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• 1993 - schválený projekt ČMS GF
            vytvorenie stredísk ČMS GF

• 1997 - schválené zmeny projektu, na ich základe sú
            geologické faktory monitorované 13 subsystémami 

• 2000 - aktualizácia projektu v súlade s prijatím 
            Koncepcie dobudovania komplexného monitorovacieho
            a informačného systému (uznesenie vlády č.7 / 2000)

• 2005 – schválená nová koncepcia monitorovania 
            (na základe uznesenia OPM MŽP SR č.82 / 2004)
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Do prijatia novej koncepcieDo prijatia novej koncepcie  ČČMS MS GFGF  
obsahoval obsahoval 13 podsystémov:13 podsystémov:

01.  Zosuvy a iné svahové deformácie

02.  Monitoring eróznych procesov

03.  Procesy zvetrávania

04.  Objemovo nestále zeminy

05.  Vplyv ťažby nerastov 
      na životné prostredie

06.  Zmeny antropogénnych sedimentov

07.  Stabilita horninových masívov 
      pod historickými objektami

08.  Antropogénne sedimenty pochované

09.  Tektonická a seizmická aktivita územia

10.  Monitorovanie chemického zloženia 
      snehovej pokrývky 

11.  Monitorovanie seizmických javov

12.  Monitorovanie riečnych sedimentov

13.  Monitorovanie radónu
      v geologickom prostredí
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01.  Zosuvy a iné svahové deformácie

02.  Tektonická a seizmická aktivita územia 

03.  Antropogénne sedimenty zakryté
            charakteru starých environmentálnych záťaží

04.  Vplyv ťažby na životné prostredie

05.  Monitoring objemovej aktivity radónu
            v geologickom prostredí 

06.  Stabilita horninových masívov
            pod historickými objektami

07.  Monitorovanie riečnych sedimentov 

08.  Objemovo nestále zeminy

Podľa novej koncepcie ČMS GF od 1. 1. 2006 Podľa novej koncepcie ČMS GF od 1. 1. 2006 
pokračujú merania v 8  podsystémoch: pokračujú merania v 8  podsystémoch: 



Dáta meraných ukazovateľov sú ukladané a spravované v parciálnom informačnom systéme.

Parciálny informačný systém monitorovania geologických faktorov
• archivuje všetky informácie získané v jednotlivých podsystémoch ČMS GF rôznymi metódami monitorovania
•

užívateľský softvér zabezpečuje:
- vkladanie nových údajov s kontrolou a eliminovaním chybných záznamov,
- výpočet, zápis a analýzu sekundárnych parametrov 
     (údaje pre hodnotenie stability územia),
- rýchle prehľadávanie a editácia databázových súborov,
- export dát do iných programových prostredí v štandardnej forme 
     (formát dbf, dxf, shp),
- výstup údajov v digitálnej, alebo tlačovej forme podľa špecifikovaných požiadaviek

•  obsahuje dve formy, podľa úrovne podrobnosti údajov :obsahuje dve formy, podľa úrovne podrobnosti údajov :  
                        --podrobný IS        -  primárne dáta priamo získané monitorovaním 

                                   (archivácia a spracovanie dát)
                  prehľadný IS      - účelovo prehodnotené údaje, alebo spracované primárne dáta 

                                 (ľahko dostupná a schématická informácia o stave monitorovaných lokalít)
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Spôsob spravovania údajov ČMS geologické faktorySpôsob spravovania údajov ČMS geologické faktory



Spôsob zverejňovania údajov PIS geologických faktorovSpôsob zverejňovania údajov PIS geologických faktorov

• informácie sú odovzdávané príslušným miestnym úradom
• zverejnené v správe
• zverejnené v stredisku ČMSGF v prehľadnom informačnom systéme (IS) vo 

formáte shp, alebo v databázach (dbf)
• zverejnené v správe, ročenkách a bulletinoch Geofyzikálneho ústavu SAV

on-line internet: 
• web-stránka ČMS GF (http://dionysos.sk/cmsgf) v časti verejne prístupné 

informácie obsahuje:
      - grafy a tabulky, aktualizované na platforme technológií PHP 
      - záznamy seizmických staníc 

   presmerované priamo z domovskej stránky GF SAV (http://www.seismology.sk)
      - ročné správy ČMS GF 

   s konkrétnymi výsledkami monitorovacích prác a ich interpretáciou. 
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stav zosuvotvorných faktorov:   
- výška hladiny podzemnej vody
- výdatnosť odvodňovacích zariadení
- teplota podzemnej vody 

napätostný stav horninového masívu: 
 - deformácia odĺahčeného priestoru v sonde (povrchová reziduálna napätosť)

 - hodnota poľa pulzných elektromagnetických emisíí PEE (podpovrchové napätia)

pohybová aktivita zosuvných materiálov: 

 - poloha meraného bodu na povrchu územia (súradnice x,y,z -geodetické merania)
 - dĺžka a azimut vektora posunu v meraných hĺbkových intervalov (inklinometrické merania)

pohybová aktivita horninových blokov:
 −  šírka diskontinuity medzi rozvoľnenými blokmi
 - posun uvoľneného horninového bloku
 - poloha pozorovaného bodu v priestore pomocou lokálnych súradníc
 - mikromorfologické zmeny povrchu masívu
 - zmena reliéfu odkryvu 

stav fyzikálnych a chemických parametrov hornín:
 - strata hmotnosti vzorky horniny
 - pevnosť
 - zloženie horninotvorných minerálov  

Podsystém 01 - Zosuvy a iné svahové deformácie 
Ukazovatele stabilitného stavu svahov



Meranie hladiny podzemnej vody Rangovou píšťalou      Automatický hladinomer MARS 4 

Prechod  z klasického spôsobu zberu údajov na automatické systémy, s možnosťou aktivácie varovných hláseníPrechod  z klasického spôsobu zberu údajov na automatické systémy, s možnosťou aktivácie varovných hlásení   

Automatický hladinomer MARS 5 s funkciou on-line prenosu údajov



tektonická aktivita:
- výzdvih úrovne povrchu územia
- pokles úrovne povrchu územia
- aktivita zlomu
- pohyby pozdĺž zlomu  

seizmický pohyb povrchu zeme:
- výpadky seizmických staníc
- vzdialené zemetrasenia
- blízke zemetrasenia
- ostatné zemetrasenia
- dátum vzniku zemetrasenia 
- čas vzniku zemetrasenia
- súradnica x epicentra zemetrasenia
- súradnica y epicentra zemetrasenia
- hĺbka ohniska pod povrchom
- veľkosť zemetrasenia
- epicentrálna intenzita zemetrasenia
- počet obcí s evidovanými
     makroseizmickými pozorovaniami
- lokalizácia makroseizmických pozorovaní
- makroseizmická intenzita  

Podsystém 02 - Tektonická a seizmická aktivita územia 
Ukazovatele tektonickej a seizmickej aktivity územia 



základná charakteristika antropogénnych sedimentov:
 lokalizácia (súradnice x, y), základný typ ASP, čas uloženia,
 uložený materiál, kategória odpadu, rozmery úložiska,
 záznam o archívnom prieskume úložiska,
 spôsob sanácie, návrh ďalšieho postupu

vlastnosti horninového prostredia úložiska :
 inžinierskogeologická charakteristika, priepustnosť, 
 hĺbka hladiny podzemnej vody, 
 kontakt s  podzemnou vodou, vzťah k povrchovej vode

vplyv na životné prostredie: 
 vhodnosť umiestnenia úložiska,
 šírenie kontaminácie do podzemnej vody,
 šírenie kontaminácie do povrchovej vody,
 šírenie kontaminácie do ovzdušia,
 šírenie kontaminácie do pôdy 

charakteristika fyzikálnych a chemických
vlastností uloženého materiálu:
 zrnitostné zloženie, vlhkosť. medza tekutosti, medza plasticity,
 medza presiometrického tlaku, presiometrický modul,
 uhol vnútorného trenia,
 merný elektrický odpor, minerálne zloženie  

Podsystém 03 - Antropogénne sedimenty zakryté charakteru starých environmentálnych záťaží

Ukazovatele prítomnosti a negatívnych vplyvov            
      antropogénnych sedimentov zakrytých



Podsystém 04 – Vplyv ťažby na životné prostredie

Ukazovatele vplyvu ťažby 

- deformácie terénu (vertikálne a horizontálne) 
- chemické zloženie banskej vody 
- chemické zloženie priesakovej vody z háld a odkalísk 
- chemické zloženie riečnych sedimentov 
- chemické zloženie povrchovej a podzemnej vody 



obsah radónu  v mestách so zvýšeným radónovým rizikom: 
        objemová aktivita radónu v pôdom vzduchu
     počet meraných sond na referenčnej ploche
     priepustnosť
     radónové riziko
     odvodená zásahová úroveň 

obsah radónu v tektonicky porušených zónach:
     objemová aktivita radónu v pôdom vzduchu
      počet profilov
      celková dĺžka profilov
      krok merania
      počet sond  

obsah radónu vo vodných zdrojoch:
      objemová aktivita radónu vo vode
        výdatnosť

        odvodená zásahová úroveň  

Podsystém 05 – Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí 
Ukazovatele objemovej aktivity radónu



Podsystém 06 – Stabilita horninových masívov pod historickými objektami

Ukazovatele stability horninových masívov

pohyb horninových blokov:
       poloha pozorovaného bodu v priestore pomocou lokálnych súradníc
        šírka diskontinuity medzi rozvoľnenými blokmi masívu 

rozvoľnenosť poruchy:
       šírka poruchy v murive objektu   
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chemické zloženie riečnych sedimentov :
Na, K, Mg, Ca, Sr, Mn, Fe, Al, Zn, Cu, Si, Ti, Pb, Cd, As, Sb, V, Se, S, Ni, Co, Hg, index kontaminácie

chemické zloženie  tuhých zrážok, podzemných a povrchových vôd :
KNK 4,5, ZNK8,3, pH, vodivosť, CHSKMn, Li, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Sr, NH4, F, Cl, SO4, NO2, NO3, 

PO4, HCO3, CO3, H,OH, SiO2, voľný CO2, Al, Cr, Cu, Zn, As, Cd, Se, Pb, Hg, Sb, Co, Ni, Ag, agresivita 

vody podľa Heyera, celková mineralizácia, bázické kationy, kyslé aniony  

chemické zloženie pôdnej vody: 
KNK 4,5, ZNK8,3, pH, vodivosť, Na, K, Ca, Mg, NH4, Cl, SO4, PO4, NO3, SiO2, Fe, Mn, Al, Cu, Zn, As, 

CHSKMn 

terénne merania: 
výška starej pokrývky tuhej zrážky, výška novej pokrývky tuhej zrážky, teplota vzduchu pri odbere 
tuhej zrážky, teplota tuhej zrážky 

Podsystém 07 – Monitorovanie riečnych sedimentov 
Ukazovatele kvality aktívnych riečnych sedimentov a ich interakcií



Podsystém 08 –  Objemovo nestále zeminy

 Ukazovatele objemovo nestálych zemín

vlastnosti horninového prostredia :
 - zrnitosť
 - medza tekutosti
 - medza plasticity
 - zmraštitelnosť
 - napúčavosť
 - objemová hmotnosť
 - pórovitosť
 - index presadavosti
 - aktivita ílových minerálov
 - obsah Ca 

porušené objekty :
  - počet zaregistrovaných objektov na lokalite
 - šírka poruchy
 - aktivita poruchy 



aktualizácia databázových systémov
 - prispôsobenie štruktúr IS novej koncepcii ČMS GF
    vo forme primárnych a agregovaných dát
vývoj užívateľsky prístupného prostredia 
   - špecializované softvérové produkty na báze nových technológií
     pre spracovanie a archiváciu dát

interaktívne web mapy
 - sprístupnenie a vizualizáciu meraných ukazovateľov v spolupráci s SAŽP
     (použitie technológie ArcIMS od firmy ESRI)

web stránka ČMS GF:
    - základné informácie o monitorovaní geologických faktorov
    - výsledky monitorovania na platforme technológií PHP
    - zverejňovanie ročných správ ČMS GF
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Hlavnými funkciami informa čného systému monitorovania geologických faktorov sú:Hlavnými funkciami informa čného systému monitorovania geologických faktorov sú:
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Ďakujeme za pozornosť 

Ľubica Iglárová - Alena Klukanová

Nová koncepcia monitorovania geologických faktorov 
a

 štruktúra sledovaných ukazovateľov informačného systému


