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Výrazom takéhoto úsilia bol vznik Slovenskej národnej rady v decembri 
roku 1943 a prijatie jej základného programového dokumentu, ktorý vošiel 
do histórie ako Vianočná dohoda. V nej sa predstavitelia rozhodujúcich anti
fašistických smeroov rozhodli organizovať a viesť odboj slovenského národa 
proti hitlerovskému fašizmu a jeho domácim prisluhovačom všetk ými fo r
mami, aj ozbrojeným vystúpením v Sloven skom národnom povst aní. Via
nočná dohoda je dokument, ktorý sa v zásade prihlásil k myšlienke obnc)
venia československej štátnosti, avšak na nových demokratických a sociálnych 
princípoch. Slovenský národ, reprezentovaný p olitickými antifašistický mi pred
staviteľmi a poučený trpkými skúsenosťami buržoáznej Československej re
publiky, dal jednoznačne najavo, že návrat predmníchovských pomerov ne
pripustí. 

Ilegálna Slovenská národná rada až do vypuknutia Slovenského n árodného 
povstania vyvíjala skutočne intenzívnu činnosť vo všetkých oblastiach spätých 
s antifašistickým bojom. Jej zásluhou je aj to, že sa do vystúpenia proti režimu 
podarilo získať rozhodujúcu súčasť štátneho aparátu klérofašistického tzv. slo
venského štátu, t. j. armádu a časť žandárstva. 

Slovenské národné povstanie a činnosť jeho politickej reprezentácie postavili 
základnú bariéru možnosti obnoviť predmníchovské buržoázne pomery a_j 
v štátoprávnej rovine. Už 1. septembra 1944 prijala Slovenská národná rada 
deklaráciu, ktorá potvrdila a rozvinula myšlienky Vianočnej dohody. Súčasne 
prijala aj výsostne dôležitý štátoprávny a ústavnoprávny dokument, akým 
bolo jej nariadenie č. 1. V ňom sa Slovenská národná rada legalizovala ako 
najvyšší orgán zákonodarnej, vládnej a výk onnej moci na Slovensku. Spo
menúť to ani zďaleka neznačí oživovať iba históriu, pretože realita Povstania 
vyjadrená aj týmito dokumentmi výrazne ovplyvňovala celý povojnový vývin 
Československa až po vyriešenie otázky moci vo februári 1948 a svojím spôso
bom nie menej výrazne až po doriešenie vzťahov medzi českým a slovenským 
národom na zásade rovný s rovným aj v štátoprávnej rovine prijatím ústav
ného zákona o československej federácii roku 1968. 

Slovenský národ sa v SNP čestne zaradil do šíku antifašistických národo-v 
a j eho postoj a prínos treba vidieť práve v medzinárodných dimenziách. Ved' 
to bol urputný zápas medzi temnými silami reakcie a fašizmu na jednej a si
lami demokracie a spoločenského pokroku na druhej strane. Hlavnú ťarchu 

tohto zápasu znášal a najväčšie obete v celosvetovom spoločenstve antifa
šistických síl priniesol socialistický Sovietsky zväz. Tento neodškriepiteľný 

historický fakt rozhodujúcim spôsobom profiloval aj Slovenské národné po
vstanie. Potvrdzuje to nie iba nepreberné m n ožstvo faktov a dokumentov, a1e 
aj bezprostredné spomienky na Rusov a Sovietsky zväz žijúce v ·-pamäti vte
dajšej generácie. Tam sa upierali nádeje slovenského národa , odti2.ľ sa oča
kávala, a očakávanie sa aj splnilo, rozhodujúca pomoc Slovenskému národnému 
povstaniu. 

Pri 40. výročí nemožno nespomenúť ďalší mimoriadne významný a neza
budnuteľný znak Slovenského národného povstania - jeh o internacionaliz
mus. A chrbticou tohto internacionalizmu b ola nepochybne slovensko-česká 

a Československo-sovietska družba a vzájomnosť. Slovenského národného p o-
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Aj keď od oných slávnych jesenných dní roku 1944 z hľadiska histór ie 
uplynul relatívne krátky čas , je tu možnosť, b a povinnos ť znovu a znovu sa 
zamýšľať nad tým, čo t aká historická udalosť, akou bolo Slovenské národn é 
povstanie, znamenala vtedy, aké stále hlbšie objektívne výsledky prináša sú
časnosti a akým odkazom zostane pre našu budúcnosť. 

Slovenské národné povstanie už vo chvíľach svojho vzniku dostalo do vien
k a prívlastok národné. So zbraňou v ruke, a to iba na p ovstaleckom území 
v ystúpilo vyše 90 tisíc ľudí dvaapolmiliónového národa. Umožnila to nielen 
najširšia masová ľudová morálna podpora, ale aj organizačná a materiálna 
pomoc. 

Parafrázujúc slová už nebohého národného umelca Laca Novomeského, 
možno povedať, že každý národ, ktorý sa chce začleniť m edzi pokrokové m o
derné národy, ktorý chce mať možnosť hrdiť sa sebou samým, musí požiadav
k ám a potrebám spoločenského progresu splatiť onú nesplatiteľnú daň. Slo
venský národ to vykonal nielen v prnspech seba samého, ale v prospech ce
lého sveta bojujúceho proti najväčšiemu nebezpečenstvu - hitlerovskému fa
šizmu - práve v Slovenskom národnom povstaní. 

Výslednicou výsostnej antifašistickej aktivity slovenskej robotníckej triec1y 
bolo, že sa v protifašistickom odboji v Slovenskom národ n om povstaní stala 
hegemónom, a tým vytvorila historické predpoklady na zachovanie si te jto 
funkcie a j v rokoch nasledujúcich až po socialistické vyústen ie nášho vývin~1. 
Uznávaným politickým vodcom našej robotníckej triedy, ale nielen jej. sa 
stala K omunistická strana Slovenska a v nej aj to najlepšie, čo mal slovenský 
národ vo svojej inteligencii. 

Činnosť Komunistickej strany Slovenska b ola úzko spätá a koordinovan á 
s činnosťou a koncepciami moskovského vedenia KSČ. Práve to umožnilo 
potom v praxi anti.fašistické cítenie drvivej väčšiny slovenského národa inš ti
t ucionálne stmeliť v podobe národného frontu , a tak zj ednotiť všetky ant i
fašistické národné sily , bez ohľadu na politickú, do istej m iery sociálno-triednu 
i konfesijnú príslušnosť . 

Referáty prednesené na seminári 40. výroc1e Slovenského národného povstania 
a rozvoj geológie v Slovenskej socialistickej republike, ktorý sa konal 12.-13. júna 
1984 pri príležitosti 15. výročia založenia Slovenského geologického úradu. 
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Výrazom takéhoto úsilia bol vznik Slovenskej národnej rady v decembri 
roku 1943 a prijatie jej základného programového dokumentu, ktorý vošiel 
do histórie ako Vianočná dohoda. V nej sa predstavitelia rozhodujúcich anti
fašistických smeroov rozhodli organizovať a viesť odboj slovenského národa 
proti hitlerovskému fašizmu a jeho domácim prisluhovačom všetk ými fo r
mami, aj ozbrojeným vystúpením v Sloven skom národnom povst aní. Via
nočná dohoda je dokument, ktorý sa v zásade prihlásil k myšlienke obnc)
venia československej štátnosti, avšak na nových demokratických a sociálnych 
princípoch. Slovenský národ, reprezentovaný p olitickými antifašistický mi pred
staviteľmi a poučený trpkými skúsenosťami buržoáznej Československej re
publiky, dal jednoznačne najavo, že návrat predmníchovských pomerov ne
pripustí. 

Ilegálna Slovenská národná rada až do vypuknutia Slovenského n árodného 
povstania vyvíjala skutočne intenzívnu činnosť vo všetkých oblastiach spätých 
s antifašistickým bojom. Jej zásluhou je aj to, že sa do vystúpenia proti režimu 
podarilo získať rozhodujúcu súčasť štátneho aparátu klérofašistického tzv. slo
venského štátu, t. j. armádu a časť žandárstva. 

Slovenské národné povstanie a činnosť jeho politickej reprezentácie postavili 
základnú bariéru možnosti obnoviť predmníchovské buržoázne pomery a_j 
v štátoprávnej rovine. Už 1. septembra 1944 prijala Slovenská národná rada 
deklaráciu, ktorá potvrdila a rozvinula myšlienky Vianočnej dohody. Súčasne 
prijala aj výsostne dôležitý štátoprávny a ústavnoprávny dokument, akým 
bolo jej nariadenie č. 1. V ňom sa Slovenská národná rada legalizovala ako 
najvyšší orgán zákonodarnej, vládnej a výk onnej moci na Slovensku. Spo
menúť to ani zďaleka neznačí oživovať iba históriu, pretože realita Povstania 
vyjadrená aj týmito dokumentmi výrazne ovplyvňovala celý povojnový vývin 
Československa až po vyriešenie otázky moci vo februári 1948 a svojím spôso
bom nie menej výrazne až po doriešenie vzťahov medzi českým a slovenským 
národom na zásade rovný s rovným aj v štátoprávnej rovine prijatím ústav
ného zákona o československej federácii roku 1968. 

Slovenský národ sa v SNP čestne zaradil do šíku antifašistických národo-v 
a j eho postoj a prínos treba vidieť práve v medzinárodných dimenziách. Ved' 
to bol urputný zápas medzi temnými silami reakcie a fašizmu na jednej a si
lami demokracie a spoločenského pokroku na druhej strane. Hlavnú ťarchu 

tohto zápasu znášal a najväčšie obete v celosvetovom spoločenstve antifa
šistických síl priniesol socialistický Sovietsky zväz. Tento neodškriepiteľný 

historický fakt rozhodujúcim spôsobom profiloval aj Slovenské národné po
vstanie. Potvrdzuje to nie iba nepreberné m n ožstvo faktov a dokumentov, a1e 
aj bezprostredné spomienky na Rusov a Sovietsky zväz žijúce v ·-pamäti vte
dajšej generácie. Tam sa upierali nádeje slovenského národa , odti2.ľ sa oča
kávala, a očakávanie sa aj splnilo, rozhodujúca pomoc Slovenskému národnému 
povstaniu. 

Pri 40. výročí nemožno nespomenúť ďalší mimoriadne významný a neza
budnuteľný znak Slovenského národného povstania - jeh o internacionaliz
mus. A chrbticou tohto internacionalizmu b ola nepochybne slovensko-česká 

a Československo-sovietska družba a vzájomnosť. Slovenského národného p o-
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vstania sa zúčastnili príslušníci 14-ich národov, ktorí na území Slovenska bok 
po boku so zbraňou v ruke bojovali a kládli svoje životy za slobodu našej 
vlasti, ako aj svojich vlastných národov. 

Z hľadiska ďalších osudov n ašej vlasti nemožno obísť mimoriadne závažné 
a svojím spôsobom rozhodujúce krvou spečatené priateľstvo slovenského a čes
kého národa. český národ s obrovským nadšením, pohnutím a nádejami pri
vítal Slovenské národné povstanie a pokladal ho za prvý a hlavný krok k ob
noveniu československej štátnosti na nových, demokratických základoch. Stá 
a stá českých vlastencov sa usilovali prekročiť hranice a prísť na pomoc Slo
venskému národnému povstaniu. Jedným sa to podarilo, iným nie a mnoh í 
za to zaplatili vlastným životom. 

Idea česko-slovenského bratstva v oslobodenej republike vytvorila trvalý 
a solídny politický, ale aj psychologický základ pre spravodlivé riešenie vzh
hov medzi Cechmi a Slovákmi v spoločnej československej vlasti. 

Ak sme sa tu pokúsili spomenúť niektoré základné aspekty odkazu Slo
venského národného povstania pri príležitosti jeho 40. výročia, nesledovali sme 
cieľ charakterizovať jeho odkaz úplne a vyčerpávajúco. Ale 40 rokov nášho 
vývinu jednoznačne potvrdzuje výsostnú aktuálnosť odkazu Povstania aj v sú
časnosti. 

Nejde, prirodzene, o mechanické historické analógie, veď žijeme v iných 
podmienkach a okolnostiach, avšak úlohy, ktoré pre n ás v súčasnosti naše 
stranícke a štátne orgány stavajú, sú výrazom úsilia o spoločenský pokrok 
a sú podmienené spoločensko-politickou aktivitou v rovnakej miere ako a j 
v období Slovenského národného povsta.nia. Myslíme si, že ani tento odkaz 
nie je bezvýznamný. 

Pre našu geológiu je odkaz SNP osobitne význačný, pretože sa ako samo
statné národohospodárske odvetvie začala formovať a sformovala až v socia
listickom štáte. 

P re formovanie priemyslového charakteru geologického odvetvia v k on
texte industrializácie Slovenska bol rozhodujúci IX. zj azd KSČ roku 1949. 
Schválil generálnu líniu budovania socializmu Československa s orientáciou 
na materiálnu základňu v oblasti metalurgie, palív, ťažkého priemyslu a sta
vebníctva. Závery zjazdu stanovili úlohu v historicky k r átkom čase premeniť 

Slovensko zo zaostalej časti republiky na priemyslovo rozvinutú krajinu. 
Generálna línia zjazdu sa odzrkadlila aj v geológii. Slovenský ústredný 

ústav geologický v Bratislave, pobočka Ústredného ústavu geologického 
v Prahe, roku 1950 prešiel do pôsobnosti Štátnej plánovacej komisie a Slo
venskej plánovacej komisie a stal sa pracoviskom základného výskumu. Na z:i

bezpečenie surovín a riadenie geologického prieskumu sa pri vtedajších mi
nisterstvách hutného priemyslu a rudných baní, palív a energetiky a stave)J
níctva zriadili hlavné správy geologického prieskumu. Na Slovensku sa vy
tvoril Východoslovenský a Západoslovenský rudný prieskum, Uhoľný pri~
skum, Stavebná geológia a neskôr i Zemevrtné závody. Tie priamo zabez
pečovali zásoby nerastných surovín a geologické -informácie p_utrebné na in
tenzívne budovanie národného hospodárstva, najmä výstavbu uhoľných, rud
ných a nerudných baní a organizácií, vodný ch a energet ických diel. 
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Tak sa vytvorili priemyslové základy geologického odvetvia, v t om čase 

rezortne rozdeleného. Roku 1952 bolo vytvorené celoštátne dokumentačné a in
formačné stredisko Geofond. N a jednotné plánovanie, riadenie a kontrolu 
geologických prác vznikol roku 1953 Vládny výbor pre geológiu. 

Roku 1958 vyšlo vládne nariadenie o organizácii štátnej geologickej služby. 
Podľa neho bol 1. 4. 1958 vytvorený ústredný geologický úrad v Prahe a do 
jeho pôsobnosti boli začlenené všetky hlavné správy geologického prieskunrn 
a im podriadené hospodárske organizácie, niektoré rezortné výskumné ústavy, 
ako aj ústredný geologický ústav a Geologický ústav Dionýza Stúra. GÚ DŠ sa 
roku 1965 stal samostatným ústavom orientovaným na základný geologický 
výskum Slovenska . Ďalšie organizačné zmeny v odvetví geológie nastali v s '.'.i.
vislosti s federatívnym usporiadaním štátu. 

Vznik Slovenského geologického úradu v zmysle zákona SN R č. 207 z 28. 12. 
1968 o zriadení ministerstiev a iný ch ú stredných orgánov štátnej správy SSR 
bol bezprostredne spätý s vyhlásením ústavnéh o zákona o čs. federácii. 

Národný geologický orgán vytvoril optimálne podmienky na materiálno
t echnický a kádrový rozvoj odvetvia. Priaznivé podmienky spolu s nahronn
denými poznatkami o geologickej stavbe Slovenskej socialistickej rep ubliky 
umožnili dosiahnuť nové pozitívne výsledky v rozvoji nerastnej surovinov:,j 
základne, zdrojov podzemnej vody a zabezpečiť inžiniersku prípravu veľkých 
stavieb socializmu. 

Pätnásť rokov činnosti Slovenského geologického úradu 
v službách národného hospodárstva 

Slovenský geologický úrad prevzal úlohy geologického prieskumu roku 1969, 
ako ich stanovili plánovacie orgány a Ústredný geologický úrad v P rahe pre 
posledné roky 4. 5RP. Rok 1970 treba pokladať za východiskový. V ňom SGÚ 
pripravil návrh plánu 5. 5RP, prehodnotil situ áciu v jednotlivých oblastiach 
a stanovil hlavné úlohy a ciele, ktoré možno charakterizovať takto: 

O tuhých palivách v čase vzniku SGÚ doznievala predstava zo začiatk u 

šesťdesiatych rokov, podľa ktorej t ieto suroviny v blízkej budúcnosti p r_estanú 
byť významným zdrojom energie. To sa prejavovalo v znižovaní ťažby uhl1a. 
V geologickom prie;,kume sa dokončoval iba vyhľadávací prieskum v juho
východnej časti Vtáčnika. Hlavnou úlohou 5. 5RP bolo vypracovať štúdiu 
o možnosti objaviť a preskúmať nové zásoby uhlia a lignitu v Západných 
K arpatoch. Ako nová úloha sa začala riešiť oblasť Gbiel, aj keď nebola v ťa

žobných zámeroch. 
Prieskum ropy a zemného plynu bol v záverečnej fáze v tradičných neo

génnych oblastiach. Na piatu päťročnicu sa stanovili úlohy dokončiť ho, ale 
s prechodom do predneogénnych oblastí, hlavne do podložia viedenskej panvy, 
východoslovenského flyšu a centrálnokarpatského paleogénu. Objem p r ác bol 
relatívne výsoký (v oblastiach patriacich SGÚ n ajvyšší) a roku 1970 p redsta
voval 46,8 % štátneh o rozpočtu. 

Prieskum rudných surovín bol ovplyvnený názorom, že územie nášho štátu 
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je už natoľko preskúmané, že nie sú predpoklady získať ďalšie zásoby zo zná
mych ložísk ani objaviť nové ložiská . Navyše ceny kovov na svetovom t rhu 
boli nízke, a teda bola možnosť kupovať ich. Roku 1970 sa v rudnom priesku
rne vykonali práce iba za 51 ,5 mil. Kčs, takže obmedzenie prieskumu rudných 
surovín od roku 1963 trvalo. Až koncepcia geologického prieskumu na piatu 
päťročnicu vyšla z náhľadu , že možno objaviť nové zdroje rúd, najmä m ede
ných a oloveno-zinkových. Obj em geologických prác na r udy roku 1975 v po
rovnaní s rokom 1970 vzrástol už n a 2,7-násobok. Pritom sa prieskum okrem 
zabezpečovania ťažobných organizácií orientoval aj na nové, predpokladané 
typy, ako impregnačno-žilníkové a stratiformné. Navrh ol sa aj geologický 
prieskum monominerálnych ortuťových a cínových rúd. 

V geqlogickom prieskume nerudných surovín sa nový program zameral na 
keramické a nerudnt' suroviny, ktoré sa do ČSSR dovážali, a to mastenec, 
živce, azbest, dekoračný karneň , ako aj celkové zisťovanie možností nájsť mag
nezit, hlavne nízkoželezitý. 

Hydrogeologický prieskum sa sústreďoval na najnádejnejšie rajóny pod
zemných vôd. Prieskum Žitného ostrova a Liptovskej kotliny sa prakticky 
skončil, vo vysokom štádiu bol rozpracova ný región Dolný Váh, Slovenský 
kras, Turčianska kotlina, Raj ecka kotlina a Záhorská n ížina. Vytýčil sa p rn
gram prechodu do menej nádejných regiónov sedimentá rnych panví, ale naj
mä geologického prieskumu p odzemných vôd v krasových oblastiach. Začalí 

sa rieši ť aj otázky artézskej pitnej vody. 
Práce súvisiace s ochranou kúpeľov a žriediel financovalo ministerstvo zdra

votníctva a až na základe uznesenia vlády SSR č. 56/ 1974 sa financie na 
problematiku ochranných pásiem poskytujú zo štátneho rozpočtu. 

Inžinierska geológia sa zamerala iba na zosuvnú oblasť na juh od Handlovej. 
Uznesením vlády SSR č. 205/ 1970 bola vymenovaná medzirezortná komisia 
pre zosuny a na SGÚ zriadená Investorská organizácia pre prieskum a sa
náciu zosunov na území SSR. Prvým predmetom pozornosti týchto orgánov 
bol reaktivizujúci sa zosun v Handlovej a štúdia Zosuny Slovenska. Rozmach 
týchto prác dokumentuje fakt, že kým objem geologických prác roku 1970 
bol 3,5 mil. Kčs , roku 1975 sa zvýšil takmer na šesťnásobok. 

Pri všeobecnom hodnotení metodík geologického prieskumu treba konšta
tovať všeobecnú stagnáciu. Vyplynula z nedostatočného objemu geologickéh,J 
priesk umu dotovaného zo štátneho rozpočtu, a tak si organizácie hľadali iných 
odberateľov a plnili rozmanité, často aj negeologické úlohy. Nebola vybu
dovaná dostatočná základňa na technologické skúmanie surovín. 

Stav odvetvia od vzniku Slovenského geologického úradu 

Organizačné usporiadanie rezortu 
- Hospodárska sféra s počtom pracovníkov 3278 a produktivitou práce 

z výkonov 85 509 Kcs na pracovníka a objemom prác a dodávok pre investičnú 
výstavbu vo výške 19,0 mil. Kčs. 

- Hospodársku sféru reprezentoval n. p. Inžinierskogeologický a hydr o-
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geologický prieskum Žilina a Geologický prieskum Spišská Nová Ves. 
- Centrálne riadené organizáce vedeckovýskumnej základne s počtom pra

covníkov 244 a objemom prác a dodávok v hodnote 3,9 mil. Kčs. 
- Centrálne riadené organizácie vedeckovýskumnej základne reprezentoval 

Geologický ústav D . Štúra v Bratislave. 
- Slovenský geo.fo.giek)"- úrad ako úrad štátnej správy a odvetvový orgán 

plniaci funkciu stredného článku hospodárskeho riadenia . Vtedy ho tvorilo 
23 osôb. 

Hlavné úlohy a ciele Slov.enského geologického úradu 
vo východiskovom období 

Začiatkom roku 1970 vypracoval Slovenský geologický úrad plán na roky 
1971-1975. Plán sa splnil takto: 

V hospodárskej sfére 
- výkony boli realizované dovedna vo výške 1788,9 tis. Kčs pri splneni 

plánu na 103, 7 %, 
- zisk bol vytvorený vo výške 367,5 tis . Kčs pri splnení plánu na 108,3 %, 
- počet pracovníkov dosiahol roku 1975 3513 osôb, čo bol oproti roku 

1969 rast o 7,17 %, 
- produktivita práce z výkonov dosiahla roku 1975 95 332 Kčs, oprori 

roku 1969 zvýšenie o 11,5 %, 
- priemerný zárobok dosiahol 2571 Kčs a v porovnaní s rokom 1969 bol 

vyšší o 23,0 %, 
- objem prác a dodávok pre investičnú výstavbu roku 1975 bol vo výške 

49 ,2 tis. Kčs a oproti roku 1969 vyšší o 159 %, 
- vývoz do nesocialistických štátov bol vo výške 4,6 tis. Kčs, čo oproti 

roku 1969 bolo vo vedeckovýskumnej základni o 12 % viac, 
- neinvestičné výdavky v roku 1975 dosia hli 126 500 tis. Kčs pri zvýšení 

oproti roku 1969 o 139 %, 
- počet pracovníkov dosiahol 305 osôb pri zvýšení oproti roku 1969 o 25 %, 
- priemerná mzda na pracovníka dosiahla 2480 Kčs pri zvýšení oproti roka 

1969 o 31 %. 

Slovenský geologický úrad 

- neinvestičné výdavky na geologickú a investorskú činnosť dosiahli 
332,2 tis. Kčs pri zvýšení oproti roku 1969 o 121 %, 

- počet pracovníkov bol 61 osôb pri zvýšení oproti roku 1969 o 165 °ľo, 
- priemerný zárobok na pracovníka dosiahol 3287 Kčs pri zvýšení oproti 

roku 1969 o 35 %. 
Ciele technickej a investičnej politiky nového rezorLu sa rodili tak po

vediac na pochode, ale programový charakter nadobudli a ž u znesením vlády 
SSR z roku 1976 a v koncepcii geologického výskumu a prieskumu do roku 
1990. 
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Vytýčili sa tieto ciele: 
- dobudovať a modernizovať materiálno-technickú základňu rezortu, a tým 

vytvoriť predpoklady na intenzívny rozvoj geologického výskumu a prieskumu, 
- dosiahnuť zásadný obrat v strojovom vybavení, najmä vo v rtných sú

pravách, a prevažne sa orientovať na štáty RVHP, najmä ZSSR, 
- v prieskumnom vŕtaní v ložiskovej geológii výrazne zvýšiť podiel progre

sívneho diamantového vŕtania, zlepšiť jeho kvalitu a výkony minimalizáciou 
rezného priemeru a zvýšením reznej rýchlosti vrtného nástroja, 

- v hydrogeologickom vŕtaní prejsť z prevažne nárazovotočivého vŕtania 
na rotačné bezjadrové vŕtanie s priamym a nepriamym vyplachovaním a za
oberať sa vývojom filtrov, 

- v inžinierskej geológii viac využívať prednosti jadrového vŕtania a zvy 
šovať podiel penetračných metód, modernizovať prístrojové vybavenie labo
ratórií, 

- v banských prácach pre geologický prieskum zvyšovať koncentráciu 
pracovísk, sociálne vybavovať pracoviská a zabezpečovať pracovníkov a za
vádzať novú dostupnú techniku, hlavne z rudného baníctva. 

Rezort SGÚ od vzniku sledoval cieľ plniť úlohy vyplývajúce z uznesení 

zjazdov KSČ a KSS a uznesení vlády SSR. 
V rokoch 1969-1983 Slovenský geologický úrad v porovnaní s rokom 1969 

dosiahol tieto výsledky: 
Hospodárska sféra 

výkony spolu 607,9 tis. Kčs a zvýšenie o 116,9 %, 
zisk spolu 119,0 tis. Kčs, zvýšenie o 109,1 %, 
počet pracovníkov 4183 osôb, zvýšenie o 27,6 %, 
produktivita práce vo výkonoch dovedna 145 326 Kčs, zvýšenie o 69,9 °,'0 , 

priemerný zárobok na pracovníka 3171 Kčs , zvýšenie o 51,7 %, 
objem prác a dodávok pre investičnú výstavbu 67 500 tis. Kčs, zvýšenie 
o 51,7 %, 
vybavenosť pracovníkov základnými prostriedkami 163 770 Kčs, zvýšenie 
o 139,1 %, 
z toho strojné vybavenie 115 020 Kčs, zvýšenie o 135,0 °ť0 . 

Prírastok výkonov krytý produktivitou práce bol v priemere 76,4 %. 

Centrálne riadená vedeckovýskumná základňa 

- neinvestičné výdavky dovedna 134,2 tis. Kčs , zvysenie o 153,7 %, 
- počet pracovníkov 374 osôb, zvýšenie o 53,3 %, 
- priemerný zárobok na pracovníka 3089 Kčs, zvýšenie o 63,2 O/o . 

Správa úradu 

- neinvestičné výdavky na geologickú činnosť a .investorskú činnosť 

556,7 tis. Kčs, zvýšenie o 262,9 %, 
- počet pracovníkov 7 4, zvýšenie to 222 %, 
- priemerný zárobok na pracovníka vyšší o 74,78 %. 
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V materiálno-technickej základni rezortu v hodnotenom období nastali 
podstatné zmeny. Objem základných prostriedkov v hospodárskej sfére do
siahol k 31. 12. 19-~ 685 mil. Kčs a oproti roku 1970, keď bol 225,2 mil. Kčs , 

sa zvýšil o 204,2 O/o. Pritom v strojnom vybavení hodnota základných p rostried
kov vzrástla zo 161,8 mil. Kčs na 470 mil. Kčs a podiel zostatkovej hodnoty 
k nadobúdacej vzrástol z 34 % na 45 °10. 

Inovačný proces bol najvýraznejší vo vrtný ch súpravách. Ich počet vzrástol 
zo 177 ks na 263 ks a ukazovateľ ZH/NH z 23 na 44 °/0. 

Modernizáciu vrtného parku a technický rozvoj v technológii vŕ'tania cha
rakterizuje fakt, že sa za 16 rokov podarilo metráž vrtov zdvojnásobiť pri 
zvýšení počtu súprav v prevádzke v koncovom roku iba o 12 %, čo zodpovedá 
indexu 1,84 v raste produktivity v technických jednotkách. 

V stavebných akciách sa okrem modernizácie väčšiny rozhodujúcich vý
robných zariadení podarilo dobudovať výrobné a správne základne a vytvoriť 

dôstojné sociálne a pracovné podmienky v jestvujúcich závodoch a úsekoc:1, 
ako aj v teréne. 

Na začiatku šiestej päťročnice boli vybudované dielne a skladové hospodát
stvo závodu 03 IGHP, prevádzkové priestory závodu IGHP Košice a podnikové 
dielne IGHP Žilina. 

V šiestej päťročnici sa ukončila stavba nového areálu Geoloického priesku
mu v Spišskej Novej Vsi, nového areálu IGHP v Šamoríne, objekty nových 
úsekov GP SNV vo Vranove, Novákoch a v Žiline. Geologický prieskum, n . p., 
postavil a dal do prevádzky jasle a škôlku v Spišskej Novej V si. R oku 1983 
sa ukončila stavba Geokonzultu Košice a administratívno-prevádzková budova 
v novom areáli v Spišskej Novej Vsi. 

Dôležitou súčasťou technickej politiky r ezortu je vedecko-technický rozvoj 
a zlepšovateľská aktivita. Vedecko-technický rozvoj sa opieral o dve podni
kové nesamostatné vedeckovýskumné pracoviská, ktoré nemali dostatočnú ka
pacitu na riešenie všetkých aktuálnych úloh geologickoprieskumnej p~axe 
v predstihu. V rokoch 1970- 1980 pracoviská vyriešili tri štátne výskumn é 
úlohy s neinvestib1ými nákladmi vyše 30 mil. Kčs, 36 rezortných úloh za 
18 mil. Kčs a 109 podnikových úloh za 14,2 m il. Kčs. Za prvé tri roky siedmej 
päťročnice sa na riešenie technického rozvoja vynaložilo 24,5 mil. Kčs, čo bolo 
viac ako za celú predchádzajúcu päťročnicu. Veľkým prínosom v oblasti tech
nológie bola štátna výskumná úloha o problematike malopriemerového vt'tania 
a jej výsledky vytvorili základ príkladného rozvoja diamantového vŕtania 

v Geologickom prieskume, n. p., Spišská Nová Ves. 
Z rezortných ú loh sa dobré výsledky dosiahli v otázke penetračných sond 

v inžinierskej geológii, napätosti v horninovom mas[ve, vŕtania dlhý ch hor i
zontálnych diel, usmerneného vetvového vltania, zefektívr10vania m etodik y 
a techniky zisťovania inžinierskogeologických pomerov v zemine a hornine. 

Pozitívny bol aj prí.nos podnikových úloh technického rozvoj a zameraných 
najmä na osvojovanie nových technológií a technických prostriedkov. 

Pri geologickoprieskumných p r ácach sa zužitkúvali skúsenosti štátov RVHP 
a svetovej praxe, prehíbili sa integračné t endencie aj v technike prieskumu 
a organizácie SGÚ sa zapojili do programu Intergeotechnika . 
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Podpora zlepšovateľskej aktivity a jej plánovanie počnúc 6. päťročnicou pri
nášali výsledky aj v SGÚ. Kým v rokoch 1971-1975 bolo prihlásených 55 zlep
šovacích návrhov v hodnote 3,7 mil. Kčs, v ďalších piatich rokoch počet zlep
šovacích návrhov vzrástol na vyše 1000 a celo spoločenský prospech dosiahol 
13,8 mil. Kčs. V siedmej päťročnici je plánovaný celospoločenský prospech 
vyše 21 mil. Kčs. Tak sa aj zlepšovatelia a vynálezcovia stali významnými 
nositeľmi technického pokroku. K tradičnej forme tvorivej aktivity pracu 
júcich v šiestej päťročnici p r ibudli komplexné racionalizačné brigády, ktoré 
v prvých rokoch siedmej päťročnice zavádzaním technického pokroku do praxe 
zaznamenali prínos do 14 mil. Kčs. 

V lastný úrad sa postupne dobudúval vo všetkých sférach. Pozitívne sa 
prejavilo vytvorenie technického odboru a odboru geologických prác zo štát
neho rozpočtu , ktorý zodpovedá za kvalitné a zodpovedné preberanie geolo
gických p rác. Okrem nosných geologických odborov sa do budoval aj ekono-
mický odbor a účinnými ekonomickými nástro jmi ovplyvňuje ekonomiku re-
zortu. 

Hlavné výstupy do národného hospodárstva 

Geologickovýskumná základňa, reprezentovaná Geologickým ústavom D. Štú-
ra v Bratislave, Geofondom Bratislava , výskunmo-vývo jovými pracoviskami 
pri hospodárskych organizáciách - Geologickom prieskume, n. p., Spišská 
Nová Ves a Inžinierskogeologickom a hydrogeologickom prieskume, n. p., Ži
lina, zaznamenala výrazný rozvoj. 

Počet pracovníkov v rozpočtových organizáciách vzrástol o J ľ3 (z 253 roku 
1969 na 381 roku 1984, z toho Geofond z 19 na 60 pracovníkov) , objem nein
vestičných prostriedkov takmer 2½-krát (z 52,7 mil. Kčs roku 1969 na 
127,8 mil. Kčs roku 1984), dovoz prístrojov a zariadení v rnku 1969 bol za 
385 tis. Kčs , v 5. 5RP - 4704 tis. Kčs a za 4 roky 7. 5RP dosahu.i e 7250 tis. K b;. 
Do prevádzky sa uviedli také zariadenia a p r ístroje, ako je mikrosonda 
JCXA-733U, elektrónové stereomikrosondy JSM-U3-840, automatický mikro
skopický analyzátor P20, hmatové spektrometre typ u MI-1305. GD-150 , 
MAT-250, špeciálne polarizačné a fotografické mikrosondy, vákuová aparatúra 
pre Ar/ K metódu, infračervený spektrometer, Redifon a i. Ale aj aparatúry 
na terénny a laboratórny výskum sa v značnej miere modernizovali a inovo
vali. 

V investičn ej výstavbe sa oproti roku 1969 použilo viac ako trojnásobok pro
striedkov a vybudovali sa také stavby, ako je budova Geofondu, areál GÚD Š 
v Bratislave-Trnávke, terénna základňa v Betliari a Liptovskom Jáne, sklady 
hmotnej dokumentácie vo Vranove n. Topľou a Hliníku n. Hronom. Rozpoč

tové organizácie majú svoj podiel a miesto v ob jekte Geokonzultu v Košiciach. 
Podstatne vzrástol počet vedeckých a vedecko-technických pracovníkov 

(z 35 roku 1969 na 69 roku 1984). 
V uplynulých 15 rokoch sa vo výskumnej sfére r ealizoval rozsiahly vedecko

výskumný prograrn zameraný na: 
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- základné geologické mapovanie územia SSR v mierke 1 : 25 OOO a zosta
vovanie geologických máp vybraných regiónov 1 : 50 OOO , - geologický výskum 
zdrojov nerastných surovín zameraný na hodnotenie prognóz vybraných ne
rastných surovín v perspektívnych oblastiach, 

- geologický výskum štruktúr nádejných na výskyt ropy a zemného plynu 
spojený s hodnotením prognóznych zdrojov, predovšetkým v netradičných 

oblastiach, 
komplexný hydrogeologický a hydrochemický výskum vybraných oblastí 

SSR zameraných na zaistenie nových využiteľných zdrojov podzemnej vody, 
- výskum netradičných energetických zdrojov orientovaný na vyhľadá 

vanie, výskum a hodnotenie prognóznych zdrojov geotermálnej energie, naj
mä termálnej vody vhodnej na využitie v rozličných odvetviach spoločenskej 
praxe, 

- inžinierskogeologický výskum zameraný na zostavovanie základných in
žinierskogeologických máp v dóležit)',ch urbanizačných rajónoch a výskum 
svahových deformácií negatívne ovplyvňujúcich hospodársku činnosť. 

Požiadavky národného hospodárstva a orientácia na sústavné zefektívňo

vanie výskumných prác viedli k postupnej koncentrácii výskumných k apacít 
na riešenie prioritných úloh a skracovanie času riešenia úloh. Oproti pred
chádza júcemu obdobiu sa zostavovanie geologických rnáp podstatne zinten
zívnilo a urýchlilo a výskum sa oveľa výraznejšie zameral na prognózne hod
notenie surovín a podzemných vód. Všetky realizačné výstupy sú využiteľné 
v praxi a ich veľká časť sa odovzdáva ešte v priebehu riešenia výskumných 
úloh. 

Pri plnení vedeckovýskumného programu vytýčeného v proj ektoch výskum
ných úloh RVT, ale aj ďalších úloh vychodiacich z poslania geologickej vý
skumnej základne sa dosiahli veľmi pozitívne výsledky, kto ré nielen významne 
obohatili vedecké poznanie, ale v prvom rade boli významným prínosom pce 

národné hospodárstvo a východiskom do plnenia záme rov organizácií r ezortu 
Slovenského geologického úradu a širokého okruhu mimorezortných organi
zácií. 

Pozitívny t r end zaznamenalo zostavovanie základných geologických máp 
v mierke 1 : 25 OOO, keď od roku 1968 do roku 1980 bolo ukončených 148 listov 
v systéme S-1942 a od roku 1981 57 listov máp v systéme JSTK. 

V súčasnosti sú k dispozícii na všestranné využívanie rozličných rezortov 
národného hospodárstva moderné geologické mapy takmer z 50 % územia 
SSR a pokrývajú podstatnú časť národohospodársky dôležitých rajónov. 
Urýchlene sa zostavovali a vydávali geologické mapy dôležitých regiónov 
1 : 50 OOO , p ríp. 1 : 10 OOO . Tak vznikli mapy 16-ich dóležitých regiónov, ako je 
Slovenské rudohorie-východná časť, Strážovské vrchy, východná časť Podu
najskej nížiny, stredoslovenské neovulkanity a i. Do konca r. 1984 budú vy
tlačené mapy 14 regiónov. 

Na riešenie aktuálnych problémov národného hospodárstva súvisiacich 
s výstavbou energetických a vodohospodárskych d iel a ochranou kúpeľov a m i
nerálnych žriediel SSR bol zostavený rad účelových geologických máp 
1 : 10 000- 1 : 25 OOO . 
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Veľmi úžitočné je spracúvanie seizmotektonických štúdií pre jadrové elek
trárne. 

Poznatky zo systematického výskumu zovšeobecnil rad syntetických diel, 
akým je Tektonická mapa KBGA 1 : 1 OOO OOO , Tektonická mapa ČSSR 

- J : 500 OOO a syntéza predneogénneho podložia centrálnych Západných Karpát. 
Geologický výskum v uplynulých 15 rokoch významne obohatil prognózne 

zdroje domácej surovinovej základne. 
Podstatne sa rozšírili prognózy roponosnosti a plynonosnosti Západných 

Karpát a dosiahli sa konkrétne výsledky v nových perspektívnych štruktúrach, 
a to v mimoneogénnych, doteraz netradičných oblastiach , napr. v štruktúre 
Lipany, Hanušovce a Smilno. 

Metalogenetický a ložiskový výskum prehodnotil prognózy a preukázal mož
nosti overiť zásobu Sb rúd v Spišsko-gemerskom rudohorí, prehodnotil prog
nózy a zistil nové perspektívne typy a štruktúry Cu a polymetalického zrud
nenia v stredoslovenských neovulkanitoch. Významné je zistenie W-Au mi
neralizácie na južných svahoch Nízkych Tatier a indícií W a Ni-Co zrudnenia. 
na styku gemerika a veporika. 

Zovšeobecnením a syntézou poznatkov o metalogenetickom vývoji ČSSR je 
Metalogenetická mapa ČSSR v mierke 1 : 500 OOO. 

Hydrogeologický výskum zhodnotil prognózy podzemných vôd početných 

regiónov, najmä vo vodohospodársky deficitných oblastiach. Len v rokoch 1975-
1980 sa v rozličných geologických štruktúrach overilo 1090 1 . s - 1 využi teľných 
zdrojov obyčajnej a minerálnej vody, z toho 380,0 1. s - J vo vrtoch. V dote
rajšom priebehu 7. 5RP sa zistilo ďalších takmer 1400 1. s- L využiteľných 

geotermálnych zdrojov, z čoho sa hydrogeologickými vrtmi overilo vy:::e 
300 1. s - 1. Poznatky hydrogeologického výskumu boli zovšeobecnené v edícii 
základných hydrogeologických máp 1 : 200 OOO, ktoré postupne vychádzajú 
tlačou. Bola zostavená a vytlačená Mapa minerálnych vôd ČSSR 1 : 500 OOO. 

Od roku 1971 sa na území SSR vykonáva výskum zdrojov geotermálnej 
energie s cieľom zhodnotiť ich prognózy a možnosti vyu žitia. Doterajšie vý
sledky okrem nových vedeckých poznatkov o rozložení zemného tepla a geo
termálnych zdrojov na území SSR majú aj praktický význam v podobe netra
dičných energetických zdrojov využiteľných v rozličných sférach národného 
hospodárstva. Doterajšie výskumné práce v 19-tich pozitívnych geotermálnych 
vrtoch zdokumentovali 280 ,0 1. s- 1 termálnej vody s teplotou od 40 do 80 "C, 
čo pri teplotnom spáde do 20 °C predstavuje energetický výkon 45 MW. Znat~
ná časť termálnych vôd sa už v súčasnosti využíva v poľnohospodárstve , na 
rekreačné účely a pripravuje sa jej využitie na vykurovanie v Galante. 

V hodnotenom období zaznamenala priaznivý vývoj a j edičná činnosť, a t ,J 
v edíciách geologických máp, ako aj v knižných publikáciách. Vyšlo 13 regio
nálnych geologických máp 1 : 50 OOO a 1 : 100 OOO , 5 listov hydrogeologických 
a hydrogeochemických máp 1 : 200 OOO, 3 prehľadné mapy celoštátnej edície 
1 : 500 OOO, 9 listov medzinárodných tektonických máp 1 : 1 OOO OOO územia 
krajín KBGA, 2 súbory paleogeografických máp a niekoľko ďalších tematic
kých máp. Vyšlo 113 knižných publikácií. 

Geofond sa za uplynulých 15 rokov zmenil z klasického archívneho stre-
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diska s výpožičnou službou geologických sprá v a dokumentácie na moderné 
výskumné pracovisko, ktoré registruje, spracúva a poskytuj e inform ácie pre 
výstupy do národného hospodárstva prostredníctvom organizácií rezo rtu SGú , 
ale aj mimo neho. Počet archivovaných správ a posudkov k 31. 5. 1984 oprofi 
roku 1969 vzrástol z 1752 na 36 785 ks, máp zo 136 ks na 3713 ks, podkladov 
geofyzikálnej preskúmanosti zo 48 na 850 ks, podkladov o zosunoch z 398 ks 
na 3706 ks. 

Týmito informáciami a vyjadreniami k plánovaným investičným akciám 
Geofond významne pomohol efektívne a racionálne realizovať geologickoprie
skumné práce aj investičnú výstavbu. Od roku 1978 Geofond spracúva a j bi
lancie zásob ložísk nerastných surovín. 

V súčasnosti Geofond skvalitňuje poskytovan é služby zásluhou kompletizácie 
modernej výpočtovej a reprografickej techniky. Od roku 1984 je celoštátnym 
gestorom a medzinárodným koordinátorom úloh y Ekonomi.a nerastných surovín 
a geologickoprieskumných prác. 

Stav geologických poznatkov a možnosti efektívne ich využívať 
v národnom hospodárstve 

V oblasti tuhých palív sa ú lohy prieskumu stanovili na základe vý sledkov 
štúdií na rozšírenie vyhľadávacieho prieskumu a na následný predbežný prie
skum. Okrem dooverenia celkového potenciálu ťažených ložísk Handlová, No
váky, Cígeľ ä'· baňa -r:rolina sa intenzívne preskúmali zásoby v Gbeloch, ktoré 
sa pripravujú na ťažbu, a prebieha vyhľadávací prieskum v širšej oblasti. 
Predpokladá sa, že nová kapacita bude mať 170 mil. t bilančných voľnýd1 

zásob. V ložisku baňa Dolina sa našli nové zásoby v množstve 25 m il. t. 'ŕa
žobným organizáciám sa za uplynulých 15 rokov odovzdalo dovedna 90,4 mil. t 
zásob. Zo štátneho rozpočtu sa v prírastku zásob spolu zabezpečilo 320,4 mil. t 
hnedého uhlia a lignitu. Plánovaný prírastok bol 300,0 mil. t. 

Prieskum ropy a zemného plynu sa zameral na predneogénne oblasti a ove
rovanie podložia neogénnych panví a sledoval cieľ objavovať nové ložiská, 
najmä zemného plynu. Na to boli potrebné vrty s hlbkou od 3,5 do 6,5 km 
Realizovali sa vrtné práce za 865 mil. Kčs a odví-talo sa len 85,3 km vrtov. 

N a ocenenie prognóznych zdrojov a celkového stavu v geologickom vý
skume a prieskume Slovenský geologický úrad roku 1982 objednal sovietsku 
expertí zu. Tá potvrdila jeho prognózne ocenenie, ale upozornila na potrebu 
venovať sa aj prieskumu neštruktúrnych pascí v neogéne. Konštatovala ne
dobrý stav v karotáži a v skúšaní vrtov, ako a j nedostatočný rozsah a inten
zitu seizmickej geofyziky. 
Správnosť prognóz potvrdil rad pozitívnych výsledkov. V podloží neogénu 

viedenskej panvy sa n ašli nové ložiská zemného plynu, a t o v Závode a Bor
skom Jure a nádejná je aj štruktúra Šaštín. Prírastok v zásobe zemného plynu 
je 15,2 mld. m:l, z toho 3,1 mld. m:l v k a tegórii C1 . Celkove sa v SSR za 
15 rokov zabezpečil p rírastok 20 mil. t prepočítaného paliva, prevažne zemného 
plynu. 
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Za uplynulých 15 rokov sa najviac prostriedkov zo štátneho rozpočtu p :mžilo 
na vyhľadávací prieskum a v menšej miere aj na predbežný prieskum rudných 
surovín. Práce sa sústredili na celkový surovinový potenciál ložísk v ťažbe 

a najlepšie výsledky sa dosiahli v závode Rudňany, Slovinky, Rožňava, Dúbrn
va a Hodruša. Zvýšilo sa množstvo použiteľných zásob a zabezpečili sa dosta
točné zásoby na modernizáciu ťažby, príp. aj jej zintenzívnenie. Celkove sa 
odovzdalo 46 ,7 mil. t rúd, hlavne komplexných železných s meďou a ortuťou, 

polymetalických, antimónových a ortuťových. 
Medzi poz'itívne výsledky patrí zistenie polymetalického zrudnenia v Zlatej 

Bani, žilníkovoimpregnačného polymetalického v Hodruši, impregnačného 

antimonitového v Dúbrave, ortuťového vo Veľkej Studni pri Banskej Bystrici 
a Dubníku, medeného v Novoveskej Hute, komplexnej Cu, Ag, Fe striebornej 
žily Mária v Rožňave, sideritu v Kobeliarove, polymetalického zrudnenia 
v Zlatne, zlato-arzénového v Pezinku a niklového v Hodkovciach. 

Za 15 rokov vzrástli zásoby o 30 mil. t komplexných železných rúd, 81 mil. t 
medených rúd (z toho Zlatno 66 mil. t), 13 mil. t polymetalických rúd, 2,5 mil. t 
antimónových rúd , 2,3 mil. t ortuťových rúd a 3,9 mil. t niklových rúd, aj 
keď posledné sú nateraz nebilančné. Zistila sa cínová m ineralizácia, volfrá
mové zrudnenie, obnovil sa prieskum zlatých rúd a začína sa vyhľadávanie 
bauxitu. 

V oblasti rúd sa práce za toto obdobie realizovali vo výške 2,4 mld. Kčs, 
ročný objem roku 1983 prekročil 310 mil. Kčs a oproti rnku 1970 sa zvýš il 
viac ako 6-krát. 

V porovnaní s východiskovým stavom sa zlepšila celk ové úroveň spracú
vania výsledkov, zdokonalili sa a rozšírili metodiky. Vzrástol objem geofyzi
kálnych prác, najmä komplexných metodík v Geofyzike B rno, zlepšila sa 
spolupráca medzi geológmi a geofyzikmi, a tým aj použiteľnosť výsledkov. 
Komplexne sa začala geofyzikálno-geologicky skúmať južná časť Spišsko-ge
merského rudohoria, a to najprv dovozom geofyzikálnych prác z PĽR a teraz 
k apacitami Geofyziky Brno. Zaviedli sa rozsiahle geochemické práce. Vznikla 
moderná laboratórna základňa na kvalitatívne hodnotenie a rozšírili sa m e
tódy t echnologického výskumu rudných surovín. Stav geologickej služby sa 
rnzšfril na všetkých úsekoch činnosti. 

Problematika nerudných surovín prekonala veľmi pestrý vývoj. Celkove sa 
vykonali práce skoro za 400 mil. Kčs zo štátneho rozpočtu a mimo neho za 
viac ako 500 mil. Kčs . 

Do ťažby sa odovzdalo 10 ložísk cementárskych a vápencových surovín 
so zásobou 750 mil. t, 47 ložísk stavebného kameňa (skoro 0, 5 mld. m 3), 30 ložísk 
štrkopieskovca (cca 0,25 mld. m 3), 12 ložísk n a výstavbu diaľnic a 30 ložísk 
tehliarskych surovín so 125 mil. m 3 zásob v priemyslových kategóriách a C2. 

Rozsiahle prieskumy sa vykonali pri zaisťovaní keramických surovín, ben
tonitu a perlitu. Ich výsledky zabezpečili surovinu na výrobu kvalitného ex
pandačného perlitu, umožnili obmedziť dovoz bentonitu a objavili nové zá
soby keramických surovín, a tak prispeli k rozvoju keramickej v ýrnby v SSR. 
S edem ložísk odovzdaných do ťažby predstavuje vyše 10 mil. t surovín. 

Sústredenie sa prieskumu na domáce zdroje dekoračného kameňa sa pre-
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javilo vo vyriešení radu úloh, pričom 7 ložísk so zásobou 3,7 mil. m 3 bolo 
odovzdaných do ťažby. 

Prieskumom mimo štátneho rozpočtu sa zabezpečilo d"alších 100 m il. t mag
nezitu, z toho 64 mil. v priemyslových kategóriách. Overili sa dostatočné zá
soby mastenca, prírastok zásob bol vyše 8 mil. t a z toho sa do ťažby odo
vzdalo 1,7 mil. t. Vyhľadávací prieskum overil ložisko sadrovca a anhydritu 
v Bohúňove so zásobou vyše 250 mil. t. Začal sa prieskum možností využívať 
drahé a ozdobné kamene SSR. Overovali sa možnosti nájsť čistý kremeň a hia
dajú sa zdroje kremenca pre ferozliatinársku výrobu. V oblasti Nižného Hra
bovca boli objavené zeolity, overilo sa 7,2 mil. t zásob v kategórii C2 a ďalšie 
prognózne zdroje. 

V hydrogeologickom prieskume sa na začiatku sedemdesiatych rokov hľadali. 
iba zdroje podzemnej vody. Od roku 1974 sa prieskum venoval zdrojom 
liečivej minerálnej a termálnej vody a ochranným rajónom kúpeľov a v závere 
obdobia aj otázkam znečisťovania a ochrany podzemných nádrží pitnej vody. 

Overila sa vyše 16 m:J. s- 1 podzemnej vody v kategórii C2, C1 a B a v rámci 
vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu financovčlného zo štátneho rm
počtu cca 10 m 3 . s- 1 v kategóri C2, z toho cca 3 m 3 . s- l v kategórii C1 . 

Pre organizácie vodného hospodárstva sa v etape vyhľadávacieho a pred
bežného prieskumu zhodnotili nové zásoby podzemnej vody v celkovom množ
stve cca 6 m 3 • s- 1. 

V prieskume liečivých vôd a ich ochranných rajónov sa postupuje podľa 
uznesenia vlády SSR č . 56/1974. Prieskum sa dotýka kúpeľov Sliač-Kováčová, 
Brusno, Sklené Teplice, Dudince-Santovka-Slatina, Číž, Bardejov, Ružbachy. 

Prieskumom sa overilo okolo 100 1 . s- 1 stolovej a minerálnej vody. Sčasti 

ide o nové zdroje, a to najmä v oblasti Trenčína, Horných Turoviec, Bojníc, 
Santovky, Slatiny, Budiša, Smrdákov, Rajeckých Teplíc. 

Významným medzníkom v inžinierskej geológii je spracúvanie inžiniersko
geologických máp mierky 1 : 25 OOO, ktorými sa geológia zúčastňuje na pro
grame urbanizácie SSR. Ukončilo sa ich 18 listov vrátane Bratislavy. 

Vysoké školy spolupracujú pri príprave inžinierskogeologických máp mier
ky 1 : 10 OOO a prehľadnej inžinierskogeologickej mapy SSR 1 : 200 000. 

V inžinierskej geológii sa vykonali prieskumné práce v súvislosti s projek
tovou prípravou stavieb energetiky, vodného h ospodárstva a d"alších rezortov, 
ako je Liptovská Mara, Domaša, Čierny Váh, Jaslovské Bohunice, M ochovce, 
diaľničné úseky, najmä Hybe-Svit, rýchlodráhový systém v Bratislav e a rad 
sídlisk v našich mestách. 

V rámci inžinierskej geológie sa uskutočnili aj výskumy orientované na zo
suny v SSR. V hodnotenom období bolo dokončených 72 náročných úloh. 

Stabilizovanie katastrofálneho zosunu v Handlovej priťažovacím násypom 
spätým s výstavbou stavebných objektov a úpr avou rieky Handlovky v takmer 
2 km úseku je úspešným zavŕšením 12-ročného úsilia tímu geológov a technic
kých pracovníkov. Splnili sa ním úlohy, ktoré SGÚ uložili stranícke a vládne 
orgány roku 1970. Príprava územných celkov pre KBV na porušených svahoch 
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v Handlovej, Prievidzi, Považskej Bystrici, Košiciach, spolupráca a koordi
nácia prieskumných zámerov s urbanistickými cieľmi je dobrou vizitkou práce 
geológov pri riešení zosunov na Slovensku. 

Stav geologických poznatkov a možnosti efektívne ich využívať 
v národnom hospodárstve 

Vláda SSR uznesením č. 26/1983 o dlhodobom výhľade rozvoja národného 
hospodárstva na základe uznesenia vlády ČSSR č. 10/1983 okrem iného sta
novila aj úlohu rozpracovať základné smery rozvoja do roku 1995. Uznesením 
vlády SSR č. 338/ 1983 sa spresnili základné problémy súhrnného variantu 
rozvoja ekonomiky SSR do roku 1995. 

Slovenský geologický úrad v spolupráci so Slovenskou plánovacou komisiou 
predložil základné smery rozvoja rezortu geológie a jeho potreby pri realizácii 
výskumných a prieskumných zámerov na zabezpečenie rozvoja ťažby n erast
ných surovín, hydrogeológie pri hľadaní zdrojov podzemnej a termálnej vody 
a ich ochrany, ako aj inžinierskej geológie na spracúvanie máp pre urbani
začné a iné potreby, ako aj geologický prieskum zosunov . 

Mimo štátneho rozpočtu sa rozpracov,ali potreby geologických prác, ktoré 
pre iné rezorty obstarávajú organizácie Slovenského geologického úradu podľa 
zámerov ich rozvoja. 

Základné smery rozvoja geológie do r. 1995 vychádzajú teda z potrieb ná
rodného hospodárstva. Požiadavka intenzifikácie sa prejavuje vo všetkých ob
lastiach, ale najmä pri zabezpečovaní surovinovej základne, hlavne kovov, 
a v geotermálnom programe. Návrhom sa vytvoria predpoklady pre rast pro
duktivity práce, urýchli sa realizácia vrtných aj banských prác, skvalitní a p re
hlbi sa výskum využívaním nepriamych metód, najmä geofyziky, geochémie , 
karotáže, a zabezpezpečí sa kvalitné laboratórne a iné hodnotenie v záverečných 
správach. Cieľom je dobudovať geologické organizácie tak, aby sa výskumné 
a prieskumné práce urýchlili. 

Pritom zostáva aj naďalej stav, že značný objem technických prác vykonajú 
organizácie nepodliehajúce Slovenskému geologickému úradu. Sú ,to najmä 
organizácie Federálneho ministerstva palív a energetiky (Moravské naftové 
doly Hodonín , Uránový prieskum Liberec), Federálneho ministerstva hutníctva 
a ťažkého strojárstva (patriace do pôsobnosti Generálneho riaditeľstva rud
ných baní a magnezitových závodov, a io národné podn iky Rudné bane Ban
ská Bystrica, Železorudné bane Spišská Nová Ves, Slovenské magnezitové zá
vody Košice, Banské stavby Prievidza a Rudný projekt Košice) a českého geo
logického úradu (Geofym,k-a -Brno, Geoindustria Praha). 

Návrh geologického výskumu a prieskumu nerastných surovín vychádza 
z prognóz využiteľných zdrojov nerastných surovín do roku 2000, ktoré pri
pravil Slovenský geologický úrad v spolupráci s českým geologickým úradom 
a Štátnou plánovacou komisiou podľa uznesenia vlády ČSSR č. 128/1979. Prog
nózy spracoval v máji 1980 a predložil ich Slovenskej plánovacej komisii. 

Vláda SSR v nadväznosti na uznesenie vlády ČSSR č. 301/1981 uznesen ím 
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č . 297 z 30. 10. 1981 uložila riaditeľovi Slovenského geologického úradu vyprc1-
covať dlhodobú koncepciu rozvoja ťažby a úpravy domáci ch surovín a potrebu 
geologickoprieskumných prác na zabezpečenie tejto koncepcie. Na jej p r íprave 
sa zúčastnili aj ťažobné rezorty. Slovenský geologický úrad koncepciu spraco
val v nadväznosti na spomenuté prognózy roku 1980, v júni 1982 ju p r edložil 
Predsedníctvu vlády SSR a to ju uznesením č. 60 zo septembra 1982 schválilo. 

V septembri sa v problémovom okruhu dvoch z týchto materiálov spracovala 
koncepcia rozvoja n erastných surovín a možnosti ich získavania v zahraničí. 

V nej sa jednoznačne preukazuje možnosť a ekonomická opodstatnenosť zvýšiť 

po potrebných geologických prácach podiel v krytí potrieb československej eko
nomiky výrobou kovov a výrobkov z ťažby domácich ložísk nerast ných su-
rovín. So Slovenským geologickým úradom pritom spolupracoval Český geo-
logický úrad a generálne riaditeľstvo Rudných baní a Magnezitových zá vodov. 

V geologickom výskume, ale najmä v geologickom prieskume treba reali
zovať množstvo prác, ktoré sú celkove zabezpečené . Iba na výskum a prieskum 
zemného plynu a ropy bolo treba potrebné práce obmedziť, pretože k a pacity 
Ministerstva palív a energetiky sú nedostatočné. 

Na úseku geologického výskumu a prieskumu na zabezpečenie zákla dných 
smerov rozvoja geológie treba plniť dlhodobú koncepciu rozvoja ťažby a ú pn.
vy domácich surovín a potreby geologickopriesk umných prác, k torú schvál ilo 
Predsedníctvo vlády SSR uznesením č. 60/ 1982, v týchto úlohách a výstupoch: 

1. Pnkračovať v prieskume tuhých palív, zemného plynu a ropy, rúd a n erúd 
v ťažobných centrách na získanie celkového surovinového potenciálu a vy
tvoriť predpoklady na zvyšovanie výroby jej intenzifikáciou alebo predľžením 
životnosti ťažby. 

2. Rozširovať surovinovú základňu a vytvárať predpoklady pre investičnú 

výstavbu nových ťažobných kapacít 
a) v tuhých palivách: 
- vo využívaní nízkovýhrevných palív ťažiteľných aj povrchovým spôsobom, 
- v oblasti Tŕne dokončiť predbežný prieskum do roku 1983: 
b) v zemnom plyne a rope: 
- v pásme Zborov - Svidník a Vyšné Ružbachy - Prešov dokončiť vyhľa

dávací prieskum do r . 1993 tak, aby sa mohla zvýšiť ťažba v 10. päťročnici , 

c) v rudách: 
- overením potrebného množstva zásob ako podkladu pre rozhodnutie 

o možnosti výstavby na ložiskách 
medi v Novoveskej Hute do r. 1992, 

- medí v španej Doline do r. 1995, 
- polymetalických rúd v Zlatej Baní do r. 1994, 
- zlata v oblasti Kremnica - Šturec do r. 1995, 
- komplexných železných rúd v Rožňave do r. 1993, 
- antimónu v Čučme do r. 1995; 
d) v nerudách: 
- vzhľadom na osobitné postavenie magnezitu zabezpečiť zásobu vo vyšších 

kategóriách pre rozvoj a kvalitatívnu potrebu magnezitovej výroby, 
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- do roku 1988 vytvoriť predbežným prieskumom predpoklady na prípravu 
ťažby zeolitov, 

- pre potreby stavebníctva vykonať na nových ložiskách prieskumné práce 
v zmysle požiadaviek uznesenia vlády SSR č. 382/ 1978. 

Koncepcia hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu sa spra
covala podľa viacerých predchádzajúcich rokovaní s využívajúcimi rezortmi 
a znamená najmä zvýšenie požiadaviek na štátny rozpočet. Vo vyhľadávacom 
h ydrogeologickom prieskume totiž treba zvýšiť intenútu pri výskume pod
zemných vôd na pitie, priemyselné, liečivé i termálne využitie, ale najm:i 
začať ich chrániť pred zvyšujúcim sa nebezpečenstvom znečistenia. Z prostried·
kov nadväzujúcich rezortov treba tú istú problema-tiku riešiť vo vyšších eta
pách prieskumu. 

V inžinierskogeologickom orientačnom prieskume treb a rozšíriť práce pri 
spracúvaní podrobných máp na urbanizačné a iné účely, na riešenie zosuvnej 
problematiky a pri zabezpečovaní geologických podkladov na projektovani e 
dôležitej výstavby. Zo štátneho rozpočtu sa navrhuje realizovať aj vyššie 
etapy na stabilizovanie havarijných zosuvných území. Vo vyšších etapách 
prieskumu sa budú zisťovať najmä potrebné podklady na projektovanie vý
stavby každého druhu podľa požiadaviek investorov. 

Na zabezpečenie geotermálnych zdrojov s,a podľa tejto koncepcie v Sloven
skom geologickom úrade vytvorí technická kapacita pre vrty do hibky 4 km 
spolu s vybavením na ich skúšanie. Táto kapacita sa čiastočne využije ,aj pri 
vrfoch na stanovenie ochranných rajónov kúpeľov a žriediel a v 9. 5RP aj na 
ostatné prieskumné účely. 

Na úseku hydrogeologického a inžinierskogeologického výskumu a priesku
mu sa podľa koncepcie SGÚ pre nadväzujúce rezorty bu dú plniť najmä tietrJ 
úlohy: 

1. V hydregeológii: 
a) vyhľadávacím prieskumom zabezpečiť nové zdroje podzemnej vody na záso

bovanie obyvateľstva pitnou vodou v 8. 5RP v množstve 3,0 m ~/s v kat. C2, z toho 
1,6 m 3/ s v kat. C1, a v 9. 5RP v množstve 3,2 m 3/ s v kat. C2, z toho 1,7 m 3/ s 
v kat. C1; orientovať sa na deficitné oblasti aj s prípadným transferom vody; 

b) v prieskume minerálnych vôd do r. 1995: 
- pripraviť podklady na stanovenie nových ochranných pásiem prírodných 

liečivých zdrojov existujúcich kúpeľov a žriediel v zmysle uznesenia vlády 
SSR č . 56/1974, 

- wbezpečiť nové zdroje stolovej vody na zásobovanie obyvateľstva tak, 
aby sa terajšia plniarenská kapacita mohla zvýšiť minimálne o 25 %, 

c) vybudovať indikačnú sieť na zisťovanie znečistenia podzemnej vody do 
r oku 1993 ,a podľa dohody s r ezortmi MP SSR, ML VH S SR a MV SSR riešiť 
ochranu prírodného prostredia pred znečisťovaním; 

d) v geotermálnych vodách: 
- stanoviť využiteľné zdroje v centrálnej depresii Podunajskej nizmy do 

roku 1990, Záhorskej nížiny do r. 1992 a oblasti topoľčianskeho zálivu do r. 1993 
a podľa požiadaviek využívajúcich rezortov zabezpečiť potrebné geologické 
práce, 
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- rozpracovať n ové oblasti, n a jmä stredoslovenské neovulkanity a Košickú 
k otlinu. 

2. V inžinierskej geológii: 
a) inžinierskogeologické mapy: 
- základné mapy : spracovať do r. 1995 v urbanistických regiónoch K o

šice - Prešov, Rimavská Sobota - Lučenec, Bánovce nad Bebravou, Dubni
ca - Ilava, 
- podrobné mapy : v spolupráci s nadväzuj ú cimi rezortmi vypracovať kon
cepciu podrobných máp na urbanizačné a iné účely a podľa nej vykonať p o
t r ebné práce; 

b) v problematike zosunov riešiť úlohy podľa programu Komisie vlády SSR 
pr e riešenie zosuvov pôdy na Slovensku a prednostne zabezpečovať sitabilizo
vanie havarijných území; 

c) priebežne zabezpečovať geologick é podkla,dy na proj ektovanie výstavby 
jadrovoenergetických zariadení a hydroenergetických diel podľa dohody 
s FMPE v 8. a 9. päťročniciach. 

Vo všetkých oblastiach treba zvýšiť kapacity pre geofyzikálne práce, karo
tážne merania, skvalitniť a rozšíriť ich metódy a vo väcšej miere využívať 

najmä výpočtovú ,techniku. Laboratórne spracov anie treba prehÍbiť najmä 
v hydrogeológii pri stanovovaní zdrojov a výšky znečisťovani,a organickým i 
i anorganickými hmotami a v inžinierskej geológii najmä pri skúmaní a spra
cúvaní potrebných údajov o zeminách ,a skalných horninách a používať aj 
poľné metódy. V tejto oblasti treba využívať u nikátne prístroje pri vytváraní 
združených laboratórií. Zvýšiť hŕbku a formu spracovania výsledkov priesku
mov do záverečného hodnotenia úloh. 

Urýchľovanie vedecko-technického rozvoja - orientácia na sovietsku vedu 
ako hlavný kurz od vzniku Slovenského geologického úradu 

Rozvoj geologických vied a celého odvetvia geológie je od oslobodenia ČSSR 
Sovietskou armádou spätý s pomocou a súdružskou spoluprácou s geologickým i 
organizáciami ZSSR. 

Orientácia na sovietsku geológiu a techniku je aj hlavným kurzom SGÚ od 
jeho vzniku pri urýchľovaní VTR v oblasti geológie a pri rozvoji socialistickej 
ekonomickej integrácie v súlade s uzneseniami a závermi XIV., XV. a X VI. 
zjazdu KSČ a nadväzujúcich z,asadaní ÚV KSS. Po krízových rokoch sa od 
roku 1971 nadväzujú nové kontakty medzi predstaviteľmi geológie ČSSR 

a ZSSR, dôslednejšie sa naša geológia orientuje na ZSSR, a to tak v oblasti 
metodiky, ako aj techniky. Tieto kontakty našli v roku 1973 odraz v proto
kole o nadviazaní priamej spolupráce v geológii medzi FMTIR a Ministerstvom 
geológie ZSSR. V tom istom roku náš GÚDŠ prostredníctvom MVT SSR nad
viazal priamu spoluprácu s gruzínskymi geológmi a súčasne sa začal uplatňovať 

aj systém komplertizačných dodávok geologickoprieskumnej techniky zo ZSSR. 
Formy spolupráce prerástli do viacerých foriem. 

Od vzniku SGú sa u nás na zvyšovanie kvalifikácie geológov v o veľkej 

miere využíva forma stáží vo vedeckých inštitúciách v ZSSR. 



J. Kuráň: 40. výročie SNP a rozvoj geológie v SSR 

Stáže sú zamerané najmä na techniku a technológiu vi't ania, geologickú in
formatiku a geochemické a geofyzikálne metódy vyhľadávania ložísk nerast
ných surovín. 

Významnou oblasťou spolupráce sú aj expertízy sovieitskych špecialistov 
v r ezorte SGú, napr .. roku 1973 expertíza techniky diamantového vi'tan ia 
a skúšania hydrogeologických vrtov a expertíza o problematike geochémie 
a s t ým spätého vyhľadávania ložísk rúd; r oku 1975 expertíza a zavedenie 
súpravy BA-2000 na hlbenie štrukitúrnych vrtov, roku 1977 expertíza a po
súdenie geotermálneho programu SSR, roku 1978 problem atika FKO filtrov 
pre hydrogeologické vrty, roku 1982 na vyhľadávanie ropy a zemného plynu, 
ktorá bude pokračovať pripravovanou expert ízou aj roku 1984. 

Začína sa ro zvíjať aj priama dvojstranná spolupráca organizácií, napr. GÚDŠ 
a Geologického ústavu akadémie vied GSSR p ri riešení geológie alpínskej vrá
sovej zóny, spolupráca IGHP, n. p., Žilina so združen[m Centrogeologija pri 
vývoji testera pre hydrogeologické vrty. 

Pre nás nenahraditeľnou formou spoluprác:e so ZSSR sú kompletizačné do
dávky strojov, najmä vrtných, prístrojov a zariadení. Vrtn é zariadenia soviet
skej výroby tvoria v súčasnosti do 90 % nášho vrtného park u. 

Dôleži,tou formou je vedecko-technická spolupráca. V tejto súvislos ti spo
m eniem seminár sovietskych a ľJlašich g eológov o geológii pohraničných oblastí 
Slovenska a Ukrajiny roku 1974, ktorý pravidelne pokračuje formou t zv . 
Slávikových dní. Vedecko-technická spolupráca s Ministerstvom geológie ZSSR 
je zameraná na otázky ochrany podzemnej vody pred znečistením, inžiniersko
g eologické mapovanie, matematické modelovanie v hydrogeológii, karotáž, ana
lytický výskum rúd a hornín a umelé dopiňanie zásob podzemnej vody. 

V ostatnom období sa vedecko-technická spolupráca sústreďuje na geo
chemickú koreláciu hornín a rúd karpatsko-kaukazského regiónu, primárne 
aureoly rudných ložísk, využitie let eckých a kozmických snímok, izotopové ana
lýzy, hydrogeochemické metódy , geologickú stavbu a ložiská pohraničných 

oblastí. 
Časté sú aj prednášky sovietskych odborníkov v ČSSR. Osobitne vyzdvihu

jeme spoluprácu s Ministerstvom geológie ZSSR. Nesmierne užitočné boli 
návštevy jeho vedúcich predstaviteľov v ČSSR a SSR, najmä návšteva m i
nistra s. Sidorenka roku 1973 a 1974 a ministra s. Kozlovského roku 1982. 

Naše požiadavky sa vždy stretli s pozitívnym ohlasom u sovietskych súdru
hov. Spolupráca so ZSSR je pre nás vedeckým, technickým a hospodárskym 
prínosom a je príkladom internacionálnych, nových a socialistických vzťahov 
medzi našimi štátmi. V jej ďalšom rozvoji a v integrácii vidíme nové mož
nosti, ako zlepšiť a zefektívniť výsledky v celom odvetví geológie. 

Osobitne vyzdvihujeme spoluprácu s Českým geologickým úradom a jeho 
organizáciami, najmä konkrétnu prácu pre rozvoj geológie v ČSSR, progresívny 
prístup v rozvoji metodík, spoločný postup v zahraničnej činnosti obidvoch 
národných geologických orgánov. Oceňuj eme prácu spolo čných orgánov, ako 
sú KORA, čs. časť Stálej komisie RVHP pre geológiu, spoločných pracovných 
tímov, ako aj pomoc čGú pri konštituovaní SGÚ na z ačiatku sedemdesiatych 
rokov. 
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Oceňujeme prácu ČSA V, a najmä SA V, a spoluprácu v rozvoji geológie a ich 
aktivitu pri koordinácii prác ŠPZV a rezortného geologického výskumu a prie
skumu, ako aj celú ich činnosť pri rozvoji geologických vied v ČSSR. 

Spolupráca rezortu SGÚ s vysokými školami v celej republike, ale osobitn0 
s Univerzitou Kamenského v Bratislave, SVŠT v Bratislave a s VšT v Koši
ciiach, sa prejavila v mnohých spoločných programoch, ktoré priniesli vedecké 
a technické výsledky . 

Uznanie patrí všetkým pracuj ú cim rezortu SGÚ za krásne výsledky práce, 
za ich nezištnú a statočnú prácu pre rozvoj socialistických výrobných síl v našej 
vlasti a za to, že slovenské hory a doliny, kde sia pred 40 rokmi v Slovenskom 
n árodnom povstaní začala rodiť naša sloboda, vydávajú dnes slobodném1..1 
ľudu a národu svoje poklady v podobe nových zásob nerastných surovín 
a podzemnej vody. 

Úlohy, kitoré pred rezortom SGÚ v budúcom období stoja, nie sú malé. 
Dosiahnutý rozvoj materiálno-technickej záklčdne, kvalifikačná štruktúra pra
covníkov a sociálny rozvoj vytvárajú optimálne predpoklady na splnenie n á
ročných úloh rezortu v posledných rokoch 7. 5RP a v príprave na r ealizáciu 
ú loh 8. 5:RP. 

Vzdajme nold všetkým hrdinom a bojovníkom v Slovenskom národnom po
vstaní a pri všetkých, aj tých skromných pamätníkoch v našich h orách po
ložme kyticu kvietkov uvitú z našej vď<aky za ten krásny a mladý socialistický 
život, za štyri desaťročia slobodných a mierových rokov, v ktorých sa naplňa. 
nehynúci odkaz slávneho Slovenského národného povstania. 

Výsledky geologického výskumu Západných Karpát 
a rozvoj Geologického ústavu Dionýza Štúra 

za ostatných 15 rokov (1969-1984) 

JAN GAŠPARIK 

Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

Geologický výskum Slovenskej socialistickej republiky, ktorý uskutočňuj e 

Geologický ústav Dionýza Štúra, je v súlade s celoštátnou vedecko-technicko u 
politikou vytýčenou zjazdmi KSČ a KSS a nadväzuje na poútívne výsledky 
z minulých rokov. 

ústav v posledných 10-15 rok och okrem teoretického bádania vykonáva aj 
r ozsiahlu činnosť v rámci aplikovaného rozvoja geologických vied vcelku 
a v niektorých jeho špeciálnych disciplínach. Výsledky výskumu poskyt u_jú 
poznatky o genetických podmienkach akumulácie nerastných surovín, o mig rá-
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cii pitnej a minerálnej vody, teda z hydrogeológie, ďalej sa študujú pomery 
mechaniky a dynamiky hornín a procesy premeny hornín. Výsledky sys•te
matického regionálneho geologického výskumct sa využívajú v širokom spektre 
národného hospodárstva, v rade rezortov a odvetví, najmä pri územnom a r a
jónovom plánovaní významných národohospodárskych stavieb (jadrové elek
t rárne, prečerpáv,acie elektrárne, ochrana životného prostr edia, ochrana lieči

vých vodných zdrojov atď.), v bílancovaní perspektívy surovinovej základne, 
v stavebníotve, vodohospodárstve, v ťažkom a ľahkom priemysle, v poľnohos
podárstve atď. Výsledky geologického výskumu sú teda jedným zo súborov 
základných a prvých informácií potrebných pre riadenie významných odvetví 
národného hospodárstva. 

Podiel aplikovaného a základného geologického výskumu v rozvoji národného 
hospodárstva za posledných 15 rokov 

V 5., 6. a 7. 5RP bolo ťažisko regionálneho geologického výskumu Západných 
Karpát na území SSR v spracúvaní prioritných oblasti z pohľadu využiha vý
sledkov výskumu v národnom hospodárstve a v prehlbov aní vedeckého b á
dania vývoj.a a stavby vrchných častí zemskej kôry v Západných Karpatoch 
na území SSR. Oblasti boli spracované formou geologických máp topografic
kých listov 1 : 25 OOO a regiónov v mierke 1 : 50 OOO. 

V období rokov 1971-1975 bolo ukončených a prost redníotvom GúDš 
a Geofondu predložených odbornej verejnosti 49 topografických listov mierky 
1 : 25 OOO a roku 1976-1980 72 topografických listov 1 : 25 OOO. Všetky mapy 
bolí spracované podľa platných smerníc, doplnené textovými vysvetlivkami 
a inými prílohami. V období 1981-1984 bolo plánovaných 57 listov, z toho 
46 je už dokončených. Spolu je zmapovaných asi 45 % územia SSR. 

V t om istom období boli do používania odbornej verejnosti odovzdané mapy 
17 regiónov v mierke 1 : 50 OOO, čo je asi 1/J územia SSR. 
Výskum tektonickej stavby, faciálnej analýzy, lítológíe, paleogeografíe, bíostrati

grafie, petrografie vyvretých, metamorfovaných a sedimentárnych hornín j e 
v GúDS priamo zameraný na skvalitnenie geologickej mapy, ktorá je koneč
ným výsledkom celej činností. K vaMu geologickej mapy zhotovenej v rámci 
regionálneho geoiogického výskumu stále overuje prax a v ýsledky využívajú 
podniky rezortu SGÚ, ako ,aj iných rezortov. 

Výsledky výskumu nerastných surovín zaisťované vo fo rme prognóznych 
zdrojov cestou realizačných výstupov sa odovzdávajú do vyšších etáp geo
logického prieskumu, najmä do etapy vyhľadávania. Od etapy mineralogicko
ložiskových štúdií jednotlivých objektov s,a v ostatnom období prešlo ku 
komplexnému hodnoteniu vybraných rudných rajónov vy užitím moderných 
metodík výskumu v širšom meradle (pozemná a letecká geofyzika, g eochémíd, 
izotopový výskum, metalogenetická analýza) s cieľom určiť vyhľadávacie fakto ry 
a kritériá a stanoviť rudné prognózy v jednotlivých oblastiach. Podiel ložis
kového výskumu vzhľadom na celosvetovú výskumnú činnosť GúDš vzrástol. 
Okrem oddelenia nerastných surovín sa ložiskovou problem atikou zaoberá a j 
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oddelenie izotopovej geológie a oddelenie mineralógie a geochémie. Vo zvý
šenej miere sa využíva tímová práoa. Do p racovných kolektívov r iešiacich 
štátne úlohy ložiskového výskumu sú zapojení aj pracovníci z oddelení regio
nálneho geologického výskumu. 

Metalogenetický výskum GúDš sa koncentruje na Cu, Pb a Zn porfýrový 
typ mineralizácie do oblasti stredoslovenských neovulkanitov, antimonitového 
a pyritovo-meďnatého zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí , volfrámového 
zrudnenia na južných svahoch Nízkych Tatier a na styčnú zónu veporika a ge
merika so zameraním na Ni-Co a W zrudnenie. Priniesol rad podnetných vý
sledkov, najmä pri overovaní W zrudnenia a P b-Zn-Cu vt rúsenej mineralizácie 
v oblasti Pukanca. Výsledky týchto výskumov už realizoval Geologický 
prieskum v etape vyhľadávacieho prieskumu. Súčasťou výskumného programu 
bolo aj riešenie otázok metalogen etického vývoja a jeho syntéza. Spolu s ÚÚG 
sa pripravila metalogenetická m apa ČSSR v m ierke 1 : 500 OOO aj s t extovými 
vysvetlivkami. V rámci nej sa urobilo metalogenetické rajónovanie, objas nili 
sa vekové a priestorové zákonitosti mineralizačných procesov Západných Karpát 
a obsahuje aj izotopové a termálne údaje o zrudnení a mnohé ďalšie dát a 
o rudných rajónoch. ústav v oblasti metalogenetického a prognózneho oceňo
vania spolupracuje v rámci RVHP na téme 1.14. Zostavenie prehľadnej meta
logenet ickej m apy 1 : 1 OOO OOO európskych štátov a členov RVHP a SFRJ. 
Geologickým podkladom pre metalogenetickú mapu je štruktúrnoformaéná 
mapa Západných Karpát ,a mapa hlbinnej geologickej stavby. 

Výskum stredoslovenských neovulkanitov sa zameral na vulkanick o-pluto
nickú formáciu južnej časti novobansko-kľakovskej vulkanicko-tektonickej zóny 
v oblasti Rudno - Brehy - Pukanec - Gon dovo. Okrem klasického žilného 
zrudnenia Pb, Zn, Cu . Au, Ag, ktoré sa v min ulosti ťažilo, sa v hlbšej ú rovni 
zistili nové typy: a) v mezozoickom substráte skarnový typ P b-Zn-Cu zruc1-
nenia v značnej hlbke (1000-1400 m ) a b) Cu-Mo po~J ý rový t yp priestorovo 
a geneticky sa viažúci na metalogeneticky špecializovanú t ati arsku granodio
ritovo-podýrovú intrúziu. 

Nu južnom okraji rudnej zóny Rudno - Brehy - Pukanec leteck á gama
spektrometria identifikovala rozsiahlu severojužne orientovanú draselnú ano
máliu (1 X 5 km do 5 % K). Vykonané práce (geofyzika, pôdna geochémia, 
mapovanie, vrtné práce) anomáliu potvrdili, ale jej predpokladaná väzba na 
zvýšený obsah Pb, Zn, Cu, Au, Ag sa n epotvrdila. Z ,toho vychodí závažná 
zákonitosť, že draselné anomálie vo vulkanických oblastiach nesignalizujú 
vždy aj rudné koncentrácie tak, ako sa to doter az chápalo. 

V centrálnej zóne J ,avoria komplexný výskum zistil dve vekovo odlíšiteľné 
etapy mineralizácie a s nimi späté hydrotermálne premeny. 

Objektom výskumu v Spišsko-gem er skom rudohorí je antimonitové zru d
nenie a pyritovo-chalkopyritové rudy stratiformného typu. Výskumné práce 
(geologické mapovanie. vrty, geofyzika, geochémia) v antimónovom pásm e 
Spišsko-gemerského rudohoria prebiehajú v jeho západnej časti medzi Betlia
r om a Bystrým potokom. 

Výskum prvého úseku pásma m edzi Čučmou a Volovcom sa skončil vypo
čŕtaním prognóznych zdrojov a odovzdaním do etapy vyhľadávacieho priesku-



J. Gašparik : Výsledky geologického v ý skumu Z. K. a rozvoj GÚDŠ 

mu. D efinovali sa štyri rudonosné štruktúry zlomového charakteru, ktoré sú 
pokračovaním už ťažených Sb ložísk. Nová je štruktúra doliny Ján, Kobyli.ar 
a v oblasti Zlatého stola. Sb žily spolu s Au, pyritom, ar zenopyritom, živcom 
a turmalínom sa geneticky viažu na alpínske granitoidy. Doteraz sa vypočítali 
prognózne zdroje. 

Výskum stratiformných pyritovo-chalkopyritových rúd prebiehal v okolí 
ložiska Smolník a jeho cieľom bolo overiť bezprostredné západné a východné 
pokračovanie ložiska. Predpokladá sa prirodzené faciálne vyklinenie ložiska, 
h lavne na V. Na západné pokračovanie tohto ložiska sú r ozdielne názory. 
V ostatnom čase sa tu predpokladá tektonický zásah do priebehu zrudnenia. 

Pri overovaní magnetickej anomálie vrtom KV-3 pri R ochovciach sa v styč

n ej zóne gemerika a veporika v telese amfibolovcov v h lbke 690,0-691,7 m 
zistilo Ni-Co zrudnenie situačne sa viažúce na bázu intru zívneho telesa. Moc
nosť polohy je cca 1,2 m a kovnatosť 0,9 % Ni. Minerálna asociácia je pestrá, 
zastúpené sú predovšetkým sulfidy Ni, Cu, Co, pyrit, pyrotín, magnetit, ilme
n it a i. Genéza zrudnenia sa vysvetľuje likváciou. Ale sú aj náhľady, že m ôfo 
ísť o mobilizáciu horninotvorných minerálov (najmä olivín) mladým alpínskym 
granitom, ktorý vystupuje v podloží bázického telesa. Rovnako sa predpo
kladá, že v okolí známe východy amfibolíckých gabier by mohli mať v hlbšíd1 
častiach vyvinuté podobné zrudnenie. 

Pôdna geochemická prospekcia v zóne Rochoviec identifikovala výraznejšie 
anomálie Pb, Zn, Cu, As, Sb. Dominantná je sekundárna aureola volfrámu 
na J od Rochoviec. V súčasnosti sa začínajú orientačné vrtné práce na overenie 
p rimárnej zóny. 

Cenné výsledky sa dosiahli pri overovaní volfrámovej m ineralizácie na juž
ných svahoch Nízkych Tatier. Na základe regionálnej šlichovej prospekcie 
bola vytypovaná oblasť medzi Sopotnicou a Vajskovskou dolinou, v ktorej 
z viacerých pozitívnych anomálií scheelitu bol na podrobnejšie overenie vy
bratý úsek Jasenie-Kyslá. Podrobné šlichovanie, pôdna geochémia, geologick é 
mapovanie, vrtné a banské práce v komplexe migmatitov a amfibolitov loka
l izovali primárne volfrámové zrudnenie a kremeňové žily s Au. Zónu zhod
notila záverečná správa odovzdaná roku 1982 Geologickém u prieskumu, ktorý 
v súčasnosti v ,tejto oblasti vykonáva vyhľadávací prieskum. 

Z ďalších genetických a časových faktorov mineralizácie treba uviesť, že sa 
nevylučuje, že zrudnenie je staršie, variské, alpínsky t epelne prepracované 
a premiestnené. Zrudnenie je v migmatitoch a v amfibolitoch a lokalizáciu 
mineralizácie podmieňuje hlavne topomineralogický vplyv okolného prostredia. 

Zrudnenie je morfologicky zložité a koncentruje sa v p rekremenených zó
nach. Volfrám sa viaže na scheeli<t a v menšej miere na v olframit a ferberit. 
D alej sú •tU-- zastúpené sulfidy Cu, Pb, Zn, Sb a ďalších kovov. S mineralizáciou 
vystupuje aj kalcit. Výsledky z oblasti Bielej Vody, V ajskovskej a Lom
nistej doliny sa t. č. spracúvajú. 

Významne sa na výskume nerastných surovín v teoretickej rovine, hlavn e 
v otázke genézy chalkofilných rudných komponentov zúčastňuje izotopové labo
ratórium. V oblasti nerastných surovín sa zameralo najmä na otázky genézy. 
Bola r ozpracovaná a aplikovaná metóda izotopovej analýzy síry, spracovali sa 
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ňou niektoré polymetalické ložiská, všetky Sb ložiská, barytové ložiská a py-
ritovo-pyrotínové ložiská Západných Karpát . Zistilo sa, že zdrojom síry v poly
metalických ložiskách a Sb ložisk ách Západných Karpát sú magmatick é pro
cesy. Pri niektorých barytových ložiskách sa evidentne preukázal vznik síry 
v morskom prostredí. 

Údaje o genéze síry, uhlíka a vody sú cenné z hľadiska vysvetľovania m n o
hých vedeckoteoretických aj praktických otázok spätých s výskumom metalo
genézy Západných Karpát. 

Základné organizačné predpoklady na teoretickú prípravu výskumných prác 
na ropu a zemný plyn vytvoril,a štátna úloha Výskum hlbokých štruktúr Zá
padných Karpát z hľadiska výskytu živíc predložená roku 1971. Na ňu v r o
koch 1981- 1986 nadväzuje štátna úloha Geologický výskum perspektívnych 
oblastí na výskyt ložísk r opy a zemného plynu. 

Doterajšia výskumná činnosť v problematike výskytu živíc vychádza z ropno
geologického zhodnotenia stavby Karpát. Využíval sa pritom komplex pra
covných metód - geofyzika, tektonika, stratigrafia, sedimentológia, geochémia 
a i. 

Výskumné práce sa sústredili do troch hlavných oblastí: do flyšového pásm a, 
pribradlovej zóny a podložia vnút rokarpatského palogénu. 

Vo vnútrokarpatskom paleogéne v okolí Lipian (východné Slovensko) na zá-
klade objavov zemného plynu vo vrte Lipany-1 už prebieha vyhľadávací 

prieskum. V súčasnosti podložie vnútrokarpatského paleogénu overuje vr t 
Sariš-1, situovaný na elevačnej štr uktúre západne od Lipian. 

Pozitívne výsledky sú aj z pribradlovej zóny. Na západnom Slovensku vo 
vrte Lubina-1 v hibke pod 2800 m , a najmä v intervale 3080-3089 m, sa zistili 
výrazné prejavy zemného plynu s obsahom vyšších uhľovodíkov, čo je p ríznak 
plynových ložísk spätých s výskytom ropy. 

Na východnom Slovensku sa v tejto zóne dokončil vrt Hanušovce-1 (do 
hibky 6003 m). Zistil výrazné prejavy zemného plynu hlavne pod hlbkou 
4000 m, pod nasunutím bradlového pásma n a mag urskú jednotku. Na hanu
šovskej štruktúre sa overilo 6 mld m 3 zemného plynu v kategórii D2. 

Vo flyšo vom pásme bol doter az vyhíbený iba jeden hlboký oporný vrt , a to 
Smilno-1, k torý overoval ropno-geologické pomery zborovsko-svidníck ej ele
vácie v magurskom príkrove. Dosiahol híbku 5700 m a zistil dva výrazn é h ori
zonty zemného plynu. Hlbší, v intervale 5600-5700 m s ložiskovým tlakom 
82,75 MPa, sa viaže na spodnú štrukt úru, k torú tvoria menilitové vrstvy. 
Vo vyššie ležiacom intervale (2990- 3015 m) sa po čerpacích skúškach vypo
čítala produkcia zemného plynu 317,300 m:3/24 hod. Ložiskový tlak m al hod
notu 39,60 MPa a teplota 105 °C. Obzor leží v inoceramových vrstvách (vrchná 
krieda - paleocén) .magurského príkrovu . 
Súčasne so spomenutým výsk umom sa v niekoľkých etapách hodnotilo pred

n eogénne podložie viedenskej panvy, vykonávala sa mikroanalýza horn inových 
formácií s ohľadom na kolektorové vlastnosti a úspešne sa rozvinul výskum 
r ozptýlenej organickej hmoty v horninách. 

Doterajšie pozitívne ropno-geologické výsledky pri výskume hlbokých štruk
túr Karpát sú dobrým východisk om do ďalší ch rokov, ako aj do 8. 5RP. Bu-
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deme pokračovať vo výskume východoslovenského flyšového pásma, pribrad
lovej zóny aj podložia vnútrokarpatského paleogénu. 

V západnej časti Karpát čakajú ústav veľmi rozsiahle práce. Treba t u do
plniť sieť regionálnych seizmických meraní, prehodnotiť geologickú stavbu a vy
medziť štruktúry nádejné na výskyt ropy a plynu. 

Z metodického hľadiska je dôležitý poznatok, že odpoveď na otázku poten
ciálnych možností akumulácie prírodných uhľovodíkov v predterciérnych útva
r och Západných Karpát prináša iba komplexný výskum. 

Oddelenie inžinierskej geológie GÚDŠ začalo svoju činnosť 1. októbra 1930 
a malo dvoch pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Počet pracovník ov 
oddelenia vzrástol na 14, z čoho j e 11 s vysokoškolským a 3 so stredoškolským 
vzdelaním. Oddelenie je na Galvániho ul. a v Košiciach. 

úloha riešila dva čiastkové problémy: inžinierskogeologické mapy v mierke 
1 : 10 OOO s presnosťou 1 : 25 OOO a výskum zosunov. 

V rámci zostavovania základných inžinierskogeologických máp boli v oblasti 
košicko-prešovského urbanizačného regiónu zhodnotené súbory inžiniersko-
geologických máp zobrazujúce rozlohu 253 km2. Boli spracované oblasti 
Košice-Myslava, Ťahanovce a Drienov. 

Ťažisko prác v oblasti výskumu zosunov spočívalo hlavne v ich regis trácii. 
V sledovanom období vykonali pracovníci registráciu v oblasti Žilinskej, Tur
čianskej, Rimavskej, Žiarskej a Zvolenskej kotliny, v oblasti Javorníkov, Ky
suckých Beskýd, Kysuckej vrchoviny a časti Kremnických a Štiavnických 
v rchov. 

V rámci registrácie zosunov vykonáva oddelenie aj expertíznu činnosť v sú
vislosti s projektovaním ciest. V uplynulom roku vypracovalo projekt štátnej 
úlohy RVT a v apríli 1984 bol zoponovaný. 

Od roku 1971 zaznamenala hydrogeológia na Slovensku mnohé pozoruhodné 
výsledky a svojím po'd:Ietom prispela k rozvoju celej spoločnosti . V rokoch 
1971 až 1978 Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave skončil etapu zá
kladného hydrogeologického poznávania územia SSR spracovaním edície zá
kladných hydrogeologických máp v mierke 1 : 200 OOO. Bola t o jedna z naj
významnejších úloh hydrogeologického výskumu v tomto období. Edícia je 
uceleným súborom máp pripraveným na princípe dvojlistových máp - hydro
geologickej a chemizmu podzemných vôd, doplnených textovými vysvetlivkami. 

Hydrogeologický výskum súčasne prebiehal v regiónoch s horšími pod
mienkami na akumuláciu väčších zdrojov podzemnej v ody, ako je paleogén 
Levočských vrchov, neovulkanity Slanských vrchov, neovulkanity v oblasti 
Žiarskej kotliny, Zlatých Moraviec, medzi Zvolenom a K rupinou. Výsledkom 
bolo nielen spoznanie základných zákonitost í obehu a režimu podzemných vôd 
jednotlivých regiónov , vymedzenie hydrogeologických štruktúr, p rognózne 
kvantitatívne a kvalitatívne ocenenie zdrojov podzemnej vody, ale aj vyme
dzenie vodohospodárskych prognóznych oblastí, posúdenie zdrojov znečisťo

vania a problémov ochrany podzemných vôd. Výskum zdokumentoval približne 
900,0 1. s - 1 využiteľných zdrojov podzemnej vody overených vrtnými prácami. 
Potvrdzuje to efektívnosť hydrogeologického výskumu a možnosti bezpro
stredne využívať jeho výsledky v praxi. Napr. z Chočských vrchov a z oblasti 
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Liptovská Porúbka v Nízkych Tatrách boli na základe výsledkov výskumu 
využité zdroje vody pre skupinový vodovod v Liptovskej kotline, v oblasti 
Liptovskej Tepličky sa časť vody zo štruktúry už dnes využíva v spišsko-poprad
skom sk upinovom vodovode zásobujúcom oblasť Poprad - Spišská N ová Ves , 
ďalšie zdroje overené v neovulkanitoch strednéh o Slovenska sa dnes vy užívajú 
na zásobovanie Zvolena a Levíc. 

Vo všetkých regiónoch dovedna bolo ako pr ognózne využiteľné zdroje d o
kumentovaných a hydrogeologickými vrtmi overených minimálne 700,0 1 . ,,- 1 

podzemnej vody. 
Súčasťou hydrogeologického výskumu okrem obyčajn5· ch vôd boli a j mine

r álne vody Slovenslm. Významné je zhodnotenie jódobrómových v.ôd Sloven 
ska a vymedzenie perspektívnych oblastí na získanie nových zdrojov. Dokončil 

sa hydrogeologický výskum minerálnych vôd Pohronia, kde vrty over ili n ové 
zdroje minerálnej vody vo Zvolene, v oblasti Čačina a Čerína. V Lip tovskej 
kotline vrty overili nové zdroj e minerálnej v ody v Sliačoch (teplota vody 
21,0 °C, výdatnosť 4,0 1. s-1), v najbohatšej oblasti minerálnych vôd v ok olí 
Bešeňovej (teplota vody 33,8 °C, výdatnosť 22,0 1. s - 1) a v Liptovskej Št iavni ci 
(teplota 21,3 °C, výdatnosť 10,0 1. s- 1). Nie menej významné je aj zistenle 
termálnej vody vrtom v Oraviciach (teplota 28,5 °C, výdatnosť 35,0 1. s - 1) . 

Zákliadný výskum g eotermálnych zdrojov v n ašom ústave od r. 1971 pre
bieha na základe ideového projektu Základný výskum priestorového r ozlo
ženia zemského ,tepla a vyhľadávania vysokot ermálnych vôd v Západných 
Karpatoch, ako aj projektu Základný výskum priestorového rozloženia zem
ského tepla a geotermálnych zdrojov v Západných Karpatoch. 

Od začiatku sa ústav tejto problematike venuje v spolupráci s Geofyzikou 
Brno, závod Bratisl1ava (geofyzikálny výskum perspektívnych štruktúr a geo
termický výskum Západných Karpát) , ďalej s G eologickým prieskumom Spiš
ská Nová Ves, závod Nová Baňa (technické práce v komárňanskej kryhe), a za 
hraničným dodávateľom technických prác VIKKUV Budäpešť (centrálna depr e
sia podunajskej panvy, Liptovská kotlina, levick á k ryha a lakšárska elevácia 
viedenskej panvy). Inžiniersku činnosť v rámci dodávky z MĽR vykonáva p re 
náš ústav IGHP Žilina (J. Hramec). Od roku 1979 sa na výskum e geotermál
nych zdrojov v rámci štátnej úlohy ústavu zúčastňuje VÚGI Brno (technolo
g ické problémy - inkrustácia, korózia, reinjektáž) a VÚVH Bratislav a (vo
dárske problémy - čistenie a úprava tepla zbavenej vody). 

V uplynulom období sa v komárňanskej kryhe vyhibili 3 vrty, v cent rálnej 
depresii 15 vrtov , v Liptovskej kotline 1 vrt a 2 vrty v lakšársk ej elev ácií. 
Ich( hlbka sia pohybuje od 210 m do 2800 m. Z 21 vrtov je 18 pozitívny ch 
a 1 má funkciu. geotermálneho pozorovacieho v r tu. Vr ty overili a si 280 1. s - 1 

s teplotou v rozmedzí 40-80 °C. Pri tepelnoD_:. spáde _do. 20 °C t o predstavuje 
výkon v hodnote asi 45 MW. 

Doterajší výskum obj asnil základné podmienky rozšírenia zdrojov geoter
málnej energie (výskyt vhodných k olektorov, priaznivé geotermické pom ery), 
vymedzené perspektívne oblasti (24) , hodnotené perspektívne zásoby (v 14 ob
lastiach pri t epelnom spáde do 20 °C ide asi o 570 MW), pričom s ú progn ózne 
zásoby výskumný-mi vrtmi overené v 3 oblastiach. Na realizáciu výskumn ých 
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vrtov je zhodnotená Žiarska, Liptovská a Bánovská kotlina, ,trnavský a topoľ
čiansky záliv. Overené sú geotermálne vody s vhodnými parametrami na vy
k urovanie sídliska Galanta-sever a nemocnice. Je dokončená projektová úloha 
n a výstavbu reinjektážnej stanice v Podhájskej. 

Vodu geotermálnych vrtov, a to nielen výskumných, ale aj prieskumno-ťa
žobných dnes využíva 8 poľnohospodárskych závodov n a vykurovanie skle
níkov a fóliovníkov, 2 závody na vykurovanie sociálno-hospodárskych a pre
vádzkových budov, ďalej na vykurovanie športovej haly, na vykurovanie re:s
'1:aurácie, 1 závod na vyhrievanie banskej šachty a na S lokalitách vo sfére 
cestovného ruchu asi v 20 bazénoch. 

Stručný prehľad činnosti laboratórií ústavu 

V oblasti mineralógie a geochémie bol výskum zameraný na rudné žily 
s cieľom riešiť základné mineralogické problémy paragenézy, sukcesie a sta
novovania mineralogických procesov. Súčasne sa sledovali niektoré fyzikálne 
vlastnosti minerálov a ich chemizmus na potreby technologického hodnotenia 
r úd. 

Samostatnou oblasťou bolo štúdium karbonátových šošoviek z oblasti Nižnej 
Slanej, východného pokračovania pruhu Hanková - Volovec, ako aj mohut
n ých karboná-tových šošoviek dolomitovo-magnezitového char,akteru navŕta

ných pri Vlachove. Na týchto lokalitách sa po prvýkrát a vo väčšom rozsahu 
v gelnickej skupine zistil slabo železnatý magnezit. 

Osobitnou úlohou bolo získať náhradnú surovinu na piešťanské liečivé 

bahn o. Ako vhodná sa ukázala spraš, ktorá sa do obtokového ramena dostáva 
p r ostredníctvom potoka Banka. 

Osobi1tnú zmienku si zasluhujú výsledky výskumu minerálnej, termálnej 
a zrážkovej vody, pri ktorý ch sa použiii vlastné analyt ické postupy s veľkou 
presnosťou stanovovania. Úspešne bola dokončená aj úloha Rozpracovanie me
t ód ochrany podzemných vôd pred znečistením, ktorá sa plnila v spolupráci 
s CGú, SGÚ a Ministerstvom g eológie ZSSR. 

Činnosť centrálneho laboratória elektrónovej mikroanalýzy je rozsiahla. 
Výsledky v rámci výskumu Západných Karpát sa týkajú najmä zlata v arzeno
pyrite, viazania Ag a stopových prvkov v tetraedrite, výskum ložísk scheelitu, 
termodynamiky metamorfných komplexov atď. 

Izotopový výskum síry evaporitov Západných Karpát umožnil stratigraficky 
ich zaradiť, vzájomne korelovať rozličné evaporitové formácie a tektonicky 
interpretov1ať územie. Preukázal sa aj vplyv sladkej vody na tvorbu niekt orých 
evaporitov. Preskúmané sú evapority z hlbokých vrtov celých Západných Kar
pát od permských formácií až po neogénne. 

Skúmalo sa izotopové zloženie kyslíka a uhlíka v karb onátových schránkach 
fosílnych a recentných moluskov s ohľadom na možnosť využívať ich pri rie
šení paleotermometrických, paleoekologický ch a paleogeografických problémov 
sedimentárnych komplexov. 

Sledovala sa charakteristika distribúcie izotopov S, O. H/D a C polymeta-
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lického ložiska v B. Štiavnici a výsledky sa použili na genetické závery. Podľa 
izotopov O a H sa na tvorbe žilnej výplne zúčastnila hlbinná aj meteorická 
voda. V Západných Karpatoch sa prvýkrát získali priame dôkazy o izotopo
vom zložení hydrotermálnych roztokov. Výsledky izotopových výskumov maj ú 
význam pre zhodnotenie metalogenézy spätej s neovulkanitmi. 

Jednou z h!avných činností ústavu je zverejňovanie výskumných výsledkov. 
Toto poslanie plní GúDš hlavne vydávaním geologických máp a geologických 
publikácií tlačou. 

V tlači geologických máp sa ústav v období posledných 15 rokov so súhla
som SGÚ zameral na vydávanie geologických máp regiónov v mierke 
1 : 50 OOO . Túto orientáciu si vyžiadalo najmä úsilie čo najrýchlejšie posky
tovať národnému hospodárstvu výsledky výstupov vo forme geologických 
máp vhodnej mierky a v dostatočnom množstve. 

V tej-to edícii vydal ústav v hodnotenom období 12 geologických máp regió
nov v mierke 1 : 50 OOO a 1 mapu v mierke 1 : 100 OOO, pričom viaceré mapy 
sú dvojdielne. Tak sa mapami vydanými tlačou v edícii regionálnych geolo
gických máp pokryla asi tretina územia SSR. 

Na vydávaní edície hydrogeologických a hydrochemických máp v mierke 
1 : 200 OOO celoštátneho charakteru sa ústav zúčastnil 11 listami. Do konca 
tohto rok,a bude vytlačených 5 listov: Bratislava, Nitra, Lučenec, Rimavská Seč, 

Poprad, v tlači je list Michalovce a Svidník, do tlače sa pripravuje list T rnav a 
a Košice. 

V edícii ,tematických máp treba osobitne vyzdvihnúť atlasové vydanie tektJ
nickej mapy KBGA (9 listov) v mierke 1 : 1 OOO OOO v spolupráci s UNESCO. 
Ďalej sú to tematické mapy mierky 1 : 500 OOO, a to Tektonická mapa ČSSR, 
spolu s úúG, Mapa minerálnych vôd ČSSR a Mapa kvartéru Slovenska. V mier
ke 1 : 1 250 OOO ústav vydal súbory paleogeografických máp neogénu a kvar 
téru Slovenska. V tlači j e inžinierskogeologická mapa Záhorskej nížiny 
1 : 50 OOO. 

ú stav chce trend vo vydávaní regionálnych geulogických a účelových máp 
udržať, a to hlavne v mierke 1 : 50 OOO ako základného podkladu pre pláno
vanie ďalšieho rozvoja národného h ospodárstva, regiónov na tvorbu a ochranu 
životného prostredia. 

Aj v tlači geologických publikácií sa v hodnotenom období prejavil vzostup, 
a to tak rozšírením počtu knižných sérií, ako aj rozsahom vy daný ch h árkov. 

Aj v organizačnom usporiadaní, v m ateriálno-t echnickom a kádrovom zabez
pečení v rokoch 1969-1984 možno sledovať značný vzostup. V apríli 1982 
sa zriadilo detašované pracovisko ústavu v Košiciach na vykonávanie geolo
gického výskumu východného Slovenska. 

Súčasfou ústavu je centrálne laboratórium elektrónovej mikroanalýzy zria
dené rozhodnutím predsedu SGÚ č . 6100/ 80 od 1. 11. 1980. 

Všetky neinvestičné prostriedky pridelené ústavu na riešenie úloh št átneho 
plánu RVT, rezortných a ústavných úloh, ako aj ostatnú činnosť ústavu sú 
zo štátneho rozpootu. Roku 1969 neinvestičné výdavky boli dovedna 52 213 tis . 
korún, plán na rok 1984 je 124 300 tis. Kčs (t. j . takmer dvaapolkrát v iac a k o 
v roku 1969). 
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Dôkazom naliehavej potreby zabezpečiť pre našu republiku surovinové zdro
je, zdroje úžitkovej a geotermálnej vody a i. je fakt. že zo štátneho rozpočtu 

b oli v 5. 5RP ústavu na neinvesitičné výdavky poskytnuté prostriedky vo 
výške 392 908 tis. Kčs , ale v 6. 5RP už vo výške 640 934 tis. Kčs (index rastu 
1,63) . Na 7. 5RP dostal ústav 700 OOO tis. Kčs . 

V počte pracovníkov nastal oproti východiskovému roku podstatný rast v ka
t egórii vedeckých pracovníkov, ktorých prepočítaný stav 34,8 roku 1969 vzrástol 
na 66. Výrazne sa zvýšil aj počet vedecko-technických pracovníkov a odborných 
p racovníkov s vyso.koškolským vzdelaním. 

Od roku 1969 sa na potreby výskumu zakúpili uniká tne prístroje a zaria
denia, ako sú elektrónové stereomikroskopy JSM-U 3, JSM-840 , mikrosonda 
.}CXA-733 U, automatický mikroskopický analyzátor P 20, špeciálne polari
začné mikroskopy, hmotné spektrometre typu MI-1305, GD-150, atomicko
absorpčný derivatograf do 1500 °C, vákuová aparatúra na káliovo-argónovú me
tódu, infračervený spektrometer model 597 PE a i. 

Ostatné prostriedky sa vynaložili najmä na rozšírenie b ežných zariadení n a 
terénny a Laboratórny geologický výskum, ako aj na inováciu zastaraných 
a opotrebovaných výkonových zariadení. 

Na zabezpečenie terénneho výskumu boli z investičných prostriedkov od roku 
1969 vybudované sklady hmotnej dokumentácie, a to v Bratislave, v Betliari, 
V ranove, Hliníku nad Hronom, ako aj terénne základne v Betliari a v L. Jáne. 

Rozvoj podniku Geologický prieskum Spišská Nová Ves 
od vzniku Slovenského geologického úradu Bratislava 

JÁN BARTALSKÝ 

Geologický prieskum, n. p., Markušovská cesta, 052 40 Spišská Ková Ves 

Geologický prieskum bol jedným z podnikov, ktoré r oku 1969 prešli z celo
štátne riadenej sféry do rámca r ezortu Slovenského geologického úradu bez 
zásadnejších organizačných zmien. Vytvorenie rezortu a jeho rozvoj sa naplno 
premietli aj do vývoja podniku. 

Rýchly rozvoj národného hospodárstva od nástupu nového vedenia stran" 
a štátu na jar 1969 a potom závery zjazdov KSČ kládli z roka na rok väčšie 
požiadavky na ťažbu domácich surovín všetkých druhov. Rastúca potreba su
r ovín sa priamo odráža vo vyhľadávaní, overovaní , prieskume a odovzdávaní 
nových ložísk nerastných surovín. Nastalo obdobie obrovského rozmachu geo
logického prieskumu, ktoré možno porovnáv,ať azda iba s obdobím budovania 
socializmu v našej vlasti v rokoch 1952-1957. 

Kým roku 1969 predstavoval objem výkonov podniku 155 mil. Kčs , roku 
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197 5 246,3 mil. Kčs , roku 1980 327,3 mll. Kčs, vlani už d osiahol 392,7 m il. Kčs , 

teda rast o 153 %. Záujem štátu o nzvoj surovinovej základne dokumentuje 
podiel výkonov geologickoprieskumných prác financovaných zo štátneho roz
počtu: 1969 64,6 mil. Kčs, 1975 119,7 mil. Kčs, 1980 151,3 mil. Kčs a v roku 
1983 222,7 mil. Kčs, t . j. za 15 rokov rast o 248 %. 

Výriazne sa zvýšili aj finančné prostriedky na geologický prieskum , ktor ý 
podnik vykonával pre ťažobný r ezort. Tie dokumentujú úroveň pr iameh:::i 
osvojovania ložísk a zvyšovani8. ťažby surovín . Roku 1969 bol tento obj em 
69 mil. Kčs, roku 1975 75,6 mil. Kčs a roku 1938 90 mil. Kčs. Za 15 rokov je 
to rast o viac ako 30 %. 

Za ostatných 15 rokov bolo v o všetkých etapách prieskumu záverečnými 

správami, príp. výpočtom zásob ukončených 759 prieskumných akcií , z toho 
napr. uhoľných 38, rudných 136 a n erudných 400. 

V rovnakom období podnik odov;o.clal na priem yselné využívanie 188 ložísk 
alebo revírov n erastných surovín všetkých druhov, napr. r udných ložísk 2L. 
uhlia a lignitu 8, stavebného kameúa 44, štrkopiesku 30 . tehliaľskych surovín 30, 
m astenca 3, magnezitu 4, cementárskych surovín a vápenca 12 , kernm ických 
surovín, bentonitu a peľlitu 8, dekoračného kameúa 7, dolomitu 8 a i. Z t ý ch
to ložísk sa vo veľkej miere už ťaží, resp. sa pripravuje alebo prebieha inves
tičná výstavba. 

V rade neľastných surovín sa dosiahli n ové, n eraz v minulosti ani n epred
kladané geologické výsledky. Veľmi markantné je to najmä v uhlí ,a lignite . 
Návľat k získavaniu energie z pevných palív viedol ku komplex n ému prehodno
teniu surovinových možností Slovenska a ukázalo sa, že skúmané a využívané 
klasické ťažobné revíry, ako je Handlová, Nováky, Cigeľ, Modrý Kame11, ešte 
nie sú ložiskovo ohraničené, ako sa predpokladalo. Významné sú naj m ä geo
logické výsledky v revíre Nováky, a to ako pri ohraničovaní ložiska v severnej, 
severozápadnej a severovýchodnej časti , tak v nadložnom aj podložnom sloji. 

Dôležité je objavenie pokračovania handlovského ložiska smerom na J V, a to 
Bj napriek veľ kej híbke 1a komplikovaný m geologickým pomerom. 

V modrokamenskej uhoľnej panve sa dosiahli dobré výsledky, a to pokiaľ 
ide o pokračovanie ložiska západne od súčasného dobývacie ho priestoru, ale a j 
v zabezpečovaní zásob na treťom sloj i. Priaznivé výsledky sú a j v oblasti 
Ľuboriečka - Červeňany, aj keď je tam vyhľ adávací prieskum iba v začiatkoch. 

Ale najvýznamnejší ú spech sme dosiahli v Záhorske j nížine, kde sme pre
skúmali a do ťažby odovzdali ložisko Gbely, k toré sa t. č. pripravuj e n a ťažbu . 

V tejto oblasti sú veľmi dobré výsledky aj na lokalite Kúty, kde predpokla
dáme overiť pomerne veľké zásoby, ktoré môžu byť východiskom samostatn'é!j 
ťažobnej základne. 

Podarilo s,a zistiť ložiská, príp. ich čci.st i vhod.né na povrchové dobýv anie. 
Z nich treba spomenúť oblasť Novák, Gbiel a Kútov, a najmä ložisko K osorín, 
Pukanec (so žiaruvzdorným a keramickým ílom) a Stefanov . 

Priemyselne môže byť veľmi zaujímavá oblasť zemplínskeho kiarbón u , kde 
vyhľadávací prieskum v ostatných rokoch over il väčšie produktívne územia, 
ako sa predpokladalo, a oveľa väčší počet slojov ant racitu s bil<ančnou moc

, __ nosťou. Osobitná pozbrnosť sa sústavne v enuje dnešným ťažobnym r evírom 
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rudných surovín a sleduj e sa udržanie závodov a ich ď,aEí rozvoj. Veľmi dobré 
ložiskové výsledky sa dosiahli v komplexných železných rudách ložiska Rud
ňany a Mária v Rožňave. Z nich sa ťažobným organizáciám odovzdala zásoba 
vyššia ako 15 mil. t. Na lozisku Rudňany sa s dobrými výsledkami splnila úloha 
Rudňany-sever VP, Rudňany-sever II VP - Zlatnícka žila, Rudňany-Zlatník F P 
Severná žila. Ich zásoba podstatne rozšírila potenciál Rudn ian. 

Na ložisku Mária v Rožňave sa overila nová rudná štruk túra Strieborná žila. 
Už doteraz overená a predpokladaná zásoba je do 5 mil. t. a hodnota kovu je 
mim oriadne vysoká. V medených rudách prieskum ložiska Slovinky do hÍbky 
a n a Z , prepojenie ložiskových revírov Slovinky a Gelnica a prieskum žilní
kovoimpregnačných rúd Hodruša priniesli p riemyselne významné zdroje. 

P o ukončenom vyhľadávacom prieskume medených r úd v stiarom revíre 
Špania Dolina sa začína predbežný prieskum a je reálny predpoklad získava e 
meď z tohto najdôležitejšieho stredovekého európskeho m edeného ložiska. Vý
sledkom vyhľadávacieho prieskumu antimónových rúd v revíre Liptovskej 
Dúbravy je nielen udržanie u ž temer vyťaženého ložiska, ale naopak rozšírenie 
možností dobývania najmä masových žilníkovoimpregnačných typov. 

A j prieskumy v Malých Karpatoch majú pozitívne výsledky. Úspešný hol 
prieskum monominerálnych ortuťových ložísk Veľká studňa a Dubník, ktoré aj 
s overenými zásobami boli odovzdané ťažobnej organizácii. Dobre pokračuje aj 
vyhľadávací prieskum polymetalických ložísk so žilníkovoimpregnačným 

zrudnením v oUasti Zlatej Bane, Hodruše, Rudna a Pukanca a sú predpoklady 
zistiť nové ložiskové akumulácie týchto rúd. I keď so značným sklzom už in
tenzívnej šie pokračuj e aj banský prieskum ložiska Banská Štiavnica. 

V neposled nom rade si zmienku zasluhuje aj vyhľadanie a preskúmanie 
prvého cínového zrudnenia v Západných Karpatoch, a to ložiska Hnilec-Med
vedí potok, a zistenia ďalších významných indícií tohto donedávna ešte ne
známeho typu zrudnenia. 

Významné je aj nájdenie indícií scheelitovo-volfrámového zrudnenia na juž
ných svahoch Nízkych Tatier, kde t, č. prebieha inten zívny geologický prieskum 
v blízkosti obce Jasenie. 

V nerudných surovinách sa mimoriadna pozornosť venovala najmä zabezpe
čovaniu zásob a lokalít nerastných surovín na výrobu stavebných hmôt pr e 
intenzívnu investičnú výstavbu. Tento zámer sa darilo a darí plniť. V staveb
ných kameňoch plne zabezpečujeme koncepciu rozvoja výrobnej základne ka
meniva v SSR, ktorú spr,acovalo Ministerstvo stavebníctva SSR, a v nedosta t
kových oblastiach, najmä na severovýchodnom Slovensku , sú nádejné lokality 
surovín tohto druhu. 

Overili sme aj nové lokality na ťažbu vlastného dekoračného kameňa. Možno 
konštatovať úspešné overenie zásob dekoračného kameňa na báze travertínu 
(Dreveník - Žehra), vápenca (Čierny Balog, Lopej, Prihra dzany), paleogénneho 
pieskovda (Oravský Biely Potok) a na báze granodiorifov (Sihla II a Mokr á 
Lúka). 

Od roku 1970 dodnes je geq,logický prieskum štrkopiesku orientovaný n a 
perspektívne oblasti (Podunajská nížina, p ovodie Hornádu južne od Košíc, 
povodie Popradu, košická štrková formácia). 
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Tehliarske suroviny sa v posledných 15 rokoch formou štúdií a vyhľadáva
cieho prieskumu regionálneho charakteru overili na celom území SSR. Vyššími 
e tapami prieskumu bolo nájdených, preverených a overených via c veľmi 
nádejných ložísk tehliarskych surovín, napr. Nadlice -- Livinské Opatovce , Pu
kanec, Malé a Veľké Zlievce, Malá Čausa, Žabokreky pri Nitre, Bánov á, Spiš
ský š,ti'avnik, Brezovica, Plaveč, M estisko atď. 

Vápenec a cementárske suroviny sa overovali v súlade s koncepciou Minis
t erstva stavebníctva SSR a GR CEVA Trenčín a podľa požiadaviek poľnohos

podárskych organizácií. Významnejšie akcie boli: dokončenie overov,an ia pofa
dovaných zásob pre kombinát Rohožník (Rohožník II, Vajarská, Konopiská), 
cementárne Horné Srnie, Turňa nad Bodvou, overenie zásob vápenca pre 
p riemysel a na výrobu pórobetónu (Hrušové, Kurtová skala) a poľnohospo

dárske účely (Ladmovce, Oreské). Všetky potreby ťažiarov boli saturované. 
Hodnotené obdobie je charakteristické intenzívnym rozvojom prieskumu 

ostatných (nestavebných) nerúd v súlade s t endenciou zabezpečiť n ajmä n e
tradičné a náhradné suroviny potrebné pre nár odné hospodárstvo. V k eram ic
kých surovinách (v širšom význame slova) v hodnotenom období kulminoval 
intenzívny výskum, vyhľadávanie a prieskum najmä na strednom Slovensk u , 
kde sa sústredením p ozornosti na vývoj vulkanogénno-sedimentárneho k om ple
xu overili sľubné perspektívy výskytu netradičnych keramických surovín (illi
tický íl), ale aj zásoby kategórie C2 ušľachtilého monominerálneho bentonit u 
(v dnes už exploatovanom ložisku Jelšový potok) a :iteľké zásoby p erlitu vý-
bornej kvality. 
Veľmi významné sú perspektívy zeolitových t ufov. V rámci úlohy Nižný Hra

bovec-vyhľadávací prieskum sa overilo viac ako 7 mil. t zeolitu kategórie C2 
a niekoľko desiatok miliónov t prognóznych zdr ojov. 
Podľa výsledkov výskumu využitia anhydritu na výrobu menej energeticky 

náročných spojív a samonivelujúcich poterov v stavebníctve vznikla štúdia 
o anhydritoch Spišsko-gemerského rudohoria a na lokalite Bohúňovo sa overilo 
viac ako 260 mil. t anhydritovej a sadrovcovej suroviny. 

V hodnotenom období sa na ložisku Borovany a Sinec overila v ýznamnii 
zásoba mastenca vhodná na ťažbu. Na ložisku Mútnik sa zistil kon tinui tný 
vývoj veľmi kvalitného mastenca a nízkoželezitého magnezitu, .a tým sa p od -
statne rozšírili perspektívy ťažby z ložiska. 

V rámci úloh vyhľadávacieho prieskumu sme podstatne rozšírili p erspek
tívy ťažby magnezitu, najmä z ložiska Lubeník. Na ostatných hlavných exploato
vaných ložiskách (Košice, J elš,ava), kde s1a už perspektívy zásob kategórie C 
v podstate potvrdili v predchádzajúcich rokoch, sa intenzívne pokračovalo 

v predstihu pred postupujúcou ťažbou do hibky s prevodmi zásob do priem y
selných kategórií v etape predbežného, podrobného aj ťažobného prieskum u. 

Geologické výsledky sa v uplynulých 15 rokoch dosiahli vďaka ustavičnému 
rastu geologickoprieskumných prác, a to počínajúc geologickou študijnou 
predprojektovou činnosťou, vyúsťujúcou do projektových zárnerov, realizácio'J 
t echnických metrážnych a nemetrážnych geologickoprieskumných prác a ich 
geologiekým riadením a dokumentáciou, chemickým, technologickým a geolo-
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gickým hodnotením a končiac zhodnotením ú lohy. Rozsah prác sme už uviedli. 
Do objemu prác treba zarátať aj technické terénne práce, ktorých rozsah 

ustavične rástol a rastie. Za roky 1969-1983 bola odvŕtaná metráž 1,349 mil. m 
všetkých kategórií vrtov (od 60 OOO m v roku 1969 až po 113 OOO m v roku 1983) , 
bolo vyrazených 122 036 m chodieb, prekopov a komínov (od 7000 m v roku 
1969 až po 8150 m v roku 1983), 4700 m šachtíc, 139 OOO m 3 rýh. 

V hodnotenom období vlastná geologická služba vykonala projektové, doku
mentačné, riadiace a hodnotiace práce za 327,3 mil. Kčs. Meračské práce 
mali hodnotu 45,4 mil. Kčs, geofyzikálne a karotážne 60 mil. Kčs. Labor :cl
t órnych a 1technologických prác sa urobilo za 206 mil. Kčs, pričom produkcia 
laboratórií vzrástla z 9,1 mil. Kčs roku 1969 na 23,3 mil. Kčs roku 1983, čo je 
r ast o 156 %. Podstatne stúpol počet hodnot iacich stanovení a technologických 
ú dajov, ako aj objektívnosť hodnotenia. 

P odnik sa v hodnotenom období zúčastňoval nielen na domácich akciách 
a objednávkach, ale aj v zahraničí, a to nie iba poskytovaním expertov, ale a j 
komplexnými expedíciami. Vrtné a banské práce v Macedónii v Juhoslávii, 
k omplexné geologickoprieskumné akcie v Zambii, vrtné práce v Nigérii, 
h yd r ogeologické hodnotenia v Jemenskej ľudovej republike dokázali, že naša 
činnosť a naši pracovníci sú na porovnateľnej úrovni so svetovými expertm i 
a že sa úspešne môžeme vyrovnať aj firmám z iných vyspelých štátov. 

Odborn í p r acovníci - špecialisti podniku sa priamo 2,apájajú do riešenia ve
deckých a geologických úloh v rámci UNESCO (Program IG CP 5), v rámci 
p rogramov integrácie RVH P, ale aj do spolupráce pri rozvoji materiálnej zá
k ladn e R VHP pre geologický prieskum prostredníctvom Intergeotechniky. Aj 
to je dôkazom veľkého kvalifikačného rastu podnikového kolektívu. 

Obrovský rozvoj prác a výkonov podniku sa nemohol dosiahnuť bez rozvoja 
základného kádrového obsadenia podniku, m ateriálnej základne, využitia no
vých vedeckých poznatkov, a plikácie technického rozvoja, a najmä bez využitia 
socialistickej pracovnej iniciatívy. 

Podnik má v tomto roku vyše 2600 pracovníkov. Za 15 rokov je to zvýšenie 
o 25 %. Výrazne sa zmenila kvalifikačná štruktúra pracovn íkov podniku. V ro
k u 1970 z celkového počtu pracovníkov malo 7,8 % vysokú školu, 18,8 % úplné 
stredoškolské a stredné odborné vzdelanie 4,7 %, vyučených p racovníkov bolo 
9,5 % a so základným vzdelaním 59 %, ale roku 1983 už bolo 14,6 % pracujúcich 
s vysokoškolským vzdelaním, 27,1 % s úplným stredoškolským vzdelaním, s ne
ú plným stredným len 2,8 %, vyučených robotníkov už 27,6 % a podiel p ra
covníkov len so základným vzdelaním klesol na 27,6 °/o z celkového počtu 
pracovníkov. Roku 1983 bolo v podniku už 13 kandid átov vied a touto 
formou sLzvyšuje kvalifikáciu ďalších 14 pracovníkov. 
Význačný podiel na progresívnom rozvoji podniku mal technický rozvoj. 

P re r ezortné aj vlastné potreby podnik riešil úlohy rozvoja terénnych 1t ech
n ických prác, laboratórnych prác aj geologických metodík. Napr. od roku 1968 
sa v rámci technického rozvoja podniku riešilo 158 úloh a realizačným výstu
pom sa dokončilo 61 ú loh. Na t echnický rozvoj sa z rezortných aj podnikových 
zdroj ov vydalo 63,3 mil. Kčs , pričom trend v ýdavkov b ol z 0,6 m il. Kčs rok u 

441 



442 Mineralia slov., 16, 1984 

1969 na 5 mil. Kčs roku 1983. Medzi najvýznamnejšie :1lohy, ktoré zásadn e 
ovplyvnili rozvoj podniku, patrilo m alopriemerové prieskumné vŕtanie , riešenie 
a zavádzanie vŕtania ťažiteľnými jadrovnicami, úlohy výpočtovej -techniky, 
vývoj prác v laboratórnych a technologických metodikách, úlohy n ormalizácie 
a vývoja nového náradia a rad ďalších. Trend technického rozvoja a myslenia 
pracujúcich dokumentuje aj vývoj vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia 
v podniku. Za 15 rokov bolo podaných 1600 zlepšovacích návrhov, k toré zné\
menali ekonomicko-spoločenský prínos v hodnote 11,9 mil. Kčs . N ap r . kým 
roku 1969 bolo prihlásených ib a 13 zlepšovacích návrhov so spoločenským 

prospechom 40 tis. Kčs, roku 1983 bolo už 156 zlepšovacích návrhov so spo
ločenským úžitkom 3,4 mil. Kčs. 
Veľmi významne rástla materiálno-technická základňa podniku. Treba vy

jadriť úprimnú vďaku straníckym a štátnym orgánom, ako aj Slovenskému 
geologickému úradu , že takýto trend umožnili. Za rnky 1969-1983 boli do 
základných prostriedkov podniku vložené finančné zdroje vo výške 392,3 mil. 
korún. Trend dokumentujú výdaje na základné prosfriedky: roku 1969 - 16,8 
m il. Kčs, roku 1983 už 40 ,9 mil. Kčs, kým r oku 1969 mal podnik v majetku 
základné prostriedky za 137,5 mil. Kčs (stroje 91,8 mil. Kčs, stavby 45, 6 m il. Kčs) , 

roku 1983 až za 375,7 mil. Kčs (stroje za 249,9 mil. Kčs. stavby 125,8 m il. Kčs) , 

t. j. rast o 238,2 mil. Kčs, teda o 173 %. Obnovou a modernizáciou najmä 
strojných základných prostriedkov sa r elat ívne opotrebovanie znížilo oproti 
roku 1970 o 83 %. Vybavenosť základnými pr ostriedkami na jedného pracov
níka zo 64,9 tis. Kčs roku 1969, sa zvýšila na 141,1 tis. Kčs roku 1983, t . j . 
o 119 °/0 . Rast limitov a finančných prostriedkov na nákup základný ch pro
striedkov umožnili temer úplne modernizovať prevažnú časť hlavných stroj 
ných a prístrojových zariadení. 

Po roku 1972 sa postupne vymenili vrtné súpravy prvého typu radu ZlF 
(ZIF 1200, ZIF 650, ZIF 300) za modernizované ZIF 1200 MR, ZIF 650 NI 
a SBA 500 . Tieto súpravy sa doplnili j ednoúčelovými strojmi do podzem ia 
z kapitalistických štátov. Po roku 1980 sa začala ďalšia modernizácia, a t o 
n ovými typmi vrtných súprav zo ZSSR - SKB-4, SKB-5, 1BA-15N, 1BA-15V, 
URB, UKB-2M a i. Aj špecializované vrtné súpravy do podzemia z k apitalis
tických štátov doplnila vrtná súprava TORAM do 650 m a n ové ty py Dia
m ec 251. P oužívané vrtné veže sú u:~ dnes všetky moderné, ľahké, dvojst ožiarové 
alebo jednostožiarové vlastnej konštrukcie aj výroby. Postupne sa zavádza j ú 
vlastné konštrukcie vrtných agregátov na b áze sovietskych súprav, ale d o
plnené ostatnými strojmi československej výr oby a podľa potrieb p revažne 
pojazdné. Modernizovali sa aj banské m echanizmy. Postupne sme zakúpili 
modernejšie kompresory so zásadnou typizáciou. V ťažkých banských dielach 
sa zaóali používať väčšie nakladače, vrtné vozy, modernejšie lokomotívy, v ľah
ších banských dielach vrtné stípy VS-1, VS-2 a nové typy banských nakla
dačov. Pri razení horizontálnych b anských diel pracujeme z povrchu jedným 
komplexom b€zkoľajovej b anskej m echanizácie. Pokiaľ je to n evyhnutn é, razia 
sa komíny, ,a to iba mechanizovane pomocou plošiny RP-3. 
Veľa prostriedkov sa vynaložilo na modernizáciu prístroj ového vybavenia 

laboratórií, takže dnes je na svetovej úrovni. Podnik vlastní najmodernejšie 
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zariadenia zo socialistických aj kapitalistických štátov, napr. 2 automatické 
roztokové a spektrometrické analyzátory, elementárny analyzátor uhlia, ri:int
geny DRON, prístroje atómovej absorpcie Varian a rad ďalších. To umožnilo 
podstatne zvýšiť produkciu hodnotení v laboratóriách bez podstatného rastu 
pracovníkov a pracovných prísirojov. 

Úplne sa obnovili a podstatne zväčšili mobilné ubytovacie zariadenia v te
réne. Kým roku 1969 E,me ich vlas1tnili len za 1,5 mil. Kčs, a boli to iba marin
gotky, dnes máme 110 maringotiek za 5,2 mil. Kčs a 257 ks ubytovacích buniek 
za 10,4 mil. Kčs. To umožnilo zlepšiť sociálne a hygienické vybavenie terén
nych pracovísk. 

Nadriadené stranícke a hospodárske orgány umožnili obnoviť materiálnu 
a technickú základňu stavieb v našich závodoch, na podnikovom riaditeľstve 
a GSP. Za posledných 15 rokov sme investovali do stavieb do 2 mil. Kčs do
vedna 71,5 mil. Kčs, pričom napr. roku 1969 len 0,5 mil. Kčs, ale roku 1983 
už 11,3 mil. Kčs. Do nadlimitných stavieb sa investovalo cca 14 mil. Kčs. 

V podniku má dlhú tradíciu vnútropodnikové socialistické súťaženie medzi 
závodmi, výrobnými strediskami a pracovnými kolektívmi o najlepšie hos-
podárske výsledky, dodržanie limitu úrazovosti, o najlepšie výkony v ban
ských, kopných a vrtných prácach, o najlepšiu geologickú časť projektu, 
o dobré výsledky v zlepšovateľskom hnutí a pod. 

Okrem rozvoja hlavnej, t. j. geologickej a prieskumnej činnosti, sa v podniku 
realizujú ďalšie akcie, ktoré pomáhajú rozvíjať hlavnú činnosť, ale riešia aj 
niektoré potreby národného hospodárstv,a. 

Jednou z najdôležitejších je strojárska činnosť , ktorá n ám v kooperácii so 
sesterskými podnikmi v ČSSR poskytuje potrebné materiály najmä pre vrtné 
práce, vrátane náhradných dielov, generálnych a stredných opráv, výroby nie 
ktorých strojných a investičných celkov. Voľnú strojnú kapacitu využívame 
na dodávky niekitorých výrobkov iným socialistickým org,anizáciám. Kým napr. 
strojárska výroba v podniku mala roku 1969 hodnotu cca 27 mil., roku 1983 
až 58,3 mil. Kčs. 

Vytvorili sme vlastné stredisko stavebných, sanačných a špeciálnych banských 
prác, ktoré má okolo 100 prncovníkov a pomáha budovať stavebné investície 
do 2 mil. Kčs, obstaráva výstavbu povrchových zariadení v banských prácach. 
ale pracuje aj pre cudzích investorov, napr. p r i výstavbe a rekonštrukcii jaskýri, 
sanácii hradných múrov a špeciálnych bans,kých dielach. 

Vybudovali sme vlastné výpočtové stredisko: na sociálno-ekonomické in
formácie je vybavené počítačmi našej výroby ARITMA 101 s celou konfigu
ráciou, na vedecko-technické výpočty v geológii 2 minipočítačovými systémami 
OLIVETTI P 6060 s príslušnými periférnymi zariadeniami. Bez tejto techniky 
si u ž dnes nemožno život v podniku a jeho ďalší rozvoj an i predstaviť. 

Všetky tieto činnosti, vrátane hlavnej geologicl"5prieskumnej, dobre vyba
venej materiálnej základne, kvalifikácie podnikového kolektívu a uvedomelej 
iniciatívy pracujúcich, priniesli veľmi dobré vlastné podnikové hospodársk e 
výsledky. Upravené vlastné výkony vzrástli zo 74,7 mil. Kčs roku 1969 n a 
149,5 mil. Kčs roku 19í5 a na 248,7 mil. Kčs roku 1983, čo j e za 15 r ok ov 
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r ast o 233 %. Zisk podniku roku 1969 bol vo výške 27,8 mil. Kčs, r oku 1975 
53,9 mil. Kčs a minulý rok 90,9 mil. Kčs, čo je rast o 227 O/o. 

Produktivita práce z upravených výkonov n a pracovníka a rok b ola rok u 
1969 35,3 tis. Kčs, r oku 1975 už 68,3 tis. Kčs. a roku 1983 96,6 tis. Kčs, čo je 
r ast o 174 %. Odvrt na vrtnú súpravu za mesiac bol roku 1969 96,5 m , roku 
1975 116 m a roku 1983 už 169,5 m, čo je rast indexom vyše 1,8. 

Hospodárske výsledky podniku umožnili zvyšovať vklady do sociálnej sféry. 
Od začatia sledovania týchto výdajov roku 1974, keď predsfavovali 8,8 m il. Kčs, 
vzrástli roku 1983 až na 18,6 mil. Kčs, čo je index r astu 2,11. 

Pracovné výsledky podniku boli aj náležite ocenené: v socialistickej súťaú 

podnikov Slovenského geologického úradu sa podnik umiestnil na prvom. 
mieste roku 1972- 1980 a najnovšie v roku 1983, t. j. zo 14 možných získal 
10 prvých miest. 

Naše závody boli roku 1974 až 1980 a v roku 1983 najlepšími závodmi re
zortu, t. j. z 11 možných prvých miest získali osem. Podnik roku 1979 dostal 
štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu, pri príležitosti 30. výročia podniku 
vyznamenanie Za rozvoj Východoslovenského kraja, Za r ozvoj Stredosloven
ského kraja, Za rozvoj okresov Spišská Nová Ves a Rožňava. Podnik bol 
r oku 1978 zapísaný do Knihy cti OV KSS v Spišskej Novej Vsi. 

Za veľmi dobré výsledky boli vyznamenaní aj pracovníci podniku : vyzna
menanie Za zásluhy o výstavbu dosiahli 4 pr acovníci, Za vynikajúcu prácu 
9 pracovníkov, Za obetavú prácu pre socializmus 3 pracovníci. Banícke štátne 
vyznamenanie Rad červenej zástavy práce dostalo 13 pracovníkov, Rad Čer
venej hviezdy práce 29 pracovníkov, Za vernosť 149 pracovníkov, Za obetav o:;ť 

181 pracovníkov a rezortné vyznamenania dovedna 531 pracovníkov. 

Výsledky hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu 
v SSR a rozvoj IGHP, n. p., za posledných 15 rokov 

VOJTECH STRUŇÁK 

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, n. p., Rajecká cesta, 
010 51 Žilina 

Rozvoj hydrogeológie a inžinierskej geológie na Slovensku za ostatných 
15 rokov je úzko spätý so vznikom Slovenského geologického úradu v Bra
tislave. Organizačné začlenenie do rezortu SGÚ a jeho riadenia bolo a je pre 
nás veľmi významné nie iba z hľadiska celkovéh o rozvoja, ale hlavne z aspektu 
koncepčného zabezpečovania úloh regionálneho charakteru financov aných zo 
štátneho rozpočtu . 

V hydrogeológii je t o vyhľadávací prieskum obyčajnej vody, ktOF-ý zabezpe
čuje regionálne oceňovanie zásob podzemnej v ody ako podklad koncepcie ich 
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využívania. Od roku 1974 pripadla hydrogeológii aj úloha získavať podklady 
na návrhy ochranných pásiem kúpeľov a žriediel v zmysle uznesenia vlády 
SSR č, 56/7 4. 

V inžinierskej geológii v rámci ochrany životného prostredia je to zosuvn á 
problematika a zostavovanie inžinierskogeologických máp. 

V regionálnom hydrogeologickom prieskume sme zhodnotili podzemné vody 
vybraných oblastí Záhorskej nížiny, Žitného ostrova, náplavov Váhu v úsek u 
Beckov- Leopoldov, Zobora, Rajeckej , Turčianskej a Liptovskej kotliny, Malej 
Fatry, Chočských vrchov, Ipeľskej pahorkatiny, Krupinsk ej planiny, Braniska, 
Čiernej hory, Slovenského krasu, Slanských vrchov a Vihorlatu. V najbližšom 
čase sa dokončí prieskum pravos trannej terasy dolného H rona, severovýchodn ej 
častí Nízkych Tatier, Tríbeča, Cergova, Nízkych Beskýd a oblasti Svidník -
Stropkov. Ďalších 11 oblastí je rozpracovaných alebo sa podľa harmonogram u 
vypracovaného na plnenie u zn esenia vlády S SR č. 346/ 80 o riešení problémov 
vo vodohospodársky pasívnych oblastiach pripravujú. 

Okr em Žitného ostrova, ktorého mimoriadna zásoba vody je už délbre znám a, 
náš hydrogeologický prieskum v hodnotenom období zdokumentoval cca 
10 OOO 1. s- 1 podzemnej vody. Vybraté nádejné oblasti sa na základe vyhľ a

dávacieho prieskumu vo väčšine prípadov stali predm etom spresňujúceho 

prieskumu podľa požiadaviek vodohospodárskych organizácií. V tomto smere 
sa najviac práce vykonalo na Žitnom ostrove a súčasne sa riešila ochrana v ody 
a budovali sa veľkozdroje v oblasti Šamorína a Gabčíkova. 

Prieskum podkladov pre návrh ochranných pásiem kúpeľov a vybraných 
zdrojov minerálnych vôd je súborom náročných úloh z odbornej aj technickej 
stránky. Iba pomalší prechod na novú metodiku a nedostatočné zabezpečenie 
hlbokého vŕtania spôsobili, že sa prvé úlohy dostávajú do záverečného štádia 
až v tomto období. Sú to Sobranecké kúpele, Sliač- Kováčová, Dudince - San
t ovka - Slatina a Číž-kúpele . 

Význam plnenia tejto úlohy je pri súčasnom ovplyvňovaní životného pro
stredia nesporný. Okrem toho vo _ väčšine prípadov prináša nové poznatky o na
š ich zdrojoch minerálnej vody a pomáha rozširovať jej využiteľné množstvo. 

Ochrana životného prostredia, a najmä obyčajnej podzemnej vody sa svojou 
dôležitosťou pre spoločnosť stále dôraznejšie presadzuje a j v našej prieskum
n ej n áplni. V súčasnosti riefom e ročne cca 60 úloh s touto problematikou 
a prijatie ďalších závisí od prispôsobovania sa kapacít v zmysle našej kon
cepcie pre túto oblasť. 

Úlohy ochrany s častým vyúsťovaním do sanačných opatrení majú spravidla 
dlhodobý charakter. V súčasnosti sa v prieskumných prácach pokračuje v ob
lasti Dubovej, Predajnej, Sliača, Zvolena, Voján a Čiernej nad Tisou. 
Podľa dohody s MP SSR postupne Študijne hodnotím e oblasti priemysel

ných areálov z hľadiska ich možného vplyvu na zdroje podzemnej vody. Z vý
sledkov štúdia vyplynú postupy prieskumu, príp. aj sanačné opatrenia . 

Do ďalšieho okruhu úloh ochrany zaraďujeme režimové sledovanie kvality 
podzemnej vody na území SSR podľa požiaciaviek SHMÚ. V súčasnosti za
bezpečujeme pozorovanie v 150 bodoch, ale ďalšie požiadavky na odber, t r an s
port a analýzu vzoriek nateraz nemožno technicky zvládnuť. 
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Je nesporné, že funkcia hydrogeologiakého a inžinierskogeologického priesku
mu pri ochrane geofaktorov životného prostredia je mnohostranná. N a t ento 
cieľ si musíme urýchlene vypracovať nové metodické postupy, vychovávať 

špecializované odborné kádre a budovať prístrojovo-technickú základňu. Náš 
podnik venuje týmto o-pa•treniam mimoriadnu pozornosť, o čom svedčí už jeho 
doterajšia zainteresovanosť na riešených úlohách a spolupráca s výskumnými 
pracoviskami v problematike ochrany vôd a šírenia kontaminantov. 

V inžinierskej geológií nastali progresívne zmeny a dotýkajú sa šírky rie
šených problémov, komplexno:c:tí prieskumu, optimalizačných analýz pri hodno
tení využiteľnosti prostredia, jeho ochrany a objektivizácie vstupných pa ra
metrov pri štúdiu interakcie horninového prostredia a projektovaných tech
nických zámerov. 

V oblastiach väčšej plánovanej zástavby a na koncepčné riešenia urbani
začnej výstavby mestských aglomerácií boli už v priebehu 5. päťročnice v rám
ci štátnej výskumnej úlohy spracované inžinier:c:kogeologické mapy 1 : 25 OO O 
v regióne Bratislavy a v oblasti Vysokých Tatier. Celkový program spracú
vania inžinierskogeologických máp, .financovaných zo štátneho rozpočtu, vy
chádzal z potrieb a zásad urbanizačnej výstavby v SSR do roku 2000 a spres
nili ho vládne uznesenia z rokov 1970- 1973 o rozvoji a hlavných smeroch 
urbanizácie na Slovensku. Od roku 1970 bolo iba za prostriedky zo štátneho 
rozpočtu dokončených 20 listov inžinierskogeologických máp v mierke 1 : 25 OOO 
a 1 : 10 OOO, projekčne pripravených a v súčasnosti rozpracovaných je ďalších 
19 listov, z ktorých oblasť Ponitria a Liptovskej kotliny má regionáln y cha
rakter. 

Roku 1971 sme vypracovali a SGÚ schválil štúdiu Sledovanie a zhodno
tenie významných zosunov na území Slovenska . V rámci tejto globálnej úlohy 
sa podrobne a komplexne preskúmali vybraté aktívne a potenciálne aktívne 
zosuvné územia nebezpečné z hľadiska ohrozen ia národohospodárskych záuj
mov. Na úlohu nadväzoval prieskum ďalších väčších svahových porúch, ako 
napr. Ľubietová, severozápadné svahy Vtáčnika , Uhliská, Hlohovec - Sereď, 

Liptovská a Žilinská kotlina a ďalšie. Tieto práce umožnili hlbšie analyzovať 
vznik zosunov a vývojové štádiá svahových pohybov v rozličnom geologickom 
prostredí, študovať mechanizmus zasúvania a overovať účinnosť sanácie sva
hovýoh porúch. Od roku 1970 bolo iba za prostriedky štátneho rozpočtu vy
riešených 30 úloh so zosuvnou problemahkou a celkový objem prieskumných 
a pr,ieskumno-sanačných prác za toto obdobie prekrcčil objem 100 m il. Kčs. 

V súčasnosti je projekčne pripravených alebo sa rieši ďalších 10 úloh v ob
jeme 90 mil. Kčs (s prevažným zameraním na optimálnu využiteľnosť ci tlivých 
území a ich ochranu). 

Rozsiahle inžinierskogeologické práce sa r ealizovali pre vodohospodárske 
a energetické stavby. Z veľkého počtu úloh itreba spomenúť aspoň S VD na 
Dunaji, kde sme všetky čiastkové úlohy plnili v súlade s požiadavkami objed
návateľa počas celého dlhého obdobia prieskumu, ďalej PVE Čierny Váh, P VE 
Ipeľ, VD Starina, VD Tichý Potok, VN Nová Bystrica, VD Brezová, utesňo
v.acie a sanačné práce na vodných dielach Oravská priehrada, Liptovská Mara, 
Bešeňová, Krpeľany, Ružín, Veľká Domaša, VN Klenovec, prieskum pre .JE 
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Machovce, Jaslovské Bohunice, Kecerovce, Radnovce, pľe tepelné elektrárne 
Vojany, Nováky, Martin a Žilina. Vo výpočte ostatných významnejších úloh 
netreba pokračovať, pretože zapadaj ú do veľmi širokej škály projekčnej proble
matiky zameranej na oblasť napr. líniových stavieb, smerných územných 
plánov a stavebnoprojekčných riešení sídlisk, na priemyselnú a poľnohospo

dársku výstavbu, úpravy vodných tokov, ochranu historick ých pamiatok, na 
v ýber skládok odpadu a pod. 

Za významnú črtu uplynulého obdobia pokladáme kvalitatívne zmeny a po
krok pri riešení úloh inžinierskej geológie a h y drogeológie. Podstatne vzrást,,l 
podiel geofyzikálnych metód, špeciálnych skúšok pri meraní stavu napätos,ti 
h orninových masívov a prostredia, deformačných a pevnostných charakteristík 
meraných in situ, meraní prietoku, parametrov kvality vody, indikátorov 
znečistenia vody a i. 

V nadväznosti na terénne práce sa výrazne posilnili laboratórne kapacity. 
Modernizovali sa laboratóriá mechaniky zemín, a to najmä vlastným vývojom 
n ových prístrojov a zariadení. Vybudovali sa nové laboratóriá mechaniky hor-
nín spolu s prístrojovým vybavením na terénne skúšky. 

Laboratóriá chémie vody sme postupne vybavili modernými prístrojmi v no
vých pracovných priestoroch, čo umožnilo zvýšiť objem prác takmer o 200 "/o, 
rozšíriť počet stanovení na ďalšie prvky a znečisťujúce látky . 'ľým sa zabez
pečilo najmä riešenie úloh ochrany vôd a regionálne skúmanie podmienok tvor
by a obehu podzemných vôd. 

Mimoriadne rozsiahle uplatnenie vedecko-technických výpočtov v hydro
geológii a inžinierskej geológii, ktoré sa u nás od roku 1970 uplati'íuje, bolo 
podmienené postupným vybavovaním pracovísk výpočtovou technikou, ale aj 
dobrou metodickou základňou. Zracionalizovali sa výpočty laboratórnych vý
stupov, zememeračských prác, výsledkov čerpacích skúšok a spracúvanie šta
t istických údajov. Vypracovala sa banka dát na údaje o k valite vody a za 
bezpečilo sa modelové riešenie hydrodynamických problémov vrátane procesov 
šírenia znečistenia v podzemných vodách. 

V zmysle prijatej koncepcie rn postupne uplatňuje .aj rozvoj geofyzikálných 
metód. Vo všetkých závodoch sa vytvorili karotážne skupiny a kompletizujú 
sa pracoviská na povrchové merania so špeciálnym zameraním na problémy 
inžinierskej geológie a hydrogeológie. Očakávame, že sa v nasledujúcom období 
podiel vlastných geofyzikálnych prác podstatne zvýši, a <to n ajmä zavedením 
m etód špecifických pre našu činnosť. 

Uvedené sféry, podmieňujúce rozvoj inžinierskej geológie a hydrogeoló;:;·ie, 
predpokladajú vo všetkých prípadoch dobrú prístrojovú zabezpečenosť. 'ľá je 
v súčasných podmienkach možná len pri cieľavedomej investičnej politik~ 
v koordinácii so Slovenským geologickým úradom. Len vďaka nej bolo napr. 
možno kúpiť hmotnostný spektrometer na stanovovanie organického znečistenia 
v ody. Jeho využi,tie bude mať mimoriadny význam v ochrane životného pro
stredia u nás. 

Nová prístrojová technika umožnila efektívnejšie využív ať aj geodetické 
p ráce. V súvislosti s komplexným riešením zosuvnej problematiky sa aplikoval 
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geodetický systém zisťovania priestorových zmien svahových porúch, čo účin

ne pomáha objasňovať mechanizmus a vývoj svahových deformácií. 
Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum môže pružne reagovať 

na nové podnety zo strany objednáva,teľov len pri dostatočných podmienkach 
pre metodický a technický rozvoj a pohotovej aplikácii nových poznatkov 
v prieskumnej praxi. Preto sa v posledných 15 rokoch organizovane a syste
maticky r ealizovali hlavné smery t echnického rozvoja, ako ich spracovali 
Prognózy SGú do roku 1990. Išlo najmä o súbor výskumných, technických 
a rozvojových úloh s aplikačným zámerom pr e prieskumnú činnosť . Ich cie
ľom bolo predovšetkým zvýšovať kvaMu práce zavádzaním najnovších metód , 
vývoj nových, progresívnych t echnológií a pracovných postupov, intenzifikácia 
a racionalizácia výroby, mechanizácia a automatizácia . Real izovať tieto zámery 
umožnila úzka spolupráca podniku so Slovenským geologickým úradom, jeh o 
odborno-metodické usmerňovani e, zabezpečovanie finančných prostriedkov n a 
riešenie úloh a dovoz niektorých zariadení. Vytváraním takýchto podmienok 
zo strany SGÚ bolo možno úspešne realizovať rezortné úlohy TR, ako aj vý
skumný program štátov RVHP Intergeotechnika. Z ú spešne vyriešených úloh 
treba spomenúť aspoň vývoj prístrojov z mechaniky zemín, ako j e štvorče

ľusťový škatuľový šmykový prístroj, triaxiálna skúšobňa zeminy, oedometer, 
prístroje a skúšobné zariadenia na meranie svahových posunov a h lbky šmy
kovej plochy. Ďalej sú to skúšobné zariadenia na stanovovanie reziduálneho 
napätia v horninovom m asíve a na zisťovanie šmykovej pevnosti a pretvár
nych v1astností hornín. Viacerým vyvinutým prístrojom bol priznaný priemy
selný vzor. Všetky . ..:,takéto prístr oje, skúšobné zariadenia, technológie, metódy 
a m etodiky sa úspešne využívaj ú v prieskumnej praxi. Štvorčeľusťový ška 
tuľový šmykový prístroj a zariadenie na zisťovanie r eziduálneho napätia sa 
t. č. vyrábajú v kusoch a budú vystavené aj n a geolog ickom kongrese v Moskve. 
Viaceré technológie sú spracované ako štandardy SEV pre štáty R VHP a sú 
podkladovým materiálom pre novelizáciu, príp. tvorbu ČSN. 

Riešenie štátnych, r ezortných a odborových výskumných úloh za roky 1939 
až 1983 si vyžiadalo celkový finančný objem 40 mil. Kčs. 

Okrem riešenia výskumných úloh, ktoré boli orientované predovšetkým n a 
zefektívn enie metód inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskum u , 
sme účelovo investovali približne 14,5 mil. Kčs na úlohy t echnického rozvoj a, 
k torých réalizačné výstupy sú zamerané n a hlavnú výrobnú činnosť, najmä na 
zdokonalenie vrtnej techniky a technológie . Celkove bolo dokončených 35 úlo :1, 
ich celospoločenský prínos je približne 42 mil. Kčs, úspora viac ako 3,5 mil. 
devízových korún a zvýšenie objemu výroby približne 14,5 mil. Kčs. Technický 
pokrok a jeho aplikácia sú úzko späté s rozvojom VaZN a riešením Tú. Pri
bližne 819 zlepšovacích návrhov podaných v n ašej organizácii a 83 vyriešených 
technických úloh značia spoločenský prínos viac ako 16,2 mil. Kčs. Za ostat
n ých 15 rokov náš národný podnik záverečnými správami dokončili 5100 úloh, 
z t oho zo štátneho rozpočtu b olo dokončených 50 úloh in:dniersk ej geológie 
a 41 úloh z hydrogeológie. 
Dosiahnuť takéto výsledky bolo m ožno iba systematickou tvorbou technickej 

a kádrovej základne. Preto v úsilí splniť rastúce požiadavky na inžiniersku geo-
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lógiu a hydrogeológiu sme zvýšenú pozornosť venovali obnove výrobných za
r iadení paralelne s rozširovaním kádrovej základne a postupným zlepšovaním 
sociálnych a pracovných podmienok. A roku 1969 základné prostriedky nášho 
podniku, t. j. budovy, strojE" a zariadenia, mali hodnotu 67,4 mil. Kčs, roku 
1983 ich hodnota dosiahla 324 mil. Kčs, pričom hodnota strojov vzrástla o 402 °/0 

a budov o 988 %. Zakúpili sme 108 vrtných súprav zo ZSSR, 22 z RSR a 15 
z nesocialistických štátov. Ďalej sme kúpili 92 nákladných automobilov, 13 že
riavov, 72 obytných prívesov a maringotiek, výpočtovú techniku pre VTV, 
čerpadlá atď. v celkovej sume 268 877 tis. Kčs. Na zlepšenie pracovných a so
ciálnych podmienok sme preinvestovali viac ako 68,5 mil. Kčs st avebných 
i nvestícií. Z najvýznamnejších treba azda spomenúť Geokonzult Košice, pod
nikové dielne Žilina, dostavbu laboratórií Žilina, doškoľovacie stredisko n a 
Babe, prevádzkovú základňu Šamorín, skladové hospodárstvo závodu Bra
tislava a·tď . Rozširovanie výrobnej základne si vyžiadalo postupnú zmenu 
a kvalifikačnú prestavbu v kádrovej oblasti. Ak roku 1969 bol celkový počet 

pr acovníkov 1159, roku 1983 dosiahol 1607, t. j. prírastok 448 pracovníkov, p ri
čom počet pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním vzr ástol o 136, so stredo
školským o 123 a robotníkov o 257 pri súčasnom poklese profesií označovaných 
a ko ostatné. Naši pracujúci dostali 232 bytov a na sociálne účely sme im po
skyt li prostriedky v sume 94 875 OOO Kčs. Pôžičky na byty, bytové zariadenia , 
výstavba rodinných domov predstavovali 8 898 OOO Kčs, príspevky na závodné 
stravovanie, zlepšenie pracovného prostredia 30 107 OOO Kčs a na osobné ochran
n é prostriedky 11 970 OOO Kčs. 

Technický, investičný a kádrový rozvoj nášho podnik u , jr;ho cieľavedomosť 

a systematickosť azda najpresvedčivejšie potvrdzujú ekonomické výsledky, 
ktoré sa za 15 rokov existencie SGÚ dosiahli. Výkony vzrástli z 82 mil. Kčs 

r oku 1969 na 229 mil. Kčs v roku 1983, t eda trojnásobne. Priemerný zárobok 
vzrástol o 37 %, materiálové náklady poklesli z 53,77 h al. na 1 Kčs výkonov 
n a 38,36 hal., upravené vlastné výkony vzrástli 3,8-n ásobne a produktivita 
práce takmer 3-násobne. Výkony dovedna za 15 rokov d'.lsiahli výšk u 
2 202 182 tis. Kčs, z toho geologické výkony predstavujú 2 OOO 633 tis. Kčs 

a geologické výkony financované zo štátneho rozpočtu 291 026 tis. Kčs. Tento 
finančný objem vyjadrený v technických jednotkách znarnená odvľtanie via c 
ako 1 mil, m vrtov, tisíce laboratórne spracovaných vzoriek zeminy, hornín, 
vody, vydanie viac ako 5000 záverečných správ a spracovanie aspoň toľkých 
projektov geologickoprieskumných prác. 

Náš výpočet by nebol úplný, ak by sme nespomenuli naše práce v zahraničí. 

Už v rokoch 1969-1970 sme v Jemene vyvľtali 52 studn í. V rokoch 1969- 1972 
to bol Sudán, kde bolo odvľtaných 7290 m štruktúrnych hydrogeologických 
vrtov. V roku 1977 až 1980 sme vyvľtali 200 studní v Nigérii, a to na ploche 
asi 16 OOO km 2, 11 900 m hydrogeologických vrtov. a navyše sme zostavili hydro
geologickú mapu. Objem prác, vrátane geofyzikálnych meraní , ktoré zabez
pečila Geofyzika, n . p. , závod Bratislava, predstavuje v obchodnej parit e 
99 650 OOO Kčs. V roku 1981-1982 bolo p r i menších akciách v Nigérii odvŕ"ta
ných 94 studní s celkovou metrážou 8400 m v obchodnej parite 70 500 OOO Kčs. 
Od júla 1982 plníme kontrakt na 975 studní pre KSWB a k 31. 3. 1984 bolo 
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odvHaných 177 studní a 11 prieskumných vrtov, čo v obchodnej par ite je 
viac ako 80 mil. Kčs. 

Okrem toho naši pracovníci navštívili viac ako 20 krajín sveta pri rozličných 
odborných akciách a úspešne pracovali a pôsobia ako experti v Tu nisku, 
Mongolsku, Alžírsku, Guinei, Kube a Indii. 

Rozvoj podniku a jeho výsledky úzko súvisia s tvorivou aktivitou , pro.
covnou iniciatívou, odbornosťou a org,anizačnou schopnosťou každého pracov
níka. Socialistická súťaž sa stala hlavnou silou pri plnení plánu a naj nároč

nejších úloh. Naša práca bola ocenená aj morálne, veď 300 našich pracov
níkov má štátne, štátne banícke a r ezortné vyznamenania. 
Odbornosť našich pracovníkov, k torá sa dnes všeobecne uznáva, sa upla t

nila aj mimo nášho podniku. Viacerí aktívne spolupracujú s vedeckými orga
nizáciami a inštitúciami, pôsobia v redakčných radách a poradných orgánoch. 
Mimoriadne dobrá a už tradičná je spolupráca s Katedrou hydrogeológie 
a inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, s GÚDŠ, Sta
vebnou fakultou SVŠT Bratislava, s Baníckou fakultou Vľš v Košiciach, VÚVH 
Bratislava a VÚIS Bratislav,a. Úspešne pokračuje spolupráca s Centrogeológiou 
v Moskve, hydrogeologi.ckou organizáciou v N ordhausene a viacerými organi
záciami v MĽR, najmä VIKUV Budapešť, VITUKI Budapešť , VIZITERV Buda
pešť a FTV Budapešť. 

Výsledky geologickej informatiky na Slovensku 
a rozvoj Geofondu v rokoch 1969-1983 

MILAN tAPÁK 

Geofond, Bukureštská 4, 827 15 Bratislava 

G eologická informa,tika na Slovensku bezprostredne súvisí so v zn ikom 
a fungovaním Geofondu. 

Jeho ustanoveníe a pôsobenie sa odvodzujú z uznesenia vlády ČSR č . 
196/ 1952, vyhlášky Štátneho úradu plánovacieho číslo 298/1952 a v yhlášky 
Ústredného geologického úradu v Prahe č. 123/1961 Zb. o registrácii geol•.)
gických prác, o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov. 

Samostatnú činnosť začal Geofond na základe vyhlášky bývalého Vládneho 
výboru pre geológiu zo 7. apríla 1954, a to ako samostatná zložka Geologickéh o 
ústavu Dionýza Štúra, takže v tomto roku dovŕ'š il 30 rokov svojho nepr etrži-
t ého trvania. 

Geofond dostal úlohu: 
- sústreďovať archív a triediť správy a posudky všetkých geologických dis

ciplín získaných výskumnou a prieskumnou činnosťou a sprístupňovať ich 
oprávneným záujemcom, 
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využívaním všetkých poznatkov geologického 
hmotnej dokumentácie zabraňovať vykonávaniu 
prác, 

výskumu a prieskumu, 
duplicitných geologických 

- systematickým spracúvaním objektívnych údajov sa zúčastňovať na kooľ
dinácii výskumných a prieskumných geologických prác, 

- využívaním registra ložísk nerastných surovín zamedzovať ich znehod
n ocovaniu investičnou činnosťou, 

- sústreďovať a distribuovať vedecko-technické inform ácie z oblasti regio
n álnej a aplikovanej geológie. 
Činnosť a post avenie Geofondu zvýraznilo opatrenie riaditeľa Slovenského 

geologického úradu č. 204/1969, ktorým bol v rámci federalizácie štátu vyčle
n ený z Geofondu Praha a vyhlásený za samostatnú plán ovaciu a rozpočtovú 
organizáciu s právnou subjektivitou. 

Za ostatných 15 rokov sa postupne Geofond menil z pracoviska archívneho 
charakteru na výskumno-vývojovú základňu plniacu funk ciu odvetvového vý
skumnodokumentačného strediska a súčasne strediska vedecko--technických in
fo rmácií geológie na Slovensku. 

Stav archívnych geologických správ v Geofonde vzrást ol z 22 353 roku 1969 
n a 56 285 ku koncu roku 1983, t. j. 2,5-krát. O tento fo n d prejavuje záujem 
stále väčší počet geológov a organizácií. Svedčí o tom ustavičný rast počtu 

návštevníkov aj počet výpožičiek. Priemerný ročný počet n ávštevníkov vzrástnl 
z 322 v rokoch 4. päťročnice na 542 v prvých troch rokoch 7. pä ť ročnice (t. j . 
1,68-krát). V rovnakom období vzrástol ročný počet návštev z 1259 na 2527, 
t. j. o 2,07-krát, a počet ročných výpožičiek z 9316 na 14 042, t. j. 1,5-krát. 

P r iemerná denná návštevnosť sa zvýšila z 5 návštevníkov roku 1969 n a 
10 návštevníkov roku 1983. 
Ročné neinvestičné výdavky Geofondu vzrástli z 631 tisíc Kčs v období 4. päť

ročnice na 2 mil. 479 tisíc Kčs v 7. päťročnici a priemerný stav pracovníkov 
sa zvýšil 2,5-krát (GO v roku 1984). 

Geofond sa postupne vybavuje potrebnou technikou, ako je prístrojové vy
b avenie mikrofišového pracoviska, reprodukčná a výpočtová technika. 

S rastom kádrového a materiálno-technického zabezpečenia Geofondu rastie 
a j r ozmanitá činnosť vyplývajúca z jeho poslania. 

Pri neprestajne sa zvyšujúcom počte geologických správ bol v Geofonde 
výber informácií ich používateľmi zdíhavý, a najmä prácny. Preto sa pristú
p ilo tk ich faktografickému spracovaniu, t. j. k výberu geologických údaj ov 
zo správ a k ich záznamu do prehľadných formulárov, evidenčných listov 
a k zákresu do topografických podkladov. 

Fak tografické spracovanie geologickej dokumentácie poskytuje prehľad 

o geologickej preskúmanosti územia a okrem toho, že informuje omnoho rých
lejšie a pohotovejšie, poskytuje aj celkový obraz o vykonaných výskumný ch 
a prieskumných prácach. 

Zostavovanie registra ložísk a ložiskovej p reskúmanosti nerastných surovín 
p atrí v Geofonde medzi najstaršie činnosti. R egister ložísk sa sústavne doplúa 
o nové ložiská podľa správ prichádzajúcich do Geofondu. Súčasne sa do registra 
dopÍňajú ložisk ové údaje o starších zaevidovaných ložiskách získavané zo správ 
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vyšších etáp prieskumu, z výmerov Komisie pre klasifikáciu zásob, z prato-
kolov o odovzdaní ložísk do správy ťažobných organizácií a pod. 

Roku 1977 Slovenský geologický úrad nariadil prebudovať register ložísk 
z evidenčných listov do formy r egistra pasportov ložísk. Tak dostal register 
ložísk kvalitatívne vyššiu úroveň s podstatne väčším počtom údajov. V takejto 
podobe slúži pri poskytovaní informácií oprávneným záujemcom, pri vyjadro
vaní sa k investičnej výstavbe pre rozličné organizácie z hľadiska ochrany 
ložísk, pri vypracúvaní bilancie zásob ložísk nerastných surovín a v nepo
slednom rade ako podklad na prípravu ložiskovej databanky. 

Na písomné požiadanie organizácií sa Geofond vyjadruje k zamýšľanej in
vestičnej výstavbe z hľadiska ochrany ložísk n erastných surovín. 

Roku 1972 sme podľa nariadenia Slovenského geologického ú radu prevzali 
do evidencie aj nevyužívané ložiská nerastných surovín. Sú to ložiská, ktoré 
sa nemôžu exploatovať z rozličných príčin, napr. pre ochranu pôdneho .fondu, 
nízku kvalitu a kvantitu suroviny , nepriaznivé komunikačné podmienk y a pod. 
Úlohou Geofondu je vykonávať evidenciu a správu týchto ložfo:,;:, nádejné lo
žiská ponúkať do použ[vania najmä ako miestne zdroje. Dovedna sa do evi
dencie prevzalo 130 ložísk a z tohto počtu sa ponúklo na využívanie a doteraz 
odovzdalo 18. 

Z poverenia Slovenského geologického úradu sa od roku 1978 každoročne 
vykonáva bilancia zásob ložísk nerastných surovín SSR. Bilancia zásob nerast
ných surovín slúži na vypracovanie zámerov výhľadových plánov rozvoja 
národného hospodárstva, na ochranu ložísk, ako aj ku kontrole hospodárenia 
s nerastnou surovinovou základňou. 

Od roku 1978 sa v spolupráci s Geofondom P raha výskumne rieši u kladanie 
ložiskových údajov do pamäti počítača a ich využívanie v praxi. 

Register ložísk nerastných surovín obsahuj e aj automatizovaný , informačný 
systém národných výborov, ktorý sa v súčasnosti buduje. Geofond vykonáva 
gesciu nad jeho tvorbou aj využívaním. 

Register ložísk nerastných surovín v Geofonde obsahuje 850 bilancových 
a 2400 nebilancových ložísk. 

Hydrogeologická preskúmanosť 

Hydrogeologická preskúmanosť územia Slovenska je vf1sledkom faktografic
kého spracúvania hydrogeologickej dokumentácie sústredenej v Geofonde, od 
organizácií zaoberajúcich sa geologickým výskumom, ale najmä získané hydro
geologickým výskumom a prieskumom. Spracúvať sa začala roku 1968, t ed a 
v čase, keď už hydrogeologickú dokumentáciu Geofond sčasti zhromaždil, ev ido
val a katalogzačne podchytil. Bolo to približne 10 OOO hydrogeologických správ 
a posudkov, ktoré sa spracúvali súčasne s novými správami. Faktografická do
kumentácia hydrogeologických vrtov sa robí v r ámci mapových listov v mierke 
1 : 200 OOO a vrty sa zakresľujú do topografických podkladov v mierke 1 : 25 OOO 
podľa príslušných vysvetliviek. 

V rámci bilancie zásob ložísk nerastných surovín sa už roku 1970 začali 

zostavovať b'iľančné prehľady zásob podzemnej vody Slovenskej socialistickej 
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republiky. Každoročne sa pripravujú tabuľkové prehľady zásob obyčajnej pod
zemnej vody hydrogeologických celkov Slovenskej socialistickej r epubliky. Bolo 
vyčlenených 74 hydrogeologických celkov s udaním hodnôt dynamickej a vy
užiteľnej zásoby v 1. s- 1, chemizmu, podzemnej vody a n evyhnutnosti ochrany 
územia. Hydrogeologické celky sú vyznačované do mapy zásob podzemnej vody 
v mierke 1 : 500 OOO. Zverejňujú sa každoročne. 

Úlohu realizovať jednotný faktograficko-informačný systém pre českoslo
vel1Sikú hydrogeológiu prevzal Geofond Bratislava roku 1977 v spolupráci s Geo
fondom Praha, k torý je hlavným koordinátorom štátnej úlohy Automatizovaný 
informačný systém pre geologické odbory. 

Geofond Bratislava sa n a riešení tejto úlohy zúčastňuje spolu s Hydrogeolo
gickým ústavom v Bratislave, s ktorým má dohodu o spolupráci. Návrh systé
m u hydrogeologických a hydrochemických údajov z hydrogeologických vrtov na 
ich automatizované ukladanie, vyhľadávanie a spracúvanie bol prijatý. Systém 
je výsledkom overeného experimentu, ktorý sa vykonal na vybranej vzorke 
hydrogeologických vrtov na počítači EC 1040. V súčasnosti sa na základe 
opatrenia Slovenského geologického úradu a Ministerstva lesného a vodného 
hospodárstva SSR uvádza do praxe. 

Zosuvná preskúmanosť 

Register zosunov vznikol v rokoch 1861- 1963 podľa u znesenia vlády ČSR 
č. 103/1961. Bezprostredným podnetom uznesenia bol katastrofálny zosun 
v Handlovej koncom roku 1960, ktorý zničil 183 domov, cestu v cližke 2 km, 
p rerušil diaľkovody, prehradil k oryto riečky Handlovka, a tak ohrozil ťažbu vo 
Veľkobani Handlová. 
Cieľom uznesenia bolo zistiť r ozsah postihnutých a ohrozených území v celej 

republike. Systematickou registráciou sa zmapovali zosuvné územia na topo
g rafických podkladoch 1 : 25 OO O a 1 : 200 OOO. Ku každému zákresu na mape 
sa vyhotovila karta obsahujúca stručný opis deformá cie. Výsledkom regis
trácie bol opis 4372 svahových deformácií. 

Mapy a súpisové karty sa po dokončení akcie uložili do Geofondu v Bra
t islave. VzniknU!tý register sme v nasledujúcich rokoch doplňali o prírastky. 

Roku 1979 sa začala prestavba pôvodného registra s ohľadom na možnosť 
prevodu dát na systém strojovéh o spracovania. 

Nové záznamové listy s doplnenými údajmi ukladáme podľa systému Redifon 
(počítač, ktorý vlastníme). Doteraz je uložených 4300 záznamových listov. Do 
k onca roku 1984 bude celý r egister zosunov a iných svahových deformácií 
v ložený do pamäti počítača a potom sa bud ú môcť poskytovať informácie už 
pomocou výpočtovej t echniky. 

Geologická mapová preskúmanosť 

Ako pomôcka na rýchlu in formáciu zauJemcov o geologicky zmapované 
územie slúžia všetky geologické, t ektonické, litologické, ínžinierskogeologické, 
kvartérne, hydrogeologické a i. mapy zakreslené do prehľadných máp v mierke 
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1 : 200 OOO. Ide o mapy, ktoré sú súčasťou správ archívu Geofondu. Spr acované 
sú všetky archívne výskumné a prieskumné správy, posudky, výpočty zásob , -
diplomové a rigorózne práce, štúdie a pod. obsahujúce takéto mapy. 

Geofyzikálna mapová preskúmanosť 

Obdobne ako geologická mapová preskúmanosť je spracovaná aj geofyzi
kálna mapová preskúmanosť územia Slovenska. 

Do máp 1 : 200 OOO sú obrysom zakreslené všetky geofyzikálne merania prie
skumných aj výskumných geofyzikálnych spr áv, kitoré sú súčasťou archívu 
Geofondu. 

V rámci výskumnej úlohy sa v spolupráci s Geofyzikou Brno začala spra
cúvať geo.fyzikálna preskúmanosť Slovenska n a počítačoch. Spracovali sa všet
ky dostupné archívne správy rozličných organizácií dotýkajúce sa geof yziky. 

Po mapách 1 : 200 OOO JTSK boli spracované na počítači EC 1040 ČGÚ a vy
dané tlačou zborníky Geofyzikálna preskúmanosť SSR. 

Preskúmanosť technickými prácami 

Pretože register preskúmanosti technickými prácami slúži širokému okruhu 
záujemcov z rozličných odborov, ale najmä potrebám geologického, inžiniersko
geologického a hydrogeologického prieskumu, je zostavený tak, aby bol čo 

najuniverzálnejšie a najjednoduchšie použiteľný . 

Hlavným poslaním registra je zabrániť zbytočnej duplícHe vo vyk onávaní 
prác tohto druhu, zdÍhavému hľadaniu potrebnej dokumentácie a zbytočnému 

vyberaniu správ z archívu Geofondu. T o urýchľu-j€ vlastný servis v Geofonde 
aj štúdium uložených materiálov. 

Z hľadiska týchto potrieb sa všetka dokumentácia uložená v archíve Geo
fondu postupne triedi a excerpuje a podľa si1tuácie zakresľuje do topografic
kých podkladov v mierke 1 : 10 OOO alebo 1 : 25 000. Detailnejšie informácie 
o technických prácach sa spracúvajú formou kartotečného katalógu. 

Register kódovaných vrtov sa v Geofonde začal budovať roku 1981 podľa 
opatrenia predsedu SGÚ č. 32/1980 o zabezpečovaní kódovania údajov pre 
faktografickú databanku. Opatrenie sa týka organizácií SGÚ. Organizácie začali 
od roku 1981 podľa metodických návodov Geofondu povinne vyplňať zázn'l
mové listy o všetkých nových vrtoch realizovaných pri výskumných alebo prie
skumných geologických prácach. Záznamové listy sa stali súčasťou čiastkových 
záverečných správ výskumných a prieskum ných úloh ukladaných v Geo
fonde. 

V Geofonde sa následne riešil spôsob ďalšieho spracúvania zakódovaných 
vrt ov, ktorý v súčasnosti pozostáva z numerickej a grafickej evidencie. Z3.-
evidovaných je 3700 vrtov. 

Roku 1981 sme začali pracovať na registri vyťažených priestorov. I. etapa sa 
vykonala v okrese Žiar nad Hronom ako čiastkový projekt evidencie vyťa
žených priestorov na území Slovenska. Je súčasťou výskumnej úlohy Infor
mačný systém geológie v rezorte S Gú. V ďalšej etape sa r ozpracovalo územie 
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ok resu Banská Bystrica, Prievidza a pokračuje po okresoch ďalej. Roku 1983 sa 
začal čiastočne riešiť aj register geochemických údajov. Vyžiadalo si ho množ
stvo geochemických údajov, ktoré pri súčasnej explózii informácií nemožn o 
spracovať klasickou formou. Pripravili sa dve verzie záznamových listov a do
stali ich rezortné organizácie Slovenského geologického ú radu na posúdenie. 

Hmotná dokumentácia 

Ďalšou činnosťou Geofondu je správa a ochrana hmotnej dokumentácie zís
kanej v zmysle príslušných noriem a predpisov výskumnou a prieskumnou 
činnosťou. 

Geofond vedie evidenciu o skladoch hmotnej dokument ácie a o dokumen
tačnom materiáli, ktorý je v nich uložený, vykonáva kontrolu skladovania 
a schvaľuje spôsob krátenia (skartácie) hmotnej dokumen tácie. 

Registrácia geologických prác 

S r egistráciou geologických prác sa v Geofonde začalo na základe vyhlášky 
Ústredného geologického úrad u č. 123/ 61 Zb. Cieľom je sústavnou evidenciou 
a kontrolou zamedzovať duplicitu vo vykonávaní geologických prác, umož
ňovať plné využitie výsledkov geologických prác ich úplným podchytením, 
a tým vytvárať podmienky na zvyšovanie h ospodárnosti a kvality geologickéh o 
výskumu a prieskumu. 
Registrovať geologické práce v Geofonde žiada každoročne 45 až 50 organ i

zácií a počet registrovaných geologických projektov je 400-800. 

činnosť Geofondu v oblasti vedecko-technických informácií 

Roku 1975 sa začala aj spolupráca pri tvorbe projektu informačného syS'tému 
n a ochranu živo tného prostredia s československým strediskom pre výskum 
a rozvoj ochrany životného prostredia pred znečistením. Pripravil sa tezaurus 
o životnom prostredí, ktorý zahŕňa 12 g eologických odborov. Tezaurus bol 
dokončený roku 1978 a využíva sa ako informačný systém o životnom prostredí. 

Jednou z významných úloh Geofondu je koordinácia a prísun informácií 
súviciacich s činnosťou odvetvia, a to publikovaných a v rámci štátu aj nepub
likovných, používateľom. Rieši sa ako čiastková úloha Vedecko-technické do
kumentografické informácie, ktor á je súčasťou štátnej úlohy Informačný systém 
g eológie v rezorte SGÚ. 

V rámci tvorby integrovaného informačného systému v ČSSR sa aj v geo
lógii prešlo na spracúvanie informácií unifikovaným sowtvarovým systémom 
(USS) na počítači RIAD-40, ktorý vytvoril ÚTZ v Prahe. Z neho bol pre geo
lógiu odvodený systém ASGI - automatizovaný informačný systém geologic
kých informácií. Geofond je vykonávateľom banky dokum entografických infor
mácií v tomto systéme, v rámci ktorého sa r ozširujú adresné informácie, spätné 
a priebežné riešenia. Tvorcami banky sú organizácie nášho rezortu povinne 
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,::pracúvajúce informačné podklady - správy. V súčasnosti systém ASGI 
spracúva iba nepublikované správy, kým publikované geologické práce sa spra
cúvajú v systéme Pascal-Geode. Vykonávateľom t ejto licencie zahraničnej banky 
dát, zakúpenej od BRGM vo Francúzsku, je Geofond Praha, s ktorým sčasti za 
Slovensko spolupracujeme. 

Tento francúzsky systém je spojený s americkým systémom A.GI Geo Ref. 
Obsahuje takmer celosvetovú produkciu geologických informácií. Spracúvaním 
reprodukcie časopisov z Československa sa dostávame aj do tohto syst ému. 

V nadväznosti na činnosť Geofon du Praha pracuj em e aj pre medzinárodný 
informačný systém v rámci RVHP Geoinform. T ento medzinárodný systém by 
sa mal neskôr prepojiť na ďalšie svetové informačné systémy. 

K patnáctému výročí vzniku SGú o problematice vyhledávání 
ložisek ropy a zemního plynu 

ARNOST THON 

Moravské naftové doly, k. p., Uprkova ul., 695 00 Hodonín 

K nesporne významným mezníkC!m ve vývoj i Československého naftového 
prumyslu patrí zrízení SGÚ v roce 1969. Naftovému prumyslu se tak dostalo 
partnera, který svými prístupy k problematice r opy a zemního plynu hledal 
nové koncepční formy a na druhé strane též n aftový prumysl musel velmi 
aktívne s SGÚ spolupracovat, aby nebylo zaznamenáno určité počáteční pre
chodné období poznamenané nega,tivními ten<lencemi. 

Období vzniku centrálního orgánu SGÚ je treba videt v kontinuite vývoje 
naftového prumyslu. Ten v nedávné minulosti vzpomenul sedmdesáté výroc1 
své pusobnosti na teritoriu ČSSR a toto vývoj ové období bylo treba citlive 
dávat do souvislosti se vznikem SGú. 

Je všeobecne známo, že práve na teritoriu SSR byly položeny v roce 1913 
základy k dnešn ímu, nesporne modernímu naftovému prumyslu, kde ve ví
deňské pánvi neďaleko obce Gbely bylo dosaženo poprvé prumyslového pr ítoku 
r opy na základe již cílevedomé činnosti, na svou dobu pomerne modem ím 
vrtním zarízením. Došlo pak k rozsáhlému rozvoji naftového prumyslu a roz
šírení jeho pusobnosti do celé rady dalších oblastí ČSSR, pi'edevším ve ví
deňské pánvi. T eprve po osvobození v roce 1945 se však n aftový prumysl počal 
r ozvíjet na vedeckých príncipech a ve všech potr ebných disciplínách. To, sa
mozrejme, vedlo k objevum významných česko slovenských ložisek jak ropy, 
t ak zemního plynu. Nejvetším z nich bylo ložisko Vysoká se zásobami 9 mld m 3 

zemního plynu. 
Deprese v šedesátých letech citelne postihla též naftový prumysl jak v kapa

cit ách a jeho postavení, t ak i v t eoretické oblasti. Zde je treba prípomenout, že 
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celá rada významných odborných autorít nepovažovala za možné zopakovat 
v ČSSR tu úspešnost naftov,ého prumyslu, která byla zaznamenána konce,,, 
padesátých a počátkem šedesátých let. Jak pozdejší vývoj ukázal, byla toto 
zcela nesprávná interpretace našich možností. Tyto h istorické okolnosti je 
treba vzpomenout predevším z toho duvodu, že vznik SGÚ v roce 1969 je 
spojován s obdobím renesance naftového prumyslu v celém jeho prurezu. V té 
dobe sice naftový prumysl byl neúčelne členen podle národní pusobnosti, ale 
došlo k vypracování jeho nového koncepčního rozvoje. V tomto smyslu byly 
na piešťanské konferenci v race 1969 nastíneny hlavní vývojové tendence naf
tového prumyslu na území SSR. V realizaci koncepce j iž sehrával SGÚ ne
sporne významnou roli, podtrženou nemalými finančními prostredky ze stát
ního rozpočtu, vloženými do vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn a do 
geofyzikálních merení. Dalším duležitým momentem tohoto období bylo výraz
nejší zapojení GÚDŠ svými kapacitami aplikovaného výzkumu do oblasti oce
ňování prognosních zásob a k jehož výstupum se naftový prumysl plne pri
hlásil. 

Nesporne významným mezníkem ve vývoji naftového prumyslu bylo jeh,i 
organizační dorešení v roce 1977, kdy v rámci specializace naftového prumyslu 
došlo ke koncentraci pruzkumných kapacít s federální pusobností a tím bylo 
umožneno vypracovat na vedeckých principech v ČSSR poprve jednotnou geo
logickou koncepci zpracovanou spolu s vedeckými pracovišti ČSR a SSR, 
s pruzkumným pracovištem naftového prumyslu a ďalšími partnerskými orga
nizacemi. Jak se pozdeji ukázalo, došlo v dusledku techto pHstupu v pomerne 
krátké dobe k prudkému zvýšení úspešnosti naftového prumyslu. 
Počáteční 2- 3 leté období po vzniku SGú bylo obdobím vytvárení a ujas

ňování vztahu mezi podnikem naftového pruzkumu, tenkrát Slovenskými naf
tovými závody, pozde.ii k. p. Nafta Gbely, a to zejména z hlediska projek
tování vyhledávacích prací, metodiky financování, kontr oly a zpusobu pi"ed
kládání záverečných zpráv z jednotlivých úkolu. 

Po dorešení této problematiky byly v letech 1972-1973 postupne zpracovány 
projekty vyhledávaciho pruzkumu na uhlovodíky v neogénních pánvích - ví
deňské, podunajské a ve východoslovenském neogénu, jakož i ve východoslo
venském flyši. Tyto dlouhodobé projekty obsahovaly návrh geofyzikálních, 
vetšinou seismických prací a hlubokých vrtu včetne jejich geologického a geo
f yzikálního zpracování a interpretace, a to pro širší, celopánevní oblasti v ča

sovém rozpetí deseti a více let. 
V období do prijetí techto projektu byly práce provádeny podle ročních 

projektu geo.fyzikálních merení a individuálních projektu jednotlivých hlu
b inných vrtu. 

Dlouhodobé projekty pro vídeňskou pánev a východoslovenský neogén jsou 
v současné dobe uzavreny záverečnými zprávami.. Východoslovenská flyšová 
oblast a podunajská pánev budou z hlediska provedených prací zhodnoceny 
záverečnými zprávami do konce roku 1985. 

Za období 15-letého trvání SGÚ byly ze státního rozpočtu v rámci geo
logicko-pruzkurnn_ých a vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn hrazeny prá
ce v následujících finančních objemech: 



458 

Vídeňská pánev 

Podunajská pánev 

Východoslov. neogén 

Východoslov. flyš 

(vnejší i vnitfoí) 

Spolu 
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geofyzika 

hlub. vrty 

geofyzika 

geofyzika 

hlub. vrty 

geofyzika 

hlub. vrty 

142,7 mil. Kčs 

236,5 mil. Kčs 

69,4 mil. Kčs 

133,5 mil. Kčs 

303,8 m il. Kčs 

142,4 mil. Kčs 

190,8 mil. Kčs 

l 219,1 mil. Kčs 

Celkove bylo na geofyzikální práce vynaloženo 488 mil. Kčs, pričemž bylo 
ve vídeňské pánvi zmereno 1317,5 km seismických profilu, v podunajsk é pánvi 
609 km, ve Východoslovenské n eogenní pánvi 1047,5 km a v oblasti flyše 640 km 
profilu. 

H lubinná metráž vyhledávacích vrtu predstavuje celkem 85 182 m. Z toho 
na vídeňskou pánev pripadá 21 254 m , na VS N 49 336 m a n a .flyšovou oblas t 
14 602 m. V podunajské pánvi nebyly vrtní pr áce ze státního rozpočtu v po
sledních 15 letech provádeny. Finanční objem vrtních prací celkem činí 

731,1 mil. Kčs. 
Geofyzikálni a vyhledávací vrtní práce v jednotlivých geologických oblas

tech poskytly mnohé duležité poznatky o jejich hlubinné s<tavbé a o naftove
geologických pomérech. Pomohly rešit strukturní a tektonickou stavbu , stratí
grafický a litologický vývoj oblastí a na jejich základt'! byla objevena rada 
pozitivních, resp. nadejných struktur, které pak byly rozpracovány predbežným 
pruzkumem. 

Ve vídeňské pán vi bylo vyhloubeno pet vrtu: Lakš. N. Ves 7 (6405 -
z toho 1204 m ze SR), Šašitín 12 (6505 m), Závod 73 (6000 m), Borský Jur 14 
(3349 m) a Studienka 83 (4186 m). Zcela mimorádným výsledkem vrtu Závod 73 
a Borský Jur 14, vyhloubených koncern sedmdesátých let je to, že se poprvé 
podarilo v ČSSR prokázat pru.myslovou ropo-plynonosnost podložních útvarú 
ve vi:ieňské pánvi, jak to ostatne bylo j iž dríve prokázáno v sousedním Ra
kousku. Tyto výsledky zásadním zpu.sobem ovlivnily zamerení pruzkumných 
prací v osmdesátých letech. Vrt Studienka 83 pak prispel k obj ev u nových 
akumulací zemního plynu v neogenní výplní vídeňské pánve. Pozoruhodné pro
jevy zemního plyu byly zaznamenány ve velkých hloubkách na vrtech Závod 73 
a Šaštín 12 a tyto otevírají nové perspektívy, vázané na vnitrní stavbu m e
zozoika. 

Na základe vyhodnocení seismických merení byly interpretovány rozsáhlé 
;:;truktury ve velkých hloubkách v oblasti Týnec-Cunín a v pribradlové zone 
u Drietomy - Hrozenkova, které umožnily zvýšení úrovne prognosních zásob. 

Celkové byly na základe vyhodnocení vyhledávacích pruzkumných prací 
v oblastech západního Slovenska získány v predneogenních útvarech prag
nosní zásoby ve výši 178 mld m 3 zemního plynu. V kategorii C2 bylo získáno 
26,7 mld m 3 zemního plynu a v pr umyslových k ategoriích 4,8 mld m 3 zemního 
plyu a 149 tis. t ropy a gazolínu. 
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V podunajské pánvi byla z projektovaných prací provedena jen seismick:i 
merení, které jsou v současnosti vyhodnocovány. 

Ve východoslovenském neogénu byly v období posledních 15 let ze SR 
hrazeny práce na 15 hlubinných vrtech: Úurkov 1 (3200 m), Lastomír 1 (3533 m), 
Rebr ín 1 (3681 m), Bánovce 13 (3777 m), Albínov 7 (4000 m) , Kecerovské Pek
ľany 1 (3098 m ), Trebišov 5 (3163 m), Čaňa 1 (1197 m), P avlovce 1 (3500 m) , 
Ložín 1 (3775 m) , Vranov 1 (4199 m), Bánovce 5 (2203 m), Prešov 1 (3010 m), 
Tušická Nová Ves 1 (3500 m) a Senné 1 (3500 m). 

P r ínosem techto prací jsou prírustky težitelných zásob zemního plynu ve 
výši 1,374 mld m 3, gazolínu ve vys1 80 tis. t un v prumyslových kategoriích 
a 4 mld m 3 zemního plynu v kat. C2. Krome toho bylo získáno více jak 
5 m ld m 3 C02. 

V oblasti vnejšího flyše byl vyhlouben zatím jediný vyhleclávací vrt Zboj 1 
(5002 m) bez pozitivního zjištení akumulací uhlovodíku. Naopak operný vrt 
Smilno 1 naznačuje nové možnosti v této oblasti. Dílčí vý sledky, poskytující 
jisté nadeje, byly získány v oblasti vnitrního flyše na strukture Lipany, k de 
byly dosud vyhloubeny tri vyhledávací vrty (Lipany 2, 3, 4) a čtvrtý vrt j e 
rozpracován (Lipany 5). 

Výsledky vyhledávacího pruzkumu za 15 let existence S GÚ jsou pomerné 
dobré, ,a to jak z hlediska pripravenosti projektu, tak z hlediska zpracování 
výsledku, ale i prírustku zásob, jejichž výše prokazuje výraznou ekonomičnosť 

,techto prací. 
V príštích letech se bude ve vyhledávacím pruzkumu perspektívních oblastí 

Slovenska pokračovat a je snahou tyto dále intenzifikovat. Práce budou po-
kračovat podle současne probíhajících projektu vrtních a geofyzikálních prací 
a podle dalších nových v současné dobe pripravovaných pro jektu. 

Predevším probíhají práce vyhledávacího pruzkumu podle nových samo
statných projektu na úkolech S tudienka 83 a Geofyzika II. (seismika) ve víder'í
ské pánvi. Ve východoslovenském neogénu byly provedeny hlubinné vrty 
T ušická N. Ves 1 a Senné 1 a započaty byly práce na realizaci projektu Mi
chalovce-SZ, obsahujícího pet hlubinných vrtu. Byl zde dále predložen a v roce 
1983 schválen projekt VSN - geofyzika II obsahující n ávrh seismických 
prací do roku 1995. Centrálne karpatský paleogén východního Slovenska je 
zkoumán vyhledávacími vrty v rámci samostatných úkolu Lipany a Plavnic :ci. 

V dlouhodobejším výhledu je i nadále počítáno s rychlou realizací poznatku, 
získaných aplikovaným výzkumem GÚDŠ. Týká se to výrazne flyšových ob
lastí, pribradlové zony a vnitrokarpatských jednotek. Současne však musí 
být stále velmi odpovedne stanovována kontinuita mezi rozsahem vyhledáva
cích prací a zajišťováním téžební základny, která podstatne ovlivňuje svými 
výstupy pohled na naftový prumysl a ovlivňuje pak zpetne jeho možnost i. 
Presto je nutné ríci, že ČSSR dnes disponujeme dostatečnými technickými ka
pacitami, které jsou pri odpovídajícím zajištení nezbytnými materiály sto za
bezpečit všechny požadavky vrtních prací v príslušných h loubkových kate
goriích. Současne je treba dále konstatovat, že pruzkumné práce budou pro
bíhat ve stále komplikovanejších geologických oblastech a ve vetších hloub
kách, než tomu bylo v minulosti. Též vyhledávání skrytých ložiskových pastí 
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je dnes v naftovém prumyslu zcela obvyklou pruzkomnou metodou a jak 
prokázal napr. objev ložiska Gajary baden, ohraničeného zm enou facií a kde 
téžitelné zásoby ropy prekročily hranici 1 mil. t. a zemního plynu 1,5 mld m 3, 

muže se jednat o ekonomicky pozoruhodné prínosy. 
Prechod do téchto nových podmínek a metodiky pruzkumu však v posledních 

letech podstatné zmenil nároky naftové geologie na geofyzikální, predevším 
seismické práce. Naftová geologie dnes vyžaduje, s ohledem na uvedené sku
tečnosti, registrace výhradné výsokými počty prekrytu, modelování a migrace 
jako bežné metody, navíc zpracování po geofyzikální stránce v nejkratších 
možných termínech, n ejpozdéji však do šesti mésícú po dokončení pol n í.eh m é
rení. Zatím se však Geofyzice Brno tento · ukol n edarí plnit. 

Naftový prumysl si v souladu s koncepcí SGÚ s CGú klade za cíl v krátké 
dobé podsta tným zpuso-bem prispét k posilnení palivoenergetické a surovinové 
základny československé ekonomiky, samozrejmé úmerné s prírodními pod
mínkami československého teritoria. Plnení této základní tendence je jediným 
a rozhodujícím mefítkem pro vkládané prostredky, ať již jsou z jakéhokoliv 
zdroje, do této náročné oblasti. 

Výsledky geologického prieskumu pri ťažbe rúd 
a rozvoj ich ťažby za posledných 15 rokov 

MA TEJ BERENČÍK 

Rudné bane a magnezitové závody, generálne riaditeľstvo, Mýtna 23s, 
811 07 Bratislava 

Od oslobodenia našej republiky prešlo českoE:lovenské baníctvo veľmi zlo
žitým vývojom. Zdedili sme malé výrobné jednotky poznačené vojnovými rok
mi najmä ,tým, že boli vyrabované kvalitné zásoby a geolog·ický prieskum ne
mal nijaký predstih. Závody boli technicky a technologicky zaostalé. boli v nich 
nedôstojné hygienicko-bezpečnostné podmienky práce, kádrovo boli nedost:1-
točne vybavené, ,a najmä bez technického dorastu. 

Napriek tomu sme vo veľmi krátkom čase rozvinuli ťažbu a spracovanie 
magnezi,tu, železných, mangánových, olovnato-zinkových a antimónových rúd 
a obnovili ťažbu medených a cínovo-volfrámových rúd a pyritu. Niektoré vý
robné kapacity sme od základu zrekonštruovali a spolu s novými ťažobnými 
a spracovateľskými závodmi sú nepopierateľným dôkazom starostlivosti n ašich 
najvyšších straníckych a hospodárskych orgánov o intenzívnejšie využívanie 
suvovinovej základne ČSSR. Aj keď sa najväčší kvanti-tatívny skok dosiahol 
v rokoch 1955- 1965, na využív anie nerastných surovín nejestvovali pevné ná
rodohospodárske kritériá. Rozvoj odvetvia závisel viac-menej od momentálnych 
potrieb a extenzívnych snáh. Už v polovici 60. rokov sa objavili prvé pokusy 
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definovať surovinovú politiku štátu v známom uznesení vlády ČSSR č. 175 b/1 956. 
Ale poziitívnu myšlienku tohto uznesenia negatívne ovplyvnila nedostatočná, 
resp. optimistická analýza možností dlhodobo kryť naše potreby kovov náku
pom v zahraničí , dočasne za relatívne výhodných podmienok. Týmto tenden
ciám zodpovedal aj systém VOC. Navyše zložité technické a technologické pod
mienky niekitorých ložísk náklady na výrobu kovov, resp. koncentrátov, n e
úmerne zvyšovali. 

Ani úroveň ekonomického myslenia nestimulovala do dostatočnej intenzifi
kácie techniky, technológie a organizácie práce, a tak sa rozpory medzi ná-
kladmi na ťažbu a úpravu a platnými veľkoobchodnými cenami prehíbili. 

Fakt, že v ČSSR neboli hutnícke kapaciity na spracovanie cinovo-volfrámo
vých, zinkových a tetraedritových koncentrátov a len malé spracovanie olove
ných koncentrátov, a teda všetky tieto suroviny sa vyvážali do zahraničia, a t o 
väčšinou za nevýhodných cenových relácií, len podporoval v tedajšie tendencie 
obmedzeného rozvoja našej surovinovej základne. Kým zlúčenie banských 
podnikov roku 1965 do VHJ RBMZ pozitívne ovplyvnilo rozvoj baníctva, od
delením kovohutníckych spracovateľských kapacít sa priama previazanosť tých
to dvoch odvetví a tlak na vzájomné ovplyvňovanie stratili. 

Ďalšie vládne uznesenia, najmä č. 277 /1966 a č. 235/69, spresnili ekonomické 
podmienky využívania našich (najmä rudných) ložísk a zavedením kategórie 
limitných nákladov vytvorili predpoklady na dlhodobejší a cieľavedomejší p rí
stup k ich rozvoju. 

Možno konštatovať, že účinnými technickými a organizačnými opatreniami 
sa v prevažnej časti ložísk, resp. závodov, za cca 6-ročné obdobie podarilo pre
klenúť skeptický prístup k možnostiam našej surovinovej základne, avšak na 
niektorých ložiskách sme bolí nútení ťažobnú činnosť zastaviť, a to aj so všet 
kými z toho vychodiacimi dôsledkami. 

Dnes po časovom odstupe vidíme, že vtedajšie tendencie silne postihli najmä 
obl-asť geologického prieskumu, čo sme na našich ložiskách pociťovali ešte a j 
koncom 70. a začiatkom 80. rokov. Pomerne nízky pr írastok geologic
kých zásob z obdobia stagnácie ne bolo možno následne doplniť a pripraviť do 
ťažby v potrebnom čase, čo vyvolalo silné n a pätie v plánoch PoPD a niekde 
znamenalo aj prechodné zníženie ťažby. 

Vývoj ťažby hlavných ťažených surovín dokumentuje nasledujúca tabuľka 
(v kt). 

Druh ťaženej suroviny 1945 1955 1965 1975 1980 1983 

železné rudy 271 2790 2572 1731 1942 1831 

mangánové rudy 30 260 80 

cínovo-volfrámové rudy 85 99 120 101 196 

olovnato-zinkové rudy 61 238 518 660 656 763 

medené rudy 197 393 669 815 901 

pyrit 1456 1966 

magnezit 35 340 1841 2892 3096 3239 

461 



162 Mineralia slov., 16, 1984 

Celková ťažba r udných a nerudných surovín dosiahla roku 1983 objem 
10 269 kt. Aj napriek takémuto rastu ťažby, a t ým aj výroby bolo krytie pot r ieb 
n árodného hospodárstva domácimi prvotnými surovinami relatívne n ízke a do
sahovalo približne pri Fe 4,5 °1 1, Cu 5 %, P b 5,3 %, Zn 11 %, Sb 65 ~lú, 

Hg 75 %, Sn 6 % a pod. 
Z uvedeného dôvodu sa na dovoz týchto surovín vynaložilo roku 1975 viac 

ako 9 mil. Kčs FCO a roku 1981 až cca 16 mil. Kčs FCO. Pasívne sald_o čias

točne znižuje vývoz nerastných surovín, p r evažne v podobe kon centrá tuv 
a v prípade žiaruvzdorných materiálov aj finálnych výrobkov v hodn ote 
2350 mil. Kčs, na čom sa cca 40 % zúčastňuje magnezit a dinas. Kým hmotný 
dovoz za uvedené ob dobie vzrástol na 1,08-násobok, finančné zvýšenie p redsta
vu je 1,8-násobok. P ri približne rovnakom dov oze zo socialistických a nesocia
listických štátov náklady na dovoz zo socialistických Šl átov vzrástli 1,5-kic'.tt, 
kým náklady na dovoz z nesocialistických štátov 2,2-krát. 

Najmä v polovici 70. rokov sa oblasš surovinových zdrojov stala jedn: 1n 
z určujúcich smerníkov hospodárskeho rozvoja štátov a zvýrazňuje ju mono
polistická cenová politika kapitalistických krajín vlastniacich nerastné suroviny 
a reštrikčná obchodná politika voči socialistick ým štátom osobitne. 

Preto každý spotrebiteľský štát, a takým je aj ČSSR, hľadá spôsoby racio
nalizácie spotreby a novelizuje vlastnú surovinovú politiku s dôrazom na zvy
šovanie podielu surovín z vli-1.stných zdrojov. Uznesenia vlády ČSSR, ako aj 
národných vlád správne vystihli svetové tendencie, ale napÍňanie týcht-o doku
mentov nie je z vecného a časového hľadiska dostatočné. 

Sedemdesiate roky v ČSSR možno charakterizovať nielen ako roky postup
ného oživovania banskej činnosti, ale aj postupnej cieľavedomej k oordinácie 
záujmov ťažby a geologického prieskumu. Programy, ktorých realizácia sa 
v tomto období začala, resp. zintenzívnila, v SSR pozitívne ovplyvnili najmä 
r ozvoj magnezitu a rúd Spišsko-gemerského rudohoria, ban skoštiavnického 
r udného revíru, v ČSR najmä rozvoj jeseníck ej oblasti a flu oritu. K ladne rn 
t o prejavilo na prírastku zásob našich ložísk. 

Uvedieme niekoľko príkladov reprezentujúcich 6. päťročnicu a 3 roky 7. pä ť

ročnice. 

0 Náklady na GP 
Ložisko Surovina roč. taž. Pohyb (mil. Kčs) 

zásob kt P oP ŤP 

Košice m agnezit 530 + 3104 64 930 19 298 

Lubeník m agnezit 500 + 2 216 44 400 16 192 

B. Štiavnica p olymet . 190 + 894 33 459 40 456 

Hodruša Cu 58 12 8 395 9 427 

Slovinky Cu .218 + 1766 87 804 6 939 

Niž. Slaná siderit 691 - 1291 32 066 2 499 

Dúbrava antimón 32 + 170 17 179 10 463 

Rudňany k omplex . ruda 816 - 6 385 115 831 30 041 

Dúbrav . masív magnezit 1760 -24 687 72 883 31 676 
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Je pravda, že do tejto bilancie je premietnutý aj prepočet zásob na kondície 
7. päťročnice, odzrkadľujúce existujúce limitné náklady, avšak aj tak je prínos 
geologického prieskumu evidentný . Na druhej strane tabuľka zahŕňa len zásoby 
v evidencii VHJ, t. j. zásoby dooverené v etape podrobného a ťažobného prie
skumu, ako aj prevzaté počas tohto obdobia od SGÚ po predbežnom prieskume 
a uhradené z OF GP. Je to báza, na kstorej uskutočňujeme súčasný a pripr a
vujeme budúci rozvoj VHJ. 

Z toho vidieť, že okrem ložiska magnezitu Dúbravský masív a komplexných 
Fe rúd Rudňany je na ostatných ložiskách úbytok zásoby krytý prírastkom. 
Na ložislw Dá bravský masív takúto situáciu spôsobuje p omerne vysoká ťažba 
a evidencia zásob len po horizont + 300, ktorej stav sa praktický odrazu zmení 
po ukončení prieskumných prác na horizonite + 200. 

V Rudňanoch je situácia zložitejšia. Analýza ukázala, že cca od roku 1960 
do roku 1980 (podľa dostupných podkladov) bolo v etape VP a PP overených 
29 mil. t geologických zásob kategórie C1 a C2 a z nich len 18 mil. t bolo odo
vzdaných ťažobnej organizácii (za 20 rokov sa v Rudňanoch vyťažilo cca 
16 mil. t). Navyše dnes s odstupom času možno konštatovať, že výpočet zásob 
z počiatku 60-ych rokov vychádzal z jednoduchšej interpretácie ložiska, a preto 
v o vyšších etapách GP bolo nevyhnutné závažné zásoby redukovať. 

Istú orientáciu v tej to situácii môžu poskytnúť aj náklady na 1 t overených 
zásob za uvedené obdobie, ktoré predstavuj ú 7,98 Kčs/t v VP a PP, ale su
márne, t. j. vč. PoP a ŤP 11,31 Kčs/t, keď pri niektorých akciách PoP dosaho
vali aj vyše 100 Kčs/t. 

Získané poznatky bude treba využiť pr i ďalš ích geologickoprieskumných pr á
cach v tejto oblasti, ale aj v iných ložiskách. 

Z odborového fondu VHJ sa na financovanie geologickoprieskumných prác 
vynaložili takéto prostriedky: 

Obdobie 

1967-70 

1971-75 

1976-80 

1981-85 

Tis. Kčs 

116 758 

283 783 

580 351 

932 OOO 

Poznámka 

z toho za realizáciu PP 82 mil. Kčs (SSR 27 mil. Kés 
ČSR 5:5 mil. Kčs) 

z toho za realizáciu PP 78 mil. Kčs (SSR 35 mil. Kčs, 
ČSR 43 mil. Kčs) 

prognóza 

Vývoj obsahu úžitkových zložiek rozhodujúcich Ložísk od roku 1970 b ol 
nasledujúci: 

Ložisko Úž. zložka 1. 1. 1970 1. 1. 1984 
% % 

Rudňany Fe 30,37 29,39 

Nižná Slaná Fe 3 3,00 33,60 

Slovinky Cu 0,84 0,77 

Rožňava-Mária F e 34,30 33,66 
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Ložisko 

Banská Štiavnica 

Hodruša 

Dúbrava 
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úž. zložka 1. 1. 1970 
% 

Pb 2,10 

Zn 3,40 

Cu 0,50 

Cu 1,08 

Sb 4,2 

1. 1. 1984 
% 

1,82 

2,73 

0,38 

0,76 

2,78 

A j v tomto porovnaní treba vidieť vplyv prepoč tu n a nové kondície. 
Vo väčšine prípadov viedlo zníženie kovnatosti geologických zásob aj k zní

ženiu obsahu úžitkových zložiek v ťažených rudách. S týmto trendom treb a 
aj v budúcnosti počítať, a preto sme prikročili k rekonštrukcii, rozširovani u 
a výstavbe nových úpravárenských kapacít. Ich cieľom je zvýšeným spracú
vaním pokryť aspoú úbytok výroby kovov spôsobený zníženou kovnatosťou . 

Máme na mysli hlavne Banskú Štiavnicu , Hodrušu a D úbravu, kde je pokles 
kovnatosti najväčší. Avšak a j v ďalších úpravniach sa pomocou technickéh o 
rozvoja technologické procesy zefektívnili, hlavne zvýšením parametrov výťaž
nosti. Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov nešlo len o kvantitatívny r ast 
ťažby, ale o kvalitatívne vyššie zužitkovanie ťaženej suroviny a j e j finalizáciu . 

Pri zvyšovaní ťažby m agnezitu podľa u ž uvedenej tabuľky b olo jeho využit ie 
v hlavných produktoch nasledujúce : 

Výrobok Jed- ,1. 945 1950 1960 1970 1980 .1983 notka 

Výroba koncentr. mil. t 0,035 0,215 0,817 1,547 1 667,8 1 673, 3 

Tehliarsky slinok kt 5,2 89,9 171,1 271,7 326 ,3 330,3 

Oceliarsky slinok kt '27,5 157,5 359,5 336 ,3 328,9 

Bázické stavivá kt 1,2 26,6 117,1 208,5 285 ,3 293,2 

Tento vývoj zodpovedá požiadavkám rozvoja hutníctva a cementárskeh o 
priemyslu nielen doma, ale a j v zahraničí , čo sa prejavilo a j v exporte. R oku 
1983 dosiahol podiel exportu z výroby 46,7 %. 
Začiatok 80. rokov bol v znamení nových p ozitívnych prístupov k rozvo j u 

surovinovej základn e. DlherlQbá koncepcia rozvoja našej VHJ do roku 1995, 
resp . do roku 2000, vypracovaná na základe uznesenia vlády ČSSR č. 10/1983 
a č . 138/ 1983, j e úzko previazaná s k oncepciou rozvoj a CGú a SGÚ a zabez
pečuje základné strategické ciele technického a ekonomického rozvoja odvetvia 
v reálnom čase. Berie pritom do ohľ adu potreby národnéh::i hospodárstv a, ale 
aj reálne možnosti tohto rozvoja ako z pohľadu potreb ných geologických zá
sob, tak aj ich využHia a pamätá na výstavbu potrebných ťažobných a spraco
vateľských kapacít 
Podľa tejto, podčiarkujeme, spoločnej k oncepcie možno pokryť potreby nášho 

národného hospodárstva v roku 2000 nasledujúco ; Vo výrobe surového železa 
na 4,7 %, Cu na 8,2 %, Zn na 29,3 %, Pb na 11;1 %, Sn na 32,8 %, Sb n a 
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106,2 %, Au na 18,8 %, Ag na J 1,2 % W na 17,0 O/o , Hg na 60,0 %. 
Tento proporcionálny rozvoj surovinovej základn e nemožno pokladať za 

extenzívny, ale za intenzívne stabilizuj úci faktor, pretože jednoznačne zmier
ňuje našu sústavne sa zvyšujúcu závislosť od dovozu farebných kovov, hlavne 
z oblasti voľnej meny. 

Spracovaná koncepcia rozvoja súčasne znamená aj š trukturálnu zmenu 
v účinnosti a komplexnosti využívania našej surovinovej základne. Výstavbou 
Hydrometalurgického závodu v Bruntáli bude k dispozícii kapacita na kom
plexné spracovanie polymetalických koncentrátov doteraz neefektívne vyvá
žaných do zahraničia. Stavba Bezželezité slinky Hačava umožní oveľa efektív
nejšie zhodnoitiť magnezitovú surovinu a nadväzne st avba Špeciálna keramika 
Lovinobaňa zabezpečí nášmu hutníctvu a pre export vysokokvalitné žiaru
vzdorné materiály potrebné pri moderných hutníckych technológiách. Podobne 
by bolo možno menovať ďalšie stavby a programy rozvoja. 

Netreba vôbec zdôrazňovať , že jednou zo základných podmienok, ale skôr 
súčasťou rozvoja surovinovej základne, je geologický výskum a prieskum . 
Sme toho názoru, že ďalšia intenzifikácia jednej aj druhej oblasti je nevyhnu t 
ná. Z hľadiska moderných geologických koncepcií nám chýbajú pohľady na 
š trukturálnu S'tavbu rudných polí, g enézu zrudnenia, geochémiu, mineralógiu , 
petrografiu a pod. aj v známych rudných revíroch. Niekedy chýba aj vzá
jomná informovanosť o realizácii či výsledkoch tých to prác. Preto napr. p re 
oblasť Banskej Štiavnice navrhujeme vytvoriť pracovný tím, kde by boli za
stúpené všetky organizácie, ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu pomôcť objasni ť 

geologické zákonitosti, skoordinovať postup prác, a tým urýchliť rozvoj toht o 
síce historického, ale stále ešte perspektívneho rudného rajónu. 
Oveľa väčšiu pozornosť ako doteraz budeme musieť venovať stopový m 

prvkom, ich kvali tatívnemu a kvantitatívnemu hodnoteniu, a :to pomerne pre;-,
nému, aby sa na tomto základe dala zhodnotiť ich r eálna ekonomická hodno ta . 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČN O S TI 

B o h u s 1 a v C a m b e 1 : Rozpracovanie zá
verov 8. zasadnutia ÚV KSČ na podmienky 
Geologického ústavu SAV (Bra tislava 31. 1. 
1984) 

ôsme zasadnutie úV KSČ, ktoré bolo ve
nované otázkam urýchlenia vedecko-tech
nického rozvoja, má zásadný význam pre 
celú našu spoločnosť. Vedecko-technická re
volúcia je dnes objek tívnou skutočnosťou a 
jej univerzálny charakter znamená, že sa jej 
vplyvu nemožno vyhnúť. Každý štát, ktorý 
chce udržať kontakt s najpokrokovejšími 
výsledkami modernej vedy a techniky, musí 
vedecko-technickú revolúciu pokladať za zá
klad stratégie svojho rozvoja. 

Zasadnutie ÚV KSČ v júni 1983 ukázalo, 
že hlavné problémy sú v realizácii výsled
kov vedy a techniky a v ich nedostatočnom 
využívaní na zvyšovanie efektívnosti hospo-

dárskeho rozvoja. Treba zabezpečiť, aby sa 
vedecko-technický rozvoj stal základom plá
novania a riadenia a aby sa uplatňovanie 
jeho výsledkom stalo hlavným obsahom ria
diacej, plánovacej a organizačnej práce na 
všetkých stupňoch, t. j. ako na pracoviskách, 
ta:<: aj vo sfére centrálneho riadenia s po
silnením jeho nadrezortných koordinačných 
funkcií. 'ľým sa majú vytvoriť podmienky 
pre iniciatívu a celospoločensky užitočnú a 
inovačnú aktivitu vedeckých a hospodárskych 
organizácii a j jednotlivcov. 

V Geologickom ústave SAV ide v oblasti 
hospodárskej politiky o nasledujúce opatre
nia: 

Dôsledne orientovať vedeckovýskumný po
tenciál ús tavu na riešenie závažných p riorit
ných úloh štá tneho plánu základného výsku
mu tak, aby sa získané poznatky bezpro
stredne využívali v spolo{:enskej praxi. 
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V oblasti štátneho plánu základného výsku 
mu je Geologický ústav SAV koordinačným 
a z veľkej časti aj riešiteľským pracoviskom 
d voch hlavných úloh: 

II-4-4 Analýza vývoja stavby kľúčových 
oblastí Západných Karpát, koordinátor aka
CÍEmik M. Maheľ a 

II-4-6 Geochémia endogénnych a exogén
nych procesov, minerogenéza a petrogenéza, 
koordinátor akademik B. Cambel. 

Významný prínos pre prax majú úlohy, 
ktoré sa v súčasnosti plnia, a to Riešenie 
stavby pribradlovej oblasti, styk vnútorných 
a vonkajších Karpát, Nové poznatky o strati
grafii, litológii a chemicko-technologických 
vlastnostiach ložiska Butkov - Ladce, ktoré 
umožňujú vypracovať kvalitný plán prípra
vy otvárky a dobývania cementárskych su
rovín. 

Významné teoretické aj praktické výsledky 
priniesol výskum v Malých Karpatoch tý
kajúci sa čiernych bridlíc v produktívnom 
rudonosnom súvrství. 

Dôležitou súčasťou práce ústavu je aj 
zmluvná spolupráca s organizáciami praxe. 
Pracovníci oddelenia nerastných surovín 
v Banskej Bystrici úzko spolupracujú pri rie
šení otázok zr udnenia stredoslovenských neo
vulkanitov s Rudnými baňami a Geologickým 
prieskumom v Banskej Bystrici a Banskej 
Štiavnici. 

V roku 1982 bola uzavre tá dohoda o spolu
práci s koncernom Naftový a plynársky prie
m ysel v Bratislave, nadväzujúca na novo
vytvorenú ústavnú úlohu Komplexný výskum 
vrtných jadier z podložia viedenskej panvy. 
V rámci tejto úlohy kolektív pracovníkov 
Geologického ústavu SA V podrobne zhodnotil 
vzorky vrtných jadier z hlbokého podložia 
viedenskej panvy vo vrtoch šaštín-11, Bor
ský Jur-14, 15 a 17. Získané poznatky o stra
tigrafii, litológii a geochémii hornín pomohli 
získať obraz o priestorovom rozložení štruk
túrnych elementov podložia najmä v oblasti 
p12rspektívneho ložiska Borský Jur. 

Geologický ústav SAV vypracoval podkla
dovú správu vedecko-technickej štúdie a vý
stupný dokument vedeckého riešenia Kom
plexný výskum rúd a sur ovín s ohľadom na 
využitie ekonomiky významných stopových 
prvkov, ktorý informuje o súčasnom stave 
preskúmanosti a možnostiach a p e rspektívach 
využitia stopových prvkov a ťažených aj skú
maných nerastných surovinách. Táto štúdia 
bola poskytnutá na ďalšie prerokovanie Slo
venskej plánovacej komisii a ďalším centrál
ným inštitúciám. 

ú stav vypracoval aj rámcovu osnovu hlav◄ 
nej úlohy pripravovaného štátneho plánu zá
kladného výskumu (ŠPZV) na 8. päťročnicu 
pod názvom Geochémia, mineralógia a petro
lógia horninotvorných a ložiskotvorných pro
cesov, ktorá by mala byť celoštátnou úlohou 
koordinovanou Geologickým ústavom SA V. 

Cieľom je látkový, metodickoanaly tick ý a 
mineralogicko-petrologický výskum geologic
kých materiálov z hľadiska ich vzniku, aku
mulácie, migrácie prvkov a s ohľadom n a ich 
praktické využitie. Riešenie úlohy by malo 
viesť ku k omplexnému využitiu a zhodno
teniu našich surovinových zdrojov. 

Významnou úlohou, zakotve nou aj v roz
pracovaní záve rov 8. zasadnutia ÚV KSČ na 
podmienky SA V a Geologického ústavu SA V , 
je pripravovaný cieľový projekt základného 
v ýskumu geologických štruktúr juhozápadnej 
časti Západných Karpát vo vzťahu k per
spektívam ložísk r opy a zemného p lynu . 
V priebehu roka 1984 by mali byť v spolu
práci s Predsedníctvom SA V a spoluprac u
júcim Slovenským a českým geologickým 
úradom vytvorené organizačn é, kádrové aj 
materiálne podmienky na uvedenie cieľového 
projektu základného výskum (CPZV) do 7i 
vota a mala by sa začať prvá etapa výskum
ných prác. Ide o mimoriadne významné zo
skupenie vedeckého potenciálu pracoviska 
SA V, vysokých škôl a inštitúcií iný ch r ezor
tov na riešenie problematiky, ktorá m á z hľa
diska získav ania nových ložísk energetických 
surovín pre naše národné hospodárstvo m i
moriadny význam. 

Ďalšie úlohy, ktoré sa zaväzuje ús tav plni ť , 
sú nasledujúce: 

- Rozvíjanie a prehlbovanie medzinárod
nej spolupráce v rámci bilaterálnych a m no
hostranných dohôd, korelačných programov 
a Karpatsko-balkánskej asociácie, najmä 
s ústavmi AN ZSSR a bratských socialistic
kých krajín; 

- orientovanie činnos ti detašovaného od de
lenia nerastných surovín v Banskej Bystrici 
na riešenie úloh, ktoré majú pri zabezpečo
vaní surovinovej základne bezprostrednú a pl i
káciu v spoločenskej praxi, najmä v Stredo
slovenskom kraji; dokazujú to dohody uza
vreté s Rudnými baňami a prieskumnými 
podnikmi; 

- naďalej pokladať komplexné r acionali
začné brigády za jednu z najprogresívnejších 
foriem spojenia vedy s praxou, vytvárať pre 
ich činnosť v ústave potrebné podmienky a 
kontrolovať ich činnosť. 

- vytvárať a rozširovať spoločné a zdru
žené pracoviská ústavu s pracoviskam i vyso
kých škôl a rezortov ta k, aby spojen ím m o
derného prístrojového vybavenia bolo m ožn o 
podstatne zvýšiť úroveň a komplexnosť ve
deckého výskumu; 

- zabezpečovať plnenie uzavretých d ohôd 
s pracoviskami praxe a považovať ich za dô
ležitý prostriedok urýchleného odovzdávania 
výsledkov základného v ýskumu spol očenskej 
praxi; 

- prijímať účinné opatrenia na zab ezpe
čenie ekonomického využívania prístroj ové
ho vybavenia. 
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BonpOCl>l TeMnepaTypbI H AaBJieHH,l{ BO cprrHmeBbIX paiío u ax H yTe COBOií 
30HbI BocTO'IHOií: CrroaaKHH H HX OTHameHHe K He qJTera30HOCHOCTH. 

CKBaJKl'.!Hbl rrry6111HOH 3- 6 K11JIOMeTp a H a B OCTO'-!HOJ1 C rroaaKl11'.t C TO '-!Kl'.t 

3 p e Hl'.t,! pacnpe,qeJieHl'.t,! TeTIJIOTHOľO IIOJI,! BO cj:JmmieBhIX CBl'.!Tax 11 11X He

rrocp e,qcTBeHHOJi IIO'-!Be JJOKa3aJil1 CJie,qylOll.(YIO IIO CJie,qoBaTe JJbHO CTh : AYKJI51H

CKa51 e,qMHl11.\a, y1eCOBM 3 0 Ha, MarypCKHJi IIOKpOB 11 L(eHTPaJihHOKaprraľ
CKl'.tH rraneoreH. C MOTP51 H a TeMrrepaTYPHYIO CMTJal(MIO CBHTbl C TO'-IKl1 3pe
Hl'.t,! cyll.(eCTBJIOll.(HX rrpe,qc TaBJieHl1J1 6oJiee Bh! COKHe a KKYMYJI511.\1111 Hecj:JTl1 

M O)l(HO rrpe,qrroJiaran Ha r Jiyforne 2700- 4000 M ; r a3a Ha rny 6HHe 5200-
- 6300 M. 

A HaJJl'.!3 ,qaBJJem1ii B CJl051X IIOKa 3aJI, '-!TO 11eHrpaJJbHOKaprraTCKHJ1 rraneor eH 

J1 AYKJI51H CKa51 e ,qME(HI.\a .11Me10T 3TH ,qaBJJemrn HJ;(:>Ke r11,qpocTaTM'-l e CKOľO ;:i;aB'
Jiemrn. B yTeCOBOÚ: 3 0He 51BJ151IOTC/! rrp116JIJ1)KHTeJihHO r 11,qpo cTaTJ1'-le CKJ1e 

11 B M ary p CKOM rrpHKpOB e K aK rrpaBHJIO BhI COKHe. 

Temperature - pressure conditions in Flysch and Pieniny Klippen Belt 
areas of Eastcrn Slovakia: their relation to perspectives of natural 
hydrocarbons 

Deep drilling reaching 3 to 6 km dep ths in Eastem Slovakia r eveaed 
that in respect of temperature distribu tion t he single units m ay be 
arranged in t he sequence of decreasin g temperatures as follow s: the 
Dukla unit, Pieniny K lippen Belt, Magu ra n appe and t h e Centra] Car
pathian Paleogene units. With regard to the temperature distr ibution 
and a ssuming hitherto valid general considerations, greater accumula
tions of natural oil may be predicted in the 2,700-4,000 m interval 
whereas gas accumulations may be locateď in 5,200-6,300 m depths. 
A n analysis of bedding p ressures r evealed that generally lower than 
hydrostatic p ressures occur in the Cen tral Carpathian P aleogene an d 
Dukla uni ts . Bedding pressures are roughly equal t o hydrostatic ones 
in the Pieniny Klippen Belt whereas higher than hydrostatic pressures 
characterize the M agura n appe. 
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Na východnom Slovensku sa prieskum
né práce na ropu a zemný plyn sústreďu
jú v oblastiach: východoslovenský neogén, 
vnútorný flyš - centrálnokarpats.ký paleo
gén, bradlové pásmo a vonkajší flyš -
magurský príkrov a duklianska jednotka. 

V každej z týchto oblastí sa realizoval 
jeden alebo viac hlbokých vrtov (obr. 1). 
Vrty poskytli zaujímavé a rozmanité vý
sledky o teplote -a tlaku. Ukazuje sa, že 
každá z oblastí je z pohľadu týchto fyz i
kálnych javov akousi mikroprovinciou 

s viac alebo menej odlišnými pomermi. Ich 
poznávanie je dôležité z pohľadu teore
tických prognóz, možnej genézy a kon
centrácie kvapalných a plynných uhľovo
díkov. Nie menej významné s ú vedomosti 
o týchto javoch z praktického aspektu, 
t. j. pri zabezpečovaní kvalitného a tech
nologicky optimálneho režimu vrtných 

prác. 
Vo všeobecnom chápaní sú teplotné po-• 

mery najmä odrazom hlbšej stavby kôry 
a plášťa, ale sčasti aj dnešného režimu 
prúdenia podzemnej vody vo vzťahu k vý
chodom súvrství na povrch. Tlakové pre
javy signalizujú celkovú dynamiku pro
stredia, ktorá odráža súčasné tektonické 
napätie (stresové pole), premietajú sa tu 
rozmanité faktory, stavba súvrství (faciál
ny vývoj, mocnosť, sedimentov, diagenéza 
a i.) ako odraz minulých dejov. 

Pretože sa táto problematika už po
drobne z rozličných hľadísk vo východo
slovenskom neogéne rozoberala (Rudinec, 
1970, 1976, 1978), na porovnanie uvádzame 

iba niektoré podstatné informácie. Ťažisko 
práce sa sústreďuje na oblasti, kde prie
skumné práce pokračujú. 

Stručná geologická situácia skúmaných oblastí 
a doterajšie teplotné a tlakové výsledky 

Centrálnokarpatský paleogén zaberá úze
mie na J a JZ od bradlového pásma, t . j . od 
štátnej hranice zo ZSSR na J V až p o hranicu 
s PLR na SZ. V severnej časti východoslo-

venského neogénu sa čiastočne ponára pod 
jeho sedimenty. Na J a sčasti Z sa opiera 
o staršie súvrstvie centrálnych západných 
Karpát. lVIocnosť flyšových súvrství od J n a 
S narastá a pri bradlovom pásme dosahuje 
3000-3500 m. 

Prieskum na ropu sa v tejto oblasti doteraz 
sústreďuje n a prvej štruktúre Lipany. Tu sa 
vyhlbil hlboký vrt Lipany-1 (4000 m), Li
pany-2 (3500 m), Lipany-4 (3000 m) a Lipa
ny-3 (3100 m). 

Tieto vrty približne do hibky 1800-2000 m 
prevŕtali flyšové súvrstvie s vrásovo-šupina
tou stavbou. Litologicky ide hlavne o tmavý 
slabo vápni_ty ílovec s nevýraznými polohami 
jemnozrnného vápnitého pieskovca. Vo viac 
detritickej spodnej časti v intervale 2000--
3100 m podstatne vzrastá podiel piesčitej 
zložky. Pieskovec tu miestami dosahuje aj 
vyše 100 m mocnosť, inde iba desiatky met
rov. Ojedinele sa spozorovali mocné vápen
covo-slieňovcové polohy (olistolity) s jurskou 
a spodnokriedovou faunou (Rehánek, 1983). 
Bázu centrálnokarpatského paleogénu tu pod 
numulitovým vápencom tvorí 100-150 m 
mocný komplex pestrého rozpukaného ílovca 
ležiaceho diskordan tne na vrchnotriasovom 
dolomite s polohami pestrého ílovca keupr u 
(obr. 1). 

Na štruktúre Lipany sa z rozpukaného 
dolomitu zis tili prítoky až samotoky slabo a t 
stredne mineralizovanej slanej vody s CO~, 
v bazálnej časti centrálnokarpatského silne 
vápnitého pieskovca a rozpukaného slieňov
ca a vápenca (olistolity) menšie prítoky ply-
nu a pulzuj úce prítoky ľahkej ropy s hus
totou 816 kg/m 1. 

lVIerania teploty v najhlbšom vrte Lipany-1 
ukázali, že v híbke 1000 m je teplota 41 °C, 
2000 m 64 °C. 3000 m 91 °C a v hibke 3900 m 
112 °C (Leško et al., 1982). Hibkové zobr azenie 
teplotného poľa jednoznačne ukazuje, že ide 
o najchladnejšiu oblasť na východnom Slo
vensku (tab. 1, obr. 2). Ukazuje sa, že cen
trálnokarpatský paleogén sa ochladzuje 
v dôsledku dobre priepustných karbonáto
vých hornín v jeho podloží. Tie vystupu.iú na 
povrch pri jeho južnom okraji. Tu povrcho
vá voda infiltruje, preniká do hlbky a 
ochladzu.ie okolie a, prirodzene, aj nadložie. 
Vplyv tepla prechádzajúceho z hlbín Zeme 
sa takto čiastočne potláča. Príkladom je lo
kálna „chladná" mikroprovincia v híbke 
1000 a 2000 m v okolí východov humenského 
mezozoika na povrch (obr. 3 a 4). 

Táto interp retácia sa opiera o fakt, že voda 
v podpaleogén nych karbonátoch je iba slabo 
až stredne mineralizovaná, signalizuje otvo
renosť rezervoára, v ktorom sa čiastočne riedi 
s povrchovou sladkou vodou. Naproti tom u 
voda z obalových mezozoických súvrství, 
ktoré sú v podloží týchto súvrství (humen
ského mezozoika) v Košickej kotline, má 
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charakter ropnej silne mineralizovanej vody, 
čo svedčí o uzavretosti rezervoára (Rudinec, 
1980). Všeobecne sa to prejavuje tak, že sa 
vo väčšej hlbke tento vplyv stráca (obr. 5). 

Zaujímavé sú údaje o vrstvovom tlaku, kto
rého výpočet sa robil tak, že sa hydrostatic
ký tlak každého súvrstvia počítal vzhľadom 

p I.'. R 

M Ľ R 

na hlbku obzoru a zistenú alebo analogicky 
odvodenú hustotu vrstvovej vody. Tento tlak 
sa bral za základ a namerané hodnoty ložis
kového tlaku (hlbinným manometrom p ri 
testerovaní) sa prepočítali na vrchnú h ranicu 
perforácie (tab. 2). Ukazuje sa, že v mezo
zoickom vrchnotriasovom súvrství je tlak 
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Obr. 1. Korelačná schéma najhlbších vrtov na výcho!ipom Slovensku (Rudinec, 
1983). 1 - východoslovenský neogén, 2 - centrálnokarpatský paleogén, 3 - bradlové 
pásmo, 4 - magurský príkrov, 5 - duklianska jednotka, 6 - predterciérne sú 
vrstvia, 7 - hlboké vrty (Tr - Trhovište, L - Lipany, H - Hanušovce, S - SmU-
70, Z -Zboj) 
Fig, 1. Correlation scheme of deepest drillings in Eastern Slovakia (Rudinec 1983). 
1 - East Slovakian Neogene, 2 - Central Carpathian Paleogene uni t, 3 - Pieniny 
Klippen Belt, 4 - Magura nappe, 5 - Dukla unit, 6 - Pre-Cenozoic units, 7 -
deep drillings (Tr - Trhovište, H - Hanušovce, S - Smilno, Z - Zboj) 
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vzhľadom na vrstvovú vodu (hustota slabo 
až stredne mineral izovanej vody je 1001-
1008 kg/ m3) takmer hydrostatický (tab. 2, 
obr. 6). Na druhej strane všetky priepustné 
obzory v centrálnokarpatskom paleogéne vy
kazujú nižší tlak ako hydrostatický, a to 
s rozptylom od 1,7-12,8 %, ojedinele až 
23,3 %. Pretože sa tu doteraz pri čerpacích 
pokusoch voda nezistila, hydrostatický tlak 
sa vypočítal vzhľadom na mineralizovanú 
vodu s hustotou 1010 kg/m 3• 

Bradlové pásmo predstavuje úzku a d l h:.1 
a v geologickej literatúre mnohými predsta
vami opradenú štruktúru smeru SZ-JV od
deľujúcu vnútorný a vonkajší flyš. V tejto 
oblasti bol vyhíbený najhlbší vrt na východ
nom Slovensku Hanušovce-1 do hlbky 6003 m 
(obr. 1). Do hÍbky 4000 m prevŕtal bradlové 
pásmo a do konečnej hibky nevyšiel z fly
šových súvrství magurského príkrovu (Leško 
et al., 1983). 

Súvrstvie bradlového pásma reprezentuje 
do hlbky 2900 m silne vztýčený spevnený 
pieskovec preložený tmavým ílovcom vrchneJ 
kriedy. Ten prechádza do sterilného súvrstvia 
pieskovca a ílovca pri báze s viacerými polo
hami pestrého ílovca až do híbky 4000 m. 

Flyšové súvrstvia buduje odvrchu veľmi 
silne vápnitý rozpu kaný a kavernózny piesko
vec až piesčitý vápenec s polohami tmavého 
ílovca postupne prechádzajúceho do piesčito
ílovitých súvrství. V inte rvale 4000-5100 m 
bola prevŕtaná mohutná sedimentárna brek
cia. 

Vo vrchnej, drvenej a rozpukanej časti 
flyšových súvrství sa z intervalu 4000-4510 m 
zistili viaceré obzory s m e ns1m prítokom 
plynu. Podobný výsledok je aj z piesčitého 

Zámery ustálenej teploty v hlbokých 

rozpukaného obzoru z bradlového pásma 
(hlbka 2602,0-2636,0 m). 

Pri meraní geotermického stupňa vrtu 
Hanušovce- 1 sa namerala teplota v hlbke 
1000 m 47 °C, 2000 m 76 °C, 3000 m 106 °C, 
4000 m 135 °C, 5000 m 164 °C, 5874 m 190 °C. 
Hlbkové zobrazenie teplotného poľa ukazuje, 
že bradlové pásmo tvorí teplotne stred medzi 
oblasťami skúmaného teritória (tab. 1, obr. 2). 

Loži skový tlak obzorov, v ktorých sa zistil 
prítok plynu, je o 9,1 % nižší a o 11,9 % 
vyšší ako hydrostatický (tab . 2 a obr. 6). Zo 
skúšaných obzorov sa nezistil prítok vody, 
a tak hustotu mineralizovanej vody predpo
kladáme 1()20 kg/ m :J a vzťahujeme na ňu aj 
ložiskový tlak. 

Vonkajší flyš - magurský príkrov . T u sa 
na SZ od východov smilnianskeho t ektonic
kého okna vyhlbil do hlbky 5700 m vr t Smil
no-1 (obr. 1). Do hibky 2500 m prevŕtal m a 
gurský príkrov ako pestrý nepiesčitý ílovec, 
ktorý smerom k báze prechádza do sivého 
ílovca s málo výraznými piesčitými poloha
mi. Do konečnej hlbky pokračoval vo vŕtaní 
flyšových sekvencií duklianskej jednotky a 
menili tového - krosnian skeho pásma ( ?) . Li to
logicky ide o striedanie sa tmavého vápe
natého ílovca s jemnozrnným vápen atým a 
pri báze už kremitým jemnozrnným pieskov
com. V inter vale 3600-4460 m a 5050-5350 m 
boli prevŕtané polohy sedimentárnych brek
ci í - ílovca a pieskovca. 

Na tomto vrte sa pri zámere geotermic
kého stupňa namerala teplota v hlbke 1000 m 
43 cc, 2000 m 70 °C, 3000 m 100 °C, 4000 m 
128 °c, 4710 m 148 °C. Ukazuje sa, že je to 
druhá „najchladnejšia" oblasť na východnom 
Slovensku (tab. 1, obr. 2, 3, 4, 5) . 

vrtoch na východnom Slovensku 
Data on stable temperatures in deep drillings of Eastern Slovakia 

T ab. 1 

Hlbka Teplota v °C z hl. (m) 
Oblasť (vrt ) vrtu 

(m) 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Východoslovenský neogén 
4207 67 120 162 209 (Trhovište-26) 

Vonkajší flyš - duklianska 
5002 51 87 118,5 141 168 jednotka - (Zboj-1) 

Bradlové pásmo (Hanušovce-1) 
6003 47 76 106 135 164 190 

(5874) 

Vonkajší flyš - magurský 
5700 43 70 100 128 148 

príkrov (Smilno-1) (4710) 

Centrálnokarpatský paleogén 
4000 41 64 91 

112 
(Lipany-1) (3900) 
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údaje o v rstvovom t laku z plynonosných 
obzorov ukazujú, že je vyšší ako hydrosta
t ický o 10,5-39 % (tab. 2, obr. 6). Tlakové 
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11o · c 1 17 :ľc 

1 

0br . 2. Híbkový priebeh ustáleného teplotného 
poľa na východnom Slovensku (Rudinec, 
1983). a - východoslovenský n eogén (vrt 
T rhoviš t e-26), b - vonkajší flyš - duklian
ska jednotka (vrt Zboj-1), c - bradlové pás
mo (vrt Hanušovce-1) , d - vonkajší flyš -
magurský príkrov (vrt Smilno-1), e - cen
trálnokarpatský paleogén (vrt Lipany-1) 
Fig. 2. Depthward distribution of the stable 
thermal field in Eastern Slovakia (Rudinec 
1983). a - East Slovakian Neogene (Trhoviš
t e- 26 d rilling), b - outer flysch (Dukla unit, 
Zboj -1 drilling), c - Pieniny Klippen Belt 
(Hanušovce-1 drilling), e - Centra! Carpat
hian Paleogene unit (L ipany-1 drilling) 

hodno ty sa vzťahujú na mineralizovanú v odu 
a sú také, aké sa zistili z vrtu Zbo j-1 (husto
ta 1037 kg/ m 3) _ 

Vonkajší f lyš - duklianska jednotka. Tu 
sa realizoval h lboký vrt Zboj-1 do hlbky 
5002 m (obr. 1). Do hlbky 3800 m prevŕtal 
flyšové súvrstvia duklianskej jednotky. Lito
logicky ide poväčšine o jemnozrnný a ž stred
nozrnný spevnený vápnitý pieskovec strieda
júci sa s tmavým slabo vápnitým ílovcom. 
V jeho podloží sa až do hlbky 5002 m vŕtalo 
v neznámom - zbojskom súvrství (vrchn ý 
eocén? - sp. oligocén). Petrograficky h o cha
rakteri zuje k remitý rôznozrnný pieskovec a ž 
zlepe nec s vrs tvičkami tmavého ílovca. Cel ír 
komplex zbo jských vrstiev je v nerovnake j 
intenzite rozpukaný a m iestami kaver nózny, 
n ajmä vo v rchne j časti . Ekvivalent toh to sú 
vrstvia na povrchu nepoznáme (Ďurkovič -
K oráb - Rudinec et al. , 1982). 

Pri čerpacích skúškach sa zo zbojského sú
vrstvia okrem menších prítokov horľavého a 
nehorľavého plynu zistili prí toky až sa m ot o
ky slanej silne mineralizovane j ropnej v ody 
v in tervale 3800-4800. V bazálnej čas ti zboj
ského súvrstvia sa v intervale 2900-3800 m 
zistili iba menši e prítoky horľavého plymt 
s kapacitou v stovkách m 3/24 hod. 

P ri zámere geotermického stupňa sa name
rali t ie to hodnoty : v hlbke 1000m 51 °C, 2000 m 
87 °C, :3000 m 118 °C, 4000 m 141 °C, 5000 m 
168 °C. Ukazu je sa, že ide o druhé naj teplej
šie územie n a východnom Slovensk u (obr. 2, 
tab. 1). 

Analýza vrstvového tlaku v zbojskom sú
vrství ukázala, že je o 2,5-9,9 % nižší ako 
hydrostatický (tab . 2, obr. 6). Tlak sa vzťa
huje na ložiskovú vodu, ktorej hustota je od 
1029- 1037 kg/m 3. Výpočet sa urobil pre 
hustotu vody 1037 kg/m 3. Vrstvový tlak pri 
obzoroch z bazá lnej časti duklianskej jedn ot
ky v intervale 2900-3800 m , ako sa zdá, nie 
je ustálený a pohybuje sa od 12,3-24,8 % 
nižšie ako hydrostatický. Iba v jednom p rí
pade sa p ri skúške počas vŕtan ia nameral 
vyšší ako hydrostatický tlak (tab. 2). 

Na porovnanie a dokreslenie celkovej mo
zaiky ropných oblastí východného Sloven
ska uvádzame výsledky zámeru u stálenej 
teploty aj z najhlbšieho vrtu Trhovište-26 
(híbka 4207 m ), vyhíbeného v severovýchod•· 
n om k r ídle východoslovenskej neogénnej 
panvy (obr. 1). T e plota v híbke 1000 m je 
67 °C, 2000 m 120 °C, 3000 m 162 °c, 4000 m 
209 °C (tab. 1). 

Hibkový priebeh a k orelácia s osta tnými 
uvedenými vrtmi jednoznačne ukazuje, že 
ide o najteplepšiu oblasť (obr. 2) . 

Pretože je z neho viélc podkladov, oveľa lep
šie je zn ámy aj vrstvový t la k . Mení sa v ho
rizontá lnom a j vertikálnom smere. V juh o-
východne j a centrálnej časti Východosloven
skej nížiny sú jeho hodnoty v intervale 



Oblasť 

Vonkajší flyš -
duklianska jednotka 

Vonkajší flyš -

Magurský príkrov 

Tabuľka rozloženia vrstvového tlaku v predneogénnych oblastiach v ýchodného 
Slov enska 

Distribution of bedding pressures in Pre-Neogene units of Eastern Slovakia 
(Rudinec 1983) 

Vrt 

Zboj-1 

Smilno- 1 

Híbka obzoru 

4828,0-4853,5 
4858,0-4867,5 
4723,0-4726,5 
4719,5-4692,5 
4442,0-4449,5 
4460,0-4467,0 
4469,5-44 72,0 
4328,5-4334,5 
4361 ,0-4343,0 
3964,0-3992,5 
3887,5-3901,0 
3803,5-3834,0 
3:355,0-3420,0 
3296,0-3312,0 
3179,0-3190,0 
3006,4-3030,0 
2900,0-3025,0 

5639,5-5700,0 
4146,0-4170,0 
3209,0-3308,0 

2990,0-3015,0 

Nameraný 
ložiskový 

tlak --
v MPa 

46,0 

48,36 

44,52 

43,33 

40,46 
39,48 
34,56* 
26,29* 
29,93* 
25,91 * 
36,07+ 
25,5* 

82,75+ 
58,5 
37,98+ 

39,47 

% vztah lož. tlaku 
k hydrostatickému 

Poznámky na vrch perforácie 

nižší vyšší 

9.9. 
Zbojské súvrstvie -
eocén 

- 2,5. 

- 5,3. Hustota vrstvovej 
vody 1029-1037 kg/ m 3 

- 5,9. 

Lupkovské vrstvy 
- 3,4. vrchná krieda -
- 2,7. paleogén 
-14,1. 
- 24,8 
-12,3 
-21 ,6 Hustota vrstvovej 

+14,1 vody (odhad) 
-15,3 1020 kg/mJ 

+39 M e nili to vo-kros-
+33,2 nianske súvrstvie? 
+10,5 Duklianska jednotka 

Hustota 1037 kg/mJ 
+33,4 vrstvove.í vody 

Tab. 2 
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Bradlové pásmo 

Vnútorný flyš -
centrálnokarpatský 
paleogén 

Hanušov
ce-1 

Lipany-1 

Lipany-2 

Lipany-4 

4510,0-4485,0 
4502,0-4485,0 
4485,0-4455,0 
4223,0-4171,0 
4082,0-4042,0 
4030,0-4012,0 
2602,0-2636,0 

3988,0-3974,0 
3964,0-3943,0 
3890,0-3860,0 
3750,0-3729,5 
3570,0-3530,0 
3455,0-3386,0 
3245,0-3176,8 
2955,5-3023,0 
2794,7-2855,0 
2580,0-2496,5 
2366,5-2352,0 
2299,0-2290,0 
2110,0-2080,0 
2040,0-2035,0 
2020,0-2000,0 
1980,0-1960,0 
2493,0-2482,0 
2482,0-2463,5 
2463,0-2455,0 
2342,0-191,6,0 

42,46 

45,14 

48,58 

44 ,94 

27,35+ 

39,88 

37,75 
35,90 
34,94+ 
33,08+ 
30,89 
29,65+ 
22,64+ 
18,48* 
20,59 
18,70 

23,06 

19,82+ 

- 9,1 

- 2,9 

1,32. 
0,9. 

- 12,2 
-23,3 
-12,6 
-12,8 

- 8,56 

- 1,78 

* Neustálené hodnoty tlaku, + t ester počas vŕtania, · hodnoty sa vzťahujú na hydro
statický tlak, ktorý vytvára vrstvová voda zistená pri čerpacích pokusoch. V ostat
ných prípadoch je urobený odhad na základe analógie súvrství. 

+ 11,9 

+ 7,36 

+ 3,0 

+ 2,0. 

+ 0,26. 
+ 1,37. 
+ 2,10. 
+ 3,42. 

Maf urský príkrov 

Hustota vrstvovej 
vody (odhad) 
1020 kg/3 

Bradlové pásmo 

Mezozoikum -
vrchný trias 

Hustota vrstvovej 
vody 1001-1.008 kgjm :J 

•II. 

Cen trálnokarpa tský 
paleogén 

Hustota vrstvovej 
vody (odhad) 
-1010 k g/m 3 
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Obr. 3. Geoizotermy v hibke 1000 m na východnom Sloven sku (Rudinec, 1983) 
F ig. 3. Geoisotherms in 1,000 depth in Eastern_ Slovakia (Rudinec 1983) 
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Obr. 4. Geoizotermy v hlbke 2000 m na východnom Slovensku (Rudinec, 1983) 
Fig. 4. Geoisotherms in 2,000 m depth in Eastern Slovakia (Rudinec 1983) 
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1000-3500 m od 4 až do 90 % vyššie ako pri 
hydrostatickom (Rudinec, 1970, 1976, 1978). 
Ukazuje sa, že aj pri tomto jave sú tu mies
tami anomálne pomery. 

Analýza teplotného poľa 

Podľa intenzity narastania teploty do 
híbky možno na východnom Slovensku 
pre skúmané územia stanoviť poradie: vý
chodoslovenský neogén, duklianska jed
notka, bradlové pásmo, magurský príkrov, 
centrálnokarpatský paleogén. 

Rozloženie teploty v hlbke 1000, 2000 
a 3000 m ukazuje na klesanie teplotného 
gradientu smerom na S a SZ do karpat-

ského gravimetrického minima (obr. 3, 4 
a 5). Tento t rend je v súlade s klesaním 
regionálneho gradientu tiaže (Scheffer, 
1960; Plančár in O. Fusán et al., 1971) a 
poklesom Mohorovičičovej zóny disk on
tinuity (Smíšek in Fusán et al., 1971). Ob
lasť centrálnokarpatského paleogénu vy
kazuje v tomto všeobecnom trende istú 
anomálnosť. Vychodí najpravdepodobnej
šie z infiltrácie chladnej povrchovej vody 
do mezozoických rozpukaných súvrství 
pod centrálnokarpatský paleogén. Takto 
infiltrovaná chladná voda nielenže znižuj e 
účinky prenikajúceho tepla odspodu, ale 
ochladzuje a j svoje nadložie. 

Rozloženie teplotného poľa do hlbky j e 
aj istým indikátorom možného výskytu 

Obr. 5. Geoizo termy v hlbke 3000 m na východnom Slovensku (Rudinec, 1983). 
1 - neogénna výplň, 2 - neovulkani ty (Slanské vrchy, Vihorlat) , 3 - centrálno
karpatský paleogén, 4 - vonkajší flyš - magurský príkrov, 5 - vonkajší flyš -
duklianska jednotka, 6 - bradlové pásmo, 7 - predpaleogénne súvrstvia, 8 - hlboké 
vrty, 9 - geoizotermy 
Fig. 5. Geoisotherms in 3,000 m depth in Eastern Slovakia (Rudinec 1983). - 1 
Neogene basin filling, 2 - neovolcanite (Slánske vrchy and- Vihorlat Mts.), 3 -
Central Carpathian Paleogene unit, 4 - Outer Flysch: the Magura Nappe, 5 -
Dukla unit, 6 - the Pieniny Klippen Belt, 7 - Pre-Cenozoic units, 8 - deep drillings, 
9 - geoisotherms 
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uhľovodíkov. Dnes vo svete existuje via
cero predstáv o zonálnosti väčších aku
mulácií uhľovodíkov v závislosti od tep
loty. Známa je teória tzv. tekutého okna 
(liquid window - Pusey, 1973). Opiera sa 
o analýzu súčasných naj väčších koncentrá
cií ropy vo svete vo vzťahu k teplote. 
Podľa nej sa veľké koncentrácie kvapal
ných uhľovodíkov najčastejšie vyskytuj ú 
v teplotnom pásme od 65- 150 °C. Podľa 

tejto teórie je v našich teplotných pod
mienkach možný výskyt kva palných uhľo
vodíkov (ropy) vo východoslovenskom 
neogéne priebežne v hlbkovom intervale 
980- 2700 m, v priestore centrálnokarpat
ského paleogénu v intervale 2000-5300 m, 
v bradlovom pásme od 1600- 4500 m , vo 
vonkajšom flyši v magurskom príkrove 
v hlbke 1800-4750 m a v duklianskej jed
notke od 1300-4300 m (obr. 2 a tab. 3). 
Zákonitosťami rozloženia uhľovodíkov 

v závislosti od teploty sa v ukrajinských 
K arpatoch podrobne zaoberal R. M. No
vosileckij (1975, 1982). Autor smerom do 
hlbky v závislosti od teploty a priepust
nosti kolektorov vydelil štyri zóny: 

vrchnú plynonosnú, roponosnú, plynokon
denzátovú, spodnú plynonosnú. 
Podľa jeho analýz je v závislos ti od 

teploty vrchná plynonosná zóna do teplo
ty 45-60 °C a hlavná roponosná od 45-
110 °C. V rozmedzí 110-175 °C sa vysky
tujú hlavne plynokondezátové ložiská. 
Pod touto teplotou sú tba menšie plynové 
ložiská uhľovodíkov s postupne sa zvy
šujúcim podielom N2 a C02. 

V oblastiach, ktoré sme skúmali, sa 
vzhľadom na teplotné pole podľa te j to 
predstavy môžu vyskytovať ložiská ropy 
približne t akto (obr. 2); vo východoslo
venskom neogéne do hÍbky 1800 m, v duk
lianskej jednotke do 2700 m , v bradlovom 
pásme do 3100 m, v magurskom príkrove 
do 3400 m a v centrálnokarpatskom paleo
géne do hlbky 4000 m (tab. 3) a výskyt 
plynokondenzátových ložísk vo východo
slovenskom n eogéne do hlbky 3250 m, 
v duklianskej jednotke do 5200 m, v brad
lovom pásme do 5400 m , v magurskom 
príkrove do 5650 m a v centrálnokarpat 
skom paleogéne až do hlbky 6300 m. 

Je prirodzené, že takto vyčlenené hra--

M ožný hlbkový výskyt uhľovodíkov v perspektívnych oblastiach 
na východnom Slovensku 

Possible depth intervals of hydrocarbon accumulati ons in prospective areas 
of Eastern Slovakia 

Podľa teórie tekutého okna W. G. Puseyho (1973) od 65-150 °c 
* Podľa teórie R. M. Novosileckého (1982) do 110 °C ropa, do 175 °c plynokondenzát 

a plyn 

Oblasť 

Východoslovenský neogén 

Vonkajší flyš 
duklianska jednotka 

Bradlové pásmo 

Vonkajší flyš 
Magurský príkrov 

Centrálnokarpatský paleogén 

980 

1300 

1600 

1800 

2000 

Hibkový interval (m) 

Ropa Plyn 

2700 3250* (1800*) 
4300 5200* (2700*) 
4500 5400* (3100*) 
4750 

5650* (3400*) 
5300 

6300* (4000*) 

Tab. 3 
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nice nie sú striktné a treba ich chápať 

s istou _ toleranciou v najvšeobecnejšom 
zmysle a počítať s výnimkami v závislosti 
od rozmanitosti stavby celého karpatského 
oblúka. Rozmanitosť a výnimky sú v ma
lých aj vo väčších regiónoch, čo do istej 
miery potvrdzujú výsledky z tab. 4 a 5. 

Vo svete sa v súčasnosti ropa dobýva 
z najväčšej híbky 6570 m z ložiska Lake 
Washington a plyn z híbky 7875-8032 m -
panva Anadorka (USA; in Chmelík - Ďu

rica, 1983). 

Diskusia 

Relatívne naivacs1a koncentrácia ropy 
sa doteraz na východnom Slovensku zis
tila v cent rálnokarpatskom paleogéne 
štruktúry Lipany . Ide o územie, v ktorom 
z pohľadu teploty sú podľa uvedených 
predstáv optimálne podmienky (obr. 2). 
Ropa sa vyskytuje jednak v rozpukaných 
silne vápnitých primárne málo priepust-
ných pieskovcových polohách alebo v roz-

pukanom brekciovitom slieňovci. R op o
nosný je aj jemne rozpukaný brekciovitý 
nevápnitý ílovec (mocný okolo 100 m) 
z bázy cen trálnokarpatského paleogénu . 
Ako ukázali doterajšie výsledky , j e j eh o 
priepustnosť v priestore štruktúry Lipany 
minimálna, a tak súvrstvie možno pokla
dať skôr za m aterskú horninu ako za k o
lektor. 

Vo vonkajšom flyši magurského pr ík ro
vu sú ropon osné mohutné polohy pelitu -
belovežské vrstvy (oblasť Smilna), ale tam 
chýbajú kolektory. Súvrstvie je veľkou 

zásobárňou kvapalných uhľovodíkov, 

z ktorej môžu migrovať do vyšších p olôh. 
Súvrstvie je väčšinou obnažené (výsky t 
ropy na povr chu, plytké studne - Miko
vá), a tak rop a uniká do terénu. V pries
toroch, kde sa súvrstvie ponára hlbšie a 
v jeho nadloží by boli dobré kolektory, dá 
sa predpokladať ich napíňanie, a teda a j 
možné väčšie koncentrácie. 

Výskyty ropy vo východoslovenskom 
neogéne možno charakterizovať viac-m e-

Prehľacl výskytov ropy na východnom Slovensku v záv islosti od t eplot y a hlbky 
Revi ew ot Eas t Slovakian oil occurrences i n r el ation to t emper ature and pressure 

Oblasť 

Východoslovenský 
neogén 

Centrálnokarpatský 
paleogén 

Vonkajší flyš -
magurský príkrov 

Hlbka v m 

400-600 

280 0 

3100 

oxidy ropy 
537-644 

2250-2700 

0-40 

0-2500 

Teplota 

35-45 

146 

168 

20-23 

71-82 

15-20 

12-85 

T a b. 4 

oc Poznámka 

vrchný báden -
vrt Pozdišovce 3 a 3 

vrchný báden -
vrt Lastomír-1 

karpat -
vrt Albínov-4 

šambronské vrstvy -
vrt Šambron-1 (Pu -1) 

šambronské vrstvy -
spodná časť -
vrty Lipany-2, 4 

belovežské vrstvy -
Miková 

belovežské vrs tvy -
vrt Smilno-1 
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Prehľad výskytu plynových obzorov, resp. ložísk na v ýchodnom Slovensku 
v závislostí od híbky a teploty 

Review of East Slovakian gas-bearing horizons and gas pools in relation 
to temperatu re and pressure 

Tab . 5 

Oblasť Bloka.. v m- Teplota oc Poznámka 

Východoslovenský 
n eogén 

400-1500 34/95 spodný sarmat - vrchný báden -
ložiská suchého plynu 
T rhovište - Pozdišovce 

900-2000 62-120 detto Lastomír - Bánovce 

1100-1600 74-100 ·spodný sarmat - nálezisko 
suchého plynu - Stretava 

2500-3700 138-195 stredn ý báden - malokapacitné 
plynové ložiská - Stretava 

1500- 2100 95-123 spodný sarmat - plyno vé až 
plynokondenzátové ložisk á -
Ptrukša 

2000-3000 120-165 báden - n ízkokapacitné plyn ové 
ložiská - Trebišov 

Cen trálnokarpa tský 
paleogén 

1800-2700 60-82 menšie plynové ložiská -
Lipany 

B radlové pásmo 2600 94 b radlové pásmo - malo
kapacitný plynový obzor -
vrt Hanušovce-1 

4000-4500 136-150 vrchná - drvená čas'c 
m agurského príkrovu -
p lynonosná zóna s podielom 
25-30 % N2 - vrt H anušovce-1 

Vonkajší flyš 

dukelsk á jednotka 
a menilitová 
krosenská zóna 

2500-5700 90-178 plynonosné obzory - vrt Smilno-1 

- dukelská jednotka 
a zbojské vrstvy 

2900-5000 116-168 malokapacitné plynové obzory -
vrt Zboj-1 

nej ako mineralogické. Vzhľadom na do
terajšiu preskúmanosť, výsledky a teplot
né osadenie je malá pravdepodobnosť vý
skytu väčších hospodárskych koncentrácií 
ropy. Reálne sa tu môžu vyskytovať väč
šie hospodárske koncentrácie plynu a ply
nokondenzátov do hlbky 3200 až 3500 m 
(v severnej časti), ale vo väčšej hibke, 
zdá sa, budú iba menšie ložiská. 

J e prirodzené, že hospodárske k oncen
t rácie uhľovodíkov sú neodmysliteľne 

späté s dobre priepustnými kolektormi. 
Vo flyšových súvrstviach, ktoré vystupujú 

na povrch a kde sú aj bežné plynové pre
javy, je primárna priepustnosť k olekto
rov malá. Miestami ju v rozličnej miere 
zlepšuje sekundárna puklinatosť . 

V centr álnokarpatskom paleogéne m á 
pieskovec ako kolektor vysoký obsah vá
penatej zložky, takže intenzifikačnými 

zásahmi (kyselinovaním) možno do istej 
miery zlep;iť jeho fyzikálne vlast nosti. 
Čiastkové výsledky z vrtu Zboj-1 a spod
nej časti vrtu Smilno-1 ukazujú, že sú
vrstvia v podloží z povrchu známych fly
šových sekvencií majú lepšie k olektory . 
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V zbojskom súvrství boli pod duklian
skou jednotkou z kremitého rozpukaného 
pieskovca až zlepenca zistené prítoky, 
miestami až samotoky slanej silne mine
ralizovanej ropnej vody. Signalizujú lep
šiu priepustnosť kolektorov, ,a hlavne ich 
r egionálnejší rozsah a širšie zázemie. 

Aj keď výsledok testeru z vrtu Smilno-1 
(hibka 5640-5700 m) - prítok preplyne
ného vyplachu po predchádzajúcich in
t enzívnych plynových prejavoch v ňom 

nie je úplne reprezentatívny, ukazuje s2, 
že nameraný ložiskový tlak 82,75 MP a 
j eho nástup nepriamo svedčí o dobrých 
kolektorových vlastnostiach skúšaných 
obzorov. 

Zaujímavé je zistenie celkovej pórov i
t osti 10,6-11,7 % z jedného intervalu 
jadra z hÍbky 3741- 3746 m ,a priepust
nosti 25,2 mD (21 872,4 nm2). Vysoká pó
rovitosť 15 % bola vypočítaná z výsledkov 
testeru z obzoru z híbky 2990-3010 m 
vo vrte Smilno-1, kde sa zistil hospodár
sky prítok suchého plynu s kapacitou 
327 OOO m 3/24 hod. Podľa výsledkov ka
rotáže sa celková pórovitosť piesčitopukli
natých kolektorov pohybuje od 2-10,8 %. 
V obidvoch prípadoch je vysoká póro-;i
tosť vo vrte Smilno-1 pre flyšové súvrstvia 
Západných Karpát nezvyčajná, a treba :iu 
chápať ako hodnotu, do ktorej sa pre
mieta hlavný podiel puklín. 

Ako je známe z ukrajinských Karp~it, 
paleogénne súvrstvie z okraja karpatsk<i
ho oblúka obsahuje piesok s veľmi dobrý
mi fyzikálnymi vlastnosťami a viažu ·,a 
naň veľké zásoby kvapalných aj plyn-
1:ých uhľovodíkov. Podľa R. M. Novosi
leského (1976) sa absolútna priepustnosť 

kolektorov pohybuje od 2-3 ,až do 30,6 

Vo východoslovenskom neogéne sa fy
zikálne vlastností kolektorov v dôsledku 
diagenetického spevňovania sedimentov 
smerom do hlbky, okrem malých výni
m iek, v najvšeobecnejšom pohľade zhor
šujú. 

Analýza tlaku 

Aj keď je vrstvový tlak charakteristick ý 
pre jednotlivé geologické celky, východo 
slovenský neogén vykazuje v tomto smere 
isté anomálnosti. 

Určitý trend zvýšeného ložiskového tla
ku od 10,5-39 °/0 badať vo vonkajšom 
flyši v št ruktúre Smilno (tab. 2, obr. 6), 
ale na objasnenie príčin tohto stavu _je 
nateraz málo podkladov. 

Ako vychodí z tab. 2, vrstvový tlak sa 
väčšinou pohybuje okolo hydrostatického. 
Isté anomálie smerom dole vykazujú ob
zory z bázy duklianskej jednotky. Podob
ný všeobecne nižší ako hydrostatický tbk 
bol zistený v centrálnokarpatskom paleo-
g éne. Pri ustálených zámeroch je to okolo 
12 %. Co je príčinou tohto stavu, zatiaľ 
presnejšie nevieme, ale vysvetlení môže 
byť viac. 

Piesčité kolektory s výskytom uhľovo
díkov majú veľmi malú primárnu prie
pustnosť , ale podstatnejšia je ich sekun
dárna priepustnosť. Ich faciálny vývoj je 
veľmi premenlivý, a tým aj plošný rozsah 
relatívne malý. Tým možno do istej miery 
vysvetliť rýchly pokles tlaku pri ťažbe. 

Deštru.kčné procesy späté so vznikom 
bradlového pásma ako jedného z n aj
mladších štruktúrnych fenoménov (podľa 

súčasných predstáv sa začína prejavovať 

na povrchu až do obdobia vrchného b áde
nu) mali vplyv aj na priľahlé flyšov é sú
vrstvia, v dôsledku čoho mohla časť uhľo

vodíkov odmigrovať až na povrch . (vý
skyty oxidov na vrte Šambron-1), a tý m 
poklesnúť tlak. Na podporu tejto alterna
tívy tu chýbajú väčšie a azda aj častejšie 

výskyty zoxidovanej ropy - ,asfaltu n e
ďaleko bradlového pásma alebo v jeho 
okolí. 

Úalším možným vysvetlením je, že v pô
vodne poréznych kolektoroch nasycov9.
ných uhľovodíkmi ako výsledok tektonic
k ého diania vznikli v okolí pukliny, k to-
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r ých časť nebola vyhojená. Pukliny spô
sobili zvacsenie voľného p riestoru pre 
uhľovodíky, a preto pri rovnakom objeme 
plynu poklesol j eho tlak. "Štúdium vyh o
jených puklín v jadrách jednoznačne uka
zuje, že vznikali v čase, keď boli ílovité 
súvrstvia ešte plastické. Kalcitovými žil
kami sú vyhojené iba pevnejšie pieskov
cové polohy. Kalcitové žilky neprenikajú, 
alebo ojedinele prenikajú iba sčasti d o 
ílovca. Prirodzene, že ani táto predstava 
nie je posledná a ďalším hromadením pod
kladov sa budú poznatky o tomto jave 
dopÍňať. 

Vo vzťahu k teplote sa na východnom 
Slovensku všeobecne ukazuje istá závis
losť v tom, že čím vyššia je teplota, tým 
zložitejší a vyšší je vrstvový tlak (výcho
cj.oslovenský neogén), ale naopak, čím j e 
teplota nižšia, tým nižší je vrstvový tlak 
(centrálnokarpatský paleogén). 

Záver 

Z pohľadu teploty má anomálne posta
v enie východoslovenský neogén, ktorý je 

1-• 

2-A 

3-o 

4 - x 

Obr. 6. Hibkové rozloženie v rst
vového tlaku v bradlovom pásme 
a flyšových súvrstviach východ
ného Slovenska (Rudinec, 1983). 
1 - vonkajší flyš - duklianska 
jednotka (Zboj-1), 2 - vonkajší 
flyš - magurský príkrov (Smil
no-1), 3 - centrálno-ka rpatský 
paleogén (Lipany-1), 4 - brad 
lové pásmo (Hanušovce-1) 
Fig. 6. Depthward distribution of 
bedding pressures in th e Pieni 
ny Klipen Belt and flysch units 
in Eastern Slovakia (Rudinec 
1983). 1 - outer flysch, Dukla 
unit (Zboj-1 drilling), 2 - ou ter 
flysch, Magura nappe (Smilno-1 
drilling), 3 - Central Carpathian 
Paleogne unit (Lipany-1 drilling), 
4 - Pieniny Klippen Belt (Hanu
šovce-1 drilling) 

najteplejší, ďalej vonkajší flyš - magur
ský príkrov, bradlové pásmo, duklian
ska jednot ka a centrálnokarpatský paleo
gén. Zníženie teploty v centrálnokarpat
skom paleogéne oproti všeobecnému r e
gionálnemu trendu asi spôsobilo ochladzo
vanie podložných mezozoických dolomitov 
infiltrujúcou vodou z povrchu. 

V závislosti od teplého poľa možn o 
podľa dnešných predstáv v r ozložení 
uhľovodíkov vo vrchnej časti kôry pred
pokladať h ospodárske koncentrácie ropy 
vo východoslovenskom neogéne do hibky 
2700 m, v duklianskej jednotke do 4300 m , 
v bradlovom pásme do 4500 m, magur 
skom príkrove do 4750 m a v oblasti cen-
trálnokarpatského paleogénu do hlbk y 
5300 m, h ospodárske koncentrácie plyno
kondenzátov vo východoslovenskom n eo
géne do h ibky 3200-3600 m, duklianskej 
jednotke do 5200 m, bradlovom pásme 
do 5400 m , v magurskom príkr ove do 
5650 m a v centrálnokarpatskom p aleogé
ne do hibky až 6300 m. Toto híbk ové vy
medzenie t reba chápať v najvšeob ecnej .šej 
rovine a tolerantne. 
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Analýza ukázala, že až o 39 % vyšší 

ako hydrostatický tlak sa vyskytuje 

v magurskom príkrove v štruktúre Smil

no. V oblasti duklianskej jednotky a 
bradlového pásma je tlak približne hydro

statický, s malou toleranciou nad touto 

hranicou, resp. pod ňou. Všeobecne nižší 

vrstvový tlak je v centrálnokarpatskom 

paleogéne (cca 12 %). 

Recenzoval I. Pagáč 
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Temperature - pressure conditions in Flysch and Pieniny 
Klippen Belt areas of Eastern Slovakia : their relation 

to perspeciives of natural hydrocarbons 

R UDOLF RUDINEC 

Hydrocarbon prospection in Eastern Slo
vakia is recently realized in the Neogen~ 
Basin filling, in Central Carpathian Paleo
gene unit, in the Pieniny K lippen Belt and 
in outer flysch units (the Magura nappe and 
t he Dukla unit). Temperature - pressure 
conditions are analyzed from all indicated 
areas (excluding the Neogene Basin filling) 
a nd using data from deep drillings reaching 

3-6 km depths (fig. 1). Only the most 
substantial data are given for the Neogene 
beds evaluated formerly (Rudinec 1976, 1978) . 

The knowledge of temperature - p ressure 
distribution is important not only for theo
retical considerations and prognostics but 
also for practical use and r ational develop
ment of oil and gas pools in the area. 
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Brief characteristics of geofogical situations 
and previous data on temperature and 
pressure 

The Central Carpathian Paleogene unit oc
curs southwesternly from the Pieniny Klip
pen Belt extending from the USSR frontier 
in the SE to the Polish/ČSSR boundary in the 
N W. The unit relies partly over older Central 
West Carpathian units. In the northern part 
of the East Slovakian Neogene Basin, the 
Central Carpathian Paleogene merges partly 
under Neogene sediments. 

Prospection work realized up to now is 
concentrated to the Lipany structure where 
several drillings reached 2,000-4,000 m 
(fig. 1). Results proved that the Central Car
pathian Paleogene unit attains 3,000-3,50(1 m 
t hickness near to ihe southern margin of the 
Pieniny Klippen Belt. 

From lithological point of view, the 
sequence contains fine rhytmic flysch beds of 
the Sambron member down to 1,800-2,000 m 
depth in a sliced-folded .,tructure. The 
lower part lies only moderately inclined 
(by 30°) and consists of more detritic cons
tituents (sandstone) together with irregular 
breccia-like marly to limestone bodies 
(olistoliths) yielding Jurassic to Lower Cre
taceous fauna. 

Basal part of the Central Carpathian Pa
leogene is built by a 100-150 m thick layer 
of variegated and brecciated claystone lying 
u nconformly over Upper Triassic dolomite 
and variegated claystone (Carpathian Keuper 
development). Yields of slightly to moderately 
mineralized saline water and carbon dioxide 
h ave been trapped from fissured Mesozoíc 
dolomite. Lesser yields of gas and pulsating 
inflows of light oil (up to 810 kg. m-3 spe
cific gravity) have been stated in sandstone 
a nd fissured claystone to limestone in the 
lower parts of t he Central Carpathian Paleo
gene unit. 

Temperature measurements from the 
deepest Lipany-1 drilling revealed (tab. l, 
fíg 2) that the unit represents the "coolest' ' 
are in Eastern Slovakia with local "cold'' 
m icroprovinces in 1,000 and 2,000 m depths 
r espectively and in areas wherio the Humen
né Mesozoic units outcrops (fig. 3, 4). The 
r elatively cold pattern of the Central Car
p athian Paleogene unit may plausibly be 
explained by infiltration of sweet surficial 
w ater from its southern and southeastern 
m argin where Mesozoic rocks occur on the 

surface. The influence of surficial w aters 
decreases in deeper and more isolated st ruc
tures of the unit (fig. 5). 

Bedding pressures are related to the 
hydrostatic pressure the latter calculated fo r 
each member assuming also the s tated , or 
deduced, p resence of bedding water. The 
latter pressure was used as reference and 
lhe measured values of the reservoir J;) ressu
re (measured by pressure gauge during bed 
testing) have been recalculated to the upper 
limit of perforation in the drilling (tab. 2). 
In the Mesozoic units, in view of th e density 
of mildly to moderately mineralized waters 
present (1 ,001-1,008 kg. m - 3), are these 
pressures by 1.3 °Io lower and 3.4 % h igher 
than the hydrostatic pressure. Permeable 
layers in the Central Carpathian Paleogene 
reveal by 1.7-12.9 °Io lower pressures than 
the hydrostatic one (lab. 2, fíg. 6). 

The Pieniny Klippen Belt represents a 
narrow and long structure of NW-SE orien
tation bordering the Central Carpathian P a
leogene from outer flysch units. The deepest 
drilling in Slovakia has been realized here 
(Hanušovce-1) reaching 6,003 m final depth 
(fíg. 1). The drilling traversed the Pieniny 
Klippen Belt down to 4,000 m depth as a n 
erected and steeply southwards inclined 
s'cructure whereas to the final depth but th e 
Magura nappe has been stated (flysch becls). 

Temperature measurements in the d rilling 
(ľig. 2, tab. 1) reveal that the Pieniny Klippen 
Belt is inte rmediate in respect of i ts tem
peratures in the area. Bedding pressu res of 
gaseous hor izons are by 9.1 ll/ 0 lower and 
11.9 % higher than the hydrosta ti c pressure 
(tab. 2, f ig. 10). 

Outer Fiysch Units: in the Magura nappe. 
the Smilno-1 deep drilling has been located 
northwesternly from the outline of t he Smil
no tectonic window and reached 5,700 m f inal 
depth (f íg. 1). 

The d r illing p earced in 0-2 ,000 m interval 
the Magura nappe represented by variegated 
claystone of the Beloveža member and f rom 
2,000 m to its final depth drilled the Dukla 
unit and, probably, even the Menilite 
(Krosno) zone with prevailing quartzy 
sandstone. 

The course of temperature distribution 
reveals that the Magura nappe is the second 
coldest structure in Eastern Slovakia (figs. 
2-5, tab. 1). To the contrary, reser voir 
pressures of gas--,Yi'e'lding horizons reveal 
certain anomality being by 10.5-30 % higher 
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than the hydrostatic pressure (tab. 2, fig .6). 
The Dukla unit has been drilled by the 

Zboj-1 deep drilling reaching 5,002 m final 
depth. The drilling pierced flysch sequences 
of the Dukla unit down to 3,800 m and 
entered the Zboj member of Upper Eocene 
to Lower Oligocene age in this depth. From 
lithological point of view, the Zboj member 
consists of quartzy hete rogranular sandstone 
to conglomerate with dark claystone inter
calations. The entire sequence is strongly 
fissured to cavernous with fluctuating inten
sity. 

Temperatures are there the highest among 
Pre-Neogene units in the area investigated 
(tab. 1, fig. 2). Reservoir pressures reveal, 
in the case of low-capacity gaseous horizons 
found along the base of the Dukla unit and 
except of one case, lower values than is the 
hydrostatic pressure (fig. 2). Bedding pressu
res in the Zboj member where yields of saline 
oil waters contain both combustible and in
combustible (CO2) gas, are by 2.5-9.9 % lower 
than the hydrostatic pressure t(ab. 2, fig. 6). 

With the aim to give complete picture on 
temperature - pressure relations in in
vestigated areas of Eastern Slovakia, ano
malous t emperature data from the deepest 
drilling in the East Slovakian Neogene Basin 
are also included (Trhovište-26 drilling, 
tab. 1, fig. 2). The depthward increase of 
bedding pressure attains as much as 4 to 
90 % in cen tra! parts of the Neogene Basin 
f illing (Rudinec 1978). 

Analysis of the temperature field 

If arranged according to the intensity of 
temperature increase, the units investigated 
may be arranged into the following sequence: 
East Slovakian Neogene Basin, Dukla unit, 
Pieiiny Klippen Balt, Magura nappe and the 
Centra! Carpathian Paleogene unit. Due to 
t he cooling of drill-holes by induced circulation 
in Jogging technique used (15-20 %. Rudi
nec 1976), the drilling depths off the Neo
gene Basin proper may reach 6,500 to 7,000 m 
depths without infavourable influence on 
hydrocarbon accumulations. The depthward 
temperature distribution (figs. 3-5) is in 
agreement with the regionál decrease of 
gravity gradient and of the Moho surface 
towards the Carpathian gravity low (Scheffer 
1960, Fusán e t al. 1971). A certain anomaly 
in this respect is revealed by the Centra! 
Carpathian Paleogene unit induced by the 

infiltration of cold su rficial waters into it;; 
.Eissured Mesozoic underlier elimining also 
partly the geothermic gradient. 

The temperature distribution may serve, 
to a certain extent, also as a guide for 
possible hydrocarbon accumulations in the 
area. If one makes selection from several 
data on the influence of temperatu re on 
hydrocarbon accumulations (fig. 2) , thc 
possible depth interval of larger pools cona· 
taining both liquid and gaseous hydrocarbons 
in single units may be indicated (tab. 3), fo r 
which data . from Pusey (1973) and Novosi
letzkiy (1982) have been used. Naturally, ex
ceptions from the indicated general values 
may also occur and the reader is referred a lso 
to tabs. 4 and 5. 

It follows from the acquired data t h a t op ti 
ma! conditions in respect to bedding tempe
ratures are in the Centra! Carpathian Paleo
gene unit where also the largest oil con
centrations have been found in fissured and 
brecciated claystone and limes tone. The highcr 
carbonate content of sandstone may b e a po
sitive factor for possible intensification inter
vences here. Similarly, also temperatur e data 
obtained from the further units allow really 
presume economic accumulations of hydro
carbon liquids but mainly of gas down to 
5,000-6,000 m depths. Moti vating are mainly 
the up to date results from the outer flysch 
uni ts where ihe collector prop2rties gene
rally improve with increasing depths. T he low 
average perm eability is here also increasing 
due to strong fissuration so t hat rarely even 
11.7 % porosity has been found in the Smil
no-1 drilling but th e calculated value oľ the 
gas-yielding horizon was as much a s 15 % 
in 3,000 m depth. Also the saline water in
flow indirectly indicates a larger collector 
area. 

Analysis of pressures 

There are but insufficient data to explain 
the bedding pressures higher by 39 % from 
the hydrostatic pressure in the Smilno struc
ture. Gene.raJJy_ lower bedding 9ressures 
occur in . the Central Carpathian Paleogene 
unit vh a t may be explained by destructive 
influence of Post-Paleogene movements re
lated to th e Pieniny Klippen Belt (from the 
Upper Badenian to Pliocene including). 

Preložil I. V arga 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

L a d i s 1 a v M e 1 i o r i s : Organizácia hy
drogeologického výskumu a prieskumu v Špa-
nielsku a jeho výsledky (Bratislava 19. I. 1984) 

Počas služobnej cesty do Španielska (7.--19. 
10. 1983) som sa zoznámil s organizáciou 
hydrogeologicke j služby v Španielsku, s vý
sledkami, ktoré dosiahla, ako aj s prípravou 
odborníkov v oblasti výskumu a prieskumu 
podzemných vôd. 

Vysokoškolskí odborníci z geológie sa pri
pravujú čiastočne odlišne ako u nás. K ým 
prípravu zo základnej geológie, stratigrafie , 
petrológie, mineralógie a pod. zabezpečujú 

univerzity (napr. v Madride Universidad 
Complutense y Autónoma), odborníci z hydro
geológie a inž inierskej geológie sa pripravujú 
na vysokých školách technického smeru, 
študijný odbor kanály, mosty a tunely. Ale 
postgraduálne kurzy z hydrogeológie na zvý
šenie kvalifikácie už organizuje univerzita 
v Madride a Barcelone. Tieto kurzy nemajú 
rovnaký rozsah a organizujú ich rozličné ka
tedry. Napr. na univerzite Complutense 
v Madride prebehol už 18. postgraduálny 
kurz z hydrogeológie. Trvá 6 mesiacov, roz
sah hodín je 180, prednášky a cvičenia pre
biehajú 3-krát týždenne v popoludňaj ších 

hodinách, čím postgraduá lny kurz nadobúd;, 
internátny charakter. Zápisné je 70 OOO Pst. 
a zúčastňujú sa na 11.om aj odborníci zo za
hraničia. 

Najvýznamnejšou geologickou inštitúciou 
v Španielsku je Geologický a banícky ústav 
španielska, založený v r. 1849 (IGME - In
stituto geologico y minero d e Espaňa). R ia
diteľ ústavu José Eurigue Azcate Martin m a 
oboznámil so štruktúrou ústavu. Je takáto : 
1. geologický odbor: -

odd. základnej geologickej mapy 
- odd. regionálnej a ložiskovej geológie 
- odd. informatiky a dokumentácie 

2. odbor ložísk nerastných surovín: 
od d. infraštruktúry ložísk 
odd. lož. energetického charakteru 
odd. lož. neenergetického charakte ru 
odd. hydrogeologickej infraštruktúry 
odd. h y drogeologického výskumu 
odd. zásobovania vodou 
odd. geológie prírodného prostredia 
a geotechniky. 

V oblasti hydrogeológie plní IGME predo
všetkým metodickú úr/'lh1'1.. - Ro2t'.'í--ja metodiku 

hydrogeologického výskumu a p rieskumu. 
Vypracovan ú m etodiku odskúšava v praxi, 
aby overil samotnú metodiku, časové možnos ti 
plnenia úlohy, ako aj ekonomické náklady 
pot r ebné n a riešenie. Podľa získan ých po
znatkov ďalšie práce zadáva na riešenie 
prieskumným organizáciám. Napr. t ak to bola 
rozpracovaná a overená metodika zostavova 
nia hydrogeologických máp 1\/I 1 : 200 OOO, 
a ko aj tzv. orientačných m á p na deponovanie 
priemyslového a mestského odpad u. Odd. 
hydrogeológie IGME plní aj významnú osve 
tovú, resp. výchovnú úlohu. Pre uči teľov zá
kladných škôl vydáva metodický materiál 
doplnený grafickými ob,razmi s vysvetlivkami 
o vyhľadávaní, využívaní a ochrane podzem
ných vôd. Materiál sa zadarmo posiela n a 
všetky základné školy Španielska . Na odd . 
hydrogeológie pracuje 36 pracovníkov (z toho 
28 s vysokoškolským vzdelaním). 
Súčasťou IGME je rozsiahla knižnica a 

moderne vybavený informačný systém PAS
CAL, ktorý sústreďuje , prijíma a odovzdáva 
informácie. O. i. zabezpečuje výmenu všet
kých geologických informácií medzi Európou 
a Južnou Amerikou, sprostredkúva ich eu
rópskym štátom a opačne . 

Druhým najvýznamnejším stredisk om hy
drogeológie a aplikovanej geológie je Geol o
gická služba na Ministerstve verejný ch prác 
a urbanizácie. Rieši praktické úlohy, ako je 
napr. prieskum h ydrogeologických štruktúr, 
r egulácia a využívanie p odzemných vôd kra
su, prieskum a využívanie podzemnej vody 
v mladých sopečných sedimentoch (K anárske 
ostrovy), zostavovanie geomorfologických 
máp, priesk um zosuvných oblastí a sanácia 
zosuvov, injektážne práce na hydrotechnic
k ých stavbách, tuneloch a p od. Výsledky prác 
publikujú v o vlastnom zborníku. Ako IGM E, 
tak aj Geologická služba sú vybaven é mo
dernou výpočtovou a prístrojovou technikou . 
Tomu is tému ministerstvu podlieha aj štátny 
verejný pod nik Caua lde Izabel II. v M a dri 
d e, ktorý zásobuje mesto pitnou a úžitkovou 
vodou. Celková spotreba vody roku 1981 
predstavovala 482,796 HmJ. 

Výskumom a prieskumom podzemných v ôd 
a. ich využívaním sa v Španielsku zaoberá 
8 organizácií. Nedostatkom intenzívnejšieho 
rozvoja využívania podzemných vôd je vodný 
zákon platný už 100 rokov, ktorý nezodpo
vedá súčasným požiadavkám. 
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S PR Á VA 

Chemické zloženie arzenopyritu 
v niektorých zlatonosných zrudneniach v tatroveporiku 

J OZEF STANKOVIČ 

Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

(1 obr. a 3 tab. v texte) 

Doručené 6. 12. 1983 

0 XHJilll'leCKOM COCTaBe apceHOll11p11TOB Ha HeKOTOpLIX 3 0JiaTOHOCHLIX 
MecTopomAemrn:x B TaTpouen op11AaX 

I1p11. 113Y'leIIJ,111 CO,[\ep)KaHHH 3 OJIOTa B cynr,cp11,[\H0.11 MJ1Hepam:13al.\H11 

C apceHOIIHp MTOM Ha BhI6p aHHb!X PYAHblX Bb!XO,[\ax B TaTpoaerrop11,[\ax !IO,!\· 

TBep,[\HJJaC:& 3 aBHCHMOCTb 3OJIOTa C MblillbHK OM. J1 XOTH Ha H3y'laeMO.11 Te pp11-

TOpH11 HeÔb!JIH o6Hapy)KeHbl BH,[\Hble a H OMaJibHble CO,[\ep)KaHHH 3 OJIOTa, 

Ôb!JIJ1 YCTaHOBJJeHbl !IOBbIIIIeHHbie CO,[\ep)KaHJ;!H 3OJIOTa B M eCTax r;:ie Ôb!JJH 

o rrpe,[\eJieHbI aHOMaJJJ1H C !IOBblIIIeHHb!M CO,!\ep )KaHHeM a p ceHO!IHpHTOB . 

A H aJIJ13bI a pceHOIIHP HTOB ,[\OKyMeHTHP YlOT, 'ITO rrp11 !IOBbIIIIeHHOM CO,[\ep 

)KáHHM MbIIIIbJIKa B a p ceH OIIHPHTe IIOHH)KaeTCH e ro MHKpOTBep,[\OCTb 11 O,!\

HOBpeMeHHO MO)KHO O)KH,[laTb IIOBbIIIIeHJ1e CO,[\ep)KaHHH 3 OJIOTa Ha MeCTO

p O)K,[\emrn. 

Arsenopyrite chemistry in some gold-bearing mineralizations of the 
Tatro-Veporic unit (Centrál Slovakia) 

In the course of detailed investigations of gold contents on arseno
pyrite-bearing sulphidic mineralizations from selected ore occurren c.:es 
in the Tatro-Veporic unit, a common behaviour of gold and arsenic has 
been stated. In spite of the lack of remarkable gold contents, higher 
concentrations of gold have been found in samples with substantial 
proportion of arsenopyrit e. Analytical data from arsenopyrite reveal 
that higher contents of arsenic are reflected by its lower microhardness 
values. Simultaneously, the expected gold content of the respective de
posit is relatively higher. 

Pri predchádzajúcich minemlogicko-geo
logický ch výskumoch niektorý ch rudných 
ložísk v Nízkych Tatrách (Stankovič -
Jančula, 1981) sa v chemickom zložení 

arzenopyritu zistili isté zmeny a t áto t y
pomor:fná vlastnosť sa uviedra do relácie 
so zlatonosnosťou jednotlivých lokalít. 
Pre nedostatok vhodných štandardov na 
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analýzu na mikrosonde sme si pri nich 
ešte nemohli vytýčiť cieľ jednoznačne sta
noviť hmotnostné a atómové percentové 
zloženie sledovaných vzoriek, ale pokúsili 
sme sa určiť iba isté relatívne rozdiely 
v obsahu sledoV'aných prvkov (As, Fe, S) 
a pomere As/S vzhľadom na F e, ktorého 
obsah sa ukazoval približne stály. Celé 
hodnotenie pochádzalo iba z odpočítania 

počtu impulzov detektora mikroanalyzá
tora bez použitia ďalších korekcií a pre
počtov. Aj keď takáto m etóda umožnila 
vyjadriť sa o istých rozdieloch v obsahu 
sledovaných prvkov, najmä keď boli všet
ky analyzované vzorky zaliate do jediné
ho preparátu, jej n edostatky by sa oso
bitne výrazne prejavili v prípadnom po
rovnaní takto získaných hodnôt s výsled
kami ďalších analýz. Preto len čo sa na
sky,tla možnosť použiť vhodný analytický 
štandard, vynasnažili sme sa o ďalšiu 

aplikáciu získaných poznatkov. 
Chemické zloženie arzenopyritu sa sle

dovalo na mikroanalyzátore JEOL SU
P ERPROBE 733 (RNDr. Jozef Krištín, CSc. 
a RNDr. Jozef Határ, CSc., z GÚDŠ Bra
tislavia). Výsledky merania uvádza tab. 1. 
V nej sa ukazuje variácia hmOJtnostných 
percent F e medzi 34,07 a 36,83, t. j. ma
ximálna diferencia (± 2,5 %) od stechio
metrickej hodnoty (34 ,3 %), čo indikuj e 
dosť vysokú kvalitu analýz. 

Na sledovanie chemického zloženia m i-
kroanalyzMorom sa použili obdobné ~vzor
ky z týeh istých lokalít (Mýto pod Ďum
bierom - Mlynná dolina, Medzibrod, Ja
senie-Soviansko, Jasenie-Kyslá) a zároveň 
sme výskum rozšírili o niektoré ďalšie 

výskyty: Hačava-Ostrá, Klenovec-Július , 
Ochtiná-Ilona, Chyžné-Kubej, Cinobaňa

Kokuš, Hnúšťa-Kamenistý potok, Kokava
Bohaté. K ich výberu treba poznamenať, 
že arzenopyrit je v tatroveporiku známy 
z mnohých iných rudných výskytov, ale 
my sme sa zamerali na lokality, z ktorých 
sa už počas výskumných a prieskumných 

prác v min ulosti tento minerál zaznamenal 
v relatívne väčšom množstve a z ktorých 
sú k dispozícii aj údaje o obsahu Au. 

V odrazenom svetle sa arzenopyrit vďaka 
jeho charakteristickým vlastnostiam iden
tifikuje dobre. Na vlastné mer anie sa 
použili zrná takmer idiomorfného habitu 
b ez náznakov zonálnej stavby. Okrem lo
kality Jasenie-Kyslá a Kokava-Bohaté, 
kde je .prítomný značne drobnozrnný 
arzenopyrit, a lokality Soviansko, s kryi.;
tálikmi dosahujúcimi aj 1 cm, všetky 
ostatné sledované vzorky obsahovali arze
nopyrit veľký do 2 mm. Výrazne jemnCJ-
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Obr. 1. Grafická interpretácia chemického 
zloženia sledovaných arzenopyri tov. Lokali
zácia študovaných výskytov. 1 - Hačava-
Ostrá, 2 - Jasenie-Soviansko, 3 - Mýto pocl 
Ďumbierom-Mlynná dolina, 4 - Medzibrod, 
5 - Klenovec- štôlňa Július, 6 - Ochtiná
štôlňa Ilona, 7 - Chyžné-štôlňa Kubej, 8 -
Cinobaňa-Kokuš, 9 - Hnúšťa-Kamenistý po
tok, 10 - Kokava-Bohaté, 11 - Jasenie-Kyslá 
Fig. 1. Graphic plot of chemical composi
tion of investigated arsenopyrite samples. 1 -
Hačava-Ostrá, 2 - Jasenie-Soviansko, 3 -
Mýto pod Ďumbierom-Mlynná dolina valley, 
4 - Medzibrod, 5 - Klenovec-Július adit, 
6 - Ochtiná-Ilona adit, 7 - Chyžné-Kubej 
adit, 8 - Cinobaňa-Kokuš, 9 - Hnúšťa-Ka
menistý potok brook, 10 - Kokava-Bohaté, 
11 - Jasenie-Kyslá 



J. Stankovič: Chemické zloženie arzenopyritu 487 

Chemické zloženie arzenopyritu 
Chemical composition of arsenopyrite 

Tab. 1 

z 
hmotnostné 0'o _,_ 

1 

Lokalita 
As s Fe 

1 

Cinobaňa-Kokuš 45,50 20,14 34,00 
Kokava-Bohaté 46,97 18,98 34,74 
Klenovec-štôlňa 
Július 44,34 20,81 34,86 

Klenovec-štôlňa 
Július 44,92 20,74 34,50 

Hačava-Ostrá 41,72 23,32 36,83 
Hačava-Ostrá 43,86 21 ,75 35,82 
Hnúšťa-Kamenistý 

45,27 19,23 34,86 potok 

Hnúšťa-Kamenistý 
45,84 potok 19,97 34,61 

Chyžné-štôlňa Kubej 45,32 20,19 33,33 

Ochtiná-štôlňa Ilona 45,40 20,35 35,66 

Mýto pod Ďumbie- 44,14 20,91 35,54 

rom-Mlynná dolina 44,89 20,81 36,09 

Medzibrod 44,74 21,05 35 ,21 

Medzi brod 44,91 21,27 35,72 

J a senie-Soviansko 42,75 21,75 35,06 

J asenie-Soviansko 42,48 21,93 34,74 

Jasenie-Kyslá 49,05 17,88 34,07 

1 
J asenie-Kyslá 48,21 18,37 34,41 

zrnné v•ariety alebo zrná väčších rozme
rov vo vyšších koncentráciách sa nenašli. 

Na posúdenie obsahu zlata zo študova
ných lokalít (t·ab. 2) sa údaje prebrali jed
nak zo starších správ :a doplnili sa aj 
o výsledky analýz zo súčasného výskumu. 
Vzorky metódou atómovej absorpcie ana
lyzovala Ing. Mária Klínčeková a Mária 
K,avuleková z GúDš Br atislava. 
Vzťah areznopyritu a zlata sa v litera

túre interpretuje z rozličných aspektov. 
D. Nemec (1975), ktorý sledoval obsah Au 
v arzenopyrite zo stredoeurópskych ložísk 

_ o.Q o 
o- ifl u Ni Co Sb Ľ s+ + 
0 Ul (1) 

~ <l; if1 iI< 

0, 01 0,77 0,27 100,73 32,7 33,7 33,6 

0,04 0,05 0,00 100,78 33,9 32,1 34,0 

0,03 0,07 0,32 100,43 31,9 34,7 33,5 

0,02 0,03 0,30 100,51 32,3 34,5 33,2 

0,00 0,06 0,04 101,97 29,1 37,5 33 ,4 

0,00 0,04 0,04 101,50 30,5 35,6 33,9 

0, 01 0,02 0,06 99,45 32,9 32,8 34,3 

0,03 0,03 0,04 100,52 :32,9 33,6 33,5 

0,02 1,28 0,08 100,22 32,6 33,9 33,5 

0,00 0,38 0,11 101,90 32,0 33,7 34,:3 

0,01 0,02 0,12 100,G2 31,2 34,8 34,0 

0,00 0,01 0,24 102,04 31 ,5 34,3 34,2 

0,00 0,04 0,00 101,04 31,6 34,8 33 ,6 

0,00 0,05 0,04 101,99 31,4 34,8 33 ,8 

0,00 0,05 0,10 99,71 30,3 36,1 33,6 

0,00 0,02 0,07 99,24 30,2 36,5 33,3 

0,00 0,07 0,01 101,08 35,8 30,8 33,4 

0,00 0,06 0,02 101,07 35,0 31,3 33 ,7 

rozličného paragenetického typu, stanovil, 
že obs,ah veľmi kolíše, ale je v priemere 
väčší ako obsah Au v pyrite. Interpr etuj e 
to ako výsledok toho, že kryštalizačný 

interval pyritu je veľmi široký a zaujíma 
rozličné asociácie, kým výskyt arzenopyri
tu sa obmedzuje na vyššie temperovanú 
časť paragenézy. Sčasti to môže byť spô
sobené aj tým, že Au v rudonosných r oz
tokoch je pravdepodobne transportované 
vo forme komplexných zlúčenín síry a 
arzénu (Wells - Mullens, 1973). Obdobne 
aj V. Rus (1950) na príklade vzťahu arze-
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nopyritu a zlata z Sb ložiska Dve vody 
(Nízke Tatry) uvádza až desaťnásobne vyš
šiu koncentráciu Au v arzenopyrite oproti 
iným minerálnym asociáciám (pyrit, kre
meň, antimonit, galenit). Aj podklady 
z niektorých dnes dobývaných rudných 
ložísk Západných Karpát, napr. Liptovská 
Dúbmva (Čillík - Knéslová, 1980; Arven
sis, 1983), Pezinok (Polák - Rak, 1979), 
odkiaľ je už dávnejšie známe, že zvýšený 
obsah Au korešponduje s technologicky 

nepríjemne vysokým obsahom A s, nabá
dajú venovať sústredenú pozornosť práve 
minerálu, s ktorým najlepšie koincidujú 
Au-As anomálie. 
Podľa n ašich pozorovaní sú tie to údaj e 

v súlade s výsledkami, ktoré sme dosiahli 
pri výskume ložísk nerastných surovín 
v rudnom rajóne tatroveporika. Analýzy 

rudných vzoriek na zlato doku mentujú 
priamu závislosť obsahu Au od prítom
nosti arzenopyritu (resp. As) n a lok ali-

Lokalita 

Cinobaňa-Kokuš 

Kokava-Bohaté 

Klenovec-štôlňa Július 

Hačava-Ostrá 

Hnúšťa-Kamenistý 
potok 

Chyžné-štôlňa Kubej 

Ochtiná-štôlňa Ilona 

Mýto pod Ďumbie-
rom-Mlynná dolina 

Medzibrod 

J asenie-Soviansko 

Jasenie-Kyslá 

Obsah zlata na skúmaných lokalitách 
Gold content of arsenopyrite 

-

1 1 

Obsah Analyzovaná 
Au g/t asociácia minerálov 

2,6 arzenopyri t 
stopy pyrit-chalkopyrit -- - -

4,6 arzenopyrit 
0,3 pyrit 

17,0 -
1,2 -
2,6 arzenopyri t-pyri t 
0,1 pyrotín 

11,4 -
2,4 arzenopyrit 
0,1 limonit-galenit 
3,2 pyr i t-arzenopyri t 
0,2 pyrit-chalkopyrit 
0,3 -
3,9 arzenopyrit 
0,2 pyrit 

-- -
1,2 -
2,9 arzenop,yrit 

stopy pyrit-pyrotín 
3,2 -
1,3 arzenopyri t-pyri t 
0,4 pyrit-galenit 
2,3 -
1,9 -
2,9 arzenopyri t 
2,1 antimonit 
0,2 -

stopy arzenopyri t 
stopy galenit 

5,0 -
6,0 -
6,5 arzenopyri t 
1,8 pyrit 

Tab. 2 

Analyzoval 

+ + 
+ + 

šuf (1938) 
Sombathy (19,'i 0) 

+ + 
Sombathy (1950) 

+ + 
+ + 

Ševčík (1955) 

+ + 
Beňo et al. (1962) 

+ + 
Andrusov et al. (1 951) 

+ + 
Munda (1943) 
Čillík (1958) 

+ + 
Lisý et a l. (1959) 

+ + 
Koutek (1931) 
Kantor (1965) 

+ + 
+ analýzu vykonala Ing. Mária Klinčeková a Mária Kavuleková 
- analyzovanú asociáciu minerálov autor bližšie neuvádza 
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tách, ako aj výrazné rozdiely v obsahu 
Au medzi rozličnými minerálnymi asociá
ciami. Z tabuliek je evidentné aj to, že 
rudné výskyty, ktoré sa prejavujú ako zla
tonosné (obsah Au nad 3 g /t), vykazujú aj 
zvýšený obsah As v arzenopyrite. 

Na druhej stran e možno uviesť rad 
iných pozorovaní (Lowell - Gasparrini, 
1982), pri kitorých sama prítomnosť hoci 
aj jemnozrnného arzenopyritu s vysokým 
obsahom As (do 47 hmot. %) nie je zá
rukou zlatonosnosti. Takéto príklady po
skytujú aj niektoré ložiská v Západných 
Karpatoch (Hnilec). Často sa uvažuje aj 
o možnosti kontaminácie, resp. prekrytia 
(naloženia) mladšej polymetalickej mine
ralizácie na staršie Au zrudnenie (Morá
vek - Rus, 1966, a i.), ako aj o istej s tým 
spätej redepozícii prvkov, v tomto prí
pade zlata (Tatsch, 1975). 

Arzenopyrit je podľa údajov z litera
túry jedným z minerálnych indikátorov 
podmienok tvorby sulfidickej minerali
zácie. S. Berglund - T. K. Eksträm (1980) 

uvádzajú, že s rastom teploty kryštali
zácie sa pomer As/ S v arzenopyrite všeo
becne zväčšuje v prospech arzénu. V tejto 
súvislost i sa vynára aj ďalší problém, 
pretože obdobný efekt vzniká aj pri meta
morfóze. 

So zmenami chemického zloženia a 
kryštálovej štruktúry arzenopyritu je spä
tá aj variácia jeho fyzikálnych a optic
kých vlastností (Šlikina - Rjabeva, 1980). 
Tiak pri zvyšujúcom sa obs1ahu As v arze
nopyrite sa zmenšuje jeho mikrotvrdosť a 
rastie intenzita odrazivosti. 
Mikrotvrdosť (VHN) arzenopyritu sa 

premerala n a štandardnom mikrotvrdo
mere PMT-3 metódou statického vtláča

nia štvorcovej Vickersovej diamantovej 
pyramídy za použitia 100 g závažia. Čas 
odaretovani:a tlakového mechanizmu 20 s 
a expozície 15 s. VHNstr. sa vypočítal zo 
str ednej hodnoty dÍžky diagonál 10 od
tlačkov. Výsledky merania VHN sú v tab. 
3. 

Z tab. 1 a 3 vychodí, že s rastom obsa•• 

Mikrotvrdosť (VHN) sledovaného arzenopyritu vyjadrená v MP 
Vlicrohardness (VRN) of arsenopyrite expressed in MPa units 

Tab. 3 

Lokalita 1 VHN100 (MPa) 
minimálna maximálna stredná 

Cinobaňa-Kokuš 8 592 9 312 8 929 

Kokava-Bohaté 7 925 8 749 8 406 

Klenovec-štôlňa Július 8 755 9 524 9 186 

Hačava-Ostrá 9 869 10 722 10 311 

Hnúšťa-Kamenistý 
8 454 9 357 8 9;5:3 potok 

Chyžné-štôlňa Kubej 8 217 9 045 8644 

Ochtiná-štôlňa Ilona 8 491 9 206 8 863 

Mýto pod Ďumbie-
8 767 9 973 9 324 rom-Mlynná dolina 

Medzi brod 8 306 9 414 8 752 

J asenie-Soviansko 10 600 11101 10 895 

Jasenie-Kyslá 7 198 8 080 7 689 
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hu As má mikrotvrdosť arzenopyritu kle
sajúci trend, čo zároveň. potvrdzuje myš
lienku, že mikrotvrdosť s~ovaného m i
n erálu moze byť indikátorom jeho 
chemizmu. Ale z tabuliek nemožno jed
noznačnejšie dedukovať tendenciu VHN 
arzenopyritu v prípade prítomnosti Co 
alebo Sb. Je to naj pravdepodobnejšie vý
sledok toho, že prípadný, a j keď nízky, 
obsah Co je rozmiestnený v sledovaných 
vzorkách nepravidelne, vytvára rozmanité 
drobné šmuhy, ktoré sa dali pozorovať 

iba s použitím mikroanalyzátora. Obsah 
Sb, ktorý je na niekitorých iných lokali
tách až pozoruhodne vysoký ~ do 14,5 
hmot. % (Gamjanin et :al., 1981) a na Sb 
ložisku Pezinok v Malých K arpatoch do 
10 °/o (Dadák, 1983), sa nám podarilo za
znamenať len v oveľa nižších hodnotách. 
V medziach dôkazuschopnosti sa pohybuje 
aj obsah Ni, ktorý v niektorých analýzach 
arzenopyritu z ložiska Rudňany (Hurný, 
1977) dosahuje anomálne zvýšenie až do 

7 °10. 

Podľa skúseností z výskumu sledova-
ných lokalít možno konštatovať, že sa po
tvrdila existencia primárneho zla,tého 
zrudnenia. Má charakter jemného rozptý
lenia zlata a súvislosť s kryštalizáciou 
jemnozrnného arzenopyritu. Zlatinky 
skúmaných rudných výskytoch reprezen
tujú veľmi vzácny typ zrudnenia. Vyšší 
obsah As v arzenopyrite, indikujúci aj 
vyššiu teplotu kryštalizácie a zároveň spô
sobujúci nižšiu mikrotvrdosť sledovaného 
minerálu, sa zaznamenal práve pri vzorkách 
s relatívne vyšším obsahom Au. Opäť sa 
potvrdilo, že porovnanie ložiskových, geo
chemických a mineralogických charakte
ristík umožňuje získať užitočné informá
cie pre ďalšie prospekčné práce, ktoré 
môžu pomôcť vyhľadávať hospodársky 
významné zrudnenia. 

Recenzoval C. Varček 

Stanovisko autora k údajom, ktoré publikoval 
v časopise Mineralia slovaca 13/4 

V časopise Mineralia slovaca 13/4 (Stanko
vivič - Jančula, 1981) sme zverejnili na
sledujúce údaje o hodnote As, Fe, S v arze
nopyrotoch: 

Lokalita As/S 
As + s 

Fe 

Jasenie-Kyslá 3,06-3,12 0,85-0,86 

Jasenie-So- 2,52-2,58 0,8 2-0,84 viansko 

Medzi brod 2,82-2,87 0,89-0,90 

Mlynná dolina-
2,67-2,69 0,87-0,88 Mýto pod Ď. 

Tieto údaje sú v absolútnej hodnote výraz
ne odlišné od hodnôt, k akým by sa dospelo 
prepočítaním a porovnaním teraz publikova
ných údajov o atómových a hmotnostných 
percentách As, S, Fe v arzenopyrite. Tieto 
pomery hmot. °io sú na predmetných loka
litách nasledujúce: 

Lokalita As/S 
As +s 

Fe 

Jasenie-Kyslá 2,68 1,95 
J asenie-Soviansko 1,95 1,84 
Medzi brod 2,11 1,86 
Mlynná dolina-
Mýto pod Ď. 2,13 1,82 

Pokladáme za nevyhnutné upozorn i ť na to, 
As+s 

že hodnoty As/S a Fe uvedené v pred-

chádzajúcom príspevku neznamenajú pome
ry hmot. u O alebo atóm. % jednotlivých 
prvkov v mineráli, ale iba pomery čísel zís
kaných odčítaním z digitálneho ciferníka 
mikroanalyzátora bez ďalš ích úprav. Podobný 
nesúlad by nastal, keby sme chceli porovnať 
pomery hodnôt As/S vypočítané z atóm. O/o a 

As+s 
z hmot. %- Hodnota pomer Fe vypočí-

taná z atóm. % sa bude približne rovnať 
číslu 2; hodnota As/S zase varíru je okolo 
čísla 1. 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOST I 

podzemných vôd, ktoré infiltrujú v oblasti 
Južnej púšte. časť podzemnej vody vystu
puje v podobe prameňov, ktorých výdatnosť 
niekedy presahuje až 500 1/ s. Celkový odtok 
vo forme prameňov z tej to línie presahuj e 
3000 1/ s. 

Kryštalický podklad platformy je pod
krytý 5-7 km mocným súvrstvím mezozoic
kého terciérneho v eku dolomitu a vápenca , 
ktoré sa striedajú so slieňovcom, ílovcom, 
ojedinele s pieskovcom s častým výskytom 
anhydritu a sadrovca, najmä vo vrchnej časti 

komplexu. 
Vo vrchnom miocéne sa v depresných čas

tiach začína sedimentácia mocných molaso
vých sedimentov. 

Rozsiahly hydrogeologický výskum p ozo
stával z terénneho hydrogeologického výsku
mu, hydrogeologického vrtného programu do 
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hibky 600 m, režimných pozorovaní (2 roky) 
hladiny podzemnej vody vo vrtoch, výdat
nosti prameňov a režimného sledovania zme
ny chemického zloženia podzemnej vody, 
geofyzikálneho výskumu a z fotogeologického 
výskumu. 

N a základe výskumných prác bola zosta 
vená hydrogeologická mapa v M 1 : 250 OOO, 
mapa zásob podzemnej vody a množstvo 
hydrochemických profilov. 

V oblasti sa vyčlenili dve rozsiahle nádrže 
podzemnej vody. Do hibky 600 m boli overe
né 3-4 horizonty podzemných vôd. Najmä 
pozdlž výraznej zlomovej línie na styku 
s Mezopotámskou nížinou je karbonátový ho
rizont intenzívne porušený a skrasovatený. 
Výdatnosť vrtov bežne presahuje 50 1/ s, špe
cifická výdatnosť sa pohybovala od 3,0 do 
20 1 . s - 1 . m - 1, v centrálnej časti bazénu do 
10 l.s- 1 .m- 1. 

Špecifický odtok podzemnej vody vypočí
taný z dvoj ročných pozorovaní sa pohyboval 
od 0,14 do 0,3 1. s- 1 z km2 plochy. 

J á n P ô b i š : Využívanie geotermálnej vody 
vo Francúzsku (Bratislava 19. 1. 1984) 

1. Za najaktívnejšie využitie geotermálnej 
vody s nízkou entalpiou sa vo Francúzsku 
pokladá vykurovanie budov. Touto energiou, 
získanou z vlastných zdrojov, sa plánuje do 
k onca roku 1990 pokryť 1 milión TEP (ropo
ekvivalentných tón) ročnej francúzskej bi
lancie. Tento program predpokladá podstatné 
zrýchlenie doterajšej výstavby diel na vyu·2i
vanie geotermálnej vody, a preto sa prijali 
najmä nasledujúce opatrenia: 

prispôsobenie banského zákona potrebám 
využitia geotermálnej energie, 
zriadenie Francúzskeho úradu na ovláda
nie energie s dôležitou zložkou na koor
dináciu, poskytovanie subvencií a krytie 
rizika neúspechu, 
zriadenie organizácií poskytujúcich dlho
dobý bonifikovaný úver, 
rozšírenie podriaditeľstva nových zdrojov 
energie na ústave geologického výskumu 
a výskumu nerastov v Orleáne. 

Tieto opatrenia viedli k novej orientácii 
výrobných podnikov a k vzniku nových špe
cializovaných stavebnomontážnych fir iem, 
čím sa urýchlene vytvorili normálne dodáva
teľsko-odberateľské vzťahy v novom odbo re. 

2. Technika využívania geotermálnej vo.:iy 
závisí od jej zloženia. Pri jej nižšej min e
ralizácii , keď tepelne využitú geotermálnll 
vodu možno púšťať do kanalizácie alebo po
v rchového toku, sa aplikuje stavba jedin ého 
exploatačného geotermálneho vrtu. Pri vyššej 
mineralizácii horúcej vody, keď jej púšťanie 

do recipienta po využit í by mohlo vážne 
znečistiť povrchove vody, sa buduje popri 
prndukčnom aj druhý, reinjektážny v rt. 
Technológia v obidvoch prípadoch predpo
kladá tlakové čerpanie termálnej vody do vý
menníkov tepla. Ochladená voda sa z v ý
menníkov vypúšťa do recipienta, resp. sa 
vtláča do pôvodného podzemného rezervoá r::i. 

3. Príklady využívania: 
A. Vykurovanie obytnej štvrte Meriadeck 

v strede mesta Bordeaux jediným vrtom 
čerpajúcim horúcu vodu z turónsko-sen ón-
skeho vápenca a dolomitu a jurského vápen
ca akvitánskej panvy. Hlbka vrtu je 1148 m, 
čerpané množstvo vody v priemere 
120 m:3 . h -1, teplota termálnej vody 53 'C, 
typ vody HCOrCl-Na a mineralizácioL1 
0,41 g . 1 - 1, obsah železa 0,37 mg . 1 - 1• 

Voda sa po využití vypúšťa do mestskej 
kanalizácie. Vykuruje sa 1200 byto
vých jednotiek. Energia dodaná spotrebite
ľom je 14 200 MWh ročne. Investičné náklady 
na celé dielo boli 21,660 mil. franko v, úspor:J. 
na primárny ch palivách je 3000 TEP a ná
klady na 1 ušetrený TEP predstavujú 
7220 franc. frankov. 

B. Vykurovanie sídliska Coulommie rs d vo
.iicou vrtov. Horúca voda (83 °C) sa čerpá zo 
série vápencov dogeru parížskej panvy a pcJ 

využití sa vtláča naspäť ochladená na 43 °c. 
Hibka produkčného vrtu je 2195 m , čerpané 
množstvo 230 m 3 • h-J, voda je typu Cl-Na 
s mineralizáciou 32 g .1-1, vykurova ných je 
2200 bytových jednotiek. Investičné náklady 
na celé dielo boli 44,211 mil. frankov, energia 
dodávaná te rm. vodou 27 580 MWh/ r ok, uše t
rená energia 2890 TEP, investičné náklady n a 
1 TEP boli 10 700 frankov. 
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HOBhie BJľJlll,11.hI Ha CTpoemrn TeJIJICKOľO ATn aca 

B pa60Te rrp11Be,[\eHa 01\CHKa HOBblX B3ľJT51,[\0B oco6eHHO B Tpy,[\aX ,[{ypaH

.r-ca-)],enry 11 ero IIIK0Jlbl. O1\em<a /_pHa B0rrpocaM: ľioJT0)Kem1e TeJIJICKoro 

ATJiaca B npe,[\eJiax aJJbITl1HCK0M Cl1CTeMhl; cpal.\l1aJ1bHO-TeKT0HJ.1č!eC1<1,1e 3 0HbI, 

TCKT0Hl1é!CCKl1e cpa3bl, K0TOpb!C npl1BCJrn K B03Hl1KH0BCH¾!O I!0Kp0BH0ľ0 
C'rpoeHI1l! 11 ,[\0CTp0eH¾lI Il051C0Bb!X rop; ITP0I.\ eCC B03H¾KH0BCHJ.151 Cpe,[\¾3eM

H0ľ0 M0pl!. O6cy)K,[\aeTCl! amll1Kal.\l1l! re 0 C¾HKJ111HallbH0ľ0 M0,[\eJrn 11 M 0-
,[\eJllI OCH0BHOľ0 Ha TCKT0HJ.1Ke ]1J(J.1T a TaK)Ke B0rrp0Cbl naneoreorpacpHč!eC

Kl1e, oco6e HHO npo11cxo)K,!leH11e MaTep11aJ1a 11 nepBOHa•1aJ1hHOe pacno JTO)Ke 

HMe HYMJ.1,[\CK0ľ0 TIOKPOB a . 

Recent views on the structure of Tel1 - A tlas 

The comprehensive review gives outlook on the recent results in the 
investigations of structures of the Tel1 - Atlas mountain range based 
mostly on papers by M. Durand-Delga and his co-workers. The items 
of the review are as follows: posi tion of the Tel1 - A tla s in the Alpine 
belt, facial-tectonic zones, tectonic phases resulting in nappe structures 
and the completion of the edifice, processes related with the origin of 
the Mediterranean sea . The use of geosynclina l model and of the plate
tectonic approach are discussed together w ith paleogeographical problems 
namely the origin of the sediments and the original site of the Nu
midian nappe. 

Rozsiahle geologické výskumy z posled
ných dvadsiatich rokov, ktoré v tellskej 
sústave vykonali európski geológovia, 
najmä M. Durand-Delga a jeho kolektív, 
priniesli výsledky poučné aj vzhľadom na 
súčasné úvahy o stavbe Karpát. Ukazuj e 
sa, ako ťažko je „napasovať" vývoj kon-

krétneho pásmového horstva na podrobne 
rozpracované modely. 

Charakteristika, rozčlenenie 

Tellský Atlas (skrátene T el1) je sucas
ťou jednotnej vyše 2000 km dlhej sústavy 
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maghrebíd (obr. 1) tiahnúcej sa od Gibral
táru po južné Taliansko (Rif v Maroku, 
Tel1 v Alžírsku a severozápadnom Tu,-i i:·,
ku, severozápadná Sicília , Kalábria). Na Z 
nadväzuj e na betickú, na V na apenin.skú 
sústavu. Jednotnosť maghrebíd zvýrazňuje 
hlavne vápencová reťaz (Dorsale calcaire), 
mezozoicko-eocénny obal kryštalických 
masívov interníd. Je to pásmo s nezvy
čajne pravidelným zonárnym rozmiestne
ním fácií od Gibraltáru až po Taorminu 
na Sicílii. Ďalej maghrebidy charakteri
zuje špecifický kriedový flyš (mauretán
sky, massylský) ,a oligocénno-spodnomio
cénny numidský flyš. Pre pelagický vývoj 
kriedy a paleogénu sú typické facie tma
vého ílovca s konkréciami metrovej veľ

kosti (,,boules jaunes") , naproti tomu čer
vené sliene s planktonickými foraminife
rami typu „couches rouges" chýbajú. 
V ,apeninskej sústave sú úplne odlišné 

flyše, hoj né červené sliene (,, scaglia ") a 
v internidách m asy ofiolitov aj glaukofa
nických bridlíc, ktoré zasa chýbajú v mag
hrebidách (prvé takmer úplne, druhé 
úplne), avšak hojne sa vyskytujú aj na 
Korzike v pokračovaní piemontskej zóny 
Álp. To je pre M. Duranda-Delgu (1980, 
takisto Durand-Delga - Fontboté, 1980) 
jeden z hlavných dôvodov, prečo medzi 
korzicko-sardínsky blok s apenidami na 
jednej str'ane a maghrebidy s betidami na 
druhej strane umiestňuje rozhranie prvé
ho radu - líniu Paula Fallota, nazvanú 
podľa významného francúzskeh o tekto
nika. 

V súčasnosti sa v Tellskom Atlase vý
chodného Alžírska rozlišujú najčastejšie 

nasledujúce zóny s takýmto predpoklada
ným usporiadaním sedimentačných pries
torov od S na J (hlavne podľa Vilu , 1980): 

vnútorné masívy Veľkej a Malej Kabýlie (predkambrické kryštalinikum 
so slabometamorfovaným paleozoikom - hercyníd) 

-5' ,,dorsale calcaire" (obal južného okraja masívov, hlavne z mezozoicko-
·e eocénnych vápencov) 
(!J c massylský flyš (neokóm - senón) 

1--< 

numidský príkrov (oligocén - spodný miocén) 
(masív Edough pri Annabe, teraz pokladaný za jediný vonkajší masív) 

ultratellský príkrov (krieda - eocén, ojed. aj trias a jura) 

tellské príkrovy s. s. (tie isté útvary) 

penitellský príkrov (tie isté útvary) 

príkrov konstantinského neritika (predtým sa považovalo za autochtón) 

autochtón vysokých planín (Hautes Plaines - na V vykliňuje) 

autochtón Aures (pokračovanie Saharského Atlasu, intrakratonickej reťaze, 
bez príkrovov, bez eruptív, bez flyšu) 

saharská flexúra - juhoatlaská porucha 

saharská platforma 
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Tektonika. Tel1 z najväčšej čash tvoria 
rozsiahle a pomerne tenké príkrovy 
(obr. 2) hlavne zo slienitých súborov k r ie
dy a paleogénu (zriedkavo aj jury). Pod
kladom je sadrovconosný trias . Najvý
znamnejšie fá zy alpínskeho orogénu späté 
so vznikom príkrovov boli v priabóne 
a uprostred miocénu . 

Trias je v germánskom vývoji; triasová 
perióda bola v znamení distenznej tekto
niky, o čom svedčia hojné výlevy bázic
kých láv v terestricko-lagunárnom pro
stredí (tu súborne nazývame „ofity" ). 
V staršej terminológii by išlo o finálny 
hercýnsky vulkanizmus. Tento trias 
s veľkým množstvom soli a sadrovca sa 
tektonicky významne uplatnil - sprvu 
tvorbou diapírov, väčšinou rozvlečených 

pri neskorších tangenciálnych pohyboch, 
ďalej ako horizont odlepovania a kÍzania 
príkrovov a v rozsiahlej miere sprevádza 
zlomové poruchy. Tvorí chaotickú zmes 
blokov a šošoviek dolomitov, rauvakov, 
sadrovcov, ofitov v mase pestrofarebných 
ílovitých bridlíc. Takmer pre každú lo
kalitu je príznačná prítomnosť makrosko
pických bipyramidálnych kryštálov auti
génneho kremeňa (morión , krištáľ). 

V kriede sa na rozdiel od Karpát a ďal

ších horstiev mediteránnej oblasti vrás
nenie neodohralo. Sú tu iba znaky znač

ných vertikálnych pohybov v susedstve 
žľabu s kriedovými flyšmi. V západnej 
časti (Babor) sa uplatnila slabá metamor
fóza počas cenomanu a vo východnej časti 
sa nahromadili 1triasové soli do diapírov. 
Na nich sa na eleváciách dna vytvárali 
rífy. Už uprostred kriedy diapíry preni
kali až na povrch, ako o tom svedčí tria
sový detritický materiál v kriedových se
dimentoch v ich b ezprostrednom okolí. 

V priabóne (,,fini-lutétska" fáza) sa za
čali individualizovať tellské príkrovy a na
stala hlavná- paleogeografická r eorganizá
cia. Pravdepodobne už vtedy sa do super
pozície dostali internidy (kabýlsky kryšta-
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Obr. 2. Schematický profil strednej časti Tellského Atlasu (Durand-Delga - Fontboté, 
1980) 
Fig. 2. Schematic profile accross the centra! part of · the Tel1 - Atlas (Durand 
Delga - Fontboté 1980) 

linický masív, mauretánsky a massylský 
kriedový flyš) nad externidy (tellské prí
krovy zo súborov kriedy a paleogénu). 
J. Boullin (1977) predpokladá, že sa súbor 
tellských príkrovov podsunul pod kryšta
lický masív Malej Kabýlie. V eocéne sa 
uplatnila epimetamorfóza m ezozoika , kto
ré je pod týmto presunutým kryštalickým 
soklom a vystupuje spod neho v tektonic
kých oknách. 

V miocéne sa odohralo najvýznamnejšie 
premiestňovanie príkrovov. Vo vrchnom 
burdigale sa nasunul numidský príkrov 
(oligocénno-spodnomiocénny flyšový, resp. 
flyšoidný súbor). Pohybovali sa aj tell
ské príkrovy, ktoré majú v sevuneJšich 
úsekoch blízko styku s internidami za
cviknutý morský lang, v južnejších čel

ných partiách v zhode s očakávanou po
laritou zacviknutý tortón. Príkrovy majú 
často dvojitú trunkatúru - uťatie bázy aj 

vrchnej časti príkrovov. Opísané sú a j 
viaceré prípady divertikulácie. Podľa 

M. Duranda-Delgu - J. M. Fontbotého 
(1980) spomenuté podsúvanie - krustáln'l 
subdukcia tellských príkrovov pod 
kriedové flyše a pod kabýlsky kryštali-
nický masív sa uskutočnila až v miocéne , 
pričom pozorovateľná dlžka násunu je 
30-50 km. 

V spodnom miocéne sa odohrala aj re
trošariáž, násun na S, pretože sa na inter-
nidách na kabýlskom kryštalickom masí-
ve nachádzajú kryhy a denudačné zvyšky 

z tellských príkrovov, z kriedových flyšov, 
a hlavne z numidského príkrovu . Veľké 
útržky numidského príkrovu sklzli ako 
olistostrómy do „molasového" mor a, ktoré 
už od oligocénu pokrývalo intenzívne p o
klesávajúci masív Malej Kabýlie (Boullin, 
1977). N a burdigal - lang sa viaže maxi
mum sopečnej činnosti; ale tá je sústre
dená už iba v úzkej príbrežnej zóne a via
že sa zrejme na zlomové poruchy smeru 
V - Z (obr. 3). 

Vrchný miocén a pliocén boli v znamení 
silných ver tikálnych pohybov - diferen
ciácie - v intramontáne, takmer všade 
boli sladkovodné p anvy a horstvá s vy
sokým reliéfom, o čom svedčia hrubozrnné 
zlepence v týchto panvách. 

Celkové transverzálne zúženie v mag
hrebidách odhaduje M. Durand-Delga a 
J. M. Fontb oté (1980) na 100-300 °,10. Keď
že v poludníku Constantiny je najväčšie 

stlačenie v Tellskom Atlase, možno počítať 
s tým, že pôvodný sedimentačný priestor 
mal oproti dnešnej šírke horskej reťa ze 

t rojnásobnú šírku. 

Porovnanie z hľadiska geosynklinálneho 
modelu a tektoniky platní 

Z hľadiska geosynklinálneho model u 
vzniku pásmových horstiev (napr. model 
Aubouina, 1965) možno v Telle s ohľa

dom na tektonickú časovú polaritu a v er-
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Obr. 3. Neovulkani ty v príbrežnej zóne Alžírska a Maroka (Glangeaud, 1954, upra
vené). 1 - vulkány so začiatkom činnosti v oligocéne, 2 - spodnom miocéne, 
3 - strednom miocéne, 4 - vrchnom miocéne , 5 - pliocéne a kvar tér i, 
6 - oligocénno-miocénne intruzívne horniny , 7 - zóna vysokých plošín a Sa
harského Atlasu, 8 - internidy s kabýlskymi paleozoickými masívmi 

Fig. 3. Neovolcanites in the onshore zone of Algeria and Morocco (Glandgeaud 1954, 
modified). 1 - volcans outsetting during the Oligocene, 2 - during Lower Miocene, 
:~ - during Middle Miocene, 4 - during Upper Miocene, 5 - during Pliocene and 
Quarternary, 6 - intrusive rocks of Oligocene to Miocene age, 7 - the zone of 
high plaleaus of the Sahara Atlas, 8 - internids with Kabylian Paleozoic massifs 

genciu nasúvania rozlíšiť internidy a ex-
ternidy. Ale internidy nemajú charakter 
eugeosynklinály, pretože iniciálny vulka
nizmus takmer úplne chýba (napr. 
v „dorsale calcaire" nie sú nijaké jurské 
alebo kriedové vulkanity). Alpínska metn
morfóza je zriedkavá a na rozdiel od mo
delu sa vyskytuje skôr v externidách, 
v t ellských príkrovoch (eocénna epimet a 
morfóza v tellských j~dnotkách vystupu
júcich v tektonických oknách spod int er
níd; Bouillin, 1977; cenomanská epimeta
morfóza v západnejších terénoch oblas,ti 
Babor - Obert, 1981). Postulovaná dife
r enciácia na brázdy a chrbty sa n eusku
točnila. Vyššia jura a krieda interníd 
(dorsale calcaire a mauretánsko-massylské 
flyše) sú hlbokovodné, niet nijakej ana
lógie eugeosynklinálneho chrbt a typu 
Brian<;:on ; aj tellské príkrovy externíd 
majú hlbokovodné fácie , ktoré smerom na 
J pozvoľne prechádzajú cez penitellskú 
jednotku do okrajového neri:tika. Vo vý
voji flyšu možno vidieť istú polaritu --

staršie kriedové flyše sedimentovali v in
ternidách a mladší oligocénno-spodnomio
cénny (numidský flyš) v externidách. 

Nasadzovanie molasy prezrádza zreteľ

nú polaritu - v internidách na k abýl
skych masívoch nasadzuje morská molasa 
v oligocéne, v externidách je miocénno
pliocénneho veku a t akmer všade výhra d
ne kontinen tálna . Na rozdiel od iných 
pásmových horstiev niet súvislej čelne j 

hlbiny vyplnenej molasou, ale iba početné 
izolované superponované panvičky. Tell
skej sústave chýba syn.orogénny m agma
tizmus - niet kriedovo-eocénnych gra
nitoidných m asívov. ,,Subsekventný" v ul
kanizmus ryolitov - andezitov miocénne
ho veku je objemovo veľmi malý, a j keď 
rozptýlený na mnohých lokalitách , v 
úzkom pobrežnom pásme na internidách , 
ale aj externidách. S ním sú združené a j 
miocénne g ranit oidy. Finálny vulkanizmus 
pliocénnych bazaltov je v minimálnom 
rozsahu známy západne od Oranu. 

Z hľadiska aplikácie globálnej t ek toniky 
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na Tel1 treba predovšetkým spomenúť po-
kus M. Duranda-Delgu - J. M. Fontbo
tého (1980). Autori pocitajú s otvorením 
oceána vo vrchnej jure - spodnej kriede 
pri vnútornom okraji interníd (obr. 4). 
V priestore dnešného Stredozemného mora 
predpokladajú v tom čase „mezomedite
ránnu" mikroplatňu s kontinentálnou kô
rou, ktorej zvyšky tvoria kryštalické ma
sívy Veľkej a Malej Kabýlie. Na južnom 
okraji tejto kontinentálnej mikroplatne se
dimentovali súbory „dorsale calcaire" (vá
pencového chrbta), južnejšie, už na novo
vytvorenej oceánskej kôre, sa usadzovali 
súbory mauretánskeho a massylského fly
šu. Druhý okraj spomenutého oceánu tvo
ril vlastný africký kontinenit; na jeho 
svahu, teda až na substráte z kontinen
tálnej kôry sa usadzovali pelagické súbory 
neskorších tellských príkrovov, v príbrež
nej časti sedimenty constantinského neri
tika atď. Tenito južný okraj mal charakter 
pasívneho kontinentálneho okraja (atlan
tický typ). Naproti tomu v severnom ohra-

sedim. priestor 
t@ll s kých pn'k rovov 

ničení spomenutého oceána sa n achádzala 
subdukčná zóna oceánskej kôry upadajúca 
pod dnešné kabýlske masívy (aktívny 
kontinentálny okraj pacifického typu). 

Toto vysvetlenie sa opiera iba o m11.lé 
množstvo spodnokriedových diabázov a 
ďalších hornín blízkych ofiolitom pri El 
Milia. Mali by predstavovať produ kt ob
dukcie, útržok oceánskeho dna oddelený 
pri jeho uzatváraní. Vysvetlenie m á rad 
slabin. S ohľadom na postuláty tek toniky 
platní mali by byť nad predpokla danou 
subdukčnou zónou prítomné kriedové 
andezity a granitoidy, s údajnými obdukč
nými útržkami mali by byť združené pro
dukty vysokotlakového nízkoteplotného 
metamorfizmu (,,blues schists") a sub
dukčná melanž (ale bloky v kriedovom 
flyši sú zreteľne olistostrómovej pov ahy a 
výhradne zo sedimentárnych hornín). 
Tieto javy úplne chýbajú. 
Oveľa vi.ac ako o domnelej sub dukcií 

oceánskej kôry v kriede sa teraz hovorí 
o miocénnej kontinentálnej subdukcii v 

konstontínske l mouretansky 
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Obr. 4. Spodná krieda; predpokladaný oceán medzi africkým a alboránskym konti•· 
nentálnym blokom. Podľa textu M. Duranda-Delgu - J. M. Fontbotého (1980) 
nakreslil autor. 1 - distálny flyš, 2 - flyšové sedimenty, 3 - rádiolarity malmu 
(v podloží), 4 - neritická vápencová sedimentácia, 5 - pelagické, sliene s amonitmi 
Fig. 4. Lower Cretaceous tíme: supposed ocean between the African and Alboran 
continental blocks. According to the description by Durand-Delga - Fontboté (1980) , 
drawn by the author. 1 - distal flysch, 2 - flysch sediment, 3 - Malmian chert 
(in the underlier), 4 - neritic calcareous sediment, 5 - pelagic marl with Ammonites 
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hraniciach samotnej kontinentálnej kôry. 
M. -Durand-Delga a J. M. Fontboté (1980) 
predpokladajú subdukciu afrického okra
ja - saharskej platformy - pozdÍž juho-
atlaskej poruchy pod mezomediteránnu 
kryštalinickú zónu (vrátane kabýlskych 
masívov). Pri tejto krustálnej subdukcii sa 
internidy rozlámali megabudinážou na jed
notlivé od seba vzdialené masívy, medzi 
ktorými prenikli externidy až na vnútor
ný okraj sústavy, takže sú dnes aj v bez
prostrednom styku so Stredozemným 
morom (napr. medzi Veľkou a Malou Ka
býliou). Spomenutým podsúvaním v mio
céne boli postihnuté súbory tellskej sedi
mentačnej zóny, ktoré sa postupne dife
rencovali do jednotlivých príkrovov. Tým
to mechanizmom vysvetľujú niektorí au
tori (napr. Obert, 1981 , s. 557) miocénno
pliocénny vulkanizmus v pobrežnom pás
me (obr. 3). Mal by byť vyvolaný práve 
natavením okraja podsúvanej saharskej 
platformy, ktorej čelo by zasahovalo až 
do tejto vzdialenosti (obr. 5). 

Vznik západnej časti Stredozemného 
mora. Rekonštrukciu vývoja Tellu sťažuje 

bezprostredné susedstvo Stredozemného 
mora, ktoré zakrylo, resp. zlikvidovalo 
podstatnú časť interníd tellskej sústavy. 
Syntézu poznatkov o vzniku západnej časti 
Stredozemného mora podal M. Durand
Delga (1980 , 1981). Najhlbšie partie 
v tomto úseku, a to alžírsko-provensálska 
panva (resp. severoalžírska a juh'.:lproven
sálska panva - s abysálnymi plošinami 
medzi 3000-4000 m) , ako aj tyrrhenská 
panva majú oceánsky typ kôry (obr. 6). 
Významným znakom je neprítomnosť li
neárnych magnetických anomálií, čo je pri 
okrajových moriach s oceánskym typom 
kôry bežné. Vznik Stredozemného mora 
kladie spomenutý autor do vrchného o1i
gocénu. Tohto veku sú s veľkou pravde
podobnosťou najstaršie sedimenty alžír
sko-provensálskej panvy. Mohorovičičova 

plocha sa tu nachádza v hÍbke 9-15 km 
pod hladinou mora. Keďže mocnosť neo
génnych a kvartérnych sedimentov je 
5-7 km, zostáva po odpočítaní stÍpca 
vody ešte okolo 5 km kôry, zrejme oceán
skeho charakteru. Pod pliocénno-kvartér
nymi sedimentmi bola skoro všade navŕ-

kobylský mosľv 
rf'ŕ' 

more 

X X 

X X X X X 
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Obr. 5. Miocén; predstava podsúvania (kôrovej subdukcie) saharskej platformy 
s tellskými príkrovmi pod internidy (kabýlsky masív). Natavenie čela zastupujúcej 
platformy mohlo viesť k vzniku miocénnych vulkanitov a intruzív v príbrežnej zóne 
Alžírska (napr. Obert, 1981). Na kabýlsky masív sklzavali olistolity z tellských prí
krovov a numidského príkrovu (Bouillin, 1977). Schému nakreslil autor 
Fig. 5. Miocene tíme: the concept of submerging (crustal subduction) Sahara plat
form with Tellian nappes under the Internides (Kabylian massif). The fusion of the 
subducted platform edge may have resulted in the generation of Miocene volcanites 
and intrusives along the onshore zone of Algeria (e. g. Obert 1981) . Olistoliths from 
several Tellian and the Numidian nappes may have slided dovn on the Kabylian 
massif (Bouillin 1977). Sketch by the author 
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Obr. 6. Čiastkové panvy v západnej časti 
Stredozemného mora (podľa Duranda-Delgu, 
1981). 1 - kontinentálny p rah, 2 - hlbka 
1000-2000 m, 3 abysálne roviny 2000 m 
Fig. 6. Partial basins in the western p a rt of 
the Mediterranean sea (according to Durand 
Delga 1981). 1 - cont inental threshold, 2 -
depth range 1,000-2,000 m, 3 - abyssal plain 
be low 2,000 m 

taná poloha evaporitov messínu. Neďalek<) 

Minorky jeden vrt dosiahol až do spod
ného miocénu a skončil sa asi 400 m nad 
soklom. Podľa priemernej rýchlosti sedi
mentácie možno tu predpokladať ešte prí
tomnosť vrchného oligocénu. Transgresie 
vrchného oligocénu, akvitánu a najspod
n ejšieho burdigalu, ktoré zrejme vychá
dzali z oblasti novovzniknutého Stredo
zemného mora, možno rekonštruovať 

z geologických štúdií pobrežných časti 

Španielska, Francúzska a Talianska. Teda 
po vynorení v eocéne (niekde aj skoršom 
vynorení) možno v celej západomediterán
nej oblasti počítať s rozsiahlou oligocén
nou a akvitánskou t ransgresiou. V západ
nej časti je Stredozemné more takmer 
všade v styku iba s internidami pásmo
vých horstiev. Usekáva štruktúry Pyre
nejí a prímorských Západných Alp, pre
tože tie dobudovala tangenciálna t ektoni
ka už v kriede a eocéne, t. j. pred vzni
kom Stredozemného mora. Naproti tomu 
betická reťaz, Rif a Tel1 prebiehajú sú-

hlasne s jeh o pobrežím - ide o pásmov é 
horstvá s významnou miocénnou tektoni
kou. Vzhľadom na smery sunutia možno 
povedať, že sa k Stredozemnému moru 
„obracajú chrbtom" (sú sunuté smerom 
od neho). 

Vznik alžírsko-provensálskej a tyrrhen
skej oceánskej panvy sa dáva do súvis
losti so známou rotáciou korzicko-sardín
skeho bloku a apeninského bloku proti 
smeru hodinových ručičiek, nameranou na 
permských lávach, pričom v zápolí roto
vaných jednotiek zostala klinovitá jazva 
(sfénochazma). Podobného charakteru je 
aj rotácia P yrenejského polostrova o 30° 
s vytvorením Biskajského zálivu, ale t á 
nastala už m edzi jurou a koncom kriedy, 
teda pred vznikom Stredozemného mora. 
Rotácia Korziky je predoligocénna a 
povrchnoeocénna (diskordantný vrchn.ý 
eocén na ligúrskych príkrovoch). Okrem 
paleomagnetiky (pre Korziku rotácia 30 '. 
pre Sardíniu 55°-60°) je dôkazom pôvod
ného priloženia týchto ostrovov k pro
vensálskemu pobrežiu aj najlepšie „paso-
vanie" kontúr pre izohypsu 1600 m, kor
zický materiál v niekrtorých provensál
skych zlepencoch a početné g eolog ické de
taily. 

V messinskej epizód e asi pred 5 milión
mi rokov d ošlo k uzavre tiu Stredozemrn~
ho mora a k rozsiahlej tvorbe evapori
tov - a to v plytkej panve alebo v hlbo
kej preliačine. Druhá alternatíva lepšie 
vysvetľuje faciálne „skoky" a vznik hlbo
ko zarezaných údolí aj podmorských ka
ňonov , avšak rozbory sedimen tov v okolí 
Gibraltáru n epodporujú domienku o spod
nopliocénnej „Niagare" , predpokladanej 
v tejto oblasti. Pliocénnou „revolúciou", 
charakterizovanou významnými v ertikál
nymi pohybmi, sa obrysy tejto časti 

Stredozemného mora ustálili. Pri sever
nom okraji Tellsk ého Atlasu sa vytvorili 
významné poklesy (už 20 km od p obrežia 
je hibka 2500 m a masa pliocénno-kvar -
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térnych sedimentov je azda až 9 km moc
ná). Na túto zlomovú zónu sa podľ:i. 

M. Duranda-Delgu (1981) viažu miocén
no-pliocénne vulkanity a granitoidy 
(obr. 3). 

Nevysvetleným zostáva mechanizmus 
vzniku oceánskej kôry v alžírsko-proven
sálskej a tyrrhenskej panve. M. Durand
Delga (1981) predpokladá jej stenčenie 

vytiahnutím (,,étirement"). Vysvetľovať 

ju bazifikáciou rojom žíl bázických hor
nín, ktoré majú husto prešľahať granitoid
nú vrstvu (Belousov), sotva možno. Nie 
je totiž dôvod, aby aspoň ojedinelé bázic
ké dajky nepresahovali aj do priľahlej 

pevniny (neogénne a ojedinelé oligocénne 
vulkanity a magmatity pobrežnej oblasti 
sú vo veľkej prevahe kyslé a intermediár
ne). Sotva možno počítať so započatím 

bazifikácie už za eocénneho terestrického 
obdobia, avšak proces musel prebehnúť 

rýchlo, lebo už vrchnooligocénne sedimen
ty sú pelagické. 

Paleogeografické problémy Tellu. De
tailné terénne práce, hlavne francúzskych 
geológov, a spresnenie stratigrafie mikrc:J
faciálnym štúdiom umožnili pomerne spo
ľahlivo preukázať usporiadanie jednotie!-c 
v pôvodnom sedimentačnom priestore. 
Pritom najväčšou paleogeografickou zá
hadou je pôvod klastického piesčitého 

materiálu, ktorý do sedimentačných pries
torov Tellského Atlasu prenikal v troch 
intervaloch: 

1. stredná jura (vrchný bat - oxford) 
v malom rozsahu (prvý flyš externíd), 

2. spodná krieda (neokóm - alb), vo veľ
kom množstve hlavne v mauretánskom, 
ale aj massylskom flyši, 

3. akvitán - rozsiahle masy pieskovca 
numidského príkrovu. 

J. M. Vila (1980) vysvetľuje tieto prí
nosy z preplavenia starších klastických 
hornín saharskej platformy, pričom paleo
geografickými mapkami argumentuje, že 
sa na svoje miesto dostali „naokolo", 

dlhým longitudinálnym transportom v žľa
be smeru Z-V, do ktorého vstúpili v tzv. 
alžírskom prahu (neďaleko dnešného hlav
ného mesta). 

Kriedové flyše aj numidský flyš by teda 
na rozdiel od ostatných reťazí mediterán
nej sféry b Qli dostali svoj materiál z pred
polia, a nie z intrageosynklinálnych zdro
j ov. Medzi mauretánskou a massylskou 
flyšovou zónou sa nepredpokladá nijaká 
kordiléra, má ísť o jednotný žľab (,,gout
tiére nord-africaine") vytvorený azda nad 
horizontálnymi posunmi kulisážou medzi 
Európou a Afrikou, ktorá musela spre
vádzať otvor enie rozličných úsekov Atlan
tického oceána počas kriedy. fnomky 
mezozoických vápencov sa odvodzujú z la
terálneho vstupu, a to pri mauretánskom 
flyši zo severného okraja z priestoru 
„dorsale calcaire" (ale Boullin, 1977, ako 
aj Raoult, 1974, na rozdiel od M. Vilu od
vodzujú aj piesčitý materiál z laterálneho 
zdroja z kabýlskeho sokla). Pre 
massylský flyš sa predpokladá transport 
vápencových úlomkov z južného okraja -
z tellských jednotiek (ale prínos klastic
kého kremeňa priamo od J nie je možný). 

Najväčšie polemiky a zmeny v názoroch 
prekonala otázka umiestnenia sedimentač • 
ného priestoru numidského príkrovu a 
pôvodu jeho klastického materiálu. Keď.fo 
značné masy numidského príkrovu spočí
vajú na kabýlskom sokli (dnes sa vysvet
ľujú retrošariážou) , zastávali starší autori 
(Flandrin, Caire, Mattauer, Trumpy a i.) , 
ako aj M. Durand-Delga v prvých prácach 
tzv. ultrakabýlský pôvod, teda predpokla
dali nasunutie numidského príkrovu 
z priestoru dnešného Stredozemného mora. 
A. Caire (1971) so spolupracovníkmi sa 
usiloval pomocou termoluminiscenčných 

vlastností dokázať pôvod klastického kre
meňa z preplavenia permsko-triasového 
verukána Sardínie. Ale novšie výskumy 
Stredozemného mora ukázali, že počas 

akvitánu, a tohto veku je hlavná masa 
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numids.kých pieskovcov, prebiehala v 
Stredozemnom mori už nerušená pelagic
ká sedimentácia slieňov. Zakorenenie nu
midského príkrovu zmenilo sa na „intra
kabýlske" a pôvod materiálu sa odvodzo
val z kabýlskeho kryštalinického sokla. Ale 
ďalej sa ukázalo, že oligocénno-miocénna 
molasa vytvorená na kabýlskom sokli ob
sahuje iba nevytriedené arkózovité sľud-

naté pieskovce, takže odtiaľto nemožno 
odvodiť zrelý, dokonale opracovaný ma
teriál numidských pieskovcov s ojedinelý
mi niekoľkomilimetrovými zrnami žilného 
kremeňa (,,dražé"). Sedimentačný priestor 
bol podľa súčasných názorov „citrakabýl
sky", nachádzal sa pri severnom okraji 
externíd (tellských príkrovov). Odtiaľto 

bol príkrov transportovaný vejárovite n a 
obidve strany. J. R. Lancelot et al. (1977) 
a ďalší autori extrahovali z pieskovcov 
zirkóny a zistili vek 1300-1800 miliónov 
rokov. Taký vysoký vek sa dá najlepšie 
vysvetliť pôvodom z afrického štítu, od
kiaľ bol materiál prenášaný, a dokonalú 
zrelosť materiálu zapríčinilo preplavenie 
z núbických pieskovcov, ktoré sú sčasti 

eolického pôvodu. 
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O n d r e j F r a n k o : Geotermálna politika 
l"rancúzska (Bratislava 19. I. 1984) 

Vo Francúzsku sa od roku 1970 a vo väč
š om rozsahu od roku 1978 stavajú sústavy 
centralizovaného zásobovania teplom na báze 
geotermálnej energie. Dovedna sa vyhibilo 
100 geotermálnych vrtov a celková ročná 

úspora je 55 OOO t ropného ekvivalentu 
(73 850 tmp). 

V roku 1990 bude príspevok geotermálnej 
energie do palivovoenergetickej bilancie Fran
cúzska takmer 1 milión t ropného ekviva
en tu (1,34 mil. tmp.). Ten to rozsah zodpovedá 
menej ako 0,5 °/0 celkovej spotreby Fran
cúzska v roku 1990 a ukazuje, že vo Fran
cúzsk u rovnako ako v ostatných krajinách 
je výhodné využívať všetky konkurencie 
schopné zdroje. 

ústredné orgány ako prvý krok vytvorili 
infraštruktúru na riešenie technických prob
lémov (prieskum geotermálnych zdrojov a i.) 

a právnych problémov (prispôsobenie ban
ského zákona potrebám využitia geotermál
nej energie) a ďalej plnia dve základné úlo
hy, a to správnu na úseku ťažby a podpornú 
funkciu. 

Na každé využívanie geotermálneho zdroj:1 
t r eba povolenie na prieskum a na nadväznú 
ťažbu geo termálnej vody. Zároveň sa maji
teľovi (pozemku - pozn. autorov) ukladá 
povinnosť vymedziť ochranné pásmo a ne
vykonávať v ňom nijakú ďalšiu ťažbu. 

Podpornú funkciu udelil minister energe
tiky francúzskej agentúre La Maitrise de 
l'Energie. Táto funkcia spočíva v poskytovaní 
finančnej podpory (príspevkov) a finančnom 

k rytí geologických rizík. Zásobovanie geo
termálnou energiou sa podporuje rovnako 
ako rozvoj klasických sústav centrálneho zá
sobovania teplom finančnými nenávratnými 
príspevkami na výstavbu. Pri ge otermálnej 
energii môže štát uhradiť až 80 % nákladov 
v prípade, že prvý vrt neprinesie očakávané 
výsledky. 

Ak sa dosiahne cieľ 1 milión t ropnéh,i 
ekviva lentu (1,34 mil. tmp), stane sa Fran
cúzsko vo využívaní geotermálnej energie 
vedúcou krajinou. 

Oso bitosti ťažby geotermálnej energie vy
žadujú aj osobitné postupy. Dvojice vrtov 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOS T I 

na geotermálnu vodu a ich vybavenie sa od 
klasického r opného vrtu odlišujú. R ozdiely 
vychodia: 

- z množstva termálne j vody; op timálny 
energetický výkon vyžaduj e 25-80 1. s- 1 ; 

teda v priemere 10 X väčšie množstvo ako 
pri ropných vrtoch ; 

- z nevyh nutnosti vracať využitú (ochla
denú) termálnu vodu späť do rezervoára, a to 
pre vysoký obsah solí, ktorý neumožňuje vy
púšťať ju do povrchových tokov; 

- z obmedzenia v umiestnení vrtu; väč

sma projektov v yžaduje, aby boli vrty 
umiestnené v blízkosti spotreby hust'J 
osídlených mestských oblastí: 

z nevyhnutností určiť rýchlo po dokon
čení prvého vrtu kapacitu rezervoára, aby 
bolo možno rozhodnúť, či sa realizoval celý 
projekt ; cieľom je maximálne využiť vrtnú 
techniku, bez zbytočných prestojov, resp. 
transportovania. 

Rezervoáre sladkej vody (s nízkym obsa
hom soli) sú najmä v oblasti Akvitánska a 
môžu sa využívať prostre dníctvom jedného 
vrtu. Dvojice vrtov (ťažobné a reinjektáfoe) 
umožňujú zachovať tlak vo vodonosnej vrstve 
veľmi dlhý čas, a preto sa pri intenzívnej 
ťažbe (veľkom odbere vody) používajú aj 
pri sladkovodných nádržiach. 

Do úvahy prichádzajú tieto možnosti: dvsi 
ver t ikálne vrty, jeden vertikálny a jeden 
šikmý, dva šikmé (odklonené) vrty. Výber 
dvojice vrtov závisí od miestnych podzem
ných (geologických) a povrchových podmie
nok, najmä od možnosti inštalovať dve vrtné 
veže, rozlohy, konfigurácie a rozvodnej tepel
nej siete, ako aj hibky uloženia rezervoára. 
Hibka rozhoduje o tom, či bude možno šik
mým vrtom dosiahnuť zásobník v požadovanej 
vzdialenosti. 

V súčasnosti sa veľmi často p oužívajú šik" 
mé vrty. 

Geotermálnu vodu po prie toku výmennfk 
tepla zatláča späť do vodonosnej vrstvy rein
jektážnym vrtom. Vytvára studený front 
(pole), ktorý pomaly postupuje, až na konci 
životnosti dosiahne ťažobný vrt. čas, ktorÝ 
uplynie od začiatku ťažby až do okamihu, 
keď prvá stu dená voda dôjde k produkčné

mu vrtu, sa volá životnosť dvojice vrtov. Ale 
ani uplynutie životnosti nevylučuje ďalšie 
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využitie, pretože pokles teploty je najmä na 
začiatku veľmi pomalý: 1-2 °C za rok počas 
prvých 5 rokov po uplynutí životnosti. ži
votnosť a nasledujúci pokles závisí od vzdia
l enosti vrtov, množstva odoberanej termálnej 

vody, geologických vlastností (pórovitosti 
hornín a pod.) a termických vlastností (te
pelný tok, teplota) hornín rezervoára. Zvy
čajne sa geotermálny systém navrhu je na ži
votnosť 20-30 rokov. 
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