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Úvod

Zosuvné územie sa nachádza na mierne modelovanom 
svahu južne od obce Chmiňany, a to neďaleko od súčasného 
sútoku rieky Svinky s potokom Jakubovianka. Kombináciou 
nadpriemerných zrážok v roku 2010, ako aj podrezaním 
päty svahu do výšky cca 4 – 5 m pri výstavbe objektov 
sociálnych nájomných bytov pre občanov rómskeho etnika 
došlo k reaktivizácii päty zosuvu, ktorý je uvedený v registri 
zosuvov ako potenciálny. Tento plošný zosuv má rozmery 
450 x 565 m (obr. 1). Ďalším nepriaznivým faktorom bolo 
pozastavenie výstavby diaľnice v rámci PPP projektu 
– odhrnutá ornica v trase projektovanej diaľnice. Stabilita 
päty uvedeného zosuvného svahu bola narušená, čo sa 
prejavilo zátrhmi cca 5,0 m za hranou výkopu. Okrem 
uvedených objektov reaktivizovaný zosuv zasahuje do 
priestoru projektovanej diaľnice D1 Fričovce – Svinia. 

V zmysle inžinierskogeologickej rajonizácie SR (Matula 
a Pašek, 1986) patrí územie do regiónu tektonických 
depresií (oblasť vnútrohorských kotlín). Na jeho geologickej 
stavbe sa podieľajú predkvartérne horniny, v prevažnej 
miere bielopotocké súvrstvie vnútrokarpatského paleogénu 
(Gross et al., 1999). Zastúpené je predovšetkým súvrst-
viami tvorenými ílovcami a pieskovcami, striedajúcimi 
sa v rôznom pomere, menej pieskovcami a zlepencami. 
Kvartérne sedimenty zastupujú deluviálne a deluviálno-
-eluviálne sedimenty na svahoch – hliny, íly, s rôznym 
percentom zastúpenia úlomkov podložných hornín, až 

hlinito-kamenité a kamenité sutiny. Ďalej sú tam prítomné 
tzv. sedimenty zosuvného delúvia podobného zloženia 
ako deluviálne sedimenty. Proluviálne sedimenty vystupujú 
pri vyústení potokov – pestré, netriedené, prevažne 
štrky, menej íly a hliny s úlomkami a obliakmi. Fluviálne 
sedimenty sú charakteristické najmä sedimentmi údolnej 
nivy a terasových stupňov. Zastúpené sú prevažne štrkmi, 
miestami s pokryvom hlín a ílov. Na území sa výrazne 
prejavujú svahové pohyby a erózia. Ich dôsledkom je 
vznik početných svahových deformácií rôzneho charakteru 
a veľkosti. Vhodné podmienky pre rozvoj svahovej erózie 
sú podmienené nízkou priepustnosťou paleogénneho, 
najmä ílovcového predkvartérneho podkladu a jeho ílovito-
-hlinitých zvetralín. Rýchlo zvetrávajúce paleogénne 
komplexy sú dobrým predpokladom na vytváranie hrubých 
deluviálnych pokryvov. Rozhranie delúvií a predkvartérneho 
podkladu je mimoriadne priaznivé na vytváranie šmykových 
plôch a často poskytuje veľmi vhodné inžinierskogeologické, 
geotechnické a hydrogeologické podmienky na aktivizáciu, 
resp. reaktivizáciu svahových deformácií.

Viacero organizácií aj jednotlivcov sa podieľalo na 
riešení stabilitných pomerov na tomto zosuve. Rovnako 
tak bolo prevedených niekoľko inžinierskogeologických 
prieskumov, obnovenie monitorovacej siete, ako aj 
realizácia I. etapy sanačných opatrení. Definitívna sanácia 
svahu bude ukončená v rámci výstavby úseku D1 Fričovce 
– Svinia (II. etapa sanačných opatrení). V súčasnej dobe 
prebieha monitoring svahovej deformácie.
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engineering geological and geophysical models. landslide is located on gently modeled slope 
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reached also to the space of projected highway D1 Fričovce – Svinia.

Key words: integrated diagnostics of landslides, geophysical research, factor of safety, Chmiňany 
landslide 

Mineralia Slovaca, 44 (2012), 295 – 302
Web ISSN 1338-3523, ISSN 0369-2086



Mineralia Slovaca, 44 (2012)296

Geofyzikálny prieskum 

Na zosuvnom svahu bola aplikovaná metóda elektrickej 
odporovej tomografie (eRT), ktorá sa vo svete často 
používa pri prieskume zosuvných území (lapenna et al., 
2005; Meric et al., 2005; Godio et al., 2006) a poskytuje 
informácie o elektrickom odpore a jeho priestorovom 
rozložení pod povrchom. Na základe zmien merného  
elektrického odporu získame významné výsledky 
a informácie týkajúce sa litológie, štruktúry a geometrie 
zosuvu (laterálne rozšírenie a hrúbka). Z výsledkov je 
tiež možné identifikovať šmykové plochy medzi zosuvnou 
masou a pevnou horninou, prípadne priestorové zmeny 
hydrogeologických parametrov (pórovitosť a obsah vody). 

Geofyzikálne práce boli vykonané na štyroch 
samostatných eRT profiloch. Situovanie geofyzikálnych 
profilov (obr. 1) bolo určené na základe predchádzajúceho 
inžinierskogeologického prieskumu za účelom získať 
doplňujúce informácie o zosuvnom území. 

Metodika merania a výsledky

elektrická odporová tomografia – eRT – je systém 
komplexného odporového merania s väčším počtom 

elektród. Vzájomná vzdialenosť elektród sa určuje 
v závislosti od detailnosti a požadovaného hĺbkového 
dosahu. Meranie bolo realizované aparatúrou aReS (GF 
Instrument). Použitý systém elektródového usporiadania 
bol dipól-dipól s krokom 5.5 m. Na interpretáciu nameraných 
zdanlivých odporov bol použitý program ReS2DINV (2-D 
inverzia). Ide o typickú 2D úlohu, pri ktorej sa predpokladá, 
že merné odpory sa menia iba v smere profilu (os X) 
a s hĺbkou (os Z) a v smere osi y sú konštantné. Inverzia 
nám umožňuje transformovať namerané dáta na súbor 
skutočných hodnôt merného elektrického odporu a na zá-
klade nich získať obraz o reálnej štruktúre analyzovaného 
horninového prostredia.

Jednotlivé profily boli zamerané aparatúrou GPS 
Pathfinder ProXh a spracované softvérom GPS Pathfinder 
office. lokalizácia meraných profilov (začiatok a koniec 
profilu) v systéme S-JTSK je v tab. 1. V lokalite boli 
premerané štyri eRT profily s celkovou dĺžkou 1 316 m. Prvý 
profil bol situovaný kolmo na teleso zosuvu a jeho dĺžka je 
434,5 m, v intervale 0 – 88 m sme museli presekať profil 
cez hustý porast, čo spôsobilo jeho čiastočné zvlnenie. 
Na základe tejto skutočnosti boli jednotlivé elektródy 
zamerané pozične, a ich skutočná poloha vstupovala 
priamo do výpočtu inverzie, čo umožnilo obmedziť chybu 

Obr. 1. Situácia meraných profilov eRT (podklad havčo et al., 2009).

Fig. 1. Situation of eRT profiles (background map by havčo et al., 2009).
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merania, ktorá vzniká nepresnosťou situovania meracích 
elektród, na minimum. Druhý profil s dĺžkou 258,5 m bol 
situovaný kolmo na prvý profil, ktorý pretína na metráži cca 
300 m. Tretí profil s dĺžkou 258,5 m bol situovaný v spodnej 
časti zosuvného územia. štvrtý profil dĺžkou 346,5 m bol 
navrhnutý tak, aby prechádzal stredom zosuvného územia. 
Všetky profily boli detailne polohovo a výškovo zamerané.

Spracovanie a parametre inverzie

V prvej etape spracovania boli pripravené vstupné dáta 
na výpočet inverzie – priameho modelovania v programe 

ReS2DINV takým spôsobom, že lokálne súradnice boli 
nahradené geodetickými súradnicami (poloha, výška), 
čo nám umožnilo pri výpočtoch zohľadniť vplyv reliéfu 
a plošného posunu na celkový výsledok modelovania. 
V druhej etape boli nastavené parametre inverzie vstupujúce 
do samostatného výpočtu. Na samotný výpočet bola použitá 
norma l2, metóda konečných prvkov a na zjemnenie 
výpočtu sme nastavili model s polovičnou veľkosťou buniek 
(loke et al., 2003). Na vypočítanie výsledného modelu bolo 
použitých sedem iterácií. V tretej etape boli spracované 
samotný výpočet a vizualizácia meraných profilov. Výsledky 
modelovania sú zobrazené samostatne vo forme 2D rezov: 

Tab. 1
Súradnice profilov v systéme S-JTSK

Coordinates of profiles within coordinate system S-JTSK

 Profil 1 y x z Profil 2 y x z

 0 –274 784,65 –1 208 293,57 407,74 0 –275 082,30 –1 208 344,90 412,26
 434.5 –275 211,86 –1 208 280,58 415,77 258.5 –275 101,24 –1 208 093,41 377,34

 Profil 3 y x z Profil 4 y x z

 0 –274 913,47 –1 208 056,01 375,94 0 –274 982,98 –1 208 012,93 369,53
 258.5 –275 157,15 –1 208 138,35 391,26 346.5 –275 020,72 –1 208 353,47 411,61

Obr. 3. Profil 2: elektrická odporová tomografia – 2D inverzný model.

Fig. 3. Profile 2: electric resistance tomography – 2D inverse model.

Obr. 2. Profil 1: elektrická odporová tomografia – 2D inverzný model.

Fig. 2. Profile 1: electric resistance tomography – 2D inverse model.
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profil 1 (obr. 2), profil 2 (obr. 3), profil 3 (obr. 4) a profil 4 (obr. 
5). Na lepšie priestorové zobrazenie bola z výsledkov eRT 
a vrtného prieskumu spracovaná 3D vizualizácia (obr. 6).

Analýza získaných výsledkov

Znalosť lokálnej geológie a výsledky technických 
prieskumných prác nám umožnili detailne vyhodnotiť 
výsledky eRT v skúmanej lokalite. Geologické prostredie 
sme na základe získaných výsledkov generalizovali 
a následne rozdelili na tri litologické typy. Prvý typ je 
tvorený hlavne ílmi (hliny, piesčité hliny až hlinité piesky 
s úlomkami pieskovcov a ílovcov) s rozdielnou mocnosťou 
až do 22 m, druhý typ je tvorený elúviom, ktoré má prevažne 
charakter ílu, a tretí typ tvoria hliny, piesčité hliny až hlinité 
piesky s úlomkami pieskovcov a ílovcov. eRT a ani iné 
geofyzikálne metódy nedokážu odlíšiť rôzne druhy ílov, 
preto sú geneticky rôzne typy ílov uvedené v spoločnom 
litologickom type označenom íl.  

Zo získaných výsledkov boli spracované geologické 
rezy s určením litologických rozhraní a naznačené šmykové 
plochy (obr. 7, 8, 9, 10). Získané výsledky z geofyzikálneho 
prieskumu boli konfrontované s výsledkami inžinierskej 
geológie. Napríklad v prípade profilu 2 (obr. 8) bola na 
základe inklinometrických meraní zistená šmyková plocha 
v hĺbke 19,25 m, z výsledkov eRT na metráži 0 až 100 m 

je šmyková plocha určená v intervale od 18 do 22 m a od 
metráže 100 až 200 m je šmyková plocha bližšie k povrchu 
(z výsledkov eRT bola zameraná hrubšia poloha „ílu“). Profil 
2 je od vrtu INK-8 vzdialený 15 m smerom k boku zosuvu.  

Stabilitné posúdenie 

Zostavenie matematického modelu svahu 
na hodnotenie stability

Na zostavenie výpočtového modelu svahu sme 
použili inžinierskogeologický model interpretovaný na 
základe prieskumných a geofyzikálnych prác. Rozhrania 
jednotlivých vrstiev aj hladina podzemnej vody sa zadáva 
súradnicami X, y vo forme uzavretých polygónov a línií tak, 
aby sa všetky šmykové plochy nachádzali v matematicky 
definovanej oblasti.   

Výpočty boli realizované pre rôzne modifikácie 
vstupných parametrov (vlastnosti deluviálnych sedimentov 
a elúvia na základe výsledkov prieskumu, efektívne 
a reziduálne šmykové parametre, vzťah k výške hladiny 
podzemnej vody a k jej poklesu). Využili sa pritom aj 
poznatky z predchádzajúcich prieskumných prác. 

Na stabilitné výpočty bol použitý modul Stabilita svahu, 
verzia 5.9 z balíka programov GeO 5 firmy Fine, s. r. o., 
Praha. umožňuje modelovať šmykové plochy jednak 

Obr. 4. Profil 3: elektrická odporová tomografia – 2D inverzný model.

Fig. 4. Profile 3: electric resistance tomography – 2D inverse model.

Obr. 5. Profil 4: elektrická odporová tomografia – 2D inverzný model.

Fig. 5. Profile 4: electric resistance tomography – 2D inverse model.
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ako časť valcových šmykových plôch, jednak ako plochy 
planárne jednoduché alebo lomené. Na výpočet stupňa 
stability svahu program používa Petersonovu, Bishopovu, 
Spencerovu a Sarmovu metódu. Výpočet umožňuje 
riešenie s efektívnymi parametrami zemín so zohľadnením 
pôsobenia hladiny podzemnej vody (tento spôsob sme 
použili) alebo riešenie s totálnymi parametrami šmykovej 
pevnosti (v jemnozrnných zeminách, nasýtených a pre 

krátkodobé stavy, napr. zárezy stavebných jám alebo rýh 
pre produktovody a pod.).

Zistené stupne stability posudzovaného svahu

Podľa Slovenských technických noriem, ale aj vo svete, 
sa požaduje pre svahy dlhodobo využívané a ohrozujúce 
životy i ekonomické hodnoty (budovy, komunikačné a iné 

Obr. 6. elektrická odporová tomografia – 3D inverzný model.

Fig. 6. electric resistance tomography – 3D inverse model.

Obr. 7. Profil 1 – Geologický rez interpretovaný na základe geofyzikálnych a vrtných prác.

Fig. 7. Profile 1 – Geological cross-section interpreted using geophysical and technical works.
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stavby, pozemky na exploatáciu) stupeň stability svahov 
aspoň 1,5 alebo väčší. Pre ostatné podmienky možno 
stupeň stability (poľnohospodárske využívanie pôd, 
pasienky) o niečo zmenšiť, odporúčame do stupňa stability 
okolo 1,35 – 1,40. 

Stupne stability boli počítané pre tri profily v päte 
zosuvného stavu, ktorá bola pred sanačnými prácami  
v minulom roku aktívna, ako aj pre bazálne šmykové 
plochy zistené geofyzikálnymi meraniami a konfrontované 
s technickými prácami.

Obr. 8. Profil 2 – Geologický rez interpretovaný na základe geofyzikálnych a vrtných prác.

Fig. 8. Profile 2 – Geological cross-section interpreted using geophysical and technical works.

Obr. 9. Profil 3 – Geologický rez interpretovaný na základe geofyzikálnych a vrtných prác.

Fig. 9. Profile 3 – Geological cross-section interpreted using geophysical and technical works.



M. Bednarik et al.: Príklad integrovanej diagnostiky zosuvov: zosuv v Chmiňanoch 301

Profil 2 (obr. 3 a 8) je spolu s profilom cez vrt h-3 
najnepriaznivejším profilom sledovaného zosuvu. Zatiaľ čo 
v profile cez vrt h-3 pri uvažovaní o maximálnej nameranej 
hladine v priebehu riešenia vyšla vzhľadom na vrcholové 
parametre efektívneho uhla vnútorného trenia a súdržnosti 
c najnepriaznivejšia stabilita v päte profilu so stupňom 
stability F = 0,94 – P (podľa Pettersona) až 0,98 pri iných 
metódach (Bishop – B, Spencer – S). Pri uvažovaní  
o poklese hladiny na nameranú minimálnu sa vplyvom 
zníženia šikmými prieskumnosanačnými vrtmi V-4 až 
V-6 zvýšila stabilita svahu už aspoň na F = 1,05 – P 
a na 1,09 – B, S (havčo et al., 2009). 

Keďže už došlo k presunu zemín vplyvom svahovej 
deformácie, pri poklese hladiny vody v súčasnosti musíme 
počítať s reziduálnymi parametrami šmykovej pevnosti. 
Modelovaný je aj pokles hodnôt šmykovej pevnosti  
v prvej alebo druhej vrstve vo svahu alebo najreálnejší stav 
v obidvoch vrstvách (deluviálnych a podložných eluviálnych 
sedimentov). Pri uvažovaní o hodnotách jrez = 21 – 24°  
a crez = 0 – 2 – 4 kPa vychádza päta zosuvu nestabilná  
aj pri poklese hladiny priesakovej vody vo svahu (stav pred 
sanáciou v roku 2011). 

Záver

V príspevku uvádzame integrované prepojenie elektrickej 
odporovej tomografie s klasickými postupmi v inžinierskej 
geológii. Dosiahnuté výsledky prezentované v tomto 
príspevku jasne ilustrujú, že kombinácia týchto techník je 
vhodná na štúdium zosuvov a následné zhodnotenie rizika. 
elektrická odporová tomografia umožňuje dvojrozmerné 
alebo trojrozmerné zobrazenie merného odporu. 

Následným inverzným procesom umožňuje získať detailné 
informácie o geometrii a stratigrafii záujmového územia 
až do hĺbky desiatok metrov (v závislosti od dĺžky profilu 
a použitého elektródového usporiadania). Okrem toho, 
merný odpor je vhodný fyzikálny parameter na rozlíšenie 
medzi ílovitým (plastickým) a kompaktným materiálom, čo 
umožňuje lokalizovať zóny potenciálneho zosuvného rizika. 
Integrovaným prepojením elektrickej odporovej tomografie 
s klasickými postupmi v inžinierskej geológii dostávame 
silný nástroj, ktorý nám umožňuje kvalitatívnu analýzu  
a zhodnotenie zosuvného rizika. hustota takto získaných 
vstupných údajov umožňuje pokročilú 2D a 3D vizualizáciu, 
na čo bol kladený dôraz aj v našom príspevku. 

V súčasnosti pracujeme na priamom prepojení 
výsledkov geofyziky so stabilitným softvérom. Našou 
snahou je vytvorenie exportu vo formáte .dxf, ktorý je možné 
priamo importovať do prostredia stabilitných softvérov. 

Interpretovaný geofyzikálny model konfrontovaný  
s výsledkami technických prác bude takto predstavovať 
vstupný matematický model na exaktné hodnotenie stability 
svahov. Podstatne sa skráti čas potrebný na jeho manuálne 
zadávanie pomocou lokálnej siete súradnicami x a y. 
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an example of integrated diagnostics of landslides: Case study 
of the landslide at the village of Chmiňany

The paper presents an integrated interconnection of 
electrical resistivity tomography (eRT) with conventional 
methods in engineering geology as a part of qualitative 
landslide assessment. landslide area is located on a gentle 
slope south of the village Chmiňany, not far from the current 
confluence of the Svinka river and Jakubovianka stream. 
The aerial landslide has dimensions of 450 x 565 m 
(Fig. 1). The slope was reactivated by combination of 
anomalous rainfalls and undercutting of slope´s toe during 
the building phase of social houses. The landslide reaches 
also the space of projected highway D1-Fričovce – Svinia. 
Geologically, the slope is built by the Inner-Paleogene 
Bielopotocké Beds (Gross et al., 1999). Quaternary 
sediments represent slope sediments, eluvial, proluvial 
and fluvial sediments. 

electrical resistivity tomography (eRT) has been 
applied at the landslide research, which is often and 
widely used in the world in a survey of landslide areas 
(lapenna et al., 2005; Meric et al., 2005; Godi et al., 2006) 
and provides information about electric resistance and its 
spatial distribution under the surface. Geophysical work 
was carried out on four separate eRT profiles (Fig. 1). 
The measurements were made by apparatus aReS (GF 
Instrument). used system of electrode arrangement was 
dipole-dipole with a 5.5 m step. For interpretation of the 
measured impedance was used ReS2DINV program (2-D 
inversion). Profiles were surveyed using apparatus GPS 
Pathfinder ProXh and processed within GPS Pathfinder 
Office software. The obtained results were processed with 
the determination of geological sections and lithological 
interfaces, also showing shear surfaces (Figs. 7, 8, 9 and 
10). The results of the geophysical survey were confronted 
with the results of engineering geology.

To construct the mathematical model for the stability 
calculations, engineering geological model interpreted on 
the basis of research and geophysical work had been used. 

Calculations were performed for various modifications 
of the input parameters. For the stability calculations 
the module Slope stability version 5.9 was used from 
the package of programs of GeO 5 Fine Company, ltd., 
Prague. Factors of safety were calculated for the three 
profiles at the toe of landslide, which represented the active 
slip surface before the restoration works in the last year as 
well as for the basal slip surface, detected by geophysical 
measurements and confronted with technical works. 
Profile 2 (Figs. 3 and 8), together with the profile through 
the borehole h-3 are the most unfavorable profiles of 
observed landslide. While the profile through the borehole 
h-3, when considering the maximum water level measured 
and the peak parameters of effective angle of friction angle 
and cohesion, the unfavourable stability is at the slope 
toe with a value of Fs = 0.94 (according to Petterson) 
and 0.98 for the other methods (Bishop, Spencer). When 
considering the decline of the measured water level at  
a minimum, owing to the sub-horizontal dewatering 
boreholes V-4 and V-6, the stability increased to the value 
of Fs = 1.05 – 1.09 (havčo et al., 2009).

achieved results, presented in this paper, clearly 
illustrate that the combination of these techniques is 
suitable for the study of landslides and the subsequent 
risk assessment. electrical resistivity tomography allows 
two-dimensional or three-dimensional display of resistivity 
and then gets detailed information about the geometry and 
stratigraphy of the site to a depth of ten meters (depending 
on the profile length and used electrode arrangement). 
In addition, the resistivity is suitable physical parameter 
to distinguish between clayey (plastic) material and 
compact one, allowing localization of the areas of potential 
landslide risk. Integrated connection of electrical resistivity 
tomography with conventional methods in engineering 
geology brings us a powerful tool that allows us the 
qualitative analysis and evaluation of landslide risk.


