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2.1  ÚVOD 

V rámci sledovania tektonickej a seizmickej aktivity na území Slovenska boli v roku 2009 

pomocou navigačných satelitných systémov monitorované pohyby povrchu územia a prístrojmi 

TM-71 pohyby pozdĺž zlomov. V mierke 1:50 000 boli dokumentované zlomové poruchy 

v severnej časti Malých Karpát. Seizmická aktivita územia Slovenska bola zhodnotená na 

základe údajov Geofyzikálneho ústavu SAV za rok 2008 (Cipciar a Kristeková, 2009). Podrobne 

bola zhodnotená makroseizmická aktivita na území stredného Slovenska.  

2.2 TEKTONICKÉ POHYBY 

2.2.1 Pohyby povrchu územia 

Pohyby povrchu územia Slovenska boli sledované permanentnými meraniami na 

geodetických bodoch, ktoré sú súčasťou SGRN (Slovenskej geodynamickej referenčnej siete), 

technológiou na určovanie priestorovej polohy pomocou globálnych navigačných družicových 

systémov (GNSS). Výsledky týchto meraní umožnili spresniť odhad Slovenského kinematického 

referenčného rámca (SKTRF). Okrem permanentných meraní bola vykonaná aj ďalšia 

opakovaná kampaň GNSS na vybraných bodoch SGRN. Výpočet SKTRF2009 realizácie 

vychádzal z efektívneho spojenia všetkých normálnych rovníc spracovaných kampaní (1999 – 

2009). Na odhad polohových zmien a rýchlosti bodov v SKTRF2009  boli použité ITRF2005 

súradnice jednotlivých ročníkov spracovaných kampaní. Globálne rýchlosti predstavujú 

absolútne zmeny polohy bodu v jednotlivých zložkách karteziánskych súradníc (XYZ) ITRS, 

ktoré obsahujú aj pohyb eurázijskej platne. Po odpočítaní rýchlostného modelu ITRF2005 

definovanom rotáciami eurázijskej platne a pretransformovaní karteziánskych súradníc XYZ do 

topocentrického súradnicového systému sme dostali národné (lokálne) rýchlosti, ktoré 

predstavujú skutočný pohyb monitorovaných bodov. 

Uvedené merania umožňujú vykonávať veľmi presné určovanie priestorovej polohy bodov  

nielen v miestnom (lokálnom) súradnicovom systéme, ale aj v jednotných medzinárodných 

systémoch. V Európskej únii na vytvorenie jednotnej infraštruktúry priestorových údajov je 

zameraná smernica INSPIRE, ktorá umožňuje prístup k priestorovým informáciám v celej 

Európe v Európskom terestrickom referenčnom systéme 1989 (ETRS89). 

Prevádzkovateľom a správcom slovenskej observačnej služby GNSS označenej menom 

SKPOS, ktorá zabezpečuje od jesene 2006 permanentné meranie GNSS s príjmom signálov 

z družíc amerického systému NAVSTAR GPS a ruského GLONASu je Geodetický 

a kartografický ústav Bratislava (GKÚ). SKPOS je vybudovaná sieťou 24 geodetických bodov  

referenčných staníc GNSS (obr.1) realizujúcej geodetický referenčný systém ETRS89 na 

Slovensku. 
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Obr. 1 - Schéma bodov - staníc SKPOS  
 

Do siete je zaradených aj 5 špecializovaných geodetických bodov, ktoré sú  realizované 

ako hĺbkové stabilizácie ukotvené až do hĺbky 10 m so stabilizovanou geodetickou značkou. Je 

predpoklad, že po viacročnom permanentnom meraní na týchto bodoch sa získajú spoľahlivé 

údaje o ich rýchlostnej charakteristike. Body sú lokalitách Liesek (LIES)1, Partizánske - Malé 

Bielice (PART), Gánovce pri Poprade (GANP), Banskej Bystrici (BBYS) a Modre - Piesku 

(MOPI). Údaje GNSS staníc GANP, MOPI a BBYS sú zasielané aj do európskej permanentnej 

siete (EPN - Euref Permanent Network), ktorú riadi európska komisia pre referenčné rámce 

(EUREF) pracujúca v Medzinárodnej asociácie geodetov (IAG). Používatelia sú o činnosti 

SKPOS informovaní cez internetový portál - http://www.skpos.gku.sk/. Európska sieť 

permanentných staníc dnes spracováva údaje cca 225 staníc GNSS. Na obr.2 je schéma 

rozmiestnenia staníc zo stredoeurópskej časti, z ktorých viaceré sú zaradené i do nášho 

spracovania. 

                                                                 
1 V Mape na obr. 1 je  pôvodné označenie niektorých bodov: v Lieseku je to LIE1 - nový s hĺbkovou stabilizáciou  
SKPOS je LIES, v  Partizánskom – Malé Bielince je to obdobne -  pôvodný bod je PAR1 a nový bod SKPOS je 
PART, v Modre Piesku sú v prevádzke dve stanice - na starom bode MOPI je GPS a na novom MOP2 je prijímač  
GNSS a ten je  pripojený  k SKPOS. 

SKPOS – EPN 
 
SKPOS - geobod  
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                            Obr. 2 -  Rozmiestnenie permanentných staníc EPN 

Výsledky monitoringu sú spracované pre jednotlivé body EPN vzhľadom na Medzinárodný 

terestrický referenčný rámec - ITRF2005, Európsky terestrický referenčný rámec  - ETRF89, 

ako voľné (merané) údaje (RAW) a upravené s rýchlostným trendom (CLEAN). Údaje zo 

stanice v Gánovciach pri Poprade (GANP), zobrazené v grafoch a upravené o periodické chyby 

so znázorneným rýchlostným trendom pohybu bodu v CLEAN, sú na obr. 3 a v ETRS89 na 

obr.4. Údaje zo staníc Banská Bystrica (BBYS) a Modra-Piesky (MOPI, MOP2) sú na obrázkoch 

v prílohe 2.1. Na jednotlivých obrázkoch sú v grafe znázornené zmeny polohy bodu/stanice 

uvedené v mm a to v smere zemepisných osí sever (North), východ (Eeast) a vo výške (Up). 

Vodorovná os predstavuje časovú os datovanú v GPS týždňoch. GPS týždeň sa datuje od 

vzniku systému GPS NAVSTAR. Zvislá os predstavuje v optimalizovanej mierke zmenu polohy 

bodu v mm. Zobrazované hodnoty v grafoch sú vždy z týždenných riešení. Datovanie týždňov je 

od spustenia GPS  (GPS WEEK). 
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            Obr. 3 - Znázornenie rýchlostného trendu bodu GANP v CLEAN. 
 
 

 

Obr. 4 - Znázornenie rýchlostného trendu bodu GANP v ETRS89 
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Z upravených údajov sú v tabuľke 2.1 odhadnuté rýchlosti pohybu pre body GANP, BBYS, 

MOPI a MOP2. Jednotlivým bodom je odhadnutá rýchlosť k epoche do ktorej sú zahrnuté 

kumulatívne údaje v smere zemepisných osí sever (N - north), východ (E - east), a vo výške (U 

- up). 

        Tab. 2.1- Kumulatívne spracovanie  rýchlosti bodov pre jednotlivé epochy riešenia 

GANP - NORTH / EAST / UP rýchlosť komponentov v ETRF2000 

Riešenie VN  
[mm / rok] 

RMSVN  
[mm / r] 

VE  
[mm / r] 

RMSVE  
[mm / r] 

VU  
[mm / r] 

RMSVU  
[mm / r] 

Epocha  
[DDD / YY] 

1 0,14 0,01 -1,73 0,02 -0,82 0,22 320/03 

2 0,13 0,01 -1,71 0,02 -0,81 0,22 236/06 

3 0,13 0,01 -1,70 0,02 -0,81 0,22 309/06 

 
BBYS - NORTH / EAST / UP rýchlosť komponentov v ETRF2000 

Riešenie VN  
[mm / rok] 

RMSVN  
[mm / r] 

VE  
[mm / r] 

RMSVE  
[mm / r] 

VU  
[mm / r] 

RMSVU  
[mm / r] 

Epocha  
[DDD / YY] 

1 0,17 0,01 -0,54 0,02 -0,32 0,40 035/07 

 
MOPI - NORTH / EAST / UP rýchlosť komponentov v ETRF2000 

Riešenie VN  
[mm / rok] 

RMSVN  
[mm / r] 

VE  
[mm / r] 

RMSVE  
[mm / r] 

VU  
[mm / r] 

RMSVU  
[mm / r] 

Epocha 
 [DDD / YY] 

1 0,53 0,01 -0,34 0,01 1,43 0,13 322/96 

2 0,53 0,01 -0,34 0,01 1,43 0,13 033/97 

3 0,53 0,01 -0,34 0,01 1,43 0,13 153/97 

4 0,53 0,00 -0,34 0,00 1,43 0,12 193/98 

5 0,54 0,00 -0,33 0,00 1,42 0,12 309/06 

 
MOP2 - NORTH / EAST / UP rýchlosť komponentov v ETRF2000 
Riešenie 

č 
VN  

[Mm / r] 
RMSVN  
[mm / r] 

VE  
[mm / r] 

RMSVE  
[mm / r] 

VU  
[mm / r] 

RMSVU  
[mm / r] 

Epocha  
[DDD / YY] 

1 0,54 0,01 -0,33 0,01 1,42 0,13 230/08 

         

        RMS  - označenie strednej odchýlky  
DDD/YY  - poradové číslo dňa ( DDD) v roku (YY) 

 
 

Stanice SKPOS sa stali i súčasťou Slovenskej Geodynamickej Referenčnej Siete (SGRN), 

na ktorej bola v roku 2009 (po dvojročnom intervale) vykonaná opakovaná meračská kampaň 

GNSS. Kampaň je realizovaná kontinuálnym meraním na vybraných bodoch o dĺžke 72 hodín. 

Efektívnym spojením všetkých epochových meraní na bodoch SGRN s referenčným rámcom 

ITRF2005, resp. ETRF2005 sme vypočítali realizáciu systémov ITRS, resp. ETRS89 na území 

Slovenska. Označujeme ich ako Slovenský terestrický referenčný rámec SKTRF09. Zamerali 

sme sa najmä na monitoring a analýzu správania sa staníc  pomocou analýzy časových radov, 

pričom na presné spracovanie používame Bernský softvér 5.0. Z kombinácie denných riešení 

spracovávame týždenné riešenia, ktoré sú základom pre grafickú interpretáciu.  
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Do spracovania GNSS observácii v Bernskom softvéry 5.0 vstúpili: 

 50 permanentných staníc EPN a SKPOS, GPS+GLONASS 
 ITRS2005 
 Absolútne fázové centrá antén 
 Presné IGS efemeridy  
 Vyrovnanie: podmienka MC (Minimal Constraint – no net translation) na 

vybraných EPN bodoch BOR1, GANP, MOPI, TUBO, UZHL, GRAZ, GOPE 
 Výstup: XYZ súradnice v ITRF2005 

Správnosť riešenia sme overovali porovnaním s výsledkami poskytovanými spracovateľským 

centrom EPN. Porovnanie zhody riešenia je na obr. 5 (Droščák, 2009). 

 
     Obr. 5 - Grafické porovnanie zhody riešení EPN a GKÚ pre stanicu GANP 

V spracovaní SKTRF09 sa už plnohodnotne prejavili aj merania z permanentných staníc 

SGRN a to body GANP, MOPI, LIES a PART.  Výsledky riešenia GKÚ v porovnaní s EPN sú 

porovnané v tabuľke 2.2 v svetovom systéme ITRF2005. 

Tabuľka 2.2 - Porovnanie rýchlostí bodov v spracovaní EPN a GKÚ 
   EPN       GKÚ             
   ITRF2005 rychlost (XYZ) sigma (XYZ) rozdiel 

Bod   mm/rok    mm/rok    mm/rok    mm/rok   
  X Y Z X Y Z sigX sigY sigZ deltaX deltaY deltaZ 

GANP 
-

17,1 16,7 10,2 
-

17,7 14,9 9,4 0,3 0,2 0,3 0,6 1,8 0,8 

LIEK 
-

16,9 16,7 10,2 
-

17,4 16,4 10,2 0,4 0,2 0,4 0,5 0,3 0,0 
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MOPI 
-

16,2 17,2 10,5 
-

16,4 17,0 11,0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 -0,4 

PART 
-

16,5 17,0 10,4 
-

17,3 15,3 9,6 0,5 0,5 0,5 0,8 1,7 0,9 
Dosiahnuté rozdiely v riešeniach potvrdzujú správnosť riešenia GKÚ a potvrdzujú pohyb 

euroázijskej platne v severovýchodnom smere v priemere približne 1,6 mm/rok. Po odstránení 

pohybu eurázijskej platne a skumulovaní všetkých predchádzajúcich kampaní SGRN sme 

vektory rýchlostí jednotlivých bodov na území Slovenska vyniesli do mapky na obr. 6. 

 

     

       Obr. 6 - Grafické znázornenie vektorov rýchlostí na vybraných bodoch SGRN v SKTRF09 
 

Môžeme konštatovať, že sa potvrdzuje predpoklad že s pribúdajúcim časom, a teda s 

viacerými kampaniami, sa začne znižovať prvotné určenie rýchlosti. Z výsledkov vidieť, že 

väčšine bodov vychádza z kumulatívneho riešenia rýchlosť pod 1,5 mm, čo potvrdzuje aj 

vhodný výber lokalít na stabilizáciu geodetických bodov.   

Na obr.7 je grafické znázornenie vektorov rýchlostí na bodoch SGRN v riešeniach 

jednotlivých SKTRF od roku 2001. Z dĺžky opakovaných kampaní sme určili priemernú rýchlosť 

iba okolo 1 mm/rok, pričom smer vektorov je rôzny a veľakrát sa mení. Tieto zmeny smeru, 

a v niektorých prípadoch i vyššiu rýchlosť, musíme okrem skutočných pohybov pripísať sčasti aj 

technickým podmienkam pri meraní,  napríklad že sú menené typy antén GNSS v jednotlivých 

kampaniach. V prípadoch bodov ZAVE, PART a VETR je značný pohyb spôsobený 

pravdepodobne i nevhodnou stabilizáciou. 
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Obr. 7. Grafické znázornenie vektorov rýchlostí na vybraných bodoch SGRN    
v jednotlivých SKTRF 

 
 
 

2.2.2 Pohyby pozdĺž zlomov 

Sledovanie pohybov pozdĺž zlomov, na ktorých sú osadené dilatometre TM 71, bolo v roku 

2009 realizované na 6 lokalitách: Branisko, Demänovská jaskyňa, Banská Hodruša, Vyhne, 

Ipeľ, Dobrá Voda. Merania na lokalite Dobrá Voda, ktorá bola vybratá na monitorovanie 

vzhľadom na tektonickú a seizmickú aktivitu oblasti, prebiehali v spolupráci s  Ústavom struktury 

a  mechaniky hornin  (ÚSMH)  Akademie  věd  ČR  v Prahe. Pracovníci ÚSMH inštalovali v 

oblasti Malých Karpát ďalších desať dilatometrov (spravidla v jaskyniach). Po  vyriešení  formy  

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

Na väčšine lokalít došlo k útlmu  pohybov. Významnejšie pohyby boli zaznamenané iba na 

zlome v lokalite Vyhne, kde od druhej polovice roka 2008 do konca roku 2009  dosiahol posun 

0,47 mm. K čiastočnému oživeniu pohybov došlo začiatkom roka 2009 i na lokalite Branisko. 

Podrobnejšie údaje o meraniach sú uvedené v tabuľke 2.3  a v prílohe 2.2.  
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Tab. 2.3 - Meranie pohybov na zlomoch dilatometrom TM-71 

Lo
ka

lit
a Sledované 

objekty 
Frekvencia 

meraní Najdôležitejšie výsledky meraní 
Zhodnotenie  
stavu lokality  
v roku 2009 

Odporúčania 
na rok 2010 

B
ra

ni
sk

o 

1 prístroj 
Branisko – 

úniková 
štôlňa tunela  

zlomová 
porucha 

4 merania: 
1. 4., 15. 6., 

18. 8., 13. 10. 
2009 

 

Od konca roku 2008 do marca roku 2009 
došlo k oživeniu ľavostranného 
šmykového pohybu tektonických 
blokov. V tomto období sa bloky 
posunuli o 0,2 mm. Od apríla tento 
pohyb stagnoval. Celkový šmykový po-
sun od začiatku merania (október 2000) 
dosiahol hodnotu 0,98 mm. V ostatných 
smeroch (osi x a z) nebol zaznamenaný 
žiadny významnejší pohyb, t. j. bol 
zachovaný doterajší trend. Celkový 
rotačný pohyb možno hodnotiť ako 
zanedbateľný.  

Obnovenie šmykové-
ho pohybu na zlome 
v I. štvrťroku 2009 
preukázalo oživenie 
tektonickej aktivity 
masívu a spôsobilo 
celkový nárast 
posunu blokov na 
cca 1 mm.  

Vzhľadom na výz-
namnosť lokality sa 
navrhuje dlhodobé 
monitorovanie 
tektonickej aktivity. 
Vzhľadom na ožive-
nie pohybov a nárast 
posunu bol 
informovaný 
prevádzkovateľ 
tunela NDS.  

D
em

än
ov

sk
á 

 j.
  S

lo
bo

dy
 

1 prístroj 
Čarovná 
chodba 

zlomová 
porucha 

3 merania: 
21. 4., 21.-22. 

7*., 
3. 12. 2009 
(* 24 hod. 
meranie)  

Od začiatku roka sa viditeľne zvýraznil 
vertikálny pohyb blokov. Napriek 
určitému upokojenie v závere roka 
presahuje celkový posun 0,1 mm. Ide 
o nepatrný pohyb, ale môže naznačovať 
zvýšenie tektonickej aktivity masívu. 
Posuny v smere osi y (šmyk) a osi x 
(otváranie trhliny) naďalej stagnovali. 
Rovnako ako pri vertikálnom pohybe sa 
zvýraznil trend rotácie blokov v rovine 
XZ, ktorý začal ešte začiatkom roku 
2008. Veľkosť pohybu je však nepatrná 
(0,2 π/200). Dňa 21. 7. 2008 sa v jaskyni 
opakovane realizovalo 24-hod. meranie 
s frekvenciou zápisu 10 min. V rovnakej  
dobe prebiehali merania v ďalších 6 jas-
kyniach (3 v ČR, 1 v Poľsku, 1 
v Slovinsku a 1 v Kirgistane – čiastočné 
zatmenie slnka). Hlavným cieľom 
meraní bolo opakované zisťovanie 
slapových účinkov na horninový masív 
a porovnanie výsledkov z podobného 
merania z roku 2008. Výsledky z roku 
2008 preukázali vplyv slapov vo všet-
kých 6 jaskyniach, hlavne 
v Demänovskej jaskyni.. Výsledky 
meraní z roku 2009 sa stále 
spracovávajú.  

Náznak trendu verti-
kálneho pohybu po 
viac než 7 rokoch 
merania. Preukázanie 
súvislosti slapov 
s aktivizáciou 
tektonických blokov 
počas čiastočného 
zatmenia slnka na 
území SR.   

Pre zistenie ďalšieho 
vývoja plazivého 
pohybu pokračovať 
v pravidelnom 
odčítavaní hodnôt na 
inštalovanom dila-
tometri aspoň 4-krát 
ročne. Dokončenie 
spracovania dát z 24-
hod. merania z roku 
2009 a porovnanie  
výsledkov 
s výsledkami z roku 
2008.  

B
an

sk
á 

 H
od

ru
ša

 

1 prístroj 
križovanie 

dvoch 
zlomových 

porúch 

3 merania: 
20. 4., 18. 8., 
22. 11. 2009 

 

Ani výsledky meraní z roku 2009 
nepreukázali významnejšiu tektonickú 
aktivitu lokality. Práve naopak, od 
polovice roku 2008 počiatočné 
rozširovanie trhliny ustalo. Minimálny 
pohyb pozdĺž osi y (šmyk) sa preukázal 
v druhej polovici roku.  

Stagnácia pohybov 
nenaznačuje aktivitu 
zlomov.    

Pre zistenie ďalšieho 
vývoja plazivého 
pohybu pokračovať 
v pravidelnom 
odčítavaní hodnôt na 
inštalovanom 
dilatometri aspoň 4-
krát ročne. 
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V
yh

ne
 

1 prístroj 
zlomová 
porucha 

4 merania: 
20. 4., 15. 6., 
18. 8., 22. 10. 

2009 

V roku 2009 došlo k nárastu šmykového 
pohybu pozdĺž zlomových plôch. Tento 
trend sa objavil už v druhej polovici roku 
2008 a koncom roku 2009 sa ešte viac 
prehĺbil. Celkový posun dosiahol 0,47 
mm. Letné výkyvy (jún) v posunoch 
v smere osí z a x predstavujú buď 
chybné meranie alebo odrážajú lokálnu 
seizmickú udalosť. Seizmické dáta 
z miestneho seizmografu neboli v čase 
vyhodnocovania výsledkov k dispozícii.    

Na lokalite sa začali 
prejavovať známky 
tektonickej aktivity, 
predovšetkým šmy-
kový pohyb pozdĺž 
zlomových plôch.  

Navrhujeme 
koreláciu výsledkov 
monitoringu 
s výsledkami 
seizmických meraní 
z rovnakej lokality 
(seizmograf 
inštalovaný v štôlni 
Anton Paduánsky).  

Ip
eľ

 

1 prístroj 
zlomová 
porucha 

(muránsky 
systém) 

 
 

4 merania 
20. 4., 15. 6.,  
18. 8., 17. 10. 

2009 
 

Hoci sa v priebehu roku 2009 čiastočne 
oživil vertikálny pokles jv. bloku, 
nedošlo k prekročeniu maximálnej 
hodnoty 1,55 mm. Svedčí to o oscilácii 
vertikálnych pohybov. Posuny v smere 
osí x a y boli iba minimálne 
a nenaznačujú tektonickú aktivitu za 
dané obdobie. Ani vyhodnotenie rotácii 
oboch monitorovaných blokov 
nepreukázalo významnejší pohyb. 
Predovšetkým v rovine XZ je zjavná 
oscilácia rotačných pohybov od začiatku 
roku 2004.  
V júni bol dilatometer kvôli vysokému 
stupňu korózie oceľových častí (s 
nerezovým povrchom) rekonštruovaný 
(výmena oceľových častí za mosadzné) 
a prestavený.  

Celkovo možno 
hodnotiť tektonickú 
aktivitu lokality ako 
nevýraznú.   

Vzhľadom na 
perspektívnosť 
lokality z hľadiska 
PVE treba lokalitu 
naďalej monitorovať 
najmenej 4x ročne 
a výsledky korelovať 
so seizmickými 
a geodetickými  
meraniami. 

D
ob

rá
  V

od
a 

1 prístroj 
zlomová 
porucha 

(Mur-Mürz-
Leitha) 
Dobrovod-
ská 
epicentrálna 
oblasť 

Jeden krát za 
mesiac 

Od posledných výrazných 
zemetrasných udalostí z roku 2006 
nedochádza na uvedenej lokalite 
k posunom, ktoré by sa dali pričítať 
k tektonicky podmieneným. Výrazným 
procesom  na tejto lokalite je však 
teplotne podmienená dilatácia masívu, 
ktorej dvojitá – ročná amplitúda 
dosahuje cca 1 mm na všetkých osiach 
posunov. Tak výrazné oscilácie 
v relatívne kľudovom období 
neumožňujú rozlíšiť tektonicky 
podmienené zlomové mikroposuny. Na 
blízkej lokalite Slopy, kde je prístroj 
situovaný 8 m pod povrchom, však tieto 
efekty nie sú tak výrazné a umožňujú 
vysledovať trendy vo všetkých osiach 
pohybu. Merania tu dokumentujú živú 
tektonickú aktivitu danej epicentrálnej 
oblasti. 

Po roku 2006 
možno tektonickú 
aktivitu 
charakterizovať ako 
relaxačné obdobie, 
prípadne prípravné 
obdobie pre 
nasledujúce 
zemetrasné udalosti. 

Merania budú pre 
vysokú výpovednú 
hodnotu 
a dôležitosť lokality 
pokračovať 
v mesačnom 
intervale, ktoré 
vykonáva ÚSMH 
AV ČR v spolupráci 
so ŠGÚDŠ. 

 
 

2.3  SEIZMICKÁ AKTIVITA ÚZEMIA 

V rámci sledovania seizmickej aktivity bola na základe správy Monitorovanie seizmických 

javov stálymi seizmickými stanicami GFÚ SAV v roku 2008 (Cipiar a Kristeková, 2009) 

zhodnotená súčasná seizmická aktivita na území Slovenska. Dlhodobé uvoľňovanie seizmickej 

energie v oblasti  stredného Slovenska bolo zhodnotené na základe katalógov zemetrasení 

a ročných správ GFÚ SAV podávaných v rámci úlohy Čiastkový monitorovací systém 

geologických faktorov životného prostredia SR.  
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2.3.1 Súčasná seizmická aktivita na území Slovenska 

Podľa záznamov slovenských seizmických staníc bolo v roku 2008 na území Slovenska a v 

priľahlých prihraničných územiach seizmometricky lokalizovaných 84 zemetrasení  (Cipiar a 

Kristeková, 2009), z toho 72 malo epicentrum na území Slovenska a 12 v blízkosti hraníc SR, 

najmä v Maďarsku a Poľsku (tab. 2.4, obr. 8). Magnitúdo zemetrasení sa pohybovalo prevažne 

v rozmedzí 0,5 až 1,5. Vyššie magnitúdo (1,6 - 1,9) bolo zaznamenané osemkrát, pričom 

magnitúdo 1,9 malo iba zemetrasenie v októbri pri Vihorlate, ktoré sa prejavilo i makroseizmicky 

(I=3°EMS). Makroseizmicky sa pri Vihorlate prejavilo i zemetrasenie v marci s magnitúdom 1,1 

(slabé otrasy s neurčenou intenzitou – 1 pozorovanie) a zemetrasenie v máji pri Banskej 

Bystrici. Zaujímavé je, že toto zemetrasenie malo  magnitúdo iba 0,9, pričom intenzita dosiahla 

3°EMS (11 pozorovaní). Išlo tu zrejme o relatívny pohyb horninových blokov v menšej hĺbke. 

Ostatné zemetrasenia s magnitúdom 1,6-1,8 sa makroseizmicky neprejavili. 

Najviac zemetrasení bolo na východnom Slovensku (32), z toho 13 v oblasti Slanských 

vrchov a 12 pozdĺž severojužných línií tiahnucich sa pri západnom a východnom okraji 

Vtáčnika. Najmenej zemetrasení bolo na severozápadnom Slovensku, v oblasti Tribča - 

Vtáčnika a v oblasti Nízkych Tatier. V predchádzajúcich rokoch bolo však najviac 

seizmometricky zaznamenaných zemetrasení v oblasti stredného, severného, južného alebo 

západného Slovenska. Svedčí to o prerozdeľovaní tektonických napätí, pričom seizmická 

energia sa uvoľňuje viac-menej rovnomerne po celom území Slovenska. Neplatí to však pre 

makroseizmické prejavy, ktoré sa až na výnimky sústreďujú do známych seizmických oblastí.  
   

Tab.2.4 -  Seizmometricky zaznamenané zemetrasenia na území Slovenska v roku 2008 
(upravené podľa Cipciar a Kristeková, 2009). 

Deň Čas (UTC)   Geograf. Súradnice           Hĺbka    ML        I0       Lokalita / Oblasť 
 hh:mn:sec   dĺžka šírka            (km)                 (EMS) 
 
Január  
10 11:41:44.60 48,27 N 17,86 E 0 1  Považský Inovec 

20 19:05:12.68 48,75 N 19,26 E 0 1,4  oblasť Banskej Bystrice 

23 08:54:43.51 48,97 N 18,94 E 8 0,3  Veľká Fatra 

24 11:20:12.03 48,98 N 21,36 E 0 0,9  Slanské vrchy 

29 09:10:22.03 48,22 N 19,27 E 0 0,8  oblasť Krupiny 
 
Február 

5 09:32:31.28 47,96 N 17,40 E 0 -  Šamorín-Komárno-Štúrovo 

8 11:32:43.92 49,29 N 19,31 E 0 1,1  oblasť severného Slovenska 

8 16:00:41.77 49,36 N 19,29 E 0 0,7  oblasť severného Slovenska 

12 10:29:03.29 48,41 N 19,26 E 6 1,3  Štiavnické vrchy 

12 12:39:49.64 49,03 N 20,85 E 0 0,5  oblasť Spiš-Gemer 

18 12:03:39.25 49,66 N 19,57 E 0 0,9  poľsko-slov. hran.oblasť 

19 16:10:28.81 49,49 N 20,92 E 5 1,1  Krynická oblasť (Poľsko) 



13 
 

21 12:25:39.22 48,74 N 21,32 E 0 0,3  Slanské vrchy 

25 14:27:44.02 48,52 N 17,39 E 1 -  Dobrá Voda  
 
Marec 

6 09:23:59.49 48,83 N 22,44 E 12 0,9  Vihorlat 
13 09:04:08.07 49,35 N 19,97 E 0 0,9  oblasť Vysokých Tatier 

17 00:46:00.15 48,72 N 22,23 E 3 1,1 felt Vihorlat 
17 04:46:46.43 48,60 N 21,52 E 0 0,6  Slanské vrchy 

27 21:51:48.32 48,52 N 17,61 E 1 1,1  Dobrá Voda 

28 09:10:18.50 49,17 N 22,49 E 14 1,2  vychodne Slovensko 

28 11:45:39.75 48,16 N 19,83 E 0 0,8  poľsko-ukraj.-slov. hran.oblasť 

30 07:36:57.60 48,51 N 17,31 E 0 1,8  Dobrá Voda 
 
Apríl 

2 07:10:35.28 47,82 N 18,01 E 0 1  Šamorín-Komárno-Štúrovo 

4 15:26:07.49 49,12 N 20,95 E 0 0,7  oblasť Spiš-Gemer 

6 13:43:46.56 49,08 N 21,09 E 0 0,7  oblasť Spiš-Gemer 

7 08:09:03.53 48,81 N 22,16 E 0 1,1  Vihorlat 
9 01:30:06.21 49,11 N 21,01 E 0 1,1  oblasť Spiš-Gemer 

9 01:49:45.59 49,11 N 20,97 E 2 0,9  oblasť Spiš-Gemer 

9 01:50:41.33 49,11 N 20,98 E 0 0,7  oblasť Spiš-Gemer 

10 08:16:43.07 49,00 N 18,94 E 0 0,5  Veľká Fatra 
 
Máj 

2 03:50:31.43 48,75 N 19,22 E 4 0,9 3 oblasť Banskej Bystrice 

2 08:40:41.90 48,59 N 21,16 E 0 0,8  Slanské vrchy 

2 08:52:34.72 48,54 N 21,34 E 1 1,1  Slanské vrchy 

10 17:33:38.31 49,31 N 19,79 E 1 1,5  oblasť Vysokých Tatier 

26 21:03:42.32 48,77 N 17,71 E 0 0,8  česko-slov. hran.oblasť 

27 09:48:49.89 48,63 N 19,44 E 0 1,4  Poľana 
 
Jún 

9 09:53:01.22 48,64 N 21,79 E 0 0,4  východoslovenská nížina 

17 07:27:50.76 48,67 N 21,24 E 0 0,9  Slanské vrchy 

25 14:25:53.99 48,52 N 17,47 E 0 0,8  Dobrá Voda 
 
Júl 

5 20:11:09.62 49,34 N 19,70 E - 0,8  oblasť Vysokých Tatier 

6 11:58:10.83 49,30 N 19,78 E 0 1,1  oblasť Vysokých Tatier 

15 17:00:24.03 48,33 N 21,84 E 0 1,4  Tokajská oblasť 

23 12:28:29.22 49,50 N 21,98 E - 1,6  poľsko-slov. hran.oblasť 

23 13:27:42.65 48,21 N 18,56 E 0 0,9  oblasť južného Slovenska 

24 11:40:49.87 49,41 N 19,64 E 0 -  oblasť severného Slovenska 

28 12:36:17.21 48,90 N 18,96 E - -  Veľká Fatra 
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August 
5 12:28:54.73 49,34 N 20,12 E 0 1,5  oblasť Vysokých Tatier 

8 07:07:57.77 48,28 N 17,82 E 0 1,1  Považský Inovec 

8 08:25:25.89 48,30 N 17,85 E 0 1,0  Považský Inovec 

14 07:43:53.28 48,09 N 19,36 E 0 0,7  maďarsko-slov. hran.oblasť 

19 17:15:24.97 48,89 N 22,11 E 0 1,1  Vihorlat 
20 11:20:48.53 49,04 N 22,18 E 0 1,4  Vihorlat 
27 10:09:23.46 49,08 N 19,74 E 0 1,3  oblasť Vysokých Tatier 

 
September 
10 06:29:52.95 48,69 N 21,75 E 0 0,8  východoslovenská nížina 

11 12:20:46.62 48,22 N 20,32 E 0 0,6  maďarsko-slov. hran.oblasť 

16 10:47:39.10 48,14 N 17,94 E 0 0,5  oblasť južného Slovenska 

17 11:56:11.76 47,78 N 19,04 E 0 0,5  Šamorín-Komárno-Štúrovo 

18 11:43:28.71 48,56 N 20,21 E 0 0,4  maďarsko-slov. hran.oblasť 

18 14:31:27.33 48,93 N 21,58 E 5 1,6  Slanské vrchy 

19 09:48:47.99 49,10 N 22,70 E 6 1,2  poľsko-ukraj.-slov. hran.oblasť 

20 05:39:29.34 48,77 N 18,43 E 0 0,7  Strážovské vrchy 

20 09:15:27.36 48,42 N 17,95 E 14 0,9  Považský Inovec 

22 10:01:58.61 47,82 N 18,51 E 0 1,0  Šamorín-Komárno-Štúrovo 

22 18:57:26.23 48,56 N 20,27 E 5 0,8  maďarsko-slov. hran.oblasť 

23 22:42:10.85 48,91 N 18,64 E 4 1,7  Strážovské vrchy 

24 06:24:57.71 48,80 N 21,77 E 5 0,7  východoslovenská nížina 

25 14:29:30.90 49,07 N 21,48 E 0 0,8  Slanské vrchy 

26 11:16:11.30 48,60 N 22,21 E 0 1,3  Vihorlat 
 
Október 

2 09:29:52.32 48,41 N 19,05 E 2 0,5  Štiavnické vrchy 

3 12:24:50.53 47,86 N 19,10 E 0 1  Šamorín-Komárno-Štúrovo 

7 05:57:41.54 48,75 N 21,74 E 7 0,6  východoslovenská nížina 

10 11:42:45.14 48,26 N 19,30 E 0 1,1  oblasť Krupiny 

11 13:04:04.41 48,71 N 22,32 E 0 0,5  Vihorlat 
14 09:18:34.34 48,41 N 21,04 E 15 0,8  maďarsko-slov. hran.oblasť 

20 18:17:15.69 48,90 N 21,77 E 7 1,9 3 Vihorlat 
21 09:06:34.97 48,84 N 21,54 E - 1,1  Slanské vrchy 

22 09:24:50.04 48,65 N 21,22 E 0 0,6  Slanské vrchy 
 
November 
11 20:06:05.38 48,88 N 21,64 E 4 1,3  Slanské vrchy 

14 09:20:34.97 48,11 N 18,16 E - -  oblasť južného Slovenska 

18 11:18:12.05 48,82 N 21,52 E - 1,6  Slanské vrchy 

21 13:27:31.19 48,84 N 21,85 E 5 0,9  východoslovenská nížina 

24 15:17:29.66 48,86 N 21,79 E 1 0,3  východoslovenská nížina 
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25 14:33:49.73 48,79 N 21,62 E - 1,8  Slanské vrchy 
 
December 

2 13:33:42.46 47,70 N 17,55 E - 1,8  Šamorín-Komárno-Štúrovo 

 

 

 

 

Obr.8 - Seizmometricky lokalizované epicentrá zemetrasení v záujmovej oblasti Slovenskej 
republiky v roku 2008 (Cipciar a Kristeková, 2009). 

 

Trend postupného presúvania seizmickej aktivity do rôznych oblastí súvisí zrejme 

s celkovým pohybom povrchu územia Slovenska, pričom v rôznych obdobiach jednotlivé bloky 

zemskej kôry kladú tomuto pohybu rôzny odpor. Oproti minulosti však možno pozorovať celkový 

nárast uvoľňovanej seizmickej energie. Zatiaľ čo v roku 2004 bolo na Slovensku seizmometricky 

zaznamenaných 31 zemetrasení, v roku 2005 a 2006 to bolo vyše 50 a v rokoch 2007 a 2008 

vyše 70. Aj keď je tento trend spôsobený sčasti i zvýšeným počtom a zdokonalením 

prístrojového vybavenia seizmických staníc, celkový nárast uvoľňovanej seizmickej energie je 

zrejmý. Pozitívnym javom je, že seizmická energia sa aj v seizmických oblastiach v ktorých sa 

v minulosti často vyskytovali silnejšie makrootrasy uvoľňuje v súčasnosti početnejšími slabšími 

otrasmi. Pri takomto trende by ani v blízkej budúcnosti nemalo na Slovensku dochádzať 

k silným zemetraseniam.  Podrobnejšie údaje o monitorovaní seizmickej aktivity sú uvedené 

v čiastkovej správe  Monitorovanie seizmických javov stálymi seizmickými stanicami GFÚ SAV 

v roku 2008. (Cipciar a Kristeková, 2009).  
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2.3.2 Seizmická aktivita v oblasti stredného Slovenska 

Seizmická aktivita na území stredného Slovenska sa už oddávna sústreďovala do oblasti 

stredoslovenského zlomového pásma (Hrašna, 2002), najmä do oblasti  Banskej Bystrice a 

Banskej Štiavnice. Menej pozorovaní seizmických otrasov bolo i v doline Hrona od Slovenskej 

Ľupče po Šumiac. Ojedinelé zemetrasenia boli zaznamenané tiež v Michalovej, Kremnici 

a v okolí Poľany.  

V oblasti B. Bystrice sa epicentrá doteraz vyskytovali v území od Španej Doliny po 

Ľubietovú, Strelníky, Hornú Mičinú, Malachov a Riečku (obr. 9). Od roku 1652 do roku 2008 tu 

bolo makroseizmicky zaznamenaných 19 zemetrasení,  pričom  až  do roku 1946 sa vyskytovali  

 

  0br. 9 -  Obalová čiara epicentier zemetrasení (epicentrálna oblasť) v Banskej Bystrici a okolí 

 

zemetrasenia s intenzitou 4,5 až 7°EMS. Od  roku  1947 doteraz  sa  intenzita pozorovaných 

zemetrasení pohybovala iba v rozmedzí od 3 do 5,5°EMS (tab.2.5), pričom sa však v tomto 

období v makroseizmicky zaznamenaných zemetraseniach uvoľnilo 2.5 krát viac seizmickej 
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energie ročne než v predchádzajúcich obdobiach (tab. 2.6)2. Potvrdzuje to vyššie uvedený trend 

nárastu uvoľňovania seizmickej energie v početnejších slabších zemetraseniach. 

Tab. 2.5 - Makroseizmicky zaznamenané zemetrasenia  v oblasti Banskej Bystrice 

Rok Mesiac Deň Hodina Lokalita Súradnice 
epicentra 

Hĺbka 
[km] 

Intenzita 
[°EMS] 

Magnitú 
do [ML] 

1652 Marec 25.  Banská Bystrica   5  
1752 Máj 13. 2h Banská Bystrica 48,7°N   19,2°E  5  
1830 Júl 11. 10:15 Ľubietová   7  
1869 Máj 29. 21:37 Banská Bystrica 48,7°N  19,2°E  6  
1890 Január 28. 9:15 Ľubietová 48,75°N 19,36°E  6  
1934 Október 19. 9.30 Rudlová 48,75°N 19,16°E  4,5 3,5 
1946 Jún 6. 10h Poniky, B.Bystrica 48,71°N 19,31°E  7 3,4 
1947 Február 28. 22h Banská Bystrica 48,71°N 19,16°E  4,5 3,2 
1947 Marec 1. 1:35 Poniky, B.Bystrica 48,75°N 19,12°E  4 3,4 
1951 Február 20. 10h Banská Bystrica 48,73°N 19,16°E  4 3,2 
1972 Október 6. 10:20 Banská Bystrica  48,7°N 19,2°E  3,5 2,9 
1978 Marec 4. 13:00 Slovenská  Ľupča 48,75°N 19,3°E 5 5 3,6 
1978 August 19. 18:43 Špania dolina 48,79°N 19,19°E 3 5 3,6 
1989 Jún 7. 0:18 Strelníky 48,69°N 19,33°E 12 5,5 4,1 
1989 Novemb. 15. 2:54 Povrazník 48,75°N 19,3°E 8 5,5 4 
1992 Máj 20. 1:25 Slovenská Ľupča 48,68°N 19,32°E 7 4,5 3,4 
2004 Január 10. 7:43 Ponická Huta 48,69°N 19,30°E 14,5 4 2,2 
2004 Jún 12. 9:59 B. Bystrica/Selce 48,72°N 19,19°E 25 3 2.2 
2008 Máj 2. 3:50 B. Bystrica  48,75°N19,24,°E 4 3 0,9 

 

 
      Tab. 2.6 - Relatívna veľkosť energie uvoľnenej v epicentrálnej oblasti  Banská Bystrica 

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

1652 ‐ 1830  178  3  59,33  17  0,0955  10,470 

1830 ‐ 1946  116  4  29,00  23,5  0,2025     4,936 

1946 ‐ 2008  62  12  5,16  51,5  0,8306      1,203 
  

 

_______________________________  
2) V tabuľkách 2.6 a 2.8 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 uvoľňovanej 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. 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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V južnejšej časti stredoslovenského zlomového pásma sa až do roku 1936  zemetrasenia 

vyskytovali iba v B. Štiavnici a jej bezprostrednom okolí. Najsilnejšie bolo prvé, v roku 1443, 

ktoré podľa starších prác dosiahlo intenzitu až 9°EMS. Novšie prehodnotenie (Labák, 1996) mu 

priradilo iba intenzitu 8°EMS. Ďalšie dve zemetrasenia (1855,1862) dosiahli intenzitu 6-7°EMS 

a zemetrasenie v roku 1936 iba intenzitu 4,5°EMS. 

Aktivita v tejto časti zlomového pásma sa obnovila až v roku 1999, kedy obce Horné 

a Dolné Mladonice, Bzovík, Senohrad a Čekovce postihla v dňoch 28.10 až 12.11.viacerými 

otrasmi. Najsilnejšie, o intenzite 5°EMS, bolo zemetrasenie dňa 28.10. o 16:06:47 hod., ostatné 

dosiahli intenzitu do 3 až 4°EMS. Celkom toto územie postihlo v uvedených dňoch 17 

zemetrasení, z ktorých je v tab. 2.7 uvedených osem  najvýznamnejších. Pozoruhodné je, že 

v tomto území, podobne ako pri obci Prenčov, sa podľa historických záznamov nevyskytlo 

v minulosti žiadne makroseizmicky pozorované zemetrasenie. Zemetraseniu v okolí Mladoníc 

predchádzali diferencované vertikálne tektonické pohyby o rýchlosti až 2 mm za rok, ktoré boli 

dokumentované presnou niveláciou v predchádzajúcich rokoch (Hrašna, 2002). Podľa 

doterajšieho spôsobu uvoľňovania seizmickej energie platí zrejme aj v tomto území rovnaký 

predpoklad ako v oblasti Banskej Bystrice (tab. 2.8). 

Tab. 2.7- Makroseizmicky zaznamenané zemetrasenia  v južnej časti stredoslovenského 
zlomového pásma  

Rok Mesiac Deň Hodina Lokalita Súradnice 
epicentra 

Hĺbka 
[km] 

Intenzita 
[°EMS] 

Magnitúdo 
[ML] 

1443 Jún 5.  Banská Štiavnica 48,71 N  18,94°E 25 8 5,9 
1855 Január 31. 12:35 Banská Štiavnica 48,46°N 18,96°E - 6-7 - 
1862 Január 13. 1:55 Banská Štiavnica 48,5°N  18,8°E - 6 - 
1936 December 28. 23:20 Banský Studenec 48,45°N 18,98°E - 4,5 3,5 
1999 Október 28. 16:06:47 D. Mladonice 48,36°N 19,11°E 20 5 3,2 
1999 Október 28. 16:10:17 D. Mladon/Bzovík 48,32°N 19,11°E 15 3 2,0 
1999 Október 28. 18:35:45 H. Mladon/Senohr.             - - 3 - 
1999 Október 29. 5:30 Čekovce             - - 3 - 
1999 Október 29. 18:37:03 Čekovce 48,32°N 19,08°E 19 4 2,4 
1999 Október 30. 4:30:55 Čekovce/Mladonice -    - 3 - 
1999 November 12. 10:10:01 Čekovce/Mladonice 48,34°N 19,08°E 10 3 2,0 
1999 November 12. 12:39:13 Čekovce/Mladonice 48,34°N 19,17°E - 3 1,5 
2004 September 23. 5:32:12 Prenčov 48,28°N 18,83°E 15 5 3,6 

 
 

Tab.2.8 - Relatívna veľkosť energie uvoľnenej v južnej časti stredoslovenského zlomového pásma  
pri makroseizmicky pozorovaných zemetraseniach 

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

1443 – 1862 419 2 209,5 12,5 0,0298 33,520 

1862 – 2004 142 10 14,2 36,5 0,2570 3,890 
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Na obr. 10. sú vykreslené dve predpokladané epicentrálne oblasti, je však pravdepodobné, 

že sa tu vytvára širšia epicentrálna oblasť, zahŕňajúca všetky uvedené epicentrá.  

 

0br.10 - Obalové čiary epicentier zemetrasení (epicentrálne oblasti) v južnej časti       
stredoslovenského zlomového pásma 

 
2.4  ZÁVER 

Pohyby povrchu územia pomocou GIS sa na Slovensku sledujú od roku 1996 a kampaňové 

merania v Slovenskej geodynamickej referenčnej sieti (SGRN) sa uskutočňujú v dvojročnom 

cykle od roku 2001. Koncom  roku 2006 bola uvedená do prevádzky sieť Slovenskej 

priestorovej observačnej služby (SKPOS),  ktorá využíva globálne navigačné satelitné systémy 

(GNSS), čo znamenalo  novú etapu v oblasti geodynamického monitoringu. Sieť obsahuje v 

súčasnosti 24 bodov (ktoré sú aj súčasťou SGRN), na ktorých sa vykonávajú permanentné 

merania za účelom stanovenia ich polohy. Tri z týchto bodov sú zaradené aj do európskej 

permanentnej siete (EPN). Presnosť meraní na týchto bodoch bola prostredníctvom 

spracovateľského centra EPN overovaná, pričom bola dosiahnutá významná zhoda.  
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Meraniami v roku 2009 sa potvrdil pohyb euroázijskej platne v severovýchodnom smere v 

priemere približne o rýchlosti 1,6 mm/rok. Na Slovensku bol zistený pohyb sledovaných bodov 

prevažne v rozmedzí 1,0 - 1,5 mm/rok, ojedinele až 2 mm/rok. Namerané údaje potvrdzujú 

tektonickú aktivitu zemskej kôry na našom území, ktorá sa v závislosti od celkového pohybu 

európskej platne a charakteru zlomovej tektoniky realizuje lokálne s rôznou intenzitou a môže 

sa prejaviť i seizmickými otrasmi. Preto je dôležité dokumentovať zlomové poruchy, najmä 

v jednotlivých epicentrálnych oblastiach, a sledovať v nich rýchlosť/veľkosť uvoľňovanie 

seizmickej energie. 

Sledovanie pohybov pozdĺž zlomov, na ktorých sú osadené dilatometre TM 71, bolo v roku 

2009 realizované na 6 lokalitách: Branisko, Demänovská jaskyňa, Banská Hodruša, Vyhne, 

Ipeľ, Dobrá Voda. Na väčšine lokalít došlo k útlmu  pohybov. Významnejšie pohyby boli 

zaznamenané iba na zlome v lokalite Vyhne, kde od druhej polovice roka 2008 do konca roku 

2009  dosiahol posun 0,47 mm. K čiastočnému oživeniu pohybov došlo začiatkom roka 2009 

i na lokalite Branisko. I napriek nízkej intenzite pohybov bola vzhľadom na významnosť tejto 

lokality (úniková štôlňa tunela Branisko) informovaná o situácii i Slovenská správa ciest. 

Podľa záznamov slovenských seizmických staníc bolo v roku 2008 na území Slovenska  72 

zemetrasení. Z toho makroseizmicky sa prejavili len dve v blízkosti Vihorlatu a jedno v oblasti 

Banskej Bystrice. Ich intenzita nepresiahla 3°EMS. Magnitúdo zemetrasení sa pohybovalo  

v rozmedzí 0,5 až 1,9. Zaujímavé je, že zemetrasenie v oblasti B. Bystrice malo  magnitúdo iba 

0,9, pričom intenzita dosiahla 3°EMS (11 pozorovaní). Išlo tu zrejme o relatívny pohyb 

horninových blokov v menšej hĺbke. Ostatné zemetrasenia s magnitúdom až do 1,8 sa 

makroseizmicky neprejavili. 

Najviac zemetrasení bolo na východnom Slovensku (32), z toho 13 v oblasti Slanských 

vrchov a 12 pozdĺž severojužných línií tiahnucich sa pri západnom a východnom okraji 

Vtáčnika. Najmenej zemetrasení bolo na severozápadnom Slovensku, v oblasti Tribča - 

Vtáčnika a v oblasti Nízkych Tatier. V predchádzajúcich rokoch bolo však najviac 

seizmometricky zaznamenaných zemetrasení v oblasti stredného, severného, južného alebo 

západného Slovenska. Svedčí to o prerozdeľovaní tektonických napätí, pričom seizmická 

energia sa uvoľňuje viac-menej rovnomerne po celom území Slovenska. Neplatí to však pre 

makroseizmické prejavy, ktoré sa až na výnimky sústreďujú do známych seizmických oblastí.  

Dlhodobé sledovanie seizmickej aktivity v oblasti Banskej Bystrice potvrdilo podobný trend 

ako v ostatných epicentrálnych oblastiach na území Slovenska. Seizmická energia sa 

v súčasnosti uvoľňuje v početnejších slabších zemetraseniach než v minulosti, pričom v 

makroseizmicky zaznamenaných zemetraseniach sa  od roku 1947 doteraz uvoľnilo 2.5 krát 

viac seizmickej energie ročne než v predchádzajúcich obdobiach (tab. 2.6).  
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V južnejšej časti stredoslovenského zlomového pásma sa až do roku 1936  zemetrasenia 

vyskytovali iba v B. Štiavnici a jej bezprostrednom okolí. Aktivita v tejto časti zlomového pásma 

sa obnovila až v roku 1999 v okolí obcí Horné a Dolné Mladonice. Pozoruhodné je, že v tomto 

území sa podľa historických záznamov nevyskytlo v minulosti žiadne makroseizmicky 

pozorované zemetrasenie. Zemetraseniu v okolí Mladoníc predchádzali diferencované 

vertikálne tektonické pohyby o rýchlosti až 2 mm za rok, ktoré boli dokumentované presnou 

niveláciou v predchádzajúcich rokoch (Hrašna, 2002). Podľa doterajšieho spôsobu uvoľňovania 

seizmickej energie platí zrejme aj v tomto území rovnaký predpoklad ako v oblasti Banskej 

Bystrice (tab. 2.8).  

Vzhľadom na recentné vyššie uvoľňovanie seizmickej energie vo väčšine ohniskových 

oblastí na území Slovenska v početnejších slabších zemetraseniach než tomu bolo v minulosti, 

nehrozia u nás zrejme v súčasnosti silné otrasy s väčšími dopadmi na technosféru a krajinu. 
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Znázornenie rýchlostného trendu bodu BBYS 

 

 

Znázornenie rýchlostného trendu nového bodu MOP2 
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Znázornenie rýchlostného trendu bodu MOPI 

 

 

 
 Znázornenie rýchlostného trendu bodu BBYS v ETRS89 
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Znázornenie rýchlostného trendu bodu MOP2 v ETRS89 

 

Znázornenie rýchlostného trendu bodu MOP v ETRS89 
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Graf pohybov z lokality Dobrá Voda 
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