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2.1   ÚVOD 
V rámci monitoringu tektonickej a seizmickej aktivity na území Slovenska v roku 2007 

boli sledované pohyby povrchu pomocou globálnych navigačných satelitných systémov, 

sčasti i presnou niveláciou, i pohyby pozdĺž zlomov. V mierke 1:50 000 boli dokumentované 

zlomové poruchy v južnej časti Malých Karpát. Súčasná seizmická aktivita územia Slovenska 

bola zhodnotená na základe údajov GFÚ SAV za rok 2006. Podrobne bola zhodnotená 

makroseizmická aktivita v ohniskovej oblasti Žiliny a Trenčianskych Teplíc. 

 

2.2   TEKTONICKÉ POHYBY 

2.2.1 Pohyby povrchu územia 

Satelitné merania 

Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS), ktorá bola uvedená do prevádzky 

v roku 2006, využíva na monitoring pohybovej aktivity povrchu globálne navigačné satelitné 

systémy (GNSS), ktoré umožňujú určovanie polohy s presnosťou až 0,5 mm. 

Prevádzkovateľom observačnej služby je Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ). 

SKPOS je realizovaná sieťou 21 geodetických bodov (obr.2.1) z ktorých štyri sú 

vybudované formou špeciálnych hĺbkových stabilizácii (Partizánske, Liesek, Gánovce - 

GANP a Banská Bystrica – BBYS). Obdobným bodom je aj stanica Modra-Piesok (MOPI), 

ktorú prevádzkuje STU Bratislava ale zatiaľ nie je súčasťou SKPOS. Údaje GNSS zo 

staníc GANP a BBYS sú zasielané do európskej permanentnej siete (EPN), ktorú riadi 

európska komisia pre referenčné rámce (EUREF) pracujúca v Medzinárodnej asociácie 

geodetov (IAG). Údaje z bodu Gánovce sú zasielané aj do svetového geodetického 

monitoringu GNSS sietí. 

Európska sieť permanentných staníc dnes spracováva údaje cca 200 staníc GNSS. 

Výsledky monitoringu sú spracované pre jednotlivé body EPN vzhľadom na Medzinárodný 

terestrický referenčný rámec - ITRF2000 a Európsky terestrický referenčný rámec- ETRF89. 

Zatiaľ čo systém ITRF vyjadruje pohyb európskej platne voči svetovému systému, systém 

ETRS vyjadruje pohyb povrchu Slovenska voči európskej platni. 

  Rýchlosť pohybov bodov GANP a MOPI vzhľadom na európsky terestrický referenčný 

rámec 2005 (ETRF 05) v smere jednotlivých osí je:     

GANP:  vN = 0.58+-0.34 mm/rok vE = -2.12+-0.29 mm/rok vU = -0.87+-0.63 mm/rok 
 
MOPI:  vN = 0.64+-0.10 mm/rok vE = 0.03+-0.09 mm/rok vU = 2.20+-0.49 mm/rok 
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Obr. 2.1 – Schéma SKPOS so špeciálnymi stabilizáciami  

 Podrobné údaje o pohybe bodov, vybudovaných formou špeciálnych hĺbkových 

stabilizácií, v rôznych referenčných rámcoch, sú uvedené v prílohe 2.1. 

 Horizontálne pohyby povrchu územia Slovenska sú vyhodnocované na základe meraní 

v Slovenskej geodynamickej referenčnej sieti (SGRN), ktorá bola budovaná od roku 1993 

a postupne rozširovaná. V súčasnosti obsahuje 50 bodov a využívajú sa v nej aj body siete 

SKPOS. Merania sa uskutočňujú v dvojročných intervaloch, využívajúc technológie GPS. 

Zatiaľ bolo realizovaných osem opakovaných epochových meraní s rôznou dĺžkou 

observácie, na rôznej množine bodov. 

 V globálnom modeli ročných rýchlostí bodov (obr. 2.2) boli vyžité len tie body, na 

ktorých boli v rozmedzí 4 rokov vykonané minimálne 3 epochové merania. Táto skutočnosť 

ovplyvňuje rôznorodosť v kvalite určenia odhadu parametrov. V obrázku sú vykreslené 

rýchlosti z rámcov SKTRF2001 až  SKTRF2007. Z obrázku vidieť, že s predlžujúcim sa 

intervalom pozorovania sa odhady lokálnych rýchlostí zmenšujú a spresňujú. 

 Celkovo možno konštatovať, že pretrváva trend pohybov povrchu smerom na 

severovýchod, aj keď v niektorých bodoch pozorovať odchýlky, spôsobené pravdepodobne 

vytláčaním a pootáčaním horninových blokov. V niektorých prípadoch nemožno vylúčiť ani 

spolupôsobenie gravitácie, a nie je vylúčený ani vplyv presnosti meraní. Podrobnejšie je 

systém meraní opísaný v prílohe 2.1. 
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Obr.2.2. Horizontálne rýchlosti v bodoch SGRN 

 

Nivelačné merania 

Nakoľko technológia GNSS neposkytuje v sledovaní výšok dostatočnú presnosť je 

sledovanie výškových zmien povrchu realizované aj technológiou presnej digitálnej 

geometrickej nivelácie. V roku 2007 boli realizované merania v nivelačných tratiach/ťahoch 

Kráľova hoľa – Ratkovská Suchá a Galanta – Nové Zámky, ktoré potvrdzujú zmeny výšok 

povrchu podmienenú prevažne tektonickými pohybmi. Na ilustráciu uvádzame merania 

v nivelačnom ťahu Galanta – Nové Zámky.  

Meranie v tomto ťahu je realizované na geodetických bodoch stabilizovaných na 

objektoch pozdĺž komunikácie na trase Galanta, Šaľa, Trnovec nad Váhom, Tvrdošovce, 

Čiky, Nové Zámky. Nivelačná trať meria 61,5 km a vyhodnotených je 119 geodetických 

bodov, čo je predstavuje ich priemernú vzdialenosť 500 m. Keďže sa jedná o Podunajskú 

nížinu výškový profil je v rozmedzí 7 metrov.  

Na obr. 2.3 je vynesený výškový profil ťahu a znázornená veľkosť výškových zmien na 

geodetických bodoch, získaná z porovnania opakovaného merania medzi posledným 

meraním v roku 2007 a predchádzajúcim meraním v roku 1990 resp. 1991. Maximálne 

rozdiely boli zistené na bodoch umiestnených na malých cestných priepustoch. Táto 

skutočnosť však môže okrem pohybov povrchu dokumentovať i nestabilitu bodov. 

Ak preložíme polygón medzi výškové rozdiely určené na jednotlivých bodoch vidíme, 

že rozdiely dosahujú kladné hodnoty do cca 20 mm. Ak by sme rýchlosť pohybu určili ako 

podiel rozdielu výšok s rokmi, ktoré uplynuli medzi meraniami,  môžeme konštatovať hodnoty 
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Porovnanie epoch merania trate Galanta - Nové Zámky (2007)
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                              Obr. 2.3 Zmeny výšok povrchu na trati Galanta – Nové Zámky  
 

až nad 1 mm/rok. Takúto rýchlosť výzdvihov povrchu možno pozorovať najmä v úseku 

Trnovec nad Váhom – Jatov, v ostatných častiach je nižšia, resp. pri Galante až nulová. 

Oproti prevládajúcemu trendu výzdvihu územia bol pri Kráľovej nad Váhom zistený pokles 

cca 15 mm, čo prestavuje rýchlosť cca 0,9 mm/rok. 

 

2.2.2 Pohyby pozdĺž zlomov  
 

V rámci dokumentácie zlomov v ohniskových oblastiach na území Slovenska boli 

zakreslené zlomové poruchy na 5 mapových listoch mierky 1:50 000 zo širšieho okolia 

ohniskovej oblasti Pernek – Modra, resp. Bratislavy.  Ich rozsah a aktivita sú dokumentované 

v záznamových listoch katalógu zlomov. 

Inštrumentálne merania pohybov pozdĺž zlomov pomocou dilatometrov typu TM 71 

boli v roku 2007 realizované na 7 lokalitách: 

Košicky Klečenov (3 merania, 2 TM) 

Branisko (5 meraní, 1 TM) 

Demänovská jaskyňa Slobody (3 merania, 1 TM) 

Ipeľ (3 merania, 1 TM) 
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Vyhne (2 merania, 1 TM) 

         Banská Hodruša (2 merania, 1 TM) 

Jaskyňa pod Spišskou (nová lokalita, 1 TM inštalovaný v apríli + 2 merania) 

Okrem toho prebiehali v spolupráci s  Ústavom struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) 

Akademie Věd ČR v Prahe merania na lokalite Dobrá Voda, ktorá bola vybratá na 

monitorovanie vzhľadom na tektonickú a seizmickú aktivitu oblasti. Pracovníci ÚSMH 

inštalovali v oblasti Malých Karpát ďalších 10 dilatometrov (spravidla v jaskyniach). Po 

vyriešení formy vzájomnej spolupráce budú v budúcnosti aj tieto lokality zahrnuté do ČMS. 

Najrýchlejšie pohyby boli doteraz zaznamenané na zlome v štôlni pri východnom okraji 

obce Vyhne, kde došlo k náhlemu posunu o 0,55 mm (obr.2.4). Tento náhly posun by mohol 

pravdepodobne súvisieť so slabým zemetrasením zaznamenaným na str. Slovensku 

v októbri 2006. 

 
  Obr. 2.4 Meranie pohybov na zlome v štôlni pri východnom okraji obce Vyhne 

Pomerne rýchle a dlhodobé vertikálne pohyby povrchu boli dvomi prístrojmi 

zaznamenané aj na lokalite Košicky Klečenov, kde ich rýchlosť dosahuje cca 0,5 mm/rok 

(pozri obr. v prílohe 2.2). Na rozdiel od doterajšej interpretácie použitie nového softvéru na 

spracovanie dát tu však indikuje opačný vertikálny pohyb blokov než sa predpokladalo 

doteraz, t.j. ich poklesy. Táto interpretácia by potvrdzovala pôvodné predstavy, že ide 

o gravitačný pohyb blokov a nie tektonické pohyby. Definitívne potvrdenie poklesávanie 

blokov potvrdí až kontrolná interpretácia na ÚSMH.  

Na ostatných lokalitách boli zaznamenané nižšie rýchlosti pohybov, resp. ich ustálenie. 

Zvýšenú pozornosť si vyžaduje i naďalej lokalita Branisko, kde pohyby ohrozujúce tesnenie  
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tunela pokračujú i naďalej (pozri príloha 2.2). Spoľahlivá interpretácia nameraných pohybov 

si vyžaduje dlhodobý monitoring, na základe ktorého bude možné vysloviť i predikciu 

ďalšieho vývoja.  

2.3   SEIZMICKÁ AKTIVITA ÚZEMIA 

V rámci sledovania seizmickej aktivity bola zhodnotená súčasná seizmická aktivita na 

území Slovenska a dlhodobé uvoľňovanie seizmickej energie v ohniskových oblastiach Žiliny 

a Trenčianskych Teplíc. 

2.3.1 Súčasná seizmická aktivita na území Slovenska 

Súčasná seizmická aktivita Slovenska bola zhodnotená na základe údajov GFÚ SAV 

za rok 2006 (Cipiar a Labák, 2007). Podľa týchto údajov bolo na území Slovenska a v 

priľahlých prihraničných územiach v roku 2006 seizmometricky zaznamenaných 57 

zemetrasení s magnitúdom prevažne v rozmedzí 0,1 až 1,5 (Tab.2.1). Vyššie magnitúdo (1,6 

až 3,2) dosiahli makroseizmicky zaznamenané zemetrasenia s epicentrom pri Dobrej Vode 

a Trenčianskych Tepliciach, ako aj zemetrasenie v blízkosti hraníc na Ukrajine (4,3). 

Zemetrasenia s magnitúdom 1,7 až 1,9 boli zaznamenané tiež v Komárne, na juhozápadnom 

Slovensku pri Jásovej a na Spiši pri Hranovnici. Tieto sa však makroseizmicky neprejavili.  

  Dve makroseizmicky zaznamenané zemetrasenia pri Trenčianskych Tepliciach dosiahli 

intenzitu 4°EMS (marec, 2006) a pri  Dobrej Vode intenzitu 5°EMS (marec, 2006) a 3°EMS 

(august, 2006). Piate zemetrasenie zaznamenané v roku 2006 makroseizmicky na 

Slovensku malo epicentrum na Ukrajine a na našom území sa prejavilo s intenzitou 3 a 4° 

EMS. Pocítené bolo vo viacerých obciach od východnej hranice až po Košickú kotlinu.  

Oproti údajom do roku 2004 (sčasti i 2005) môžeme pozorovať zvyšovanie počtu 

slabých, iba seizmometricky lokalizovaných zemetrasení. Tento trend súvisí prevažne 

s modernizáciou starých a zriaďovaním nových seizmických staníc, sčasti i so zvyšovaním 

seizmickej aktivity na území Slovenska. 

 

Tab. 2.1.  Seizmometricky lokalizované zemetrasenia v roku 2006 s epicentrom v záujmovej oblasti 
Slovenskej republiky (upravené podľa Cipiar a Labák, 2007) 

         Súradnice 
   Dátum Čas  /UTC/ 

 Dĺžka Šírka 
 Hĺbka
  /km/  ML

   I0
/EMS/      Lokalita/Oblasť 

16.01.2006      23. 20:021 48.65 N 20.17 E 10 0.1  stredné Slovensko 
26.01.2006      11:27:49.3 47.86 N 17.90 E 0 1.9  Komárno 
26.01.2006      12:23:15.6 47.60 N 18.42 E 0 1.4  Komárno 
28.01.2006      02:05:40.3 48.31 N 21.56 E 0 1.0  maďar-slov. hran. oblasť 
28.01.2006      10:55:42.0 49.00 N 21.72 E Slanské vrchy 
05.02.2006 01:54:06.1 49.01 N 22.23 E 39 0.3  Vihorlat 
15.02.2006 08:34:25.0 48.57 N 21.35 E 11  maďar-slov. hran. oblasť 
17.02.2006 19:13:09.9 48.49 N 20.41 E 15  maďar-slov. hran. oblasť 
22.02.2006 11:40:48.2 48.00 N 18.46 E 5 1.7  juhozápadné Slovensko 
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01.03.2006 18:54:59.4 49.55 N 19.78 E 5  poľsko-slov. hran. oblasť 
09.03.2006 21:58:52.5 48.90 N 18.21 E 2 1.6 4 Považský Inovec 
09.03.2006 21:58:52.5 48.90 N 18.21 E 2 1.6 4 Považský Inovec 
13.03.2006 08:28:39.1 48.57 N 17.65 E 10 3.2 5 Dobrá Voda 
14.03.2006 11:42:14.2 48.57 N 17.64 E  1.3  Dobrá Voda 
21.03.2006 07:39:10.7 48.63 N 21.70 E  0.7  Východoslovenská nížina 
08.04.2006 14:05:03.0 49.07 N 20.35 Spiš 
10.04.2006 16:14:20.5 48.63 N 20.90 E  1.3 maďar-slov. hran. oblasť 
14.04.2006 03:01:02.5 48.60 N 20.28 E 3 0.8  stredné Slovensko 
14.04.2006 03:01:26.2 48.64 N 20.26 E 1 0.6  stredné Slovensko 
20.04.2006 13:15:49.4 48.63 N 17.46 E  1.5  Dobrá Voda 
05.05.2006 09:10:44.1 48.02 N 19.66 E 7 0.6  maďar-slov. hran. oblasť 
15.05.2006 19:00:51.5 48.41 N 20.55 E 1 maďar-slov. hran. oblasť 
20.05.2006 10:53:00.9 48.35 N 20.60 E maďar-slov. hran. oblasť 
23.05.2006 11:48:12.4 48.86 N 20.75 E  0.6  Spiš 
24.05.2006 1:21:021.3 48.42 N 19.70 E 28 1.0  stredné Slovensko 
07.06.2006 13:12:10.2 48.84 N 20.52 E  0.7  Spiš 
15.06.2006 09:41:57.8 48.92 N 20.60 E 1 0.9  Spiš 
19.06.2006 07:57:02.4 49.04 N 19.28 E 1 1.2  severné Slovensko 
23.06.2006 08:38:24.9 48.08 N 19.10 E  0.5  maďar-slov. hran. oblasť 
25.06.2006 01:12:27.4 49.18 N 20.10 E  2.4 poľsko-slov. hran. oblasť 
27.06.2006 15:17:50.5 48.98 N 22.53 E 28 0.8 ukraj-slov.  hran. oblasť 
30.06.2006 09:26:26.0 48.66 N 22.03 E 10 0.7  Východoslovenská nížina 
05.07.2006 09:20:54.0 47.70 N 18.51 E 2 1.1  Komárno 
06.07.2006 11:32:34.1 49.18 N 19.85 E   poľsko-slov. hran. oblasť 
25.07.2006 08:26:41.7 48.15 N 18.06 E  0.5  juhozápadné Slovensko 
05.08.2006 08:57:35.7 48.54 N 17.40 E  1.3  Dobrá Voda 
05.08.2006 08:58:50.8 48.53 N 17.46 E  1.0  Dobrá Voda 
05.08.2006 09:00:09.7 48.53 N 17.44 E  1.6 3 Dobrá Voda 
05.08.2006 21:11:20.0 48.49 N 17.41 E  0.7  Dobrá Voda 
05.08.2006 23:46:45.4 48.53 N 17.46 E  0.9  Dobrá Voda 
06.08.2006 00:35:23.4 48.49 N 17.36 E 1 0.4  Dobrá Voda 
06.08.2006 20:49:30.7 49.05 N 21.61 E  1.1  Slanské vrchy 
07.08.2006 14:21:29.9 48.82 N 16.88 E  0.9 slov.-čes.-rak. hran. oblasť 
29.08.2006 12:39:22.1 48.00 N 19.51 E 1 0.7  maďar-slov. hran. oblasť 
06.09.2006 12:58:27.7 49.15 N 19.69 E 3 1.0 poľsko-slov. hran. oblasť 
27.09.2006 10:21:52.0 48.42 N 21.03 E 17 0.5 maďarsko-slov. hran.oblasť 
03.10.2006 10:08:08.9 48.32 N 20.22 E 28 0.7 maďarsko-slov. hran.oblasť 
11.10.2006 11:59:16.1 49.07 N 22.47 E 27 1.5 poľsko-ukr.-slov. hr.oblasť 
13.10.2006 01:01:17.8 48.56 N 17.22 E  1.4 Pernek-Modra 
18.10.2006 02:52:41.4 48.64 N 20.18 E  - Stredné Slovensko 
25.10.2006 23:54:14.4 48.54 N 17.71 E  0.9 Dobrá Voda 
26.10.2006 11:47:16.2 48.84 N 21.14 E  0.8 Spiš 
09.11.2006 19:57:51.3 48.38 N 20.56 E  - maďarsko-slov. hran.oblasť 
18.11.2006 05:12:06.4 49.51 N 18.67 E  - slov.-česká hran. oblasť 
21.11.2006 14:16:00.8 48.94 N 20.32 E  1.7 Spiš 
23.11.2006 07:15:20.4 48.20 N 22.75 E 21 4.3 Ukrajina 
05.12.2006 20:03:00.9 48.39 N 20.59 E  - maďarsko-slov. hran.oblasť 

 
V roku 2006 bolo oproti roku 2005 seizmometricky zaznamenaných o 6 zemetrasení 

viac a počet silnejších, i makroseizmicky zaznamenaných zemetrasení, o štyri zemetrasenia 

viac. Zatiaľ čo v roku 2005 bolo najviac zemetrasení (22) zaznamenaných v poľsko-

slovenskej prihraničnej oblasti, v roku 2006  ich bolo najviac (13) zaznamenaných 

v maďarsko-slovenskej prihraničnej oblasti a v oblasti Dobrej Vody, kde bolo 

zaznamenaných 10 otrasov, z toho však polovica boli predtrasy, resp. dotrasy.  

Obdobný trend presúvania seizmickej aktivity do rôznych oblastí možno sledovať aj v 

minulosti. Súvisí to zrejme s celkovým pohybom povrchu územia Slovenska, pričom 

v rôznych obdobiach jednotlivé bloky zemskej kôry kladú tomuto pohybu rôzny odpor. Tam 
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kde je najväčší, prejavujú sa pohyby častejšími seizmickými javmi, resp. vyššou energiou 

zemetrasení, niekedy i s makroseizmickými prejavmi. Vzhľadom na celkové vyššie 

uvoľňovanie seizmickej energie vo forme slabých otrasov vo väčšine ohniskových oblastí na 

území Slovenska než tomu bolo v minulosti (pozri správy za predchádzajúce roky) však 

v súčasnosti zrejme nehrozia silné otrasy s väčšími dopadmi na technosféru a krajinu. 

 

2.3.2 Seizmická aktivita v ohniskovej oblasti Žiliny a Trenčianskych Teplíc 

V ohniskovej oblasti Žiliny a Trenčianskych Teplíc sa podľa záznamov katalógov 

zemetrasenia vyskytovali od začiatku sedemnásteho storočia. (Podľa niektorých historických 

dokumentov boli však v oblasti Žiliny zemetrasenia zaznamenané i  v rokoch 1348 a 1443.) 

Údaje o zemetraseniach zaznamenaných v týchto územiach, uvedené v tabuľkách 2.2 a 2.4  

boli prevzaté z katalógov Kárnik et al. (1958, 1981) a z ročných správ o monitoringu 

geofaktorov životného prostredia Slovenskej republiky zostavovaných pracovníkmi 

Geofyzikálneho ústavu SAV v Bratislave. V tabuľkách sú uvedené iba zemetrasenia ktoré sa 

makroseizmicky prejavili intenzitou 3°EMS. Zemetrasenia s nižšou makroseizmicky 

stanovenou intenzitou nie sú spoľahlivo interpretovateľné. Relatívnu veľkosť seizmickej 

energie uvoľnenej pri týchto zemetraseniach dokumentujú tabuľky 2.3  a 2.5

≥

1. V tabuľkách sú 

pre vymedzené obdobia uvedené ich trvanie v rokoch  (ΣR), počty zemetrasení (ΣZ),  

priemerná návratnosť zemetrasení – t.j. priemerný počet rokov za ktorý nastane 

zemetrasenie (ΣR/ΣZ), kumulatívne relatívne veľkosti energie uvoľnenej pri zemetraseniach 

(ΣI0), priemerné relatívne veľkosti energie akumulovanej počas jedného roku (ΣI0/ΣR) a 

priemerný počet rokov potrebných na akumulovanie energie, ktorá môže vyvolať 

zemetrasenie o intenzite 1°EMS (ΣR/ΣI0). Hodnoty uvedených charakteristík sú počítané pre 

obdobia, ktoré začínajú po relatívne silnejšom zemetrasení (I0≥6°EMS) a končia pri takomto 

ďalšom zemetrasení.   

Epicentrá zemetrasení v ohniskovej oblasti Žiliny (obr.2.5) boli lokalizované najmä na 

území Rajeckej kotliny, sčasti i na úpätí Malej Fatry (tab.2.2). Od roku 1600 tu bolo 

makroseizmicky zaznamenaných 6 zemetrasení, z ktorých najsilnejšie, s epicentrom 

neďaleko Žiliny  a  intenzitou 8° EMS  bolo v  roku 1858. Silnejšie zemetrasenie, s  intenzitou  

                                                 
1) Energia uvoľnená pri zemetrasení sa vyjadruje dohodnutou energetickou charakteristikou – 
magnitúdom (M). Vzhľadom na to, že u viacerých starších zemetrasení  magnitúdo  nebolo  stanovené   
využili   sme   pre jej charakteristiku  v  určitých   časových   intervaloch   intenzitu   zemetrasenia.  
Nakoľko táto je v priamoúmernom vzťahu s magnitúdom, chyby v rámci jednej epicentrálnej oblasti sú 
z hľadiska daného spôsobu využitia údajov zanedbateľné. Pochopiteľne, v tomto prípade nejde o 
skutočnú veľkosť uvoľnenej energie, ale jej relatívne hodnoty, umožňujúce posúdiť stupeň seizmickej 
aktivity. Podrobnejšie bola metodika takéhoto hodnotenia uvedená v správe o monitoringu za rok 2003 
(Hrašna et al., 2004) a v Hrašna (2006). 
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6°EMS sa tu vyskytlo ešte v roku 1947. Ostatné zemetrasenia dosiahli iba intenzitu 4 až 

5°EMS. Posledné, s epicentrom pri Rajeckých Tepliciach, bolo v roku 1992 (4°EMS). 

 

Obr. 2.5. Vymedzemie ohniskovej oblasti Žilina 

 
Tab.2.2.  Makroseizmicky zaznamenané zemetrasenia v ohniskovej oblasti Žilina 

Rok Mesiac Deň Hodina Lokalita Súradnice 
epicentra 

Hĺbka 
[km] 

Intenzita 
[°EMS] 

Magnitúdo 
[ML] 

1600  September 21 12h20h24h Žilina 49,20N  18,70E  5  
1846 Január 5.  Rajec   4  
1858 Január 15. 20:15 Višňové/Žilina 49,220N  18,760E  8  
1947 December 21. 10:43 Žilina 49,230N 18,76 0E  6 4,3 
1992 Máj 7. 17:45 Konská,/Žilina 49,110N 18,68 0E  4,5 2,6 
1992 Máj 15. 17:30 Rajecké Teplice 49,130N 18,67 0E  4 3,2 

 
Podľa rôznych prognóz by sa silnejšie zemetrasenie v oblasti Žiliny mohlo zopakovať v 

priebehu dvoch až troch desaťročí. Súčasný spôsob uvoľňovania seizmickej energie 
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vyplývajúci z tabuliek 2.2, resp. 2.3 však tomu nenasvedčuje. V oblasti totiž dochádza 

k rýchlejšiemu uvoľňovaniu seizmickej energie než v minulosti, ktoré sa realizuje väčším 

počtom slabších zemetrasení s kratším intervalom návratnosti. Dokumentuje to i počet rokov 

potrebných na vyprodukovanie zemetrasenia o intenzite 1°EMS (ΣR/ΣI), resp. veľkosť 

seizmickej energie vyprodukovanej za jeden rok (ΣI0/ΣR). 

Tab.2.3. Relatívna veľkosť energie uvoľnenej v ohniskovej oblasti  Žilina pri makroseizmicky 
pozorovaných zemetraseniach (podľa katalógu Kárnik et al, 1958)2

Doba Σ R Σ Z  Σ R/ΣZ Σ I0 ΣI0/ΣR ΣR/ΣI0

1600 -1858 258 3 86 17 0,0658 15,17 
1858 - 1947 89 1 89 6 0,0674 14,83 
1947 - 2006 59 2 29,5 8,5 0,1440 6,94 

 

V ohniskovej oblasti Trenčianskych Teplíc boli epicentrá zemetrasení lokalizované v 

ich širšom okolí, v eliptickom území ohraničenom obcami Trenčín – Nemšová – Horná 

Poruba – Valaská Belá – Nitrianske Rudno – Hradište – Trenčín (obr.2.6, tab.2.4). 

  
   Tab.2.4. Makroseizmicky zaznamenané zemetrasenia v ohniskovej oblasti Trenčianskych Teplíc 

Rok Mesiac Deň Hodina Lokalita Súradnice 
epicentra 

Hĺbka 
[km] 

Intenzita 
[°EMS] 

Magnitúdo 
[ML] 

1607 November 27 19 h Trenčín 48,90N  18,0 0E  6  
1864 September 1. 13:05 Trenč.Teplice   6  
1906 Február 11.  Nitrianske Rudno   3-4  
1908 December 29 21h Nemšová   5  
1931 September 23. 16:30 Trenč.Teplice  48,900N  18,20 0E  4 3,2 
1970 December 11. 6:45 Horná Poruba  48,94°N 18,32°E  4,5 3,4 
1975 November 11. 21:45 Hradište / Partiz.  48,68°N 18,39°E  4 3,2 
1988 Apríl 28. 21:22:26 Valaská Belá 48,92°N 18,36°E 5 6 4,1 
1997 Február 17. 05:03:39 Cígeľ 48,67°N 18,62°E 15 4 2,6 
2006 September 3. 20:14:34 Omšenie 48,880N  18,27°E 0 4 2,3 
2006 September 3. 21:58:52 Omšenie 48,900N  18,21°E 2 4 1,6 

 

Tab.2.5. Relatívna veľkosť energie uvoľnenejv ohniskovej oblasti Trenčianskych Teplíc 

Doba Σ R Σ Z  Σ R/ΣZ Σ I0 ΣI0/ΣR ΣR/ΣI0

1607 – 1864 257 2 128,5 12 0,0466 21,41 
1864 – 1988 141 6 23,5 27 0,1914 5,22 
1988 – 2006 18 3 6 12 0,6666 1,50 

 Od roku 1607 do roku 2006 tu bolo makroseizmicky zaznamenaných 11 zemetrasení, 

pričom najsilnejšie o intenzite 6°EMS, sa vyskytli v rokoch 1607, 1864 a 1988. Ostatné 

zemetrasenia dosiahli intenzitu 3,5 až 5°EMS. Posledné dve, o intenzite 4°EMS, 

                                                 
2 Ak by sme do tabulky zarátali aj zemetrasenia z roku 1348 a 1443 uvádzané v kronike mesta 
Trenčín, ktoré dosiahli intenzitu až 8°EMS, rýchlosť uvoľňovania seizmickej energie by sa v podstate 
nezmenila. V oboch prípadoch by totiž ΣR/ΣI0 bola vyššia než 10 a ΣI0/ΣR menšia než 0,1. 
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s epicentrom pri obci Omšenie boli v roku 2006. Podobne ako v oblasti Žiliny aj tu dochádza 

od dvadsiateho storočia, najmä od jeho konca, k rýchlejšiemu/väčšiemu uvoľňovaniu 

seizmickej energie než v minulosti. Pri zachovaní tohto režimu nie je v súčasnosti v oblasti 

predpoklad výskytu silnejších zemetrasení.   

 
Obr. 2.6. Vymedzemie ohniskovej oblasti Trenčianske Teplice 

 

2.4 ZÁVER 
V roku 2007 boli pomocou globálnych navigačných systémov (GNSS) sledované 

pohyby všetkých bodov zahrnutých do siete Slovenskej priestorovej observačnej služby 

(SKPOS). Podrobne boli sledované najmä pohyby bodov vybudovaných formou špeciálnych 

hĺbkových stabilizácii (Partizánske, Liesek, Gánovce – GANP, Banská Bystrica – BBYS a 

Modra–Piesok – MOPI). Údaje GNSS zo staníc GANP a BBYS sú zasielané aj do európskej 

permanentnej siete (EPN), ktorú riadi európska komisia pre referenčné rámce (EUREF). Na 

základe korekčných údajov sú parametre pohybov týchto bodov potom korigované. 
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Horizontálne pohyby povrchu územia Slovenska sú vyhodnocované v dvojročných cykloch, 

na základe meraní v Slovenskej geodynamickej referenčnej sieti (SGRN). Z výsledkov 

meraní v rokoch 2001 – 2007 vyplýva, že pretrváva doterajší trend pohybov povrchu smerom 

na severovýchod, aj keď v niektorých bodoch možno od tohto prevládajúceho smeru 

pozorovať odchýlky, spôsobené pravdepodobne vytláčaním a pootáčaním horninových 

blokov. V niektorých prípadoch nemožno vylúčiť ani spolupôsobenie gravitácie, a nie je 

vylúčený ani vplyv presnosti meraní.  

Rovnako výsledky meraní vertikálnych pohybov povrchu metódou presnej digitálnej 

geometrickej nivelácie poukazujú na diferencovanú mobilitu čiastkových blokov zemskej 

kôry, vymedzených zlomami rôznej dĺžky a hĺbkového dosahu. Doteraz namerané výsledky 

dokumentujú vertikálne pohyby (v oboch smeroch)  o rýchlosti do 1 až 2 mm za rok.  

Pohyby pozdĺž zlomov dokumentujú i výsledky meraní pomocou dilatometrov typu TM 

71, ktoré sa v roku 2007 realizovali na siedmych lokalitách. Namerané pohyby poukazujú na 

rýchlosti do 0,5 mm za rok. 

Všetky namerané údaje potvrdzujú tektonickú aktivitu pohybov povrchu Slovenska, 

ktorá sa realizuje v závislosti od celkového pohybu európskej platne a charakteru zlomovej 

tektoniky lokálne s rôznou intenzitou. Miestami môžu tieto pohyby ohrozovať technické diela 

alebo krajinné prostredie, prípadne sa môžu prejaviť i seizmickými otrasmi. Preto je dôležité 

dokumentovať zlomové poruchy, najmä v jednotlivých ohniskových oblastiach a sledovať 

v nich rýchlosť/veľkosť uvoľňovanie seizmickej energie. 

V rámci sledovania seizmickej aktivity bola zhodnotená súčasná seizmická aktivita na 

území Slovenska a dlhodobé uvoľňovanie seizmickej energie v ohniskových oblastiach Žiliny 

a Trenčianskych Teplíc. 

Súčasná seizmická aktivita bola zhodnotená na základe údajov GFÚ SAV za rok 2006 

(Cipiar a Labák, 2007). Podľa týchto údajov bolo na území Slovenska a v priľahlých 

prihraničných územiach v roku 2006 seizmometricky zaznamenaných 57 zemetrasení s 

magnitúdom prevažne v rozmedzí 0,1 až 3.2. Päť z nich sa prejavilo i makroseizmicky, 

s intenzitou 3 až 5°EMS. 

Oproti údajom do roku 2004 (sčasti i 2005) môžeme pozorovať zvyšovanie počtu 

slabých, iba seizmometricky lokalizovaných zemetrasení. Tento trend súvisí prevažne 

s modernizáciou starých a zriaďovaním nových seizmických staníc, sčasti i so zvyšovaním 

seizmickej aktivity na území Slovenska. Zároveň možno pozorovať i presúvanie seizmickej 

aktivity do iných oblastí. Obdobný trend presúvania seizmickej aktivity možno sledovať aj v 

minulosti. Súvisí to zrejme s celkovým pohybom povrchu územia Slovenska, pričom 

v rôznych obdobiach jednotlivé bloky zemskej kôry kladú tomuto pohybu rôzny odpor. Tam 

kde je najväčší, prejavujú sa pohyby častejšími seizmickými javmi, resp. vyššou energiou 

zemetrasení, niekedy i s makroseizmickými prejavmi. Vzhľadom na celkové vyššie 
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uvoľňovanie seizmickej energie vo väčšine ohniskových oblastí na území Slovenska než 

tomu bolo v minulosti (kapitola 2.3.1) však v súčasnosti zrejme nehrozia silné otrasy 

s väčšími dopadmi na technosféru a krajinu. Dokumentuje to i zhodnotenie seizmickej 

aktivity v ohniskových oblastiach Žiliny a Trenčianskych Teplíc, vykonané v rámci 

predloženej správy. 
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