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MotivMotivááciacia

•• Zem je dnes povaZem je dnes považžovanovanáá za za žživivúú planplanéétu, tu, 
pretopretožže doche docháádza k pohybu hmôt:dza k pohybu hmôt:
vo vnvo vnúútri Zemetri Zeme
na povrchu Zemena povrchu Zeme
v blv blíízkom okolzkom okolíí Zeme Zeme 

•• VVššetky presuny hmôt vyvoletky presuny hmôt vyvoláávajvajúú zmenu zmenu 
zemskzemskéého povrchu, ktorho povrchu, ktorúú mômôžžeme monitorovaeme monitorovaťť
vo vertikvo vertikáálnom a horizontlnom a horizontáálnom smere  lnom smere  



VertikVertikáálne pohybylne pohyby

•• GeodetickGeodetickéé metmetóódy poudy použžíívanvanéé na detekciu na detekciu 
vertikvertikáálnych pohybov:lnych pohybov:
GeometrickGeometrickáá nivelniveláácia  cia  
GNSSGNSS
AbsolAbsolúútna gravimetriatna gravimetria



GeometrickGeometrickáá nivelnivelááciacia



GeometrickGeometrickáá nivelniveláácia (mm/rok)cia (mm/rok)



GeometrickGeometrickáá nivelniveláácia (mm/rok)cia (mm/rok)



EPN EPN -- MetMetóóda GNSS (mm/rok)da GNSS (mm/rok)



CERGOP CERGOP -- MetMetóóda GNSSda GNSS



VysokVysokéé Tatry Tatry –– MetMetóóda GNSSda GNSS



HORIZONTHORIZONTÁÁLNE POHYBY LNE POHYBY 
POVRCHU ZEME POVRCHU ZEME -- MetMetóóda GNSSda GNSS



HorizontHorizontáálne pohyby v Eurlne pohyby v Euróópepe
-- MetMetóóda GNSSda GNSS



VysokVysokéé Tatry Tatry –– horizonthorizontáálne pohyby lne pohyby 
ururččenenéé GNSSGNSS



OpakovanOpakovanéé absolabsolúútne gravimetricktne gravimetrickéé
meranie na bode Pecnýmeranie na bode Pecný



FennoscandinFennoscandin upliftuplift ratesrates -- AGAG



FennoscandianFennoscandian upliftuplift –– AG detailAG detail



FennoscandianFennoscandian upliftuplift –– opakovanopakovanéé
AG meranieAG meranie



VysokVysokéé Tatry Tatry –– vertikvertikáálne pohyby lne pohyby 
ururččenenéé GNSS a AGGNSS a AG



VysokVysokéé Tatry Tatry –– vertikvertikáálne pohyby lne pohyby 
ururččenenéé GNSS a AGGNSS a AG



SeizmickSeizmickáá aktivita v Euraktivita v Euróópepe



SeizmickSeizmickáá aktivita na Slovenskuaktivita na Slovensku



Mapa seizmických rizMapa seizmických rizíík v Eurk v Euróópepe



Zdvih  hladiny mora Zdvih  hladiny mora –– dôsledok dôsledok 
otepotepľľovania Zemeovania Zeme



NNáárodnrodnéé centrum diagnostikovania centrum diagnostikovania 
deformdeformááciciíí zemskzemskéého povrchu na ho povrchu na 
úúzemzemíí Slovenska Slovenska –– Projekt Projekt ŠŠF EF EÚÚ

•• RealizRealizáácia: 12/2010 cia: 12/2010 –– 11/2013 11/2013 
•• OperaOperaččný program: Výskum a vývojný program: Výskum a vývoj
•• Spolufinancovaný: EurSpolufinancovaný: Euróópsky fond regionpsky fond regionáálneho rozvojalneho rozvoja
•• PrioritnPrioritnáá os: 2 Podpora výskumu a rozvojaos: 2 Podpora výskumu a rozvoja
•• Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technolOpatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technolóógigiíí zzíískaných skaných 

výskumom a vývojom do praxevýskumom a vývojom do praxe
•• Miesta realizMiesta realizáácie projektu: Partizcie projektu: Partizáánske, Bansknske, Banskáá Bystrica, Bystrica, 

BanskBanskáá ŠŠtiavnica, Rimavsktiavnica, Rimavskáá Sobota, TelgSobota, Telgáárt, Grt, Gáánovce, novce, 
Liesek, Lomnický Liesek, Lomnický ššttíít, Kamenica nad Cirochou    t, Kamenica nad Cirochou    



CieCieľľee projektuprojektu

•• VybudovaVybudovaťť permanentnpermanentnúú GNSS sieGNSS sieťť na na 
monitorovanie geometrických zmien zemskmonitorovanie geometrických zmien zemskéého ho 
povrchupovrchu

•• VybudovaVybudovaťť absolabsolúútne gravimetricktne gravimetrickéé body v body v 
blblíízkosti GNSS bodovzkosti GNSS bodov

•• RealizovaRealizovaťť permanentnpermanentnéé GNSS meranie a GNSS meranie a 
opakovanopakovanéé absolabsolúútne gravimetricktne gravimetrickéé meranie meranie 

•• SpracovaSpracovaťť, zhodnoti, zhodnotiťť a a vizualizovavizualizovaťť dosiahnutdosiahnutéé
výsledky pre praktickvýsledky pre praktickéé aplikaplikááciecie



RozloRozložženie bodov GNSSenie bodov GNSS



ZZááverver

•• Na Slovensku medzi odbornNa Slovensku medzi odbornííkmi z oblasti kmi z oblasti 
geoviedgeovied by nemali vznikaby nemali vznikaťť trenice alebo trenice alebo 
konflikty, ale naopak integrkonflikty, ale naopak integráálne velne veľľkorysý korysý 
prpríístup umostup umožžnníí ďďaleko spoaleko spoľľahlivejahlivejššie objaviie objaviťť
zzáákonitostkonitostíí, ktor, ktoréé majmajúú integrintegráálny charakter a lny charakter a 
mômôžžu omnoho spou omnoho spoľľahlivejahlivejššie a efektie a efektíívnejvnejššie ie 
formulovaformulovaťť vývoj povrchu Zeme na Slovensku. vývoj povrchu Zeme na Slovensku. 
Na tomto princNa tomto princíípe spojme osvojenpe spojme osvojenéé poznatky do poznatky do 
jednjednéého celku, hho celku, hľľadajme skrytadajme skrytéé ssúúvislostvislostíí, ktor, ktoréé
ssúú nevyhnutnnevyhnutnéé pre riadenie pre riadenie ľľudských aktivudských aktivíít. t. 

•• ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť!!


