čo prezrádza, že po usadení triasových súvrství na rozsiahlych 
plytkomorských karbonátových plošinách doprevádzanom zemetrasnou činnosťou, došlo k 
ústupu mora, k ich vynoreniu a čiastočnému (str. trias) alebo úplnému odnosu (vrch. trias). Až 
s nástupom mora vo vrchnom liase (teda o spomenutých 25 mil. rokov neskôr) došlo k 
sedimentácii liasových brekcií, pričom materiál pre ich tvorbu im poskytli práve eróziou 
rozrušené triasové dolomitové súvrstvia. Staršie horniny tvoria celú južnú stranu hradnej 
skaly, dobre prístupnú od stredného nádvoria, mladšie horniny, ktoré sa od predchádzajúcich 
hornín odlišujú prítomnosťou organických zvyškov, najmä hlavonožcov (belemnitov), 
predchodcov dnešných sépií a amonitov, vytvárajú najvyššiu a najstrmšiu časť hradného brala 
a je na nich postavená dominanta hradu, citadela. 

Meracie stanoviská pre meradlo SOMET boli vybraté na základe požiadaviek statika, 
ktorý koordinoval statické práce na hrade Devín. Aj z tohto dôvodu boli umiestnené na 
staticky oslabených múroch s priebežnými vertikálnymi puklinami (stanoviská SM 1 až 3) 
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a len jedno stanovisko bolo umiestnené do prirodzeného skalného masívu skalného brala. 
Okrem meraní meradlom SOMET boli v rozsahu severnej a južnej časti hradnej skaly 
umiestnené aj extenzometrické meradlá s kontinuálnym záznamom (e-Development, ČR). 
Tieto však mali technické problémy a po dvoch rokoch diskontinuálnych meraní bol celý 
monitorovací systém zničený elektrickým výbojom blesku. Merania ručným meradlom 
SOMET boli vykonávané po dobu 5 rokov, ukončené boli preto, že monitorované stanoviská 
(múry) boli aj na základe výsledkov monitoringu rekonštruované. Monitorovacie práce boli 
robené na základe požiadavky PAMING Bratislava a s jeho súhlasom odovzdané do úlohy 
ČMSGF. Rozmiestnenie meracích stanovísk na hrade Devín je na obr. 2.6.52. 

 
 
Obr. 2.6.52: Rozmiestnenie meracích stanovísk pre meradlo SOMET na hrade Devín 
 

 
 
Obr. 2.6.53: Monitorovacie stanovisko Somet 1 (oblúky); a) pohľad na meracie body, 

b) ukážka merania dilatácie trhliny medzi bodmi 1 – 3 
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Obr. 2.6.54: Monitorovacie stanovisko Somet 2 (schody 1) a Somet 3 (schody 2); 

a) celkový pohľad, b) vykonávanie merania prenosným dilatometrom SOMET na 
stanovisku Somet 2 (schody 1) 
 

 
 
Obr. 2.6.55: Fotodokumentácia monitorovacieho stanoviska Somet 4 

(skalný blok pri schodisku) 
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Obr. 2.6.56: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku Somet 1 (oblúky) 
 
 

Záznam meraní v priebehu celého obdobia vykazoval tak cyklické zmeny 
v meraniach, ako aj jednoznačný trend vo vyklápaní múra na vonkajšiu stranu. Dokumentujú 
to trendové čiary, ktoré sa akoby približovali. Vzdialenosť bodov 1 – 2 sa zmenšuje, naopak, 
vzdialenosť dvojice meracích bodov 1-3 sa zväčšuje. 
 

 
 
Obr. 2.6.57: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET, stanovisko Somet 2, (schody 1) 
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Obr. 2.6.58: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET, stanovisko Somet 3 (schody 2) 
 

Merania na schodisku vedúcom zo stredného hradu na hrad horný vykazujú cyklické 
zmeny spôsobené klimatickými faktormi, pravdepodobne však i zmenou vlhkosti zeminy, 
ktorá tvorí zásyp za múrmi. Najvýraznejšie sa to prejavilo na stanovisku schody 2, kde 
trendová čiara vykazuje pomerne výrazné uzatvorenie v rozsahu asi 4,05 mm (obr. 2.6.58) za 
celé merané obdobie. Naopak, merania toho istého múra len z opačnej strany počas celého 
obdobia nevykázali signifikantný pohyb (obr. 2.6.57). Tento fakt je pravdepodobne možné 
pripísať rotácii múra, pod vplyvom zemného tlaku. 
 

 
 
Obr. 2.6.59: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku Somet 4 (skalný 

blok pri schodisku) 
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Jediné stanovisko pre meradlo typu SOMET umiestnené v prirodzenom masíve počas 
meraní nevykázalo mimoriadne pohyby, i keď trendová čiara naznačuje mierny trend 
k otváraniu pukliny (obr. 2.6.59). Tento jav prisudzujeme dvom extrémnym výkyvom 
v meraní, ktoré boli zaznamenané v priebehu dvoch mesiacov v roku 2004. Je viac ako 
pravdepodobné, že oba extrémy možno pripísať subjektívnemu vplyvu pri vykonávaní 
merania. 

Štatistické spracovanie meraní pohybov meradlom SOMET je v príl. 6. 
 
2.6.4.10. Kláštorný komplex Skalka 

Jezuitský kláštor Skalka založený v 11. stor. sa nachádza severne od Trenčína pri obci 
Zamarovce. V súčasnosti sa z pôvodne rozsiahleho komplexu sakrálnych stavieb zachovala 
kaplnka so sakristiou a vstupný objekt s opevnením a strážnou vežou. Skalné podložie je 
tvorené slienitými a rohovcovými vápencami (titón-neokóm), ktoré sú súčasťou Manínskej 
jednotky. Horninový masív je výrazne tektonicky porušený, pozdĺž najvýraznejšieho 
poruchového systému orientovaného približne v SV – JZ smere sa vyvinul jaskynný systém, 
ktorý je súčasne interiérom kaplnky a tvorí súčasť komplexu sakrálnych stavieb. Výrazné 
statické poruchy v kaplnke spôsobili deštrukciu strešnej časti objektu a obvodových múrov. 
Okrem statických porúch v objekte kaplnky je z hľadiska zabezpečenia stability historického 
objektu potrebné pozornosť venovať poruchám horninového masívu, ktoré vymedzujú kvázi 
nestabilný blok v priestore od vchodu do jaskyne až po schodisko do sakristie (obr. 2.6.60). 

 

 
 
Obr. 2.6.60: a) Kaplnka kláštorného komplexu Skalka, b) geologický rez 
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Merania dilatometrom TM 71 od konca roku 1995 naznačujú nemennosť šírky trhliny 
(obr. 2.6.61). Určitý trend reprezentuje posun v smere osi y, ktorý je minimálny. Celkový 
posun do konca roku 2003 dosiahol 0,13 mm. V roku 2000 došlo k zrýchleniu pohybu a 
nárastu celkového posunu na 0,23 mm. V roku 2001 až 2004 došlo opäť k veľmi pomalému 
cyklickému pohybu s celkovým posunom 0,17 mm, ktorý je pravdepodobne v dôsledku 
objemových zmien podložia. Žiaľ, v dôsledku stavebných úprav na tejto lokalite sa meradlo 
TM stalo bez horolezeckej techniky neprístupné a posledné merania boli vykonané v roku 
2004 a v roku 2005 bolo meradlo TM 71 odinštalované.  

Koncom roku 2000 sme na tejto lokalite osadili aj meracie body (stanovisko Somet 1) 
pre prenosné meradlo SOMET (obr. 2.6.62). Vzhľadom na fakt, že tieto sú umiestnené 
v jaskynnom priestore s relatívne ustálenou teplotou v meraniach je jasno vidno elimináciu 
klimatických vplyvov, na strane druhej mierne skoky s nie väčším rozpätím ako 0,4 mm sú 
zapríčinené relatívne malou početnosťou meraní (zodpovedá meraniam na TM 71). Sumárne 
povedané, získané výsledky neindikujú žiadne výrazné pohyby (trendová čiara za merané 
obdobie poukazuje na mierne uzatvorenie trhliny v rozsahu asi 0,04 mm). Kontinuita meraní 
bola narušená problémom súvisiacim s obtiažnosťou prístupu na lokalitu, v zmysle neochoty 
správcu pamiatky (miestna fara) zabezpečiť vstup do cirkevného objektu. Z tohto dôvodu, ale 
vzhľadom na získané výsledky, poukazujúce na minimálny pohyb, sme merania v roku 2006 
prestali vykonávať. 

Štatistické spracovanie meraní pohybov meradlom SOMET je v príl. 6. 
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Obr. 2.6.61: Výsledky meraní pohybu blokov prístrojom TM 71 na lokalite kláštor Skalka 
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Obr. 2.6.62: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET na stanovisku Somet 1, 

kláštor Skalka 
 
2.6.4.11. Kostoľany pod Tríbečom 

Lokalita (obr. 2.6.63) sa nachádza v geomorfologickom krajinnom celku Tribeč 
patriacom do Fatransko-tatranskej oblasti. Na juhu a západe je ohraničený Nitrianskou nivou 
a pahorkatinou, na severe Hornonitrianskou kotlinou a Vtáčnikom, na východe Pohronským 
Inovcom a na juhovýchode Žitavskou pahorkatinou. Patrí medzi kryštalické pohoria, ktorých 
jadro tvoria hlbinné magmatické a metamorfované horniny. Obal kryštalického jadra tvoria 
pieskovce a vápence. Charakteristické pre toto pohorie sú kremencové tzv. hôrky, ktoré 
vznikali zapadaním odolných kremencových vrstiev do mäkkých sedimentárnych vrstiev. 

 

 
 

Obr. 2.6.63: Kostolík sv. Jakuba v Kostoľanoch pod Tribečom. Foto: 
(http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Kostol%C3%ADk_sv._Juraja.jpg, 
19.12. 2010). 
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Podľa archívnych materiálov a rekognoskácie terénu horninové prostredie v mieste 
a okolí kostola je po stránke geologickej tvorené horninami mezozoika a iba najvrchnejšiu 
časť tvoria kvartérne sedimenty. Tieto vystupujú v neširokom údolí miestneho potoka a na 
priľahlých terasovitých svahoch. Z mezozoických hornín sú najviac zastúpené horniny tzv. 
tríbečskej série (sp. trias). Spodnú časť tejto série tvorí prevažne kremencové súvrstvie, vo 
vyšších polohách pribúda bridlačnato-pieskovcový vývoj. Z terénnej obhliadky šachtíc 
kopaných v interiéri lode kostolíka je viac ako pravdepodobné, že pôvodný kostolík je 
založený v deluviálnych sedimentoch (obr. 2.6.64 a, b), pričom vlastné základy tvoria na 
sucho naukladané bloky kremencov, vápencov, ojedinele i kryštalických hornín. 

Monitorovacie stanovisko bolo umiestnené vo veži kostolíka a bolo monitorované 
v nepravidelných intervaloch, vždy v súlade so záujmami Pamiatkového úradu v Nitre 
a v spolupráci s miestnym farárom. Ak vezmeme sumárne celý časový rad od roku 2000 
do roku 2008, keď boli merania kvôli rekonštrukčným prácam ukončené, tak je potrebné 
konštatovať, že zvislá trhlina vo veži sa mierne otvorila v rozsahu asi 0,28 mm (obr. 2.6.65). 

Štatistické spracovanie meraní pohybov meradlom SOMET je v príl. 6. 
 

 
 
Obr. 2.6.64: a) Detail dna šachtice pod jedným z pilierov lode kostola sv. Jakuba, 

b) kamenný základ, pod ním deluviálne hliny (foto Baxa, 2009) 
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Obr. 2.6.65: Graf dilatácie trhliny zistený meradlom SOMET v Kostolíku sv. Jakuba 

v Kostoľanoch pod Tríbečom 
 
 
2.6.4.12. Oravský hrad 

Oravský hrad (obr. 2.6.66) patrí medzi najvýznamnejšie historické stavby (13.storočie) 
na území Slovenska. Je situovaný na severnom okraji strednej časti Oravskej vrchoviny. 
Najvyššia časť hradného komplexu postaveného na morfologicky výraznom skalnom brale 
leží 112 m nad hladinou rieky Orava. Hradná skala je tvorená horninami bradlového pásma 
v kysuckom vývoji (Gross et al., 1994). Litologicky sú zastúpené škvrnité slienité vápence 
s rohovcami i bez nich a kalpionelové vápence. Spodná časť hradu bola rozpukaná v dôsledku 
tektonického a gravitačného porušenia skalných hornín, ktoré ležia na zvetraných flyšových 
ílovcoch, resp. slieňovcoch magurského príkrovu. 

Samotný hrad bol v priebehu svojej histórie niekoľkokrát rekonštruovaný. Najväčšia 
rekonštrukcia prebiehala v rokoch 1953 – 1968. V 80-tych rokoch bol na hradnej skale 
realizovaný orientačný inžinierskogeologický prieskum (Sikora et al., 1986). Porušené časti 
podzákladia boli neskôr spevnené mikropilótami a kotvami. Výsledky geotechnických prác 
zhrnuli vo svojej práci Košťák a Sikora (2000). 

Dilatometer typu TM 71 bol osadený na vnútornej stene obvodového múra objektu v jz. 
časti prvého nádvoria (chodba do väznice) porušenej pôvodne výraznou trhlinou (obr. 2.6.67) 
22.6.1983. 
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Obr. 2.6.66: Celkový pohľad na Oravský 
hrad 

 
 
Obr. 2.6.67: Pozícia dilatometra TM 71 

 
 
Dilatometer patrí k prvým typom, ktoré merajú iba posuny v troch osiach bez rotácií. 

Celkové namerané hodnoty za takmer 27 rokov nepresiahli 3 mm (obr. 2.6.68). Od roku 1995 
(po sanačných prácach) sa porušovanie podzákladia a obvodového muriva stabilizovalo. 
Výnimkou bol začiatok roka 2003 (marec – máj), kedy došlo k posunom vo všetkých troch 
osiach, a to v rozsahu 0,35 – 0,87 mm. Od polovice roku 2003 došlo k stabilizácii pohybov 
a tento stav trvá dodnes. Doterajšie výsledky potvrdzujú kvalitnú realizáciu sanačných prác 
v danej časti hradu. V posledných rokoch sa objavila v stene mikrotrhlina, ktorá poukazuje na 
slabú aktivizáciu pohybov. Svedčia o tom aj záznamy v smere osí X a Y (obr. 2.6.68). 
 

 
 
Obr. 2.6.68: Graf posunov zaznamenaný na Oravskom hrade 
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2.6.5. Zhrnutie výsledkov monitorovania 
Desaťročné merania potvrdili opodstatnenosť vymedzenej úlohy, ako aj spôsob 

a metodiku meraní. Z výsledkov je badateľné, že monitorované lokality sú nie 
v bezprostrednom ohrození vzniku nejakého deštruktívneho javu, i keď ani táto možnosť nie 
je vylúčená, najmä na hrade Strečno, Trenčín i ďalších hradov. Pomerne konštantné pohyby 
vykazuje Spišský hrad, ktorý ide do rekonštrukcie, takže merania majú svoje opodstatnenie 
i do budúcich rokov. Naopak, niektoré výsledky meraní potvrdili svoju oprávnenosť aj tým, 
že sa na ich základe vykonali technické stabilizačné opatrenia, napr. hrad Devín. V najbližšej 
budúcnosti hodláme využiť nové automatické meradlá, ktoré by minimalizovali terénne 
výjazdy za účelom zberu dát, čím by sa znížila i finančná náročnosť predmetnej úlohy a 
umožnilo zaradiť ďalšie lokality na monitorovanie. 
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Pril. 6: Štatistické spracovanie meraní pohybov dilatometrickým meradlom SOMET

Lokalita Stanovisko / Merací bod Rok
Počet 

meraní 
v roku

Minimálna 
zmena 
pohybu

Maximálna 
zmena 
pohybu

Priemerná 
zmena 
pohybu

2000 2 -0,149 -0,149 -0,149
2001 4 -0,127 0,043 -0,066
2002 8 -0,470 0,093 -0,119
2003 7 -0,841 1,068 0,072
2004 6 -0,691 0,955 0,049
2005 8 -0,765 0,794 -0,072
2006 5 -0,210 0,088 -0,043
2007 4 -0,374 0,109 -0,052
2008 6 -0,054 0,099 0,036
2009 4 -0,256 -0,017 -0,124
2000 1 - - -
2001 4 -0,696 0,369 -0,178
2002 7 -0,762 0,455 0,036
2003 8 -0,917 0,902 -0,050
2004 6 -2,744 2,699 0,036
2005 8 -0,431 0,674 0,039
2006 5 -0,488 0,122 -0,207
2007 4 -0,799 0,661 -0,171
2008 6 -0,076 0,558 0,097
2009 4 -2,241 0,874 -0,284
2000 1 - - -
2001 4 -0,530 0,477 -0,072
2002 7 -0,655 0,540 -0,057
2003 8 -0,527 0,612 0,028
2004 6 -0,176 0,236 0,054
2005 8 -0,431 0,424 -0,025
2006 5 -0,140 0,331 0,056
2007 4 -0,380 0,320 -0,086
2008 6 -0,112 0,219 0,038
2009 4 -0,762 0,236 -0,354
2001 3 -0,324 -0,246 -0,285
2002 6 -0,673 0,599 -0,050
2003 8 -1,137 1,229 0,043
2004 5 -0,271 0,504 0,080
2005 3 -0,013 0,261 0,085
2008 6 -0,380 0,347 -0,044
2009 2 -0,278 -0,278 -0,278
2001 3 -0,482 -0,290 -0,386
2002 6 -0,743 0,590 -0,051
2003 8 -0,638 1,182 0,040
2004 5 -0,466 0,479 0,069
2005 3 -0,018 0,441 0,135
2008 6 -0,239 0,151 -0,023
2009 2 -0,029 -0,029 -0,029
2006 3 -0,405 -0,008 -0,206
2007 5 -0,079 0,159 0,022
2008 3 -0,249 0,209 -0,078
2009 3 -0,030 0,409 0,186
2006 3 -0,351 -0,061 -0,206
2007 5 -0,084 0,058 -0,017
2008 3 -0,404 0,544 0,055
2009 3 -0,263 0,428 0,035

Spišský hrad

SM1 / 1-2 

SM2 / 1-2

SM3 / 1-2

SM4 / 1-2

SM5 / 1-2

Pod Zápoľského palácom / 1-2

Múr (južné opevnenie) / 1-2

Trenčín

1



Lokalita Stanovisko / Merací bod Rok
Počet 

meraní 
v roku

Minimálna 
zmena 
pohybu

Maximálna 
zmena 
pohybu

Priemerná 
zmena 
pohybu

2006 3 -0,378 0,050 -0,164
2007 5 -0,056 0,110 0,025
2008 3 -0,138 0,093 -0,001
2009 3 -0,174 0,596 0,121
2006 3 -0,285 -0,078 -0,181
2007 5 -0,094 0,056 0,006
2008 3 -0,449 0,598 0,031
2009 3 -0,050 0,688 0,198
2004 1 - - -
2005 4 -0,213 0,590 0,145
2006 2 -0,017 0,097 0,040
2007 4 -0,579 0,831 0,080
2008 3 -0,197 -0,147 -0,177
2009 3 -0,302 -0,196 -0,249
2000 2 -0,985 -0,985 -0,985
2001 1 0,048 0,048 0,048
2003 4 -0,662 0,457 -0,026
2004 2 -0,332 0,795 0,231
2005 4 -0,857 0,090 -0,207
2006 2 0,024 0,156 0,090
2007 4 -0,674 0,845 0,056
2008 3 -0,697 0,937 0,059
2009 3 -0,066 0,279 0,068
2000 2 0,037 0,037 0,037
2001 3 -0,356 0,135 -0,127
2002 3 -0,110 0,180 0,020
2003 4 -0,157 0,256 0,044
2004 2 -0,102 0,226 0,062
2005 4 -0,185 0,098 -0,026
2006 2 0,081 0,102 0,092
2007 4 -0,099 0,071 -0,016
2008 3 -0,177 0,241 -0,023
2009 3 -0,201 -0,055 -0,128
2000 2 0,108 0,108 0,108
2001 3 -1,103 0,224 -0,476
2002 3 -0,953 0,537 0,002
2003 4 -0,609 0,495 0,012
2004 1 0,564 0,564 0,564
2005 4 -0,151 0,180 -0,019
2006 2 -0,051 0,156 0,052
2007 4 -0,233 -0,009 -0,096
2008 3 -0,101 0,270 0,086
2009 3 -0,181 0,142 -0,045
2003 3 -0,591 0,209 -0,191
2004 2 -1,239 0,540 -0,350
2005 4 -0,240 0,107 -0,005
2006 2 -0,124 2,155 1,015
2007 4 -1,385 0,181 -0,388
2008 3 -0,030 0,091 0,015
2009 3 -0,047 0,005 -0,021

Pod vstuponou bránou 
(zadný) / 1-2

Trenčín

Pod vstupnou bránou 
(predný) / 1-2

Uhrovec

Somet 1 
(horné poschodie kaplnky) / 1-3

Somet 1 
(horné poschodie kaplnky) / 2-3

Somet 2 (v kaplnke) / 1-2

Somet 3 
(skalný blok pod kaplnkou) / 1-2

PŠ1 - Ferov komín / 1-2Pajštún

2



Lokalita Stanovisko / Merací bod Rok
Počet 

meraní 
v roku

Minimálna 
zmena 
pohybu

Maximálna 
zmena 
pohybu

Priemerná 
zmena 
pohybu

2002 1 - - -
2003 1 0,144 0,144 0,144
2004 1 -0,311 -0,311 -0,311
2005 3 -0,098 0,245 0,053
2006 1 -0,109 1,086 1,086
2007 4 -0,452 0,124 -0,084
2008 0 -0,060 0,110 0,110
2009 3 -0,603 0,029 -0,287
2003 4 -0,591 0,359 0,031
2004 2 0,133 0,806 0,470
2005 3 -0,130 0,077 -0,005
2006 2 -0,127 -0,121 -0,124
2007 4 -0,149 0,121 0,002
2008 3 -0,604 0,737 0,061
2009 3 -0,067 -0,050 -0,059
2003 4 -0,602 0,146 -0,201
2004 0 -0,108 0,423 0,423
2005 4 -0,078 0,145 0,006
2006 4 -0,115 0,119 0,039
2008 3 -0,084 0,060 -0,004
2009 3 -0,165 0,142 -0,012
2004 2 -0,311 -0,311 -0,311
2005 4 -0,060 0,200 0,053
2006 4 -0,215 0,119 -0,042
2008 2 0,045 0,306 0,175
2009 3 -0,060 -0,006 -0,033
2004 2 -0,111 -0,111 -0,111
2005 4 -0,435 0,081 -0,097
2006 1 0,036 0,036 0,036
2007 4 -0,257 0,117 -0,031
2008 3 -0,136 0,478 0,087
2009 2 0,012 0,012 0,012
2002 2 -0,369 -0,369 -0,369
2003 4 -0,897 0,471 -0,047
2004 3 -0,792 0,471 0,029
2005 4 -0,187 0,170 -0,002
2006 2 0,058 0,100 0,079
2007 4 -1,850 0,111 -0,571
2008 3 -0,085 1,545 0,572
2009 3 -0,070 -0,053 -0,061
2003 4 -0,220 0,304 0,077
2004 3 -0,379 0,318 -0,022
2005 4 -0,157 0,075 -0,018
2006 2 -0,004 0,079 0,038
2007 4 -0,278 0,144 -0,034
2008 3 -0,450 0,474 0,025
2009 3 -0,038 -0,016 -0,027
2004 1 - - -
2005 3 -0,239 0,023 -0,078
2006 2 -0,074 0,024 -0,025
2007 4 -0,251 0,095 -0,045
2008 3 -0,060 0,150 0,033
2009 3 -0,087 -0,066 -0,077

Plavecký hrad

Somet 1 (trhlina) / 1-2 

Somet 2 (skalný blok) / 1-2

Somet 3 (skalný blok) / 1-2

PŠ2 - 4-kový komín / 1-2

PŠ3 - Ešte neviem / 1-2

PŠ4 - Tatrašport / 1-2

PŠ5 - SMX / 1-2

PŠ6 - Pod hlavami / 1-2

Pajštún
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Lokalita Stanovisko / Merací bod Rok
Počet 

meraní 
v roku

Minimálna 
zmena 
pohybu

Maximálna 
zmena 
pohybu

Priemerná 
zmena 
pohybu

2000 2 -0,047 -0,047 -0,047
2001 2 -0,217 0,130 -0,043
2002 2 -0,304 -0,040 -0,172
2003 4 -0,223 0,672 0,278
2004 3 -2,839 -0,023 -1,848
2005 4 -0,209 0,190 -0,013
2006 3 -0,093 0,110 -0,021
2007 1 -0,082 -0,082 -0,082
2000 2 0,001 0,001 0,001
2001 2 -0,313 -0,071 -0,192
2002 2 -0,329 0,458 0,065
2003 4 -0,511 1,123 0,090
2004 3 -0,056 0,136 0,060
2005 4 -0,233 0,346 0,083
2006 3 -0,093 0,243 0,024
2007 1 -0,095 -0,095 -0,095
2004 2 1,986 1,986 1,986
2005 4 -0,178 0,131 -0,054
2006 3 -0,114 0,118 0,024
2007 1 -0,145 -0,145 -0,145
2004 2 -1,134 -1,134 -1,134
2005 4 -0,231 0,107 0,000
2006 3 -0,249 0,141 -0,049
2007 1 -0,092 -0,092 -0,092

Somet 4 (klenba) / 1-2 2004 2 -0,928 -0,928 -0,928
Somet 4 (klenba) / 1-3 2004 1 - - -

Somet 5 (kaplnka) / 1-2 2004 1 6,323 6,323 6,323
2003 4 -0,861 0,893 0,122
2004 2 -0,426 -0,217 -0,321
2005 3 -0,177 0,130 0,015
2006 3 -0,275 -0,009 -0,172
2004 5 -0,725 1,020 0,160
2005 8 -0,480 0,788 0,024
2006 5 -0,265 0,329 0,044
2007 6 -0,267 0,227 -0,051
2008 3 -0,524 0,645 0,050
2009 1 -0,402 -0,402 -0,402
2004 5 -0,253 0,788 0,088
2005 8 -0,236 0,099 -0,008
2006 5 -0,234 0,432 0,119
2007 6 -0,145 0,397 0,121
2008 3 -0,014 0,293 0,110
2004 5 -0,021 0,121 0,037
2005 8 -0,121 0,093 -0,008
2006 5 -0,086 0,157 0,017
2007 6 -0,107 0,057 -0,014
2008 3 -0,107 0,100 0,010
2009 2 -0,029 0,114 0,043

Čachtice Somet 1 / 1-2

Somet 1 (oblúky) / 1-2

Somet 1 (oblúky) / 1-3

Somet 1 (oblúky) / 2-3

Devín

Lietava

Somet 1 / 1-2

Somet 2 / 1-2

Somet 3 
(opačná strana múra) / 1-2

Somet 3 
(opačná strana múra) / 1-3
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Lokalita Stanovisko / Merací bod Rok
Počet 

meraní 
v roku

Minimálna 
zmena 
pohybu

Maximálna 
zmena 
pohybu

Priemerná 
zmena 
pohybu

2004 11 -1,002 0,726 -0,123
2005 8 -0,203 0,149 -0,009
2006 6 -0,649 0,362 -0,099
2007 6 -0,107 0,154 0,023
2008 3 -0,349 0,242 -0,058
2009 1 -0,397 -0,397 -0,397
2004 9 -0,944 0,767 0,019
2005 8 -0,368 0,091 -0,082
2006 6 -0,706 -0,165 -0,337
2007 6 -0,696 0,125 -0,223
2008 3 -0,640 -0,066 -0,365
2004 8 -1,895 1,724 -0,010
2005 8 -0,210 0,121 -0,028
2006 6 -0,092 0,105 0,014
2007 6 -0,269 0,205 -0,008
2008 3 -0,265 0,473 -0,014
2009 2 0,000 0,961 0,480

Somet 4 (nad bránou) / 1-2 2004 4 -0,688 0,980 0,045
Somet 4 (nad bránou) / 1-3 2004 4 -1,544 1,434 -0,081
Somet 5 (za bránou) / 1-2 2004 4 -0,141 5,533 1,806

2000 1 - - -
2001 3 -0,038 0,051 0,007
2002 3 -0,187 0,158 -0,037
2004 1 0,190 0,190 0,190
2005 1 -0,005 -0,005 -0,005
2006 1 -0,216 -0,216 -0,216
2000 2 1,363 1,363 1,363
2001 3 -0,184 0,383 0,010
2004 2 -5,124 0,402 -2,361
2007 2 0,095 3,712 1,903
2008 10 -0,317 0,405 0,005
2000 2 -0,086 -0,086 -0,086
2001 3 -0,350 0,695 0,033
2004 2 -0,767 0,695 -0,036
2007 2 -0,078 0,104 0,013
2008 10 -1,299 1,126 0,142
2000 2 -1,676 -1,676 -1,676
2001 3 -0,280 1,307 0,273
2004 2 -5,229 0,305 -2,462
2007 2 -0,393 4,687 2,147
2008 10 -0,711 0,868 0,053

Kláštorný komplex Skalka Somet 1 / 1-2

Kostoľany nad Tríbečom 
(kostolík sv. Juraja)

Somet 1 / 1-2

Somet 1 / 1-3

Somet 2 / 2-3

Somet 2 (schody 1) / 1-2 

Somet 3 (schody  2) / 1-2 

Devín

5
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