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Vertikálne vetvenie zlomov 

P AVOL GRECULA 

Geologický prieskum, Garbanova 1, 040 11 Košice 

( 12 obr. v texte) 

Doručené 3. 1. 1985 

BepnfKaJibHOe CTPOCHJIC pa3JIOMOB 

B CJIOBal(KOM PYJ-\OľOp:1111 Ha OCHOBamrn reocpv1311Y:eCKMX 11 reonor11Y:eCKvlX 
MCCJie/wBaH.1111 6h!JIO ycraHOBJieHO, Y:TO OCHOBHO}[ (rrepB11Y:Hh111) pa3JIOM BO 
BepTJ1KaJihHOM pa3pe3e pa3B'eTBJTl!eTCll !IO HarrpasneH11!0 BBepx Ha 2 11J!l1 

3 BTOPH'!Hh!e pa3J10Mhl a Te IIOCTerreHHO orrepl!!OTC5I Ha Tpel1(11Hhl H113IIIero 
IIOPllJ-IKa. B caMh!X BepXH'l-!X '-laCTllX orrep eH11ll pa3J10Ma, 3TOT BO cpopMe 
BTOpVi'!HhlX Tpel1(HH J.1.C~1e3aeT. 3TOT rrpol(e c c Ha3h!BaeTCl! BepTl1KaJThHOe orre
pem,re pa3J10Ma 11 ero pe3yJihTaT KaK TeKTOHl1Y:eCKOe }-\epeBO. B epT11K aJ1hHhll1 
J-111arra3oH OJ-\ rrepsoro pa3BernneHl1ll J-\O 11c'!e3HOBeHWll pa3JIOMa H a 11ccne
J-IOBaHH011 Tepp1nop11v1 )-\OCTl1raeT 600-800 !vl, B TeKTOHl1'-leCKOM )-\epeBe 
reoJTor11ciecK11e o6oeKThl, BKJI!O'-lal! PYJ-IHbie MeCTOp0)!()-\eH11ll, IIO)-\Bep)!(eHhl 
Cl1J1hH011 TeKTOHvllfeCK011 )-\ecpopMa1(1111. CTa p J.U,Me, pa3JI0Mhl C BepníKaJihHh!M 
orrepeHl1eM (oco6eHHO sepT11KaJihHhie qacn1 •·pa3JIOMa) 6hIJU1 B M Jia)-\IIIl1X 
cpa3ax oporeHe3a pe10Bea113v1po.saHHbie. 

Vertical ramification of faults 

Geophysical and geological investigations in the Slovak Ore Mts. led 
to the knowledge that main (primary) faults ramify in vertical direction 
upwards into 2-3 secondary faults and the latter gradually further 
split into faults of lower order . In uppermost parts of fault ramificat ion s 
the fault dies out in the form of secondary joints. The process is called 
vertical fault ramification and its result is a tectonic tree. The vertical 
span from the first branch up to the dying out is 600-800 m in the 
investigated area. Pronounced crushing and milonitization occur in the 
tectonic tree namely in a reas of ramification or along the borders of 
tectonic block units. Geological objects, the ore deposits including, are 
strongly tectonically disturbed here. Older faults with vertical rami
fications (mainly vertical portions of faults) are rejuvenized during 
subsequent orogenic phases. 

Zlomy a bloková stavba sú evidentne 
n a jmladšie tektonické prvky, ktoré sú 

geologicky a j t opograficky dobre preuká
zateľné. Na zistenie a vysvetlenie starších 
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tektonických deformácií treba najprv 
poznať produkty mladých t ektonických 
procesov. Vrásové, prešmykové a príkro
vové štruktúry, ako aj superpozícia sú
v rství, rozmiestnenie ložísk nerastných su
rovín a ich priestorová zonálnosť sa dajú 
lepšie dešifrovať, ak sa najprv objasní 
bloková stavba (vymedzenie a kategorizá
cia zlomov). 

Zlomy, produkt vyrovnávania rozdielov 
tektonického napätia v rozličných častiach 
zemskej kôry a medzi kôrou a plášťom sa 
podľa veľkosti a významu dajú pozorovať 
priamo v teréne alebo iba na geologických 
a topografických mapách. Istá časť plane
tárnych zlomov sa zistila až z družico
vých snímok. 

V tomto príspevku venujeme pozornosť 
zlomom, ktoré sme zistili v Slovenskom 
rudohorí (spišsko-gemerská časť) pri geo
logickom mapovaní alebo na základe neho 
sme ich konštruovali na geologických ma
pách detailnejších mierok. Počas dlhodo
bých terénnych prác a v ostatnom čase 

aj na základe geofyzikálnych meraní sme 
spozorovali, že sa niektoré zlomy smerom 
nahor rozdvojujú na stále menšie zlomy, 
až postupne zanikajú. Takýto jav je dobre 
sledovateľný v území, kde je výškový roz
diel medzi dolinami a kopcami aspoň 

600 m. S týmto problémom sme sa stretli 
pri terénnych výskumoch v rokoch 1977 
až 1981, ktoré sme robili v rámci kom
plexných geologicko-geofyzikálnych prác 
(projekt SGR - geofyzika). Prvú analýzu 
vetvenia zlomov sme načrtli v záverečnej 
správe z uvedenej úlohy (Grecula - Ku
charski, 1981). 

Model párových zlomov rozličného radu 
a smeru, ktorý vypracoval J. D. Moody -
M. J. Hill (1956) pre horizoll:tálne posuny, 
sa pri vertikálnom vetvení zlomu nedá 
použiť. Aj pri spomenutom modeli možno 
pozorovať, že keď sa zlom vetví, zmenšuje 
sa na ňom intenzita pohybu a klesá aj 
jeho význam v tektonickej stavbe. 

Isté schémy vetvenia, ale veľkých linea
mentov načrtol R. A. Hodgson, 1977 ; 
M. V. Gzovskij, 1975; V. J. Chain, 1978, 
a i. Prevláda náhľad, že pri vert ikálnych 
a opakovaných pohyboch je vetvenie na 
zlome v podstate symetrické. Celkove sa 
symetria a ekvidištancia zlomových sys
témov pokladajú za významné faktory 
geologický ch javov (Sonder, 1956; Kuti
na - Tel upil, 1966; Nemec, 1970; P lotni
kov, 1975 ; Kvet, 1974, 1976, 1983 a ďalší). 

Probiemat ikou primárnych a sekundár
ných zlomov sa zaoberal R. Kvet (1983a). 

Nie sú však známe práce opisujúce ver
tikálne vetvenie zlomov prístupný ch po
zorovaní v teréne. Problém sa pokúsime 
riešiť na p ríkladoch zo Slovenského rudo
horia (Volovské vrchy), lebo predpokladá
me, že zákonitosti takého vetven ia zlomu 
v tejto oblasti možno zovšeobecniť a vy
užiť pri výskume základných otázok geo
logickej stavby, ako aj pri zisťovaní rud
ných ložísk. 

Výsledky terénnych výskumov a meraní 

Je už dávno známe, že morfológia te
rénu verne odráža priebeh zlomov, ako 
aj to, že vodné toky sleduj ú zlomové pás
ma (napr. Plička, 1964). W. H. Hobs 
(1911), V. E. Chain (1964), L. Loyd (1976) 
a i. uvádzajú, že aj nepatrné pohyby na 
hranici blokov spôsobuj ú porušenie hor
niny, a tým zvýšenú denudáciu a vznik 
dolín. Ba zo súčasných našich výsledkov 
štúdia možno povedať, že takmer niet 
doliny b ez zlomu a zlomu bez doliny ale
bo morfologickej depresie. A j keď je to 
zjednodušený výklad vzťahu medzi tek
tonickým prostredím a reliéfom terénu 
(súčasný tvar zemského povrchu sa fo r
moval a j účinkom iných činiteľov), pri 
terénnych p rácach upozorňuje n a geolo
gické javy a pomáha ich vysvetľovať . Ta
kýto vzťah medzi morfológiou terénu, t ek-
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Obr . 1. Schematické rezy vert ikálnym vetvením zlomu so znázornením morfologic
kých tvarov v rozličných častiach vetvenia zlomu, veľkosti blokov a posunu litolo
gických pruhov na zlomoch v rozličných úrovniach vetvenia zlomu 
F íg. 1. Schematic profiles across the vertical fault ramifi cation reflecting morpho
logical forms in different parts of ramification, block unit sizes and displacements 
of li thological belts along faults in different levels of r amification 
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t onickou a litologickou stavbou sme po
zorovali pri geologickom mapovaní, ako 
aj pri iných geologických bádaniach. 

Pri geologickom mapovaní sa okrem 
litologických typov často zaznamenávajú 
a j zlomy rozličnej veľkosti. Náročnosť na 
ich identifikáciu je lokálne veľmi rozdiel
na. Ťažko sa zisťuje najmä zlom s malým 
posunom horninových komplexov alebo 
rudných žíl, a preto ho geologické mapy 
spravidla neregistrujú. Najčastejšie si vší
mame iba smerný priebeh zlomu, menej 
často vertikálny vývoj zlomu. Význam 
t oho istého zlomu vo vertikálnom smere 
sa často hodnotí rovnako bez ohľadu na 
nadmorskú výšku (napr. 400 m alebo 
1000 m), ale rozdiel je významný. 

Po stranách zlomu prebiehajúceho 
pozdfž väčších dolín, napr. v nadmorskej 
výške 400-600 m, je veľký rozdiel v li
tologickom obsahu súvrství, ako aj v moc
nosti horninových pruhov. Takýto zlom 
sa ľahko eviduj e. Avšak v najvyšších čas
tiach kopcov (cca od 800 m vyššie) sa ten 
istý zlom prejavuje už oveľa menej vý
razne alebo ho na povrchu ani nemožno 
identifikovať (obr. 1). Po stranách hlav
n ého horského chrbta vidieť protismerné 
doliny, ktoré vznikli okolo toho istého 
zlomu ako párový systém dolín, avšak t a
kýto zlom sa v oblasti hrebeňa už výraz
nejšie neprejavuje a obyčajne sa na geo
logickú mapu ani nezaznačuje. 

Vetvenie dolín smerom k pramennej 
oblasti potokov je pozorovateľné opäť 

v okolí zlomov, ktorých je smerom hore 
stále viac. Počiatočné vetvenie dolín je po 
obidvoch stranách horského chrbta pri
bližne v t ej istej nadmorskej výške 
(obr. 2) a z toho usudzujeme, že sa zlom 
začína deliť na dve casti na tej istej výš
kovej úrovni, a to v dižke aj niekoľko 
desiatok km. Takýto stav je pri všetkých 
väčších zlomoch, a tak sú v približne rov
nakej nadmorskej výške n a celom ú zemí 
aj rovnaké geomorfologické tvary relié-

fu. Napr. najnižšie častí dolín v oblast i 
Volovských vrchov, kde sme t ieto javy 
sledovali, sú okolo 400 m. Morfologicky 
najčlenitej šie územie so strmými svahmi 
je od 500 do 1000 m, kým najvyššie časti 

Volovských vrchov, od 1000 do 1200 m, už 
majú miernejšie svahy, lokálne a j s ma
lými náhornými plošinami. Miestami, aj 
keď ide o najvyššie časti kopcov, býva 
málo členitý, ba aj plochý reliéf. Z toho 
usudzujem e, že veľká časť dolín je vlast~ 
ne oddenu dovaným priestorom, v ktorom 
sa vyvinuli koruny tektonických stromov 
(obr. 3). 

Pri konfrontácii týchto zistení s geolo
gickou situáciou, vývojom rudných ložísk 
a s tektonickými štruktúrami po stranách 
zlomu, a teda aj doliny, ako aj s údajmi 
geofyzikálnych meraní (Kucharski - Far
bisz, 1981 ; Kucharič et al., 1982), ban
ských a v rtných prác, ale najmä geologic
kého mapovania sme zistili, že väčšina 

zlomov: sa smerom nahor vetví, a to čím 
vyššie, t ým častejšie, pričom sa význam 
(veľkosť) zlomu naopak zmenšu je, príp. 
zlom až zaniká. Takýto jav pomenúvavá
me vertikálne vetvenie zlomu (smerom 
nahor) a jeho výsledok tektonický strom 
(obr. 4). 

Vetvenie zlomu sme rozdelili do niekoľ
kých štádií a jednotlivé segmen ty verti
kálneho vetvenia zlomu sme označili tak
to: kmeňový (základný alebo primárny) 
zlom ...,. zlomy 1. vetvenia ...,. zlom y 2. vet
venia ...,. zlomy 3. vetvenia ~ zlomy 4. vet
venia (zlomy 1. až 4. vetvenia predstavujú 
sekundárne poruchy) s prechodom do se
kundárnych (odvodených) puklín a potom 
do nahu stených sekundárnych puklín, 
ktoré smerom n ahor zanikajú. Súst avu 
zlomov a puklín od miesta prvéh o vetve
nia základného zlomu až po jeho zánik 
prostredníctvom sekundárnych puklín na
zývame koruna tektonického stromu. 

Vertikálne vetvenie základného a se
kundárnych zlomov je v podstate syme-
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Obr. 2. Mapa dolín, potokov a zlomov v oblasti centrálneho chrbta Volovských 
vrchov v Slovenskom rudohorí. 1 - základný (primárny) zlom , 2 - sekundárny zlom, 
3 - sekundárna puklina, 4 - potok, 5 - rieka, 6 - nadmor ská výška terénu 
Fig. 2. System of valleys, streams and faults in centra! parts of the main ridge in the 
Volovské vrchy M ts. (Slovak Ore Mts. ). 1 - main (primary) fault, 2 - secondary fault , 
3 - secon dary fissure, 4 - streamlet, 5 - river, 6 - alti tude of terrain above the 
sea level 
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Obr. 3. Horské doliny sú často oddenudova
nými priestormi korún tektonických stromov 

Pig. 3. Montaneous vallyes are eroded spaces 
of crowns of tectonic t rees 

t rické a párové, pravda, s početnými vý
nimkami. Závisí to od anizotropie horni
nového prostredia, v ktorom sa zlom 
vetví. Vetvením zlomu vznikajú stále 
menšie bloky (obr. 5) a podľa R. Kveta 
(1983) ich možno označiť ako bloky 
(1-10 km), decibloky (0,1-1 km), centi
bloky (10-100 m) a napokon milibloky 
(1-10 m), ktoré sú v najvrchnejšej časti 

koruny tektonického stromu. Pravdepo
dobnú prítomnosť tektonických stromov 
možno zistiť aj na topografickej mape, 
na leteckej alebo družicovej snímke, ale 
iba geologickým mapovaním, analýzou 
geologickej mapy a geofyzikálnym mera
ním možno jeho existenciu potvrdiť. 

Geofyzikálne merania sú na indikáciu 
zlomov a blokov veľmi dôležité (gravi
metria, magnetometria, spontánna polari
zácia), ba bloky sa nimi ľahšie stanovujú 
ako geologickými metódami (Gay, 1970; 

>-
E o 

" -N ] 

Grecula - Kucharski, 1981). Na detail
nejšie členenie blokov je vhodná nielen 
mikrogravimetria (Polanský, 1978), ale aj 
detailna magnetometria a plošná grav i
metria doplnená gravimetrickým modelo
vaním a komplexom geofyzikálnych me
tód (Grecula - Kucharski, 1981) . 

V tekton ickom strome vyčleňujeme od
spolu nahor 5 zón (obr. 4, 5): 

1. Zóna základného zlomu je ešte pod 
vetvením zlomu a má veľkú amplitúdu 
pohybu blokov na zlome (priemerne až 
stovky m). Vyznačuje sa desiatk y m ši
rokým drveným pásmom v okolí zlomu. 
Zlom, resp. zlomové pásmo, sa skladá zo 
skupiny paralelných zlomov obmedzujú
cich jednu aj viac tektonických dosiek a 
tvoriacich vlastnú zlomovú zónu. Zlomové 
pásmo s častými rôznorodými litologický
mi súbormi sa pri geologickom m apovaní 
prejavuje výraznou zmenou m ocnosti a 
typu horninového komplexu, príp . aj roz
dielom v intenzite metamorfózy hornín 
a zmenou úložných a kvalitatívnych para
metrov rudných telies. 

V okolí základného zlomu vznikajú 
sprievodné (sperené) zlomy, a to ako vý
sledok pohybu blokov pozdlž zlomu (Kvet, 
1983a t akéto zlomy nazval sekundárne) . 
Na zlom sú orientované šikmo až takmer 
kolmo, ba miestami vznikajú zlomy vejá
rovitého typu (zodpovedajú im malé do
linky smerujúce k hlavnej doline). úklon 

Obr. 4. Vertikálny 
rez - schéma dvoch 
najčastejších prípa
dov vertikálneho vet
venia zlomu 
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sekundárnych zlomov, na rozdiel od pri
márneho zlomu, je miernejší. 

Zóna pod vetvením zlomu sa geofyzi
kálne prejavuje pri použití metódy elek
trického odporu, magnetometrie, veľmi 

dlhých vin, pri merkurometrii, ale aj 
v gravimetrických mapách a v mape 
spontánnej polarizácie. 

V reliéfe terénu Volovských vrchov túto 
zónu zvýrazňuje 20- 100 m široká erozív
na depresia, v ktorej sú najnižšie a naj
dlhšie časti dolín. 

2. Zóna zlomov 1. vetvenia zlomu je 
morfologicky veľmi zreteľná, pretože vet-

venie dolín je totožné s vetvením zlomu. 
Je niekoľko t ypov vetvenia zlomu (o br. 4), 
a odlišujú sa uhlom medzi vetviacimi sa 
zlomami a počtom vetiev. Členenie zlomu 
býva dvojvetvové alebo trojvetvové. Zá
konitosti vzniku rozličných typov vetve
nia ani príčinu rozličného sklonu (uhla 
vetvenia) zlomov 1. až 3. vetvenia sa nám 
nepodarilo zistiť. V rigidnejších horninách 
je uhol vetviacich zlomov väčší ako 65° 
(najčastejšie 72-80°) a zvyčajne je v nich 
dvojvetV'ové členenie zlomu. V plastickej
ších súvrstviach je uhol vetvenia spra
vidla ostrejší, menší ako 50°, najčastejšie 
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Obr. 5. Kategorizacia blokov v tektonickom strome vo vertikálnom reze. I - bloky 
(primárne) prvej kategórie medzi základnými zlomami (blok podľa Kveta, 1983), 
II - bloky druhej kategórie sú medzi zlomami 1. vetvenia (deci blok) , III a IV 
bloky tretej a štvrtej kategórie sú medzi zlomami 2. a 3. vetvenia (centi blok), V -
bloky piate j kategórie sú medzi zlomami 4. vetvenia (miliblok) 
F ig. 5. Categorization of block units in a tectonic tree in vertical sense. I - primary 
b lock units (of first category) between main faults (block uni t accord ing to Kvet, 
198.3), II - block Únits of second category between faults ot the ramification 
(deci-block unit), III and IV - block un.its of third and fourth category occur 
between faults of the second and third ramification (centi-block unit), V - block 
units of fiťth category occur between faults of the fourth ramification (mili-block 
unit) 
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36-42°, a členenie zlomu býva aj troj
vetvové (pri trojvetvov~ členení by 
mohlo ísť aj o rejuvenizáciu zlomu, kto
rej by zodpovedala stredná vetva s ver
tikálnym priebehom). Najčastejšie dva 
p rípady vetvenia zlomu s rozličným uhlom 
vetvenia znázorňuj e obr. 4, 6. 
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Obr. 6. Tektonický strom na geologickej 
mape v okolí granitového -telesa Humel (po
dľa Fabiana, manuskript geologickej mapy) 

Fig. 6. Tectonic tree on the geological map 
in the area o.f Hummel granite body 
(according to Fabian, manuscript of the geo
logical map) 

Prvé vetvenie zlomu sa geologicky pre
javuje ešte zreteľne, kým geofyzikálne iba 
na profilových meraniach a na reziduál
nych gravimetrických mapách odrážajú
cich pripovrchovú geologickú si,tuáciu . 

Od počiatku vetvenia zlomu do výšky 
40- 80 m je intenzívne tektonické drve
nie a m yionitizácia. Významné sú aj zme
n y parametrov litologických a rudných ob
jektov. 

3. Zóna druhého vetvenia zlomu sa za
čína o 80-150 m nad prvým vetvením. 
Väčšina zlomov prvého vetvenia sa opäť 
člení podobne, ako sme už opísali, a pri
bližne v rovnakej nadmorskej výške. Tak 
sa počet zlomov zdvojnásobuje až stroj-

násobuje. Amplitúda pohybu blokov n a 
zlomoch je oveľa menšia, avšak úmerne 
k počtu zlomov sa zvyšuje aj m nožstvo 
blokov nižšej veľkostnej kategórie (bloky 
veľké iba desiatky m) . Litologické, tek
tonické a ložiskové štruktúry sú už m enej 
výrazne postihnuté, ale frekven cia ich 
tektonického porušenia j e dosť veľká . 

V miestach vetvenia je silná katakláza 
a mylonit izácia hornín, a to do výšky 
20-6.0 m od bodu vetveniac- -Kat,;;.ktáza je 
príznačná pre t ektonický klín, ktorý mor
fologicky vytvára depresiu so zamokre
ním. Od miesta druhého vetven ia zlomu 
sa morfológia územia vyznačuj e veľkou 

členitosťou, strmými svahmi až zrázmi, 
početnými m enšími , často strmo zareza
nými dolinkami s najvrchnejšími časťami 
potôčikov. 

Zlomy d ruhého vetvenia sa geofyzikál
ne prejavu jú iba pri profilovom meraní, 
najmä pri použití metódy elektrického 
odporu. Nimi sa zisťuje , že sa zlomy dru
hého vetvenia prejavujú menej intenzív
ne, anomálie sú častejšie, resp. sa zosku
pujú. Geofyzikálne údaje dobre korelujú 
s výsledkami geologického mapov ania . 

4. Zóna tretieho vetvenia zlomu je 
o 60-120 m vyššie. Mnoho zlomov tohto 
typu vetvenia má už len malý význam 
a na povrchu sa často ani nedaj ú zistiť. 

Spôsob členenia zlomu sa zachoval, ale 
výškový interval zlomu je oveľa kratší. 
V tejto zóne býva veľa malých zlomov 
s malou amplitúdou pohybu n a zlome, 
a preto sú identifikovateľné iba pri po
drobnom geologickom mapovaní. Tekto
nické porušenie je intenzívne takmer 
v celom priestore, a preto sa ú zemie s tre
tím vetven ím zlomu vyznačuje silnou ka
taklázou h ornín. Mylonitové zóny sú zried
kavej šie. Miesta takéhoto vetvenia zlomov 
sú spravidla pramennou oblasťou potôči

kov. Morfologické tvary terénu nad tre
tím rozvetvením sú mierneJs1e a sú cha
rakteristické pre vrchné častí dolín, t. j . 
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pre uzáver doliny, kitorý má veľmi často 
tvar amfiteátra. Tretie vetvenie zlomu sa 
geofyzikálne indikuje ako široká drvená 
zóna. 

5. Zóna štvrtého vetvenia zlomu pred
stavuje vyznievanie a zánik zlomu. Malé 
zlomy a zlomíky možno iba predpokladať, 
pretože sa na povrchu n edajú registrovať 
(okrem súvislejších skalných odkryvov). 
Sústava zlomov prechádza do zóny s hus
to frekventovanými puklinami (sekundár
ne pukliny), na ktorých u ž nie je posun 
(prechod zlomu do sekundárnych puklín, 
opísal napr. Hodgson, 1961, avšak nie 
v súvislosti s vetvením zlomu, ale so vzni
kom zlomu a s jeho sprievodnými javmi). 
S postupným zánikom tektonického stro
mu sa zmenšuje aj tektonická porušenosť 
hornín. Tam, kde je štvrté vetvenie zlo
mu sú morfologické tvary reliéfu nevý
razné, terén málo členitý, horské svahy 
mierne, s prechodom do malých náhor
ných plošín, ktoré sú,-pi\bližne v ..rovnakej 
nadmorskej výške (1100-1200 m) a môžu 
byť zvyškami zarovnaného (mladoneoid
ného, azda predštajerského) povrchu. 

Bloková stavba územia s vertikálnym vet
vením zlomu 

Zlomy členia územie na bloky rozlič

ného (mnohouholníkového) tvaru, ktorých 
veľkosť závisí od pozície v tektonickom 
strome. Kmeňové (základné) zlomy a zlo
my prvého vetvenia ohraničujú primárne, 
základné bloky, resp. bloky I. kategórie. 
Sú to najväčšie bloky (stovky m, zried
kavo aj km) a vymedzujú sa pri povrcho
vom geologickom mapovaní. Naj častejšie 
sú v menšej nadmorskej výške (približne 
do 750 m, najčastejšie do 600 m). Najlep
šie sa v nich zachovali litologické, tekto
n ické, metamorfné, ložiskové a i. štruk
túry, a tak sú n ajvhodnejším objektom na 
výskumn é a ložiskovoprieskumné účely . 

V tzv. korune tektonického stromu, kto
rú tvoria zlomy 1.-4. vetvenia, sú bloky 
smerom nahor stále menšie, a to II. až 
IV. kategórie, teda sekundárne bloky 
(obr. 5). Bloková stavba sa postupne stá
va nevýraznou a prechádza do systému 
sekundárnych puklín. Iba bloky medzi 
1. a 2. vetvením zlomu sú desiatky až 
prvé stovky m veľké a eš te vhodné aj na 
zachovanie priaznivého vývoja rudných 
žíl a iných geologických fenoménov. 
Zväčšovanie počtu blokov na úkor ich 
veľkosti vo vyšších častiach tektonického 
stromu spôsobuje tektonickú deštrukciu 
geologických objektov (komplikuje sa su
perpozícia vrstiev, mylonitizácia a kata
kláza stiera znaky pôvodnej metamorfózy 
hornín, zastiera sa staršia tektonická 
stavba, rudné ložiská sú tektonicky zne
hodnotené a pod.). 

Z uvedeného vychodí, že ak sú v istom 
území na povrchu najvrchnejšie časti 

tektonického stromu, potom sú väčšie 

bloky so zachovanými primárnymi štruk
túrami až niekoľko sto m pod povrchom, 
a to v závislosti od veľkosti tektonického 
stromu. Možno to stanoviť aj podľa geolo
gickej mapy. 

Tektonický strom a geologická mapa 

Na geologických mapách rozličných 

mierok sa spravidla vymedzuje (okrem 
zriedkavých výnimiek) málo zlomov a a j 
náznaky vertikálneho vetvenia zlomov 
mapy registr ujú iba veľmi zriedka . Zis
tenie tektonického stromu veľmi pomáha 
geológovi pri poznávaní reálnej geologic
kej situácie v teréne (obr. 6). Mapovanie 
tektonických stromov je dôležité aj z prak
tického hľadiska. Geologické m a povanie 
v tektonickom strome je veľmi náročné, 
vyžaduje „turovanie" v istých výškových 
úrovniach t ektonického stromu i „vychá
dzanie" litologických hraníc. Dobrým po-
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mocníkom je pritom morfológia t e rénu, 
p retože v nej sa zlomové a litologické fe
n omény citlivo odrážajú. 

Pri zistení, že sa väčina zlomov vetví 
vo forme tektonického stromu, by v sú
lade s tým, čo sme už uviedli, mali byť 
na geologickej mape odlíšené základné 
(kmeňové) zlomy od zlomov v etvenia, 
resp. primárne geotektonické prvky od 
p rvkov štruktúrnej geológie. 

Na geologickej mape sa povrchový prie
beh zlomu dosť často vyznačuj e vo forme 
nepravidelnej krivky s častým stáčaním, 

n iekedy až skoro v pravom uhle. J e pre
ukázané, že väčšina zlomov má priamo
čiary priebeh. Pri križovaní zlomov roz
li čných smerov sa stáva, že morfologicky 
a j geologicky je v istom úseku dôležitý 
jeden zlom, v inom iný a odlišného sme
ru, a tak ide o kombináciu zlomov, r esp. 
o zložený (kombinovaný) zlom (typ viac
násobne zalomeného zlomu, Kvet, 1983) 
p rechádzajúci najaktívnejšími segmentmi 
rozličných zlomov. Kľukaté a oblúkovité 
zlomy sú skôr v bridličnatých súvrstviach 
a v nich by mohli byť aj smerovo modi
f ikovaným obrazom hlbšie ležiacich pria
močiarych zlomov. J. Zeman (1975) po
k ladá kľukaté zlomy za štruktúrny feno
m én integrujúci rôznosmerné zlomové 
p ohyby v kompetentnom podloží. 

Tektonický strom a rudné ložiská 

Od vertikálneho vetvenia zlomu vo 
veľkej miere závisí aj zachovanie alebo 
deštrukcia rudných štruktúr . Pokiaľ vet
venie zlomu je pomineralizačným javom, 
n a rudné ložisko pôsobí vždy deštrukčne . 

Ložiská nerastných surovín sú n a jlepšie 
zachované v základných, veľkých blokoch, 
t eda mimo tek tonického stromu (obr. 7), 
čiže sú aj z hľadiska zachovania rudných 
t elies naj per spektívnejšie. 

Ak je ložisko v bloku m edzi 1. a 2. 

vetvením, zachovalo sa, ale je u ž segmen
tované. Rudné teleso môže byť n a zlo
moch značne posunuté (podob ne a j 
v predchádzajúcom prípade), najmä ver
tikálne, a to aj niekoľko sto m. V takom 
prípade môže byť zlom aj sekun dárnou 
(tektonickou) hranicou v charaktere vý
voja a kvality minerálnej výplne žily 
(napr. stratiform né ložiská na kmeňovom 

zlome, a t o v časti ešte pod jeho vetve
ním, :inôžu byť tektonicky ukončené v dô
sledku výzdvihu bloku a následnej denu
dácie rudonosného horizontu alebo na
opak značne poklesnuté). 

Rudné ložiská postihnuté 2. až 4. vet
vením zlomu sú natoľko porušené, že sú 
n eperspektívne. Segmentácia rudnej štruk
túry je intenzívna, avšak posun segmen
tov žily je stále menší, a to smerom od 
spodnej do vrchnej časti tekton ického 
stromu. 

Z uvedeného vychodí, že v danom prí
pade ložiská nerastných surovín m a jú 
najmenej priaznivý vývoj vo v rch ný ch 
častiach horských masívov, v k torých sú 
koruny tektonických stromov. Nad vet
vením zlomu by opäť mohol byť p riaznivý 
vývoj rudných t elies , pokiaľ horské masí
vy túto hranicu presahujú (vo Volov
ských vrch och takéto p r ípady nie sú, r esp. 
sú iba oj edinele). 
Prítomnosť t ektonického stromu v území 

s rudnými ložiskami významne ovplyv
ňuje metodiku vyhľadávacích p rác, na j
mä hodnotenie pe rspektívy ložiska. Ru d
ný objekt v tektonickom strome m á ne
pravidelný, šošovkovitý vývo j, takže 
v ňom treba očakávať aj neg at ívne vý
sledky p r ieskumu (obr. 8). Pod úrovňou 

vetvenia zlomu môže mať t á istá rudná 
štruktúra priazn ivý vývoj, :Jravda, ak sú 
priaznivé iné podmienky na vznik zrud
n enia. Podľa toho možno pod n a jvyššími 
časťami horských masívov, t. j. pod tekto
nickými stromami, očakávať priaznivo 
zrudnené štruktúry , aj keď na povrchu 
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Obr. 7. Deštrukcia rudných telies a zóny mylonitizácie a kataklázy v oblasti tekto
nického stromu - vertikálny rez naprieč tektonickým stromom 
Fig. 7. Destruction of orebodies and milonitization zones to cataclasis in the space 
of tecton ic tree: vertical sect ion across the tectonic tree 

sú iba ich bezvýznamné indície (obr. 8). 
Híbka takejto zóny sa dá určiť z geologic
kej mapy. 

Rejuvenizácia zlomov 

Problematikou rejuvenizácie zlomov sa 
zaoberala aj tektonická konferencia 
v Smoleniciach. Z početných prác vycho
dí , že najmarkantnejšie sa prejavujú 
mladé zlomy, avšak často majú staré za
loženie (Maheľ, 1969), i;esp. ide o nalo-

žené štruktú rne plány (Rozložník, 1969). 
Opakované pohyby na tom istom zlome 
sa kartografi cky len ťažko dajú vyjadriť , 

preto sa na mape zaznačuj e iba ich naj
výraznejší p rejav (Zoubek, 1969). 

V gemerik u sú mnohé miesta so zrej
mou rejuven izáciou zlomu. Prejavuje sa 
to tak , že výrazný zlom, resp. zlomové 
pásmo prechádza cez starší tektonický 
strom, využíva segmenty vetvenia st ar
šieho zlomu alebo vzniká nový zlom 
s miernou odchýlkou smeru. 

Nové zlomy v území so staršími tekto-
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Obr. 8. Pod najvyššími časťami horských 
masívov (pod korunami tektonického stromu) 
môžu byť priaznivé podmienky na vývoj 
rudných telies, najmä v blokoch medzi pri
márnymi zlomami 

Fig. 8. Favourable conditions may be preser
ved for orebodies in highest parts of mountain 
masses (below the crown of a tectonic tree) 
mainly in block units limited by primary 
faults 

nickými stromami majú kmeňové časti 

vyss1e. Ich vetvenie možno očakávať 

v n adložných mezozoických masívoch. 
Regionálne (či už oživované alebo naj

mladšie) zlomy súvisle prechádzajú a j 
viacerými tektonickými jednotkami Zá
padných Karpát. Niektoré z nich sú a j 
v súčasnosti aktívne. Pre regionálne zlo
my a zlomové pásma je charakteristické, 
že do ich smeru sú transportované a j 
staršie litologické, tektonické a ložiskové 
štruktúry a spôsobujú tzv. stáčanie (ohyb) 
horninových pruhov alebo ich kulisovité 
posúvanie. Mladšie zlomy sú v porovnaní 
so staršími zriedkavejšie a bývajú ekvi
dištančne rozmiestnené v štyroch hlav
ných smeroch (SV-JZ, SZ-JV, V-Z a 
S-J), a to vo vzdialenosti 4-5 km, resp. 
10 až 20 km. Smerové odchýlky nových 
zlomov sú oproti starším miestami dosť 

zjavné, ale sukcesia ich vzniku sa ťažko 

stanovuje. Možno predpokladať, že zlo
mové štruktúry jednotlivých orogénov 
majú isté smery (Kvet, 1984). 

Zo vzťahu zlomov v paleozoických a 
triasových komplexoch (obr. 9) usudzu
jeme, že zlomy v územiach so staropaleo
zoickými súvrstviami môžu byť neskoro
variské až staroalpínske, teda vzn ikli po 
ukončení variských kompresných (vráso
voprešmykových a príkrovových) proce
sov. Dalej predpokladáme, že tieto zlomy 
ovplyvňovali aj staroalpínske sedimen
tačné bazény a vyvolávali v nich zmeny 
faciálneho vývoja sedimentov. Podľa toho 
im možno prisúdiť dlhodobú aktivitu me
niacu sa v priestore a v čase. Ak je tento 
predpoklad správny, potom je r ejuveni
zácia zlom ov ustavične sa obnovujúcim 
procesom v období 0-rogénnebo p_~!\qiil-, 
a to s fázami rapídnej zlomotvorby a s fá
zami tektonickej stabilizácie, ktor é mož
no zistiť z faciálneho vývoja m ezozoika. 

Druhým významným obdobím vzniku 
rejuvenizácie zlomov bolo mladoalpínske 
obdobie, v podstate pokriedové, ktorého 
fázy rapídnej zlomotvorby sú už dokáza
né, najmä v neogénnych panvách (Rudi
nec - Slávik, 1970; Vass - Hupka, 1975). 

Záver 

Sústava zlomov rozličných veľkostných 

kategórií, veku a smerov vytvára m o
zaiku blokov - od megablokov až po 
mikrobloky - a zlomov od planetárneho 
významu až po pukliny, navyše kombino
vané primárnymi a sekundárnymi štruk
túrami. Dešifrovať blokovú stavbu s roz
mermi desiatky až stovky m je p re „den
nú" prax najdôležitejšie, a preto sme sa 
v tomto príspevku zaoberali jednou z prí
čin vzniku sekundárnej blokovej stavby 
v dôsledku vertikálneho vetvenia zlomov. 
Vetviaci sa zlom má tvar tektonického 
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Obr. 9. Model variských, alpínskych a rejuvenizovaných zlomov. 1 - variská tekto
nická etáž, 2 - alpínska tektonická etáž, 3 - mladoalpínska tektonická etáž (keno
zoikum), 4 - neskorovariské a staroalpínske zlomy, 5 - mladoalpínske zlomy a reju
venizované staršie zlomy 

Fig. 9. Model of Variscan, Alpine and rejuvenized faults. 1 - Variscan tectonic level, 
2 - Alpine tectonic level, 3 - Late Alpine tectonic level (Cenozoic), 4 - Late 
Variscan and Early Alpine fault, 5 - Late Alpine fault and rejuvenized older fault 

stromu, ktorým zlom smerom hore po
stupne zaniká. V území s tektonickým 
stromom sú geologické a ložiskové ob
jekty deštruované. 

Význam tektonického stromu nie je 
z pohľadu iných geologických odvetví, ale 
najmä z praktickej stránky zanedbateľný. 
Pre inžiniersku geológiu je tektonický 
strom oblasťou silného porušenia horni
nového masívu. Na to sa musí pamätať aj 
pri zakladaní stavebných, energetických, 
banských a iných objektov. Z hydrogeolo
gického hľadiska je tektonický strom vý
značnou akumuláciou a komunikačnou 

oblasťou vody a možno v ňom zistiť smer 
prúdenia vody. 

Recenzoval M . Maheľ 
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Vertical ramification of faults 

PAVOL GRECULA 

The paper paids attention to faults found 
recently in the Slovak Ore M ts. (in the part 
called the Spiš-Gemer Mts.) in the course of 
geological mapping into detailed maps. Dur 
ing the long- time fieldwork and, recently, 
also based on geophysical data, it was obser-

ved that some faults split upwards into sub
ordinated dislocations till gradually d ie out. 
The feature is well observable in areas 
where the altitude distance betw een hills 
and valley s is at least 600 m. 
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Results of field investigations and mea
surements 

It is known long ago that surficial morpho
logy of terrain reflects quite well the course 
of faults and that surficial streams tend to 
follow fault belts (e. g. Plička, 1964). Hobs 
(1911) , Khain (1964) and Loyd (1956) 
pointed out that even small movements along 
faults led to rock disturbances causing ac
celerated denurtion and leading so to valley 
d evelopment. Moreover, it is possible to 
deduce from recent investigations that there 
i s almost no valley or morphological 
depression in slope without a fault and vice 
versa. 

There is great difference in lithology and 
in thickness of rock belts along both sides 
of faults running along greater valleys. Hence 
such fault is easy to evidence, however, in 
uppermost parts of hills (some 800 m higher) 
the same fault is expressed much less pro
nouncedly or it may not be identified at all 
(fig. 1). Along t he sides of a main ridge there 
a re valleys running in opposi te directions 
and originated along the same faul t as a 
paired system. N evertheless the same fault 
crossing the ridge is not always registered in 
geological maps due to its weak surficial 
e xpression. 

Valley ramifications toward the source 
areas of streams occur again along faults 
the number of which steadily increases 
u pwards. The initial branching of valleys is 
located roughly in the same altitude on both 
sides of a mountain ridge (fig. 2) . It is 
possible to deduce from this fea ture that the 
fault begins to ramify into two parts in the 
same altitude level and this occurs in areas 
extending several tens of kilometres. Such 
situation occurs in the case of larger faults 
hence the average geomorphological forms 
are the same in same altitudes. 

Hence it is possible to deduce that large 
portion of valleys represent the eroded space 
where crowns of tectonic trees developed 
(fíg. 3). Confronting these data with geolo
gical situations, ore deposi ts and tectonic 
structures along both sides of faults, or else 
with the geophysical data, an upward 
branching of faults has been found in ma
jority of cases during geological mapping. 
The number of such ramifications is the 
h igher the greater is the altitude whereas the 
importance of fault gradu ally d ecreases or 

it completely dies out. The feature is called 
vertical ramit ication ot fa ults (upward ) and 
its result is the tectonic tree (fíg. 4). 

The fault ramificat ion may be subdivided 
into several stages and single segments of 
vertical ramifications are assigned as a stem 
(basic, or p rimary) fault, fa ults of firs t 
ramific ation , faults oľ second ramification, of 
third and of fourth ramification (fau lts of 
the firs t to fourth ramification representing 
secondary dislocations) passing into secondary 
(derived) fissures then into concentrated se
condary joints till these die out. The system 
of faults and f issures from the first ramifica
tion to ťhe dying out is called the crown ot 
a tectonic tree. 

Ver tical ramifications of a main fault and 
of secondary faults are basically symmetric 
and paired. There are however numerous 
exceptions what is depending on t he aniso
tropy of the respective rock mass in which 
the ramification occurred. The fau lt r amifi
cation leds to gradually smaller block unit 
development (fíg. 5) which may be called 
(according to Kvet, 1983) : block units 
(1-10 km), deci-block units (0.1- 1 km), 
centi-block units (10-100 m) and m ili-block 
uni ts (1-10 m) occupying gradually higher 
posit ions in the tectonic tree . The probable 
presence of tectonic block units may b e 
predicted from topographic maps, areal or 
space photographs but it is merely the geo
logical map and its analysis together with 
geophysical data which may prove their 
existence. 

Geophysi cal data are very important fo r 
the identifica tion of faults and block struc
ture (gravimetry, magnetom etry, spontaneous 
polarization data) and block units are even 
better established by geophysical data than 
solely from geological ones (Gay, 1970, Gre
cula - Kucharski, 1981). For a more detailed 
subdivision, not only the data obtained from 
microgravimetri c survey (Polanský, 1978) bu t 
also from detailed magnetometry and areal 
gravimetry completed by gravime trie mo
delling and a complex of further geophysical 
data are useful (Grecula - Kucharski, 1981). 

Five zanes may be identified in a tectonic 
tree. These are as follows. 

1) Zone of the main fault still belongs to 
first ramification revealing great amplitude 
of displacement (hundreds of metres in 
average). The zone contains a crushed 
belt along the fault broad tens of m etres. 
The fault itself (or the fa ult belt) consis ts 
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of a set of parallel faults limiting one, or 
more, tectonic slabs and creating the tectonic 
zone proper. In the recent relief of the Vo
lovské vrchy Mts. such belts are pronounced 
by a 20-100 m broad tectonic depression in 
which the lovermost and longest portions of 
valleys are located. 

2) The zone of first ramification is morpho
logically well expressed as the valley rami
fications are identical with the ramification 
of thee main fault (fig. 4) differing O'Illy by 
angles between ramifying faults and by the 
n umber of branches. The ramification may 
be into two or three faults. In more rigid 
rocks the ramification angle is higher than 
65° (most frequently 72-80°) and the rami
fication into two branches is the most 
frequent case. In more plastic sequences the 
angle is mostly smaller than 50° (mostly 
36-42°) and even ramifications into tkree 
faults do occur where the central branch 
may have vertical attitude. The two most 
frequent cases of fault ramifications are in 
fig. 4 revealing differen t ang les between 
faults. 

F rom the beginning of ramification to a 
40-80 m altitude, strong tectonic crushing 
a nd milo ni tiza tion occur in this zone. Al so 
changes in lithological and ore parametres 
are important. 

3) The zone of second fault ramification 
sets in some 80-150 m above the first one · 
(in vertical sense). Majority of faults from 
the first ramification split again in a similar 
way as already indicated and roughly in the 
same altitude. This leads to duplication, or 
till triplication, of their number. The ampli
tude of movements is considerably smaller 
but t he number of originating block structures 
of lower category is proportionally increasing 
(block units of tens of metres size). In sites 
of ramifications the rock is strongly cata
clased and milon itized in some 20-60 m 
altitude dist.ance above the ramification. 
Cataclasis is typical feature for the tectonic 
wedge creating here a morphological depress
ion on the surface with frequent water-logg
ing. Upwards from the site of second ramifi
cation, the areal morphology is strongly diss
ected with steep slopes to cliffs and frequent 
deeply cutted side vallyes localizing the 
h eadwaters of streamlets. 

4) The zone ot third ramification occurs 
some 60-120 m higher (in vertical direction). 
Numerous faults of this type have already 
small importance and frequently may not be 

identified on the surface. The m anner of 
fault ramification is preserved but the altitude 
span of single faults is considerably smaller. 
Numerous minute faults revealing bu t small 
amplitude of displacement occur in the zone 
therefore su ch faults are identifiable only by 
detailed mapping, Tectonic disturbances a re 
strong occupying almost the entire space and 
the entire zone reveals strong cataclasis of 
rocks. 

5) The zone of fourth ramification corres
ponds to dying out and gradual decay of the 
main faul t. The fault system passes there 
into a zone of densely jointed belt (secondary 
joints) without signs of displacement. With 
the gradual decay of the tectonic t ree, also 
the tectonic disturbance of the rock mass 
decreases. Surficial morphological fo rms a re 
smooth in the zone of fourth ram ification. 
The surface is here smoothed and slopes are 
mildly inclined passing into small plateaus 
roughly situated in the same altitudes 
(1,100-1,200 m). 

The tectonic tree and the geological map 

Geologica l maps usually feature, if not 
exceptionally, only few faults and even signs 
of vertical fault ramifications a re rarely 
expressed. The determination of a tectonic 
tree represents important aid for geologist 
in the knowledge of real situations in the 
field (fig. 6) . Mapping of tectonic trees is 
important even for practical purposes. 
However the geological mapping in a tectonic 
t ree is very difficult. 

The experience that most of faults ramify 
into a tectonic tree would lead to the 
d istinction of main faults from ramified ones 
or that of primary geotectonic elemen ts from 
those of structural geology in the geological 
maps. The surficial course of a fault is 
frequently marked by an irregular curve 
with frequent bends sometime even at r ight 
angle. It is proved that the majority of faults 
display st raight course. In th e sites of fault 
crossings under different strikes frequently only 
one fault is important both for morphology and 
geology in a certain segment whereas another 
fault in other on e. Or, one dea ls with 
composed (combined) fault (e. g. the type of 
several-tim es cranked fault; K vet, 1983) 
passing th rough the most active portions of 
several faults. Cranked and arched faults a re 
more frequ ent in slates representing proba bly 
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surficial tracers of deeper straight faults 
wi th modofied surficial course. Zeman (1975) 
considers the cranked faults to repre
sent structural phenomenon integrating fault 
movem en ts of various sense in a competent 
basemerrt. 

The tectonic tree and ore deposits 

The preservation or destruction of ore 
accumulations are depending, to a considerable 
degree, on the vertical ramification of faults. 
So long as the ramification is a post-mine
ralization feature , its influence is al ways the 
destruction of orebody. Deposits are best 
preserved in main large block units i. e. 
outside of tectonic trees (fig. 7) where also 
the orebodies remain preserved. When the 
deposit occurs between the first and second 
ramification , it is preserved although 
segmented. Deposits disturbed by the second 
to fourth ramifications are degraded to such 
degrees which causes their destruction. 
Segmentation of ore structure is there strong 
but displacements are gradually smaller 
from the base to the top of tectonic tree. 

The feature means that ore deposits are 
Jess favourable in upper parts of mountain 
masses where the crowns of tectonic trees 
do occur. Over the fault ramification the 
deposit might be again preserved in cases 
when the mountains overpass this boundary. 

The presence of a tectonic tree in the area 
w ith ore deposits significantly influences the 
methodics of prospection and, mainly, the 
fo recast of deposits. Orebodies in tectonic 
trees reveal irregular lense-like shapes what 
m ay lead to negatíve results of prospection 
(fig. 8) . 

Rejuvenization of faults 

Several areas in the Gemeric Unit revea l 
r ej uvenization of faults. The result is that 
a pronounced fault, or fault belt, crosses an 
older tec tonic tree utilizing segmen ts of 
ramification in the older fault or a new 
fault develops displaying slightly other strike. 

Regional faults and fault belts are cha
racterized by transported structures (litholo 
gical, tectonic and ore-bearing o nes) in to 
their strikes leading to bends of rock belts 
or to their "en echelon" shifting. If compared 
with older faults, the subsequent faults are 
less frequent being equidistantly distributed 

into four main directions (NE-SW, NW-SE, 
E-W and N-S). 

Strike deviations of subsequent fau lts are, 
if compared with the older ones, distinct in 
places but their succession may hardly be 
established. It may only be supposed that 
faults originated during separate orogenic 
events display the same strik es (K vet , 1984). 

Relations between faults in Paleozoic and 
Triassic complexes (fig. 9) lead to the con
clusion that faults in Lower Paleozoic units 
have Late Variscan to Early Alpine ages and 
that originated after the termination of 
Variscan compression (folding-thrusting and 
nappe creation) processes. Further it may be 
presumed that these faults influenced the 
Early Alpine sedimentation basins imposing 
facial changes. Accordingly, a long-lasting 
activity along these faults may be deduced 
with changing intensity in time and space. 
If this presumption is right, then fault reju
venization is a steadily renewing process in 
time of orogenic quiscence interrrupted by 
phases of rapid faulting or of tectonic stabi
lization which may be deduced from facial 
changes in Mesozoic sequences. 

Another significant period of fault rejuni
zation was the Late Alpine one, in fact 
Post-Cretaceous, when phases of rapid fault 
development are proved mainly in Neogene 
basins (Rudinec - Slávik, 1970, Vass -
Hupka, 1975). 

Conclusions 

The system of faults of various size, a ge 
and strike creates a mosaic of block units 
from mega-blocks to micro-blocks and from 
faults of planetary meaning to joints, 
moreover com bined w ith both primary and 
secondary structures. Decipher ing the block 
st"uctures attaining size.s from tens to 
hundreds of metres is the most important 
task for "daily" practi ce . Therefore the paper 
concentrated to a single cause leading to 
secondary fault ramification. Ramified faults 
create a tectonic tree in which the fault 
gradually dies out upward. Geological and 
ore-bearing objects occur destroyed in the 
space of a tectonic tree. 

The importance of the tectonic tree may 
not be neglected even from the viewpoint of 
other geological disciplines but mainly for 
its practical im pacts. For engineering geology 
the space of the tectonic t ree means st rong 
destruction of the rock mass. This must be 
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kept in mind during construction foundation 
for building, power plant, -qirning and other 
purposes. From hydrogeological point of 
view, the tectonic tree represents important 

RECENZIA 

J. B. Mg a y nar d : Geochemistry of Sedi
mentary Ore Deposits. Springer-Verlag, 
New York - Heidelber - Berlin. 305 s. 

Rudné ložiská tvor-La veľmi rozmanité typy, 
často nejasnej genézy a nejasných vzťahov 

k horninovým komplexom, v ktorých vystu
pujú. Ich štúdium vyžaduje multidisciplinár
ny prístup, v ktorom má geochémia svoje 
nezastupiteľné miesto. 

Postupne sa stále viac ukazuje, že pri tvor
be rúd zohrávajú veľkú úlohu sedimentárne 
procesy. Pri týchto procesoch sa v súvislosti 
so zmenou podmienok migrácie tvoria geo
chemické bariéry, ktoré majú vplyv na aku
muláciu prvkov. Medzi najdôležitejšie fakto
r y, ktoré kontrolujú koncentráciu prvkov 
patria Eh a pH. 

O týchto geochemických procesoch vzniku 
h lavných sedimentárnych ložísk pojednáva 
recenzovaná kniha J. B. Maynarda Geoche
mistry of Sedimentary Ore Deposits. Autor 
v nej vychádza z geochemického štúdia sedi
mentárnych hornín a z prednášok venova
n ý ch sedimen tárnym rudným ložiskám na 
univerzite Cincinati (USA). 

accumulation 
groundwater 
identified. 

and ' communication area of 
where its passage may be 

Preložil I. Varga 

V niekoľkých samostatných kapitolách sl'.; 
v tej to knihe opísané ložiská sedim en t árnych 
rúd železa, striebra a med i,' hlin_íka a niklu, 
mangánu, uránu, olova a zinku. K aždá kapi
tola je zostavená podľa rovnakej schémy a 
zahrňuje mineralógiu a p etrograí'iu, vertikál
nu zonálnosť, geochemické teórie vzniku lo
žísk, včetne niektorých izotopických údajov. 
Jednotlivé typy ložísk sú ilustrované na prí
kladoch. Krátky súhrn za k aždou kapitolou 
uľahčuje orientáciu v problémoch. V posled
nej (ôsmej) kapitole opisuje autor príklady 
vulkanicko-sedimentárnych rúd a ich spätosť 

s prejavm i platňovej 'tektoniky. 
Pretože v našej aj v zahraničnej literatúre 

je pomerne málo monografických prác veno
vaných geochémi.i sed imentárnych hornín a 
rúd, možno ju odporučiť všetkým, ktorí sa 
zaoberajú štúdiom sed imentárnych hornín, 
genézy rudných ložísk a geochemickými 
aspektami poznávania geologických procesov. 

Kniha (učebnicovej povahy) je dobre ilu
strovaná a v závere obsahuje rozsiahly re
gister použitej literatúry z ostatných rokov, 
čo umožňuje jej informatívny charakter. 

Ján Curl ík 
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Analytické vyčleňovanie geometrických systémov dis
kontinuity hornín v štruktúrnych diagramoch 

MILAN SLIVOVSKÝ 

Vysoká škola dopravy a spojov, Katedra geodézie a geotechniky, 
Moyzesova 20, 010 88 Žilina 

(8 obr. a 5 tab. v texte) 

Doručené 26. 3. 1984 

AHaJmn1qeCKHH MeTO)l; BLI)l;eJieHHII reoMeTpHqecKHX CHCTCM )l;HCKOHTHHYHTLI 
ropJILIX rropop; 

B HaCTOllll.\eň pa6oTe aBTOp 3aHJ1MaeTCll l1CIIOJIL30BaHJ1eM CTP YI<TYPHLIX 
,ri;,rnrpaMM )l;J1CKOHTl1HYl1Thl ropHh!X rropop; (Harrp. Tpell.\¾H0BaT0CTl1, . . . ) 
B TOM q11cJie J1 aHaJIJ1TI'l<IeGK¾M MeTOJ(OM BhIJ(eJieHMll reoMeTpMqecKMX Cl1C
TeM Tpell.\MHOBaTOCTJil rropop;. MeTO):\MKa MCIIOJib3yeT p;aHHb!e, CBll3aHHLie 
c BeKTOpHblMJil rrpep;CTaBJieH¾llMJil opMe,HTlilp0BaHHb!X BeJIJil<IMH. OHa O!IJilpaeTCH 
Ha TeopMIO Ollll1ÔOK Jil BepOllTHOCTeň rrpHMeH!1TeJibHO J;l3MepeHlilllM ITOJIO)Ke
Hl11'1 Ha ccpepe, pa3pa60TaHHYIO P. <P!1!llepoM (Fisher, 1953). KpoMe TOľ0 
rrp¾MeHlllOTCll pellleE{Jilll BaTCOHa :11 MpBlilHa (Watson, Irving, 1957) M pa-
60Tbl JT. ;::i:. KHOp¾Hra (Knoring, 1962, 1969) :11 aBTOpa (Slivovský, 1972, 
1977) . 

Analytical determination of geometrical systems of r ock's discontin uities 
in fabric diagrams 

The paper deals with fabric diagrams of rock discontinuities (e. g. 
joints, bedding and schistosity planes . . . ) and an analytica l p rocedure 
of the determination of geometrie sets (systems) r ock 's disconlin ui t ies in 
those ones. This way utilises R. Fischer's proba bility d ensity fonction 
on a sphere (Fisher , 1953) i ts applications by L. D. Knoring (196 2, 1969), 
Slivovský (1972, 1977) and a lso some results of G . S. Watson a nd 
E . Irving (1957) originally used in the fi eld of paleomagne tism. 

P ribli žne vyčleňovať geometrické sysié

my diskontinuity hornín podľa ich pries

torovej polohy (orientácie ), ako aj rep re

zentanta systému (p riemerná poloha sys

tému; sumárny vektor zoskupenia orien-

tovaných veličín - v našom prípade dis

kontinuít) možno aj vizuá lne, a to podľa 
distribúcie a koncentrácie orientov aných 

veličín v š truktúrnom diagrame. T aký t o 

postup môže v praxi postačovať. 
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Subjektívne štatistické hodnotenie štruk
túrnych diagramov a vyčleňovanie systé
mov v nich použil W. Schmidt (1925) , 
B. Sander a jeho škola, O . Mellis (1942) 
a i. Objektivizovať postupy sa pokúsU 
A. V. Pronin (1949) a M. Dmitrijevič 

(1956). Štruktúrne diagramy ako diagra
my hustoty teóriou pravdepodobnosti prvý 
analyzoval H. Winchel (1937). Prehľad vý
znamnejších prác a metód riešenia uvádza 
I. Liszskowski - J. Stochlak (1976), 
M. Slivovský (1977), P. Rajlich (1980) a i. 
K riešeniu problému fundamentálne pri-

stér . 

w 

normálna 

s 

spel R. Fisher (1953), a to teóriou pravde
podobnosti rozdelenia orientovaný ch v eli
čín na sfére, ako aj práce G. S. Watsona 
a E. frvinga (1957) , pôvodne zamerané n a 
potreby paleomagnetizmu. 

Analytický postup použitý v te j to práci 
vychádza z Fisherovej funkcie hustoty 
normálneho rozdelenia orientovan ých ve-• 
ličín na sf ére (Fisher, 1953), ďalej z prác 
G. S. Watsona - E. Irvinga (1957), L. D. 
Knoringa (1962, 1969), ako aj z našich prác 
(M. Slivovský, 1972, 1977). 
Nahrádzať konzervatívne riešenia analy-

sier 

s 
transverzálna 

Obr. 1. Orientovaná vzťažná polosféra G na zemskej sfére so sústavou pomocných 
(konštruktívnych) meridiánov a rovnobežiek v normálnej (vľavo) a transverzálnej 
polohe (vpravo) a ich priemety do roviny pôdorysu ('jT) - tzv. azimutálne sie te. 
Podľa premietania sa označujú ako stereografická (Vulfova) , Lambertova (Schmid
tova) a pod. 
Fig. 1. Oriented lower reference hemisphere on the Earth sphere with the construc
tive meridians and parallels in the normal (left) and transversal position (righ t) and 
their projections in the horiznotal plane 'Jr - the so-called azimuth m;ts. According 
to the proj ection they are called stereographical (Vulťs) or Lamberťs (Schmidťs) 
net etc 
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tickou metódou v súčasnosti umožňujú po
cítače, a to najmä spracúvaním hromadne 
vykonaných meraní. Ale rovnako aj algo
ritmy riešení stabilitných, filtračných, ako 
aj štruktúrnych úloh v inžinierskej geoló
gii súvisiacich s diskontinuitou masívu 
budú stále viac využívať exaktnejšie -
analytické postupy. 

Používané termíny, ako je diskontinuita 
a priestorová poloha diskontinuity, sa po
drobne vysvetľujú v správe výskumnej 
úlohy F-4-7 Modely horninových masívov 
a ich hodnotenie (Ma tula et al., 1982). 

Zobrazovanie orientácie diskontinuity 
pomocou vzťažnej (konštruktívnej) 
polosféry G 

Polohu (orientáciu) ľubovoľnej hornino
vej diskontinuity v priestore možno zobra
ziť pomocou orientovanej vzťažnej polo
sféry G (obr. 1), ktorej stred O' sa na 
zems.kej sfére dáva do miesta merania, 
Miestom merania je prirodzený alebo 
umelý odkryv, napr. skalná stena, štôlňa , 

vrt a pod. Stred O' je zároveň prieseční
kom dotyčníc tm, tr k zemskému poludní
ku a rovnobežke. Dotyčnice tm, tr určujú 
na zemskej sfére svetové strany (N, S. E, 
W) a súčasne aj dotykovú rovinu -r, ktorá 
má vodorovnú polohu, takže -r = Jr, keďže 
je kolmá na zvislý smer, t. j. spojnicu 
stred zemskej sféry (O) - zenit. V priesto
re je na svetové strany orientovaná aj 
vzťažná polosféra G, lebo jej „rovník" 
0 r leží v rovine 'Jr. Na polo sfére G .ie 
orientovaná aj sústava pop10cných (kon
štruktívnych) meridiánov a rovnobežiek, 
ktoré majú normálnu alebo transverzálnu 
(priečnu) polohu. Ak sa premietnu do vo
dorovnej roviny ('Jr), vznikajú tzv. nor
m álne a transverzálne siete a tie sa použí
vajú na zostavovanie štruktúrnych dia
gramov diskontinuity (obr. 3). 

Sférické obrazy diskontinuity (D) na vzťaž
nej polosfére G a ich azimutálne priemety; 
štruktúrne diagramy diskontinuity 

Ak sa ľubovoľná diskontinuita, napr. 
puklina, plocha vrstvovitosti a pod., geo
metrizuje plochou 1° (rovinou) a translá
ciou sa umiestni do stredu O' vzťažnej 

polosféry (obr. 2) , pretne sa s ňou v o sfé-
rických obrazoch: v hlavnej polokružni ci 
k , priesečníku B spádnice b alebo prieseč
níku normály n diskontinuity, v tzv. 
póle P (obr. 2a). S rovinou Jr sa diskon
tinuita pretína v hlavnej (smerovej ) 
priamke a. Polohu B, P , a možno oriento
vať uhlami (súradnicami) jednak na ze
mepisný sever, a to azimutom a-smer, 
azimutom p-smer sklonu (alebo pp) a nq 
vodorovnú rovinu Jr uhlom s (sklon D) 
alebo sklonom normály sp. Na zjednodu
šenie úlohy treba sférické obrazy k, B, P 
previesť do roviny azimutálnej priemetne. 
Vykonáva sa to podľa zásad stereografic
kého alebo Lambertovho premietania (Sli
vovský, 1972). V obr. 2b sme na sfére 
orientované veličiny B, P, k stereogr afi c
ky premietli do roviny Jr, čím sme získali 
ich stereograf ické pôdorysy Bs, Ps , 

Konštruktívny spôsob vynášania veličín 

Es, Ps, ks na zostavenie takýchto d iagra
mov by bol komplikovaný. Na praktické 
ciele sa preto ako pomôcka využívaj ú azi
mutálne siete. V normálnej sieti (o br . 1) 

sa vyznačí poloha diskontinuity prieseč

n[kmi spádnice Bs pomocou zmeraných sú
radníc p; s alebo pólami Ps (obr. 2b), pre 
ktorých súradnice platí 

/5P • /3 t 110° (1) 

Pri hromadnom meraní priestorovej po
lohy diskontinuít tvorí súbor záznamov 
ich polohy v priemetni (Jr) štruktúrny dia
gram diskontinuity. Podľa toho, ktorý zo 
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s 
t1lďl 

Obr. 2. a) Zobrazenie polohy diskontinuity vo vzťažnej polosfére sférickými obrazmi 
B, P, k; b) a ich stereografickými priemetmi Bs, Ps, ks v rovine 'Jr (štruktúrneho 
diagramu) 
Fig. 2. a) Representation of the position of a discontinuity in the reference hemisphe re 
by the spherical images B, P, k; b) and their stereograp hic projections Bs, Ps, k s in 
the plane 'Jr (fabric diagram) 

sférických obrazov B, P, k sa v priemetni 
-zobrazí, sa rozlišujú: bodové diagramy -
zobrazujú priesečníky spádníc, t. j. body 
Bs alebo priesečníky normál Ps (= pólové 
diagramy), a priesečnicové diagramy, kto
ré zobrazujú polohu diskontinuity jej sto
pami k 5, t. j. priesečnicami D s polosfť~

r ou G. 
Grafickým záznamom hromadných me

raní orientácie puklín sú štruktúrne dia
gramy puklín (obr. 3a-d). Vyznačujú dis
perziu Bs alebo Ps. Z nich sa zostavujú 
kontúrové diagramy, v ktorých sa izolí
niami ohraničuj ú zoskupenia pólov Ps ale
bo Bs s rovnakou relatívnou (v %) alebo 
absolútnou početnosťou. Z disperzie a hus
t ot y Bs alebo Ps na diagrame sa získava 
predstava, či je puklinatosť v masíve oje
dinelá, všesmerne orientovaná (obr. 3a) 
aleb o systémová (obr. 3b-d). V poslednom 
prípade sa póly Ps (alebo Bs) koncentruj ú 
do zoskupení. Ich najvyššiu koncentráciu 

- maxima - možno estimačne kvalifiko
vať ako geometrické systémy. Analytický 
spôsob vyčleňovania systémov aplikoval 
M. SliVO"Vský (1977). 

Priesečnícové diagramy odvodené od 
maxím P s (alebo Bs) kontúrových diagra
mov ukazuje obr. 3d. 

Množina puklín v masíve vytvá ra pries
torovú sieť (súbor) puklín. V ňom môže 
mať každá puklina všeobecne inú priesto
rovú orientáciu v celom rozsahu definič

ného oboru ~ a z (v diagramoch b odov B„ 
resp. P s, ide o rovnomerné r ozdelenie) 
alebo niektoré z nich sú v poloh e štatis
ticky konforrr \1é. Takáto skupina (zhluk, 
zoskupenie) tvorí geometrický systém. 
Tento pojem je najmä geometrický a ne
musí mať genetický ani fenqmenol9gický 
alebo iný význam napriek tomu, že sa 
puklinov.é systémy spravidla rozlišujú v o 
vzťahu k ich genéze (tektonické, stratifi
kačné, exogénne a pod.) alebo k mecha-
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nizmu vzniku (ťahové, šmykové) alebo ich 
možno diferencovať podľa relatívneho 
v eku a vzťahu k iným puklinám alebo 
štruktúram (peristé. pukliny a i.). 

Do geometrického systému sa teda zara
ďujú pukliny, ktoré sú jednak konformné 

o·sever(N) 

1eo· 
o· 

v polohe, ale aj tie, ktoré vykazuj ú istý 
rozptyl od priemernej polohy v smere 
(resp. v smere sklonu), ako aj v sklone. 
Ich dvojrozmerná orientácia sa p odria
ďuje istému zákonu hustoty rozdelenia 
orientovaných veličín. 

o· 

5-7 6-5 4-3 2-1 o [¼] - ~ ~ DIIIIl D mA - maximá pólov (Pl 
pukt'Ínových systémov A, ... ,E 

Obr. 3. Diagramy puklín v horninovom masíve: a) masív so všesmerne orientovanými 
puklinami (ťomogénna rozpukanosť) - ideálny prípad; b) masív so systémami 
puklín, rovnako tak v obr. 3c-d; obr. 3a až b - bodové diagramy pólov; c) kon
túrový diagram hustoty pólov zostavený z ad b; d) priesečnicový diagram (stôp k s) 
zostavený z maxím. hustoty pólov puklinových systémov v kontúrovom diagrame 
ad c. Diagram 3b, až d: krivánsky zárez, ľavý svah, km 0,J-0,4 granitoidy, sihlian
sky typ, kráľovohoľská zóna veporského kryštalinika (Slivovský, 1977) 

F ig. 3. Fabric diagrams of joints in the rock mass : a) Rock mass with "all directions" 
joints (homogeneous jointing) - ideal case ; b) Rock mass with the sets joints, the 
same as in Fig. 3c~d; Fig. 3a-b he pole-diagrams of joints c) Pole-density countour 
d iagram obtained . from 3b ; d) Diagram of the traces ks (great circles) obtained trom 
m ax pole-density of the systems of joints in the countour diagram ad 3c. Diagrams 
3b-d: Krivaň - rock slope engineering, Granitoidy '' Si hla", '' Kraiova Hoľa" zone -
crystalline area of Vepor (Slivovský, 1977) 
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Geometrický systém môže súvisieť iba 
s čiastkovou oblasťou alebo s vyššou 
štruktúrou v masíve. Ak sa napríklad 
mení poloha vrstvovitosti a osi vrásy, 
m ení sa aj poloha litogen etických puklín 
zahrnutých do rovnakého geometrického 
systému. Poloha systému sa teda mení 
v čiastkových oblasti ach takej to štruktú
ry, napr. v rámci vrásových krídiel, zám
ku a pod. Potom ide o zmenu polohy 
(orientácie) puklinového systému (Rac -~ 
Cernyšev, 1970). 

Aj keď sa zdôrazňuje konformnosť puk
lín ako rozhodujúci znak zaraďujúci ich 
do geometrického systému, treba rešpek
tovať aj ich genézu. Ale v masívoch so 
zložitou históriou ich li to genézy, tektoge
n ézy a hyperge nézy, akými sú napr. mno
hé masívy Západných Karpát, sa pri veľ
kej početnosti systémov môže vyčleňova
nie akýchkoľvek s'ystémov stať zložitým 
problémom, lebo napr. pukliny rozličnej 

genézy môžu byť - vzhľadom na ich p o
lohu - zahrnuté do rovnakého geometric
kého systému (Slivovský, 1977a). 

Hodnotenie orientovaných veličín v štruk
túrnych diagramoch. Fisherovo rozdelenie 
orientovaných veličín 

Už vizuálne možno zo štruktúrnych dia
gramov zistiť, či distribúcia diskontinuít 
(pólov Ps alebo priesečníkov spádníc Bs) 
v nich je rovnomerná (homogénna), alebo 
sa zhlukuje a tvorí zoskupenia (systémy) , 
k to rých rozdelenie sa podriaďuje zákonu 
normálnej distribúcie. 

Aby sa takéto zoskupenia mohli so 
zvolenou pravdepodobnosťou považovať za 
systém, treba analyzovať, akej teoretickej 
funkcií sa podriaďuj e rozptyl polohy dis
kontinuít vnútri zoskupenia, určiť typ 
f unkcie a vhodným testom overiť, či 

empirické (namerané) zoskupenie je 
v zhode s teoretickým. 

Riešiť tento problém významne pomohla 
práca R. Fishera (1953) Disphersion on the 
sphere, ako aj G. S. Watsona - E. Irvinga 
(1957) , zameraná n a potreby paleomagne
tizmu. 

R. Fisher (1953) odvodil, že rozdelenie 
orientovaných veličín na sfére má hustotu 
charakterizova nú funkciou: 

F(B) k -ek.cose .sin8 
= Zsinhk 

(2) 

v k torej k je koncentračný fakto r disper
zie orientovaných veličín (u nás bodov B 
alebo P). Pri k = O je rozdelenie rovno
merné, pri k ~ 4,0 ho podľa centrálnej li
mitnej vety možno aproximovať normál
ny m rozdelením. Uhol 6 je uhol medzi su
mačným vektorom (rezultantou, tiež re
prezentantom) zoskupenia a daným sme
rom, v našom prípade ľubovoľnou disk on
tinuitou v zoskupení. 

Na hodnotenie dobrej zhody medzi 
empirickým (nameraným) a t eoretickým 
rozdelením je viac kritérií. Aby sa hypo
téza teoret ického rozdelenia aplikovaná n a 
empirické rozloženie splnila, stanovuje sa 
pre ňu t zv . kritická hodnota p (hladina 
významnosti), ktorej prekročenie pri ko
rešpondujúcom stupni voľnosti je t a k 
málo pravdepodobné, že sa prakt icky po
kladá za nemožné. Uvažujú sa v hodnote 
0,05, resp. 0,01. 

Ak sa testom potvrdí, že pravdepodob
nosť výskytu takejto odchýlky je menšia 
ako kritická, potom sa hypotéza dobrej 
zhody m edzi empirickým a teoretickým 
rozdelením nezamieta. Z testov dobrej 
zhody sa používa kritérium x2 (P earson), 
inokedy aj metóda malého výberu. 

Ďalej použijeme tento postup: a) pre 
analyzované zoskupenie, ktoré považuje
me za geometrický systém, určíme poloh u 
jeho reprezentanta (sumačného vektora A ; 
p r iemernú polohu systému D) ch a rakteri
zovanú súradnicami ~P, Ep a ich zaručenú 
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presnosť; b) testom zhody overíme, c1 
empirické zoskupenie orientovaných veli
čín možno pokladať za systém. 

Určenie priemernej polohy (orientácie) 
systému a presnosti jeho polohových 
súradníc 

Každá diskontinuita translokovaná do 
stredu O' vzťažnej polosféry G s polome-

Pz 

I 

_OIJ 

@ 
íY 

rom r = 1 sa vyjadrí jej normalizovaným 
(jednotkovým) vekt orom O'P (obr. 4). 
V polosfére G zvolíme súradnicový systém 
s počiatkom v jej strede O' tak , aby os + x 
korešpondovala so severom, + y s výcho
dom a + z s nadirom. Každú diskontinuitu 
možno súčasne zobraziť sférickými súrad
nicami j ej p ólu (~ p; E.p; r = 1) alebo prie
sečníka spádnice B (~; 90-::; 1), kde s a (90-c) 
sú polárne (nadirové) vzdialenosti pólov P, 
resp . B. 

Br ô C1 P1 or 

T 
b lp 

Oz 

© +Z 
t 
o 

+x = sever 

Obr. 4. a) Normalizovaný (jednotkový) vektor O'P orientovanej veličiny (diskonti
nuity) v polosfére G polomeru r = 1; jeho sférické súradnice ((3p; e; 1) a zložky 
ax, av, a, v súradných osiach; b) rozklad normalizovaného vektora na zložky ay, ax, 
az; c) meridiánový rez normalizovaným vektorom 

Fíg_ 4. a) Unit (normalized) vector O'P of an oriented variable (discontinuity) in the 
lower hemisphere G of radius r = 1, its spherical coordinates ((3p : e : 1) and com
ponents a,, av, ac. on the coordinate axes; b) decomposition of uni t vector into its 
components ax, a y, az; c) meridian cross - section through the norrnalized vector 
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V karteziánskom systéme x, y, z (obr. 4c) 
s počiatkom v strede O' sféry G určujú 

polohu a veľkosť normalizovaného vektora 
O'P jeho smerové kosínusy cos ctx = a." 
cos ~ Y = ay, cos Y z = az uhlov ctx, ~Y' Yz 

s osami x, y, z. Transformácia súradníc 
~P; Ep (resp. p; 1::) na smerové kosínusy 
normalizovaného vektora pre póly P dis
kontinuít sa určuje podľa vzťahov 

a, •COS cl. = COS Cp COS f:P } 

ay • cos /Jy = cos ép s1n /3P 
Oz •COS f = sin ~p 

Polohu reprezentanta v zoskupení pó
lov Pi možno charakterizovať súradnicami 
~p; cp (obr. 5a) sumačného vektora (rezul
tanty normalizovaných vektorov) A. Jeho 
veľkosť sa určuje z algebraického súčtu 

zložiek ax, a y, az jednotlivých normalizova
ných vektorov z zoskupení podľa vzťahu 

(4) 

Súradnice určujúce jeho polohu v priesto
r e sú potom sklon cr, smer sklonu PP· 

(5) 

Analogicky sa odvodzujú aj vzťahy pre 
zoskupenie zobrazené priesečníkmi spád
nie Bi a súradnicami pi; "i· Na výpočet re
prezentanta A (ph) sa použije rovnica (1 ) 
alebo transformácia súradníc p; i:: na sme
rové kosínusy uvedené napr. v našej práci 
(Slivovský, 1977). V obidvoch prípadoch 
sa prihliada na znamienka trigonometric
kých funkcií v jednotlivých kvadrantoch. 

Pre reprezentanta (sumačný vektor A) 
treba určiť uhol () 0 kužeľa spoľahlivosti 

(obr. 5) v polosfére G, ktorému na jej 
plášti a v stereografickom priemete zod-

O'P=CYP 

povedá kru h so zaručeným polomerom 
8 0 v oblúkovej miere. Potom sa sumacny 
vektor A ocitne s pravdepodobnosťou 1 - p 
(zvyčajne 0,95 alebo 0,99) v jeho vnútri, 
resp. bude mimo zaručujúceho kužeľa 

(kruhu) s pravdepodobnosťou opačného 

predpokladu p (0,05, resp. 0,01) (ob r. 5b). 
Pravdepodobnosť p, že uhol Q prevýši 

uhol spoľahlivosti, t. j. že uhol medzi za
meraným smerom vektora a jeho skutoč
ným smerom bude od B0 väčší , určuje 

R. Fisher (1953) vzťahom 

( N-A )N-1 
P= N-A cos80 

(6) 

v ktorom N je počet diskontinuít v zosku
pení a A je geometrický súčet nor malizo
vaných vektorov. 

Riešením s pravdepodobnosťou p (0,05, 
resp. 0,01) dostaneme 

N -A 1 N·1 '{ _1_ } CO$ 8ot1-pl • t- -A- hd -1 17) 

kde B0 je polovičná hodnota vrcholového 
uhla kužeľa spoľahlivosti. Čím bude pri 
zvolenej pravdepodobnosti p uhol Bo men
ší, tým presnejšie bude určená poloha re
prezentanta. Uhol B0 bude malý iba pri 
silnej koncentrácii orientovaných veličín. 

Hodnoty ((1 /p) 1/N L - 1/ pre N od 3 do 
100 a p = 0,05 uvádza E. Irving (1 964). 

O. Braitsch (1956) zostavil diagramy 
(obr. 6), z ktorých z pomeru (N-A)/A a pre 
p (0,05 a 0,01} a z počtu diskontinuít N 
možno určiť uhol (1 0 Fisherovho zaručujú
ceho kužeľa. Uhol ± () 0 má zmysel dvojná
sobnej kvadratickej chyby. Určuje pres
nosť polohy reprezentanta zoskupenia 
(systému), ktorého súradnice sú 

A• ;1P t B0 

ťP = €p t B0 
{81 
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Obr. 5. a) Polohu sumačného vektora A testovaného zoskupenia určujú súradnice 
{3P; EP, ich presnosť kruh spoľahlivosti (1-p) polomeru are 6 0. Rozptyl zoskupenia 
určujú extrémy !max, minl súradníc (3ip; Eip; b) kužeľ a kruh spoľahlivosti a poloha 
sumačného vektora A v nich 
Fig. 5. a) The position (orientation in the space) of the normalized vector of a tested 
clustering is determined by coordinates (3p, EP. Their accuracy confidence circle (1-p) 
of radius e·a. The dispersion of a clustering is determined by the extremes {max, minl 
of coordinates ,Sip, E;p; b) Cone and circle confidence and the position of the sum 
vector A therein 

Testovanie empirického zoskupenia orien
tovaných veličín (existencie geometrického 
systému diskontinuity); kritérium x2 

Aby empirická distribúcia orientovaných 
veličín (vektorov) vyhovela Fisherovej 
funkcii normálneho rozdelenia s k ~ 4 po
dľa vzťahu (2), musia sa splniť dve pod
mienky (Watson - Irving, 1957). 
Podmienka 1. Azimuty ~oi medzi sumač
ným vektorom A a každým jednotkovým 
vektorom v zoskupení (zm~ranou diskon
tinuitou) majú rovnomerné rozdelenie 
v celom rozsahu O < ~oi ~ 2')f. 
Podmienka 2. Uhly f)í medzi sumacnym 
vektorom a každým jednotkovým vekto
rom sa rozdeľujú podľa vzťahu 

-í (O} = ek 11-cos 81 

Logaritmovaním dostaneme 

-tnf (8) • k (1-cos 8) 

(9 1 

(10} 

kde k je miera koncentrácie (rozptylu) 
smerov. Približne bude (Fisher): 

k•fN-11/(N-Al (11 1-

pncom N je počet diskontinuít v zoskupe
ní a A veľkosť sumačného vektora - vzťah 

(4). 
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Obr. 6. Uhol t/ 0 zaručujúceho kužeľa (kruhu) polohy sumačného vektora A . a) p re 
p = 0,01; b) pre pravdepodobnosť p = 0,05 (Braitsch, 1956) 
Fig. 6. a) Angle () 0 of the cone (circle) confidence for the position of the sum 
vector A a) for p = 0.01 b) for p = 0.05 (p = the significance level) O. Braitsch 
(1956) 

Kontrola týchto podmienok sa vykonáva 
testom x2• Aplikácia tohto kritéria vyža
duje rozdeliť empirické zoskupenie pólov 
Pi (alebo Bi) v bodovom diagrame (ob r . 7a) 
do intervalov tvorených: a) meridianový
mi sektormi s konečným počtom 1 v kaž
dom s počtom diskontinuít lmi; b) rovno
bežkovými pásmi s počtom u a v každom 
z nich s počtom diskontinuít Umi· Modulá
cia intervalov v stupňoch má byť taká, 
aby distribúcia diskontinuít v sektoroch 
a pásoch bola približne rovnomerná a sy
metrická (Knoring, 1962). Na schéme po
dľa obr. 7b je modulácia sektorov po 36° 
a pásov po 5°. 

Rozdelením do sektorov sa overuje dis
tribúcia jednotkových vektorov okolo su
mačného vektora A podľa azimutu µ0 

(podmienka 1). Rozdelením do pásov po-

dľa 6, ako rozdielov sklonov jednotlivých 
vektorov od sumačného vektora A, sa 
overuje podmienka 2. Ak test x2 (alebo 
test malého výberu) potvrdí ich splnenie, 
potom existuje zhoda medzi empirickým 
a Fisherovým (teoretickým) rozdelením , 
t. j. hypotéza normálneho (Fisherovho) 
rozdelenia sa n ezamieta. 

Intervalové uhly µ0 j, Gj medzi indivi
duálnymi a sumačným vektorom sa zis
ťujú podľa vzťahov vektorove j algeb ry 
alebo graficky priamo na sieti podľa 

obr. 7b, ale najprv treba sumačný vek
tor A (rotáciou diagramu) stotožniť so stre
dom normálnej siete a ostatné jednotko vé 
vektory na diagrame transformovať okolo 
neho. 
Výpočtová empirická hodnota sa zisťuj e 

samostatne pri testovaní obidvoch pod-
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m ienok podľa vzťahu (Knoring, 1962, 1969) 

U. m2 ) J:2 • ( L. _i__ - N 
i Np, 

112) 

k de m i je skutočný (empirický) počet no r
malizovaných vektorov v i-tom intervale 
(sektore, resp. páse), N p; priemerný počet 

normalizovaných vektorov (s tred) v i-tom 
intervale a N celkový počet normalizova
ný ch vektorov v zoskupení. 

Pre azimuty ~oi bude priemerná hodno
ta (stred) N pi pri rovnomernom rozdelení 
v i-tom sektore (Smirnov - Dunin - Bar
kovski j, 1959) 

Nri = N/1 = konšt. 

1 

kde N = I: N pi je celkový počet nor-
1. 

malizovaných v ektorov v zoskupení a 1 - 
počet sektorov. 

Pre uhly 0 i bude priemerná hodnota 
Npi (stred) v i-tom páse s p olárnou 
vzdialenosťou Gi - 0; + L podľa G. S. Wat
sona: 

(13 ) 

kde Pi je pravdepodobnosť zahrnut ia do 
intervalu. 

Funkcie f (Bi ; Bi+ 1) sa zistia zo vzťahu 
(10) 

a k sa u.rčí zo vzťahu (11). Výpočty sa zo
stavujú do t abuliek samostatne na testo
vanie distribúcie jednotkových vektorov 
okolo sumačného vektora jednak podľa 

azimutu ~oi (tab. I) , ako a j podľa uhla G, 
(tab. II). 

Výpočtové empirické hodnoty x"vYP sa 
porovnávajú s teoretickými x\cor (kritic
kými). Pre zvolenú hladinu významnosti 
p (0,05, 0,01 a pod.) a daný stupeň voľnosti 
nájdeme X"teor v tabuľkách (napr. in Vis
teluis, 1958). Test sa vykonáva samostatn e 
pre p::>dmien ky 1 a 2. 

Obr. 7. a) Zoskupenie pólov P (resp. B) so suma cnym vek torom A sa t ransformu je 
do stredu siete, b) kde sa rozdelí meridiánovými sektormi a rovnobežkovým i pásmami 
(schéma ) 
Fig_ 7. a) Clastering of poles P (or poin ts B) with the sum vector A is transformed 
to the centre O' of set; b) where the scheme is divided into meridia n sectors and 
parallel strip s (schem e) 
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Tab. l 

Rozsah Počet Priemerná hodnota počtu vektorov 

Sekfor (modul) sektora vektorov v sektore v sektore 

ť ] m„ No..=N/f 

1 o. - 111 m1 NPt, = konšt. 

2 f31; Ih ~2 Np- - .. . . : t, . . . . . . . 
~ (J ~-1 -360. m_, Npi. = " 
I2, --

tm~= N ~Na= N_ vyp = ..... -

pre 8: Tab. II 
Rozsah Počet vektorov Pravdepodobnosť za • Priemer: hodnota · 

Pás 
(modul) v páse 

8i, f (8J 
hrnutio jednot. vekto- počtu v~ktorov 

pásu m? 
rov do pásu v pase 

m· 1, \, Pi. Npi-

1 0°- 91 m1 m2 
1 

00 

2 81 - 82 m2 m2 s, podla podľa 
2 Pi.• f(8d - f( ei..,) vztahu . . vzt'a- (12) . . . . . . . . 

j 8j,,- ~ m~ ~ E½ 
2 ~ mt X, -
vyp- • • • • • 

Počet stupňov voľnosti sa určuje poč

tom intervalov 1 zmenšený ešte o počet ne
závislých parametrov 
pre sektory s počtom 1: 1 -- 1 - (2) = 1 - 3, 
pre pásy s počtom v: li - 1 - (2) = u - 3. 

Pre kritickú hladinu p = 0,05 ak: x2 vyp 2 
~ x2o,o5 sa hypotéza zhody empirického 
rozdelenia s teoretickým Fisherovým pri
jíma. Pri opačnej nerovnosti sa hypotéza 
zamieta, t. j. analyzované zoskupenie j e 
nehomogénne a orientované veličiny (dis
kontinuity) v ňom patria aspoň do dvoch 
systémov. 
Príklad: Testovanie existencie puklinové
ho systému a určenie jeho strednej polo
hy A (~p ; c:p). 

hu 
(9) 

ť,-1.00000 ť,•Np;, • N 

Zo štruktúrnych diagramov puklín malo
fatranského granitoidného masívu v pred-
záreze Oravského tunela na trati Kraľo
vany - T rstená sa testoval estimačný 

systém C s počtom N = 30 (Slivovský, 
1977). Póly puklín Pi (v stereografickej 
projekcii) sú vyznačené na obr. 8. Poloha 
sumačného vektora A (~p; c:p) sa určila 

podľa rovníc (3) až (5) v upravenej forme 
transformačných rovníc ax = sin.scos~p, 
a 2 = cosc:, aY = -sine:sin(:ir, Výpočet je 
v tab. III. V tab. IV a V sú výpočty em
pirického x2 vvp na testovan ie podmienky 
1 a 2. 

Po určení polohy reprezentanta A sme 
zoskupenie pólov transformovali dvojitou 



M. Slivovský: Analy tické vyč leňovanie geometrických systémov diskontinuity hornín 319 

N .4 é sin€ 

149) , 319 S8 0,8290 

2 329158) ss 0,8192 

3 333163) so o. ?860 

4 32W,(541 so 0,?860 

5 325155) 53 0,7986 

6 325166) 60 o.eeeo 
7 33711171 60 0.8660 

8 335166) 52 0,78&0 
g :n, (31 ) 45 o. 7071 

10 2931231 36 0.5878 

11 ~2(321 28 0.4695 

12 310 140) 30 0.5000 
t3 312142) 35 0.5736 

14 302'32 35 - .. -
~ 317147) 57 0,8387 

16 3101401 57 0,0387 

17 307t371 54 0,8000 

18 3091381 48 o. 7431 

'9 :nP~i 42 ·0.6691 
20 309!~) 39 0,6293 

21 3181481 45 0,7071 

22 313143) 47 0.7314 
Z3 321 151) 65 0,9083 

lit 315 (45) 65 0.9063 
25 310 (401 63 0.8910 

26 315145) 62 0,8829 

Z1 331161 l 44 0,8947 

28 315 (45) 41 0,6561 
29 320M 36 0.5878 

3C 3221521 42 0,6691 

x) 

Oxi = siné cos/Jp 

oyi = -sm E sm />p 
Oz· = cose 

1 

cosA, 

O ,7'S47 

0,8'!() 

0,8910 

0,8090 

0,8192 

0,9135 

0.9205 

o. 9135 

o. 5150 

0,3907 

0.5299 

0,6428 

0.6691 

0,5:299 

0,7314 

0,6428 

0,60,8 

0,6157 

0,5736 

0,6293 

0,7431 

0, 6820 

0,7771 

0,7071 

0,64.28 

0 .7071 

0,8746 

o. 7071 
o. 7660 

0,7880 

Tab. III 
x) 

sin ~p Ox. Oy. Oz . 
1 1 1 

- o. 8561 0, 626 - 0,544 0,5592 

- o .5299 0,695 - 0,434 0.5738 

- 0,4540 0,683 - 0,348 0,6428 
- o.s~ 0,620 - 0,450 0,6428 

- o.sni 0, 654 - 0,458 0,6018 
- o. 4067 o. 791 - 0.352 0, S(D) 

- 0.3907 0. 797 - 0,338 -" -
- O .4067 0,719 - 0.320 0,6157 

- 0,8572 0, 364 - O.Elli o. 7071 
- 0,9205 0.230 - 0,541 0,8(8) 

- 0,81,(E 0,249 
1 

- O,:E8 0.8829 
- o ,76Ell 0.321 - 0.383 0,9660 
- 0,7431 0 ,384 - o. 426 0,8192 

- 0,8480 0. 304 - 0,488 0.819 2 · 
- 0,6820 0 ,613 - 0,572 0, 5446 . 

- 0,7660 0,539 - 0.642 - .. -
- 0.798B 0,1.87 - 0,646 0.5878 

- 0.7!80 0,458 - 0 ,588 0,689 1 

- 0,8192 0.384 - 0.548 0. 7431 

- o. 7771 0,390 .- 0,489 o:m1 
- 0,6691 0,525 - 0,473 0.7071 

- 0,7314 0,499 - 0.535 0.8820 

- 0 ,62!11 0,-704 - 0,570 0,1.226 

- o, 707'1 0,641 - 0.841 - .. -
- o. 788) 0.573 - 0,683 0 ,4540 

- ·o. 1011 0,82' - 0 .624 Q.4695 

- 0.4848 0,608 - 0,337 0.7193 

- 0,7071 0,464 - 0.484 0,7547 

- 0,6428 0,450 - 0.378 O,IKIKI 

- 0,61 57 O.SZ7 " 0,412 0,7431 

L.• 15,929 -14.684 1!1.589 

~ • 253,733 215.8111 363.72 8 
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'b 
70 '"°o SYSTÉM C 

~ 

SYSTÉM C. PO ROTÁCII DO STREDU. ClAGRANJ 

Obr. 8. Systém C puklín v granodioritoch Ma
lej Fatry (Oravský tunel) zobrazený pólmi P, 
testovaný analyticky_ Reprezentant (sumačný 
vektor) je označený krížikom 
Fig. 8. System C of joints in granitoid of the 
Mala Fatra represented by poles P tested 
analyiically. The r epresentative of the system 
(sum vector) is marked by a cross 

r otáciou do stredu diagramu (v normálnej 
sieti) na testovanie existencie systému 
(podmienky 1 a 2) testom x2• Zoskupenie 
p ólov tu bolo rozdelené do štyroch sekto
rov (I až IV) a rovnakého počtu pásov. 

Kritická hladina bola zvolená 0,05. Kri
tické (teoretické) hodnoty x2o,o::; sa určili 
z tabuliek (in: Vistelius, 1958) na testova-
nie obidvoch podmienok, pri ktorých je 
stupeň voľnosti 1 - 3 a v - 3. 

pre /!Jo: 

Poloha reprezentanta t estovan ého systému 
(sumačného vektora A): 
A = (ax? + ay? + a,}) 112 = (25 3,733 + 
+ 215,619 + 383,728) 112 = 29,20 

253,733 215,619 383,728 
Kontrola: 853,101 + 853,101 + 853,101 

= 0,99 = 1 
Súradnice reprezentanta A ((5ph p) a ich 
presnosť: 

s = are cos ( f a 2 J A) = 

= are cos (19,589/29,2) = 41°52' 

Sp = 90- S = 90 - 47°52' = 42°08' 

( 
1'I 

(5r, = are tg f aY / 

= are tg (14,684/15,929) = 42°40' 

(5p = 360 - 42°40' = 319°20'. 

Uhol B0 zaručujúceho kužeľa pri p !0,05l sa 
určuje z diagramu O. Braitscha (1956) na 
obr. 6. Pri (N-A) /A = (30 - 29, 2)/29,2 = 
= 0,03 je B0 = 3°40'. Priemernú polohu 
systému (reprezentanta A ) možno vyjadriť 
súradnicami (5' r (smer sklonu) a s ' p (sklon) : 

A : (5'!' = 319°20' ± 3°40' 
"';, 42°08' ± 3°40' 

Tab ·IV 
Rozsah Počet jednotk. Priemerná hodnota počtu \ 

Se k tor sektora vektorov v sektore jednot. vektorov v sektore 

! [OJ m 1, Np"' N/t 
- -

1 o - 90 6 7,5 

•. 2 90 - 180 9 7,5 

.3 1B0 - 270 7 7,5 
1 

4 2-70 - 360 8 7.5 

I2 '"O, 66 30 30,0 

52 -- . 
7,5 

92 72 82 
-- • .-- • -- -30 = 0,66 
7,5 7,5 7,5 
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pre e: Tab.V 
Rozsah Počet vektorov Pravdepoc,fobnosť zahr- Priemerná hodno 

Pás , pásu v páse ei, t {9i,} 
nutia jedno!. vektorov ta poč tu ,vek to • 

~ i [OJ m7 
v pase rov v pqse 

i mi, ,, Pi, Npi, 

1 
1. 

0-8 6 36 o 1, 000eJ 0,2965 8,895 
11 

2 
'I 

6-16 16 256 8 o. 7035 0,4576 13,728 

3 16-24 7 49 16 0,2459 o. 2024. 6,072 

l, > 24 1 1 24 0,0435 0,0435 1,305 

x 2 = 1.sJ 1, 000 30,000 

ľ2 36 + 256 
vyp= 8,895 13,728 + 

49 .___!_ - 30• 1 531 
6,072 1,305 ' 

Test x2 : Hodnoty x"vyr empirického zo
skupenia sú v tab. IV a V. Teoretické 
x2o,o5 = 3,84 je zhodné pre podmienku 
1 a 2. 
Keďže 

pre ~ai, ( " l "): x2 vyp = 0,66 < x2o,o,, = 3,84 
p re fh ("2") : x2vvp = 1,531 < x20,03 = 3,84 
hypotézu normálneho Fisherovho rozdel2-
nia nezamietame, t. j. zhoda medzi empi
rickým a teoretickým rozdelením sa po
tvrdila. Zoskupenie v obr. 8 možno teda 
považovať za geometrický systém a jeho 
polohu charakterizuje reprezentant A (su
mačný vektor). Rozptyl systému určujú 

diskontinuity s extrémnymi {max, min} sú
radnicami smeru sklonu ~ip a sklonu S ip· 

Záver 

Cieľom príspevku je ukázať možnosť 

vyčleňovať systémy diskontinuít v štruk
túrnych diagramoch analyticky. Zosku
penie diskontinuít možno pokladať za sys
tém, ak sa podriaďuje teoretickej funkcii 
hustoty normálneho rozdelenia, ktorú od
vodil R. Fisher (1953). Takýto systém 
možno potom charakterizovať priemernou 
polohou (reprezentant, sumačný vektor zo
skupenia), a to súradnicami priemerného 

smeru sklon u (~p) a veľkosti sklon u (é r ) 
so zaručenou presnosťou podľa zvolen2j 
kritic'.<::ej hladiny a na korešpondujúcich 
stupňoch voľnosti. Rozptyl systému možno 
charakterizovať extrémnymi hodnotami 
;max, min) p olohových súradníc m ax ~ ip ; 

max Eip; min ~ip; min Eiµ diskontinuít, 
ktoré do systému patria. 

Použitie metódy je univerzálnejšie . Mož
no ju aplikovať na určenie pri.estoroveJ 
polohy aj iných štruktúrnych prvkov (li
neácie a i.), akCY .aj úloh štruktúry masívu 
(blok ovi tosť, stredná vzdialenosť p uklín, 
index RQD atď.) a geomechanických prob
lémov pri štúdiu stability a priepustnost i 
masívu. 

Recenzoval L. Rozložník a R. Frič 
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Analytical determination of geometrical systems of r ock's 
discontinuities in fabric diagrams 

MILAN SLIVOVSKÝ 

The paper deals with: a) fa brie diagrams 
of spatial orientation of rock's discontinuities 
(e . g. joints, bedding and schistocity planes, ... ) 
which are graphical representations of large 
collections of measurements; b) an analytic 
procedure of the determination of geometri e 
sets of rock's discontinuities in fabric diag
rams. At the end of the paper we present an 
example of the calculation of a geometrie set 
discontinuity (joints). 

Each discontinuity can be plotted in the 
fabric diagram by the projection of its spheric 
images - points Bs, Ps (fig. 2) or by its 
trace ks (great circle), which are projections 
(stereographic or Lambert), in the plane 'Jr 
(plane of the diagram) of the intersections of 
the corresponding lines b (line of dip), n (a 
normal to the discontinuity plane), or the 
plane of discontinuity (D) with the lower 
reference hemisphere G. This hemisphere is 
oriented with respect to cardinale points : 
N, E, S, W, hence the position of points Bs 
(or Ps) can be also oriented with respect to 
the geographic North and te the horizontal 
plane ('Jr) by the corresponding coordinate 
angles: 

- to the North by the azimuth ~ (for Bs), 
resp. ~P (for P s), these are asimuths 
of the projection of the line of dip 
bs, resp_ the normal ns t o the plane (D) -

fíg. 2: in the geological terminology, asimuths 
~ , ~P determine the so-called "dip direction" 
of a discon tin ui ty. 

- to the horizontal plane ('Jr) the plane 
of discontinuity is oriented by its angle of 
dip (s), resp. its normal (cp). The or ientation 
of a discontinuity in the space is then deter
mined by coordinates ~/s (resp. {Jr/ s p accord
ing to condition (1)). 

Merely by visual evaluation of the fabr ic 
diagram it can be observed whother the 
distributions of discontinuities (poin ts Bs or 
Ps) is uniform in the whole domain O < ~ ~ 360° 
distribution of discontinuities (poin ts ~s or 
and O ~ e ~ 90°, or these points form clusters. 
If the number of discontinuities (t he density 
o[ points Bs or Ps) is sufficiently large, such 
claster can be considered as a geometrical set 
(system). The author describes an analytical 
method of determination of such systems. 
The method utilises R. Fisher's probability 
density function on a sphere (Fish er, 1953), 
works of G . S. Watson and E. Irwing (1 957), 
and some applications by L. D. Knoring (1962, 
1969) and the present author (Slivovský, 1972, 
1977). 

The solution is based on vector analysis of 
oriented va riables and probability t heory. We 
use the following procedure: 

a) Given a_ system which we suppose to be 
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geometrical, we determine the orientation of 
its representative (sum vector) A, i. e. we 
determine a m ean orientation of the system 
which is characterised by mean values of 
coordinates ~P/cr (or ~/c) Given the level of 
significance p /0.05, resp. 0.01} and the co
rresponding degree of freedom, we determine 
the accwa-ey of orientation _of J.l;J,,;. represen
tati~ (mean error of coordinate"s ~P, cr ). 

b) Using the x2 test of goodness of fit we 
Yerify whether the empirical clustering of 
oriented variables forms a geometrical system. 
We say that an empirical clustering forms 
a geometrical system H the distribution of 
,,riented variables on a sphere agrees (via 
ihe tes t of goodness of fit) with the theo
retical normal distribution. The density 
function of the theoretical distribution was 
given by R. Fisher (1953) , see (2). In order 
ihat the distribution b e normal, the concen
tration factor k of points B (or P) should be 
at least four (k;;,; 4). 

The procedure consists of the following 
steps: 

1. Calculation of the mean orientation of 
the system i. e. coordinates ~ P, sp (or ,6/ e). 

- Each discontinuity in the tested cluster
ing is transformed to the centre O' of refe
rence hemisphere (fig. 4), where its position 
is expressed in Cartesian axes by coordinates 
cos ax, cos ,6y, cos rz of its normalized (unit) 
vector. Corresponding we transform coordi
nates ~ip, Ei p to direction ccsine of normalized 
vector according to (3). We find of the sum 
vector A (the representative of our system) 
according to (4): coordinates ~P, sp which 
determine the mean position (orientation) of 
system (the representative of s.; sum vector) 
we calculate from the relation (5). 

- The accuraty of coordinates of the 
system's representative (mean error) is deter
mined by the angle 2130 of the confidence 

Mi r k o M a ty s : Laboratórny a terénny 
výskum zemín v Škandinávii (Bratislava 
25. 10. 1984) 

Prednáška obsahovala poznatky zo študij
ného pobytu v Dánsku (Department of Civil 
Engineering, Soil Mechanics Laboratory, Uni
versity of Aalborg) a z návštevy geotechnic
kých praco vísk v Nórsku a švédsku. 

cone, see (6) and (7) and fig. 5. Using the 
number of discontinuities N in the tested 
clastering, the given level of significance and 
the length of the sum vector A, the value 
of 0a can be obtained from the diagram in 
fig. 6 (Brai tsch, 1956). 

- The mean orientation of the system 
(representative) is determined from (8) , whcre 
coordinates ~•r, ap also include angle 0a 
(which represent the mean error). 

2. The x2 goodness of fit test betwen the 
empirical and theoretical distributions. 

In order that the tested clustering could 
be evaluated as an system, the following two 
conditions have to be satisfied (Watson and 
Irving, ±957) : 

" 1" : asimu ths ~oi b etwen the sú m vector 
and each partia! vector in the clustering 
(partia! discontinuity) have to have uniform 
dis1ibution in the whole domain of the 
clustering i. e. in the domain O < ~oi ;:;; 360°. 

"2" : angl es e; betwen the sum vector and 
each partial vector in the clustering have 
a certain exponen tial distibu tions (condi tions 
(9) - (11)). 

For each condition (" 1", " 2") the x2-test is 
carried out independently : 

- For the empirical clustering we firs t 
determine the calculated values x2v yp from 
(12) - independently for "1" and " 2" ; see 
Tables I and II. 

- Nex t, we find theoretical (critical) values 
of x2 corresponding to the gi ven level of 
significance and degrees of freedom; see 
Tab les in Vistelius (1959). 

- Finally, comparing values x2vy p and 
;:2tear, we do or do not reject the hypothesis 
of the normal distribution (the goodness of 
fit test) . . . If x2vyp ;:;, x2te o r, the hypothesis i s 
not rejected and the tested clustering can be 
considered as a geometrical sys tem. Otherwise 
the hypothesis is rejected. 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOST I 

V prednášk e boli opísané merania k onsoli
dácie podložia cestných stavieb in situ dvoma 
spôsobmi: m e ranie konsolidácie, krípu a koe
ficienta filtrá cie morského ílu na dvoch ty
poch oedometra; merania interakcie p odložia, 
základ, konštrukcia komína počas dy nam ic
kého namáhania. P ri skúške sa merala zme
na pórovitého tlaku, zvislé deformácie zákla
du (v dvoch miestach), vodorovná deformácia 
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a vývoj momentov v konštrukcii v dvoch na 
seba kolmých smeroch. Ďalej boli opísané la
boratórne prístroje na meranie šmykovej 
pevnosti zeminy vystuženej geotextíliou, 
pravé triaxiálne prístroje, triaxiálne prístroje 
a i. V prednáške sa prezentovali aj výsledky 
statickej penetračnej skúšky umožňujúcej me
ranie pórového tlaku a vyhľadávanie tenkých 
vrstvičiek priepustných zemín. Premietli sa 
diapozitívy zo staveniska čistiacej stanice 
v Aalborgu, založenej na 27 m mocnej vrstve 
stlačiteľného ílu na prefabrikovaných pilótach 
dlhých 2 X9 m spojených špeciálnym zám
kom a zo zakladania ťažobných veží na ropu 
a zemný plyn v Severnom mori do hlbky až 
130 m a vzdialených niekoľko sto km od 
pevniny, 

č e s t m í r T o m e k : Srovnání násunové 
tektoniky Ceského masívu a Západných Kar
pat na Morave (Bratislava 8. 11. 1984) 

V po,sledních deseti letech bylo zméi'eno 
reflexní technologií nékolik dúležitých príč

ných regionálních seizmických profilu ve 
flyšovém pásmu západního úseku Západních 
K arpat v celkové délce pres 300 km a asi 
40 km profilu na východním okraji českého 
masívu. 

Je známo, že reflexní seizmika je velmi 
vhodnou metodou pro zjišťování násunú a 
príkrovových ploch, zejména ze dvou dúvo
dú: Pod nekterými násunovými zlomy se na
cházejí relatívne neporušené, velmi dobre 
reflektující sedimenty, svedčící o tom, že de
formace probehla pouze v nasouvajícím se 
komplexu flyšových Karpat, a neprobehla 
v podložním brunovistuliku. To je prípad 
vnejších Západních Karpat. Velmi dobrými 
reflektory krome sedimentu jsou však také 

mylonitové zóny, alespoú 50 m m ocné. Ta
kové reflektory nacházíme na vý chodním 
okraji českého masívu, kde podložní bruno
vistulikum je zahrnuto do deformační zóny 
a nasouváno společne s nadložním kulmem. 

Vnéjší (k rosnenský) a vnitfní (magurský) 
.flyš je nasunut na kúru brunovistulika, zten
čující se postupne k JV, ve značné mocnosti, 
takže celková mocnost kúry je ste jná pod 
moravskoslezským kulmem i pieninským 
bradlovým pásmem a činí asi 35 km (t.. j. prú
merná ' m ocnost kon tinen tální kúry). Celková 
mocnost alochtonních (a možná i autochton
ních) ,sedimen tú činí v blízkosti bradlového 
pásma 10-12 km. Je pravdepodobné, že 
v záveru alpínské orogeneze v m iocénu se 
Karpaty nasunuly na pasívni kont inentální 
okraj evropského kontinentu (na okraji 
s brunovistulikem), sousedící s krosnenským 
morem a oceánskou či kvazioceánskou kúrou. 

Svrchnoviséský flyš hradeckých a moravic
kých vrstev Nízkého Jeseníku byl n asunut na 
brunovistulikum spoločné se západnejšími 
fragmenty srvchnoproterozoického brunovi
stulického komplexu patrne behem a po 
skončení sedimentace ostravského souvrství 
uhlonosného karbonu. Násunové plochy sme
rují príkre od JV k SZ pod úhlem 30-40° 
a svedčí (na rozdíl od Karpat) o značné 

kompresi. 
český masív i Západní Karpaty byly na

sunuty na brunovistulikum v záveru her
cynské a alpínské orogeneze. Zpúsob násunu 
je však velmi rozdílný, Zatírnco Západní 
Karpaty se pouze dosunuly na pasívní kon
tinentální - 6kraj evropského kontinentu bez 
významne1s1 kolize, český masív prodelal 
koncern spodního a počátkem svrchního kar
bonu intenzívní kolizi typu „kontinen t - kon
tinent" po uzavrení kulmského more. 
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Pe1yJ11,TaTJ,I HJyqeHHJl AH<pepeH~HaJILHO-TepMHqecKHX AeHCTBHH XJI0 PHT0B 

0 6pa3I.'(bI l)lUil1AOJilfTa (MaľHlfH-)KeJie311CTOľO XJJOPlfTa) l1 6aBaJil1Ta ()Ke
Jie31fCTOľ0 XJIOPl1Ta) 6b!JIH IIOA]lep)KeHI{bl Te!IJIOHIOH o6p a60TKe (2-3 'laca 
YAep)K11BaHHhie) np11 TeMrrepaTypax 600, 7 00, 750, 800 11 900 °C. 113y qaJic.11 
rrpOI.'(eCC ;:i;erl1APOKCl1JJ.!II.'(1111 H CTPYKTYPHbie l13MeHeHH.!I B CB.!1311 C AerH,!{
p OKCl1JI.!II.'(l1eií: XJIOpHTOB. EbIJil1 IIO)V'OTQ<BJieHbl KPl1Bbie ~TA l1 peHTreHOrpacj:Ja 
'!eCKl1e Al1arp aMMbl J13yqaeMbIX o6pa3I.'(0B XJIO,Pl1TOB. l10Jiy'IeHHbie pe3yJib
TaTbI 3Tl1Ml1 MeTO)J;aMM II0 3B0JIHJIH cpaBHHTb rrpoI.'(ecc Aeľl1APOKCHJl.!II.'(11H 

11 CTPYKTYPHb!X nepeMeH B pe3yJihTaTe Aer 11;:i;pOKO!JUII.'(l1H ABYX p a3Hb!X Tlf
IIOB XjTOp11Ta. 

Results of the chlorite differential thermal processes investigation 

Samples of ripidolite (Mg-Fe chlorite) and bavalite (Fe chlorite) have 
been thermaly modified. They were holding at 600, 700, 800 and 
900 °C temperature for 2-3 hours. Course of dehydration and structural 
changes have been examined. DTA curves and X-ray diagrams of 
investigated chlorite samples were made. Obtained results have enabled 
to compare the dehydration and structural changes courses of two 
different chlorite types. 

Chlority sú početnou skupinou minerá
lov. Sú to v podstate hydrátované silikáty 
kysličníkov hliníka, horčíka a železa so 
špecifickou štvorvrstvovou štruktúrou ob
javenou rtg analýzou (Mauguin, 1930; 
P auling, 1930). Ich štruktúra sa vyzna
čuje pravidelným striedaním sľudových 

(YGZsO20) (OH/;,) a brucitových (Y5OH12) 
vrstiev (obr. 1; McMurchy, 1934; Engel
hardt, 1942). Vrstvy sú viazané elektro
statickými silami a substitúciou k yslíka 
v tetraedricke j vrstve OH-skupinami bru
citovej vrstvy. 

Z doterajších výskumov a z údajov lite-
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ratúry je známe, že metóda DTA nie je 
vhodná na detailné rozlišovanie veľkej 

skupiny chloritových minerálov, ale mož
no pomocou n e j získať cenné informácie, 
napr. odlíšiť 7 A chlority, tzv. septechlori
ty, od normálnych 14 A chloritov (disep
techloritov; Phillips, 1962, obr. 2), pretože 
ich krivky DTA sú odlišného charakteru, 
Septechlority majú iba jeden veľký endo
termický efekt vedúci priamo k rozpadu 
mriežky. Oxidácia _železa je spätá so za-
čiatkom dehydratácie v oôidvoch typoch 
a teplota, pri ktorej dehydratácia sa začí
na, závisí od obsahu železa (so vzrastajú
cim obsahom železa klesá). 

Podobná situácia je aj pri normálnych 
14 A chloritov, ktoré sme skúmali. Poloha 
endotermického efektu je v nich lokali
zovaná v závislosti od obsahu F e. Pri F e 
chloritoch je t eplota dehydratácie najniž
šia, pri Fe-Mg-chloritoch v strede a pri 
Mg-chloritoch najvyššia. Túto závislosť 

dobre vystihuje diagram na obr. 3. 

Dehydroxylácia chloritov 

Vzorky ripidolitu (Mg-Fe chloritu) z lo
kality Hnúšťa a bavalitu (Fe chloritu) zo 

SLIEDOVÁ VRSTVA 
Y6 (Si,Alls 

o2atOHl4 

f ~~~:~~- -o 

Vrstva 
oktaedr. 
Sieť let- - - -
roedrov .L...,,44""~~~::o-J. 

OS X 

o 1 

02 
@) 3 

• 4 

• 5 

Obr. 1. štruktúra chloritu (McMurchy R. C. 
(1934). 1 - atomy O, 2 - OH skup ina, 3 
OH skupina +o, 4 - ióny skupiny Y, 5 
(Si, Al) 
Fíg_ 1. Structure of chlorite (McMurchy H. C. 
1934). 1 - atoms O, 2 - the hydroxyl group, 
3 - hydroxyl group + o, 4 - ions of the 
Y group, 5 - (Si, Al) 

Sloviniek sa tepelne upravili (udržiavan8 
2- 3 hodiny) pri teplote 600, 700, 800 a 
900 °C. Na nich sme sledovali priebeh de
hydroxylácie a štruktúrne zmeny v súvi s
losti s d ehydroxyláciou chloritov. 

Tepelný rozklad vzoriek sa sledoval n a 
derivatografe MOM OD 102 za d ynamic
kých podmienok v atmosfére vzduchu 
v Pt-tégliku do 1000 °C. Návažok vzorky 
bol 1000 mg, rýchlosť zohrievania 20 °C/min, 

Priebeh dehydroxylácie tepelne upravených chloritov 
Course of thermally modified chlorites dehydration 

Tab. 1 

Mg-Fe chlorit - ripídolít, lok. Hnúšťa 
1 

Fe chlorit - bavalit, lok. Slovinky 

Vzor- Udrž . Endot. Endot. Exoter. Uv. Vzor- Udrž. Endot. Endot, Exoter. Uv. 
~a tep. dej L dej II. dej I. voda ka tep. dej II. dej I. dej I. voda 
číslo oc oc oc oc v % číslo oc oc oc oc v % 

1 650 770 820 o 2 o 580 o o 
la 600 643 735 830 2,41 2a 600 580 o 6,13 
l b 700 ,580 720 830 7,06 2b 700 670 818 6,50 
l c 750 550 640 825 7,35 2c 750 688 830 6,76 
ld 800 540 665 830 8,41 2d 800 740 820 6,84 
le 900 440 695 935 8,97 2e 900 o o 6,92 

1000 8,94 1000 7,40 
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citlivosť DTA 1/2, citlivosť DTG 1/ 10 a cit- prítomná „voda", a nastáva pritom rozpad 
livosť TG-100. Ako interný materiál sa štruktúry . 
použil Al2O3 a jemnosť skúmaného mate- Pri bavalite tepelne upravenom už 
liálu bola pod 60 µm. pri 600 °C sa strácajú vyše 2/ 3 OH-iónov, 

Výsledky tepelného rozkladu chloritov · t. j. 6,13 % celkovej hmotnosti. Vzorky 
zhŕňa tab. 1 a znázorňuje obr. 4 a 5. udržiavané nad touto teplotou sú už te
Z nameraných hodnôt vychodí, že p r i pelne stálejšie a zvyšné OH-ióny sa uvaľ
všetkých vzorkách z lokality Hnúšťa sa ňujú až do 1000 °C v podobe H2O. 
e ndotermický rozklad · posúva smerom Z uvedeného vyplýva, že priebeh de-
k nižšej teplote cca o 130 až 200 °C, a to ... - hydroxylácie v dvoch typoch chloritov nie 
v závislosti od teploty, pri ktorej sa vzor.: je rovnaký. Presnejšie informácie o ňom 
ka tepelne upravila pred rozkladom d~i-i- poskyt ujú derivatogramy (obr. 4 a 5) a 
vatografickou m etódou. Vzorka upraive; množstvo uvoľňovanej vody prezrádza 
ná pri najvyššej teplote sa rozkladá _ naj- veľkosť dvoch endotermických reakcií. 
skôr. Pri vzorke zo Sloviniek f~ t~ndencia · Na krivkách DTA ripidolitu (obr. 4) sú 
opačná. 1 dva endotermické efekty pri teplote uve

Vzorka ripidolitu zahrievaná 2 hod . . pr!i 
teplote 600 °C uvoľňuje 2,41 % hmot~ť)stl. 
Pri zahriatí na 700 °C str;ác-a 7,06 % hmot
nosti, čo zodpovedá dehy droxylácii viac 
ako 2/ 3 prítomnej vody. Pri vyššej teplote 
sa až do 900 °C uvoľňuje ďalšia časť OH-ió
nov, a to od 7,35 do 8,94 %, čo je všetka 

Septeaphros~rit 

Septeamesit 

Antigori t 

Sept ekämme,erit 1 

Septekämmererit 

o 200 400 600 800 1000 

denej v tab. 1. Ich intenzita (ploch a) sa 
postupne zmenšuje, a to v nepriamom po
mere k množstvu uvoľňovaných OH-ió-

, nov. Tvar -k riviek Mg-Fe chloritu, pôvod
nej vzorky č. 1 a vzorky č. la (upravenej 
pri 600 °C) prezrádza už malé rozdiely , a to 
znamená, že sa voda začína uvoľňovať 

pred 600 °C. Pri tej istej vzorke tepeln e 

Delessit 

Delessit 

Klementi! 

Aphrosiderit 

Dophnit 

Aphrosiderit 

Rip ido l it 

Dia bontit 

Diobant it 

Diobontit 

o 200 400 600 800 1000 

Obr. 2. DTA krivky normálnych chlori tov (14 A) a septechloritov (7 A) (Phillips, 
w. R. 1962) 
Fig. 2. DTA curves ,of normal chlorites (14 A) and sep techlorites (7 A) Phillips, 
w. R. 1962) 
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·c 
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" Fe -Chl 
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Obr. 3. Závislosť medzi po
lohou maxima endotermic
kého efektu I. a obsahom 
celkového železa 
Fig. 3. Plot of endothermal 
effect maximum location 
against total iron .,,..,,,,.---- ......... , 
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upravenej pri 700 °C sa intenzita sledova
ných dejov podstatne zmenšuje, pri 750 °C 
sa mení o niečo viac, ale obidve endoter
mické reakcie sú ešte zreteľné. Pri 800 a 
900 °C sa endotermické deje na derivato
grame neobjavujú, a to značí, že sa všet
ky zvyšné OH-ióny uvoľnili. Pri tomto 
type chloritu úplná dehydroxylácia pre
bieha do 900 °C (tab. 1). Zdá sa, že de
hydroxylácia uvedeného typu chloritu 
prebieha v dvoch štádiách, ktoré pravde
podobne zodpovedajú dvom možným po
lohám OH-iónov v štruktúre chloritu. Časť 
iónov sa viaže na brucitovú a časť na sľu
dovú vrstvu, pričom sa OH-ióny v bruci
tovej vrstve uvoľňujú ľahšie ako hlboko 
zabudované OH-ióny v sľudovej vrstve 
(Ivanova, 1949). V obidvoch polohách rn 
posledné OH-ióny uvoľňujú súčasne, čo 

dokazuje prítomnosť obidvoch endoter
mických efektov až do ich úplného zmiz•
nutia z krivky DTA (obr. 4) . 

Z rozpísaného vzorca chlorit u 
MgJ(OH)2(Si . Al)1,O10 . 3 Mg(OH)2 vyplýva, 

30 40¾ 
Fe celkové 

že v brucitovej molekule je trikrát viac 
,,vody" ako v sľudovej. Výsledky dehydro
xylácie ukazujú, že v prvom štádiu uniká 
približne t rikrát viac „vody" ako v dru
hom. Tento fakt môže poukazovať na to, 
že endotermická reakcia pri nižšej teplote 
prislúcha uvoľneniu brucitových OH-iónov 
a následná reakcia sľudových OH-iónov 
(Ivanova et al., 1974), pričom sľudová 

„voda" je rezistentná do 900 °C, resp. do 
vyššej t eploty (Brindley Sultana, 
1950). 

Na krivkách DTA Mg-Fe chloritu vi
dieť, že rozpad mriežky prebieha v roz
medzí 700-800 °C a sprevádzajú ho d va 
endotermické efekty. Exotermické efekty 
pri teplote 820-935 °C predstavujú vznik 
novej štruktúry (Brindley - Sultana, 
1950). Intenzita tohto deja rastie pri zvy
šovaní teploty tepelnej úpravy v zorky do 
800 °C. Pri vzorke udržiavanej pri 900 °C je 
táto reakcia nepatrná, čiže sa jej priebeh 
ukončil pred touto teplotou. 

Na obr. 5 sú krivky DTA tepeln e upra-
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veného bavalitu označené 2 až 2e. Ich tvar 
poukazuje na priebeh dehydroxylácie Fe 
chloritu. Je na nich iba jedna endoter
mická reakcia v rozmedzí 580- 7 40 °C 
(tab. 1). Exotermickú reakciu registrujú 
iba krivky vzoriek 2b (upravenej pri 
700 °C) a má veľmi malú intenzitu, 2c 
(upravenej pri 750 °C), s pomerne veľkou 
intenzitou, a 2d (uprävenej pťf soo· 0 C), 
opäť v malej intenzite (obr. 5). Na kriv-

AT . 

X K ,00 ,° 20Q 30J 400 500 600 k, 1 ~ 700 
1d / k, o 

1e rl o 

~,~ 

~~ 
1rf'650 

6431 

kách neupravenej vzorky 2, upravenej p ri 
600 a pri 900 °C, exotermické efekty chý
bajú. Vývoj exotermickej reakcie nazna
čuje, že nová štruktúra vzniká za istých 
špecifických podmienok, alebo prebieha 
iba oxidácia niektorého komponenta bez 
vzniku novej štruktúry. Druhú možnosť 

podopierajú aj výsledky rtg analýzy . 
Krivka DTA vzorky 2 sa vyznačuje 

endotermickou reakciou veľkej intenzity 

800 900 1ooo·c 

Obr. 4. DTA krivky te
pelne upraveného chlo
ritu z lokality H núšfa 
(vzorka 1) 

Fig. 4. DTA curves of 
the thermally modified 
chlorite from the Hnúš
ra locality (sample No 1) 
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s vrcholom pri 580 °C. Na krivke 2a sa in
tenzita tejto r eakcie podstatne zmenšuje, 
a to znamená, že sa už pri teplote 600 °C 
uvoľňuje znacna časť mriežkovej vody 
(6 ,13 %, tab. 1). Na krivkách DTA vzorky 
2b a 2c sa intenzita sledovaného dej a 
zmenšuje ešte viac a na krivkách 2d a 2e 
úplne chýba. Pri tejto vzorke sa posledné 
zvyšky OH-iónov uvoľňujú až do 1000 °C 
(na rozdiel od vzorky č. 1). 
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Štruktúrne „zmeny rspäté s dehydroxyláciou 
chloritov 

Tieto zmeny sa sledovali na tých istých 
tepelne upravených vzorkách ako priebeh 
dehydroxylácie chloritov. Použili sme rtg 
metódu. Rtg záznamy sa urobili na ränt
gene Philips za nasledujúcich podmienok: 
Cu K a-žiarenia 1 °/min. Výsledky sú v tab. 
2 a 3, kde možno vidieť priebeh štruk-
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Obr. 5. DTA kri v-
ky tepelne upra 
veného chloritu z 
lokality S lo vinky 
(vzorka 2) 

Fig. 5. DT A curves 
of the thermally 
modified chlorite 
from the Slovin 
ky locali ty (samp le 
[o. 2) 



M. Činčárová, J. Turan: Výsledky štúdia diferenčno-termických dejov chloritov 331 

túrnych zmien chloritov v dôsledku ich 
dehydroxylácie na príklade tepelne upra
vených dvoch typov chloritov. 

Pri ripidolite zahrievanom 2 hod. pri 
600 °C sa zväčšila intenzita (oproti prírod
nej vzorke) základných línií - (001) až 
(005). Niektoré línie vyššieho rádu chý-

bajú, ale ešte ide o chloritickú štruktúru. 
Po zahriatí r ipidolitu na 700 °C nastávaj Ct 
ďalšie zmeny intenzity prvých piatich zá
kladných línií, štruktúra chloritu sa ešte 
zachováva, ale po zahriatí na 750 °C sa za
čína rozpadávať, na rtg diagrame je iba 
jeden pík (001) so strednou intenzitou, lí-

Rtg rozbor tepelne upraveného chloritu z l oka lity Hnúšťa 
X-ray analysis of the thermally modified chlorite from the Hnúšťa locality 

Tab. 2 

Vz. č. 1 Vz. č. l a Vz. č. lb Vz. č . 1c Vz. č . ld Vz. č . le 

d I d I d l d I d I d I 

13,93 2 14,24 '/ 14,01 10 13,58 5 13,3'/ 2 o 
'/,03 10 7,0'/ 10 6,91 I 3,45 1 
4,65 5 4,65 5 4,59 0,5 2,75 1 
3,53 10 3,54 10 3,46 5 2,40 1 
2,82 2,5 2,82 4 2,77 5 2,20 0,5 •<1) •<1) 

2,54 0,2 2,44 0,5 2,56 0,5 2,03 0,4 i:: i:: 

2,46 0,2 2,02 1 2,42 0,5 1,94 0,4 'H 'H 

h h 

2,35 0,2 2,00 1 2,31 0,5 1,85 0,5 o o 
2,01 1 1,66 0,5 2,35 0,5 1,55 0,2 e e 
1,8'/ 0,3 1,56 0,6 2,16 0,5 1,54 0,2 (1j (1j 

1,83 0,2 1,53 0,2 2,03 0,5 1,52 0,2 b.O b.O 

1,6'/ 0, 2 1,91 0,5 ~ ~ 
1,56 0,5 1,86 0,5 
1,53 0,2 1,6'/ 0,5 
1,39 0,5 1,54 0,5 

d=lo- 1om 

Rtg rozbor tepelne upraveného chloritu z lokality Slovinky 
X-ray analysis of the thermally modified chlorite fr-Gma t he Slovinky locality 

Tab. 3 

V z. č. 2 Vz. č. 2d Vz. č. 2b Vz. č . 2c Vz. č. 2a Vz. č . 2e 

d I d I d I d I d I d I d I 

13,79 3 2,00 1 13 ,58 4 13,80 3 13,58 3 13,80 2 o 
6,96 10 1,88 0,6 6,91 3 _6 ,96 0,5 
4,64 3 1,82 0,4 4,32 0,5 (1j (1j 

3,50 8 1,80 0,4 3,46 2 3,47 1 3,46 0,5 .!<: .!<: 
§ +' 

2,80 2 1,65 0,4 ::'l 
2,58 1 1,56 1 •rn •Cl 
2,44 0,8 1,55 1 i:: i:: 

'H 'H 
2,35 0,8 1,40 0,5 h h 

o o e e 
(1j Cl 

'OJ) ·on 
~ ~ 

d=l0- 10 m 
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nie (002) a (003) chýbajú a ostatné píky 
majú veľmi malú intenzitu. Po zahriatí ri
pidolitu na 800 °C sa všetky línie strácajú, 
línia (001) je ešte viditeľná, ale má veľmi 
malú intenzitu. To značí, že štruktúra 
chloritu je rozpadnutá, línie inej štriiktúry 
sa neobjavujú a látka zostala ri:intgen
amorfná. Po zahriatí na 900 °C v skúma
nej látke neprebiehajú nijaké zmeny. 

Pri bavalite je situácia trocha odlišná. 
Rtg záznam vykazuje štruktúrne zmeny 
už pri vzorke zahrievanej pri 600 C0

• Zá
kladná línia (001) sa podstatne nemení, 
(002) a (004) majú podstatne nižšiu inten
zitu a ostatné línie chýbajú. Podobná si
tuácia je aj pri vzorke upravenej pri 
700 °C, pri ktorej prvé štyri línie majú 
ešte menšiu intezitu a ostatné chýbajú. Po 
zahriatí na 750 a 800 °C je pozorovateľná 
iba línia (001), a to vo veľmi malej inten
zite. Z toho je zrejmé, že látka zostala 
ri:intgenamorfná. 

Záver 

Z dosiahnutých výsledkov možno kon
štatovať, že dehydroxylácia dvoch skúma
ných chloritov prebieha rozdielne. Pri prí
rodnom Mg-Fe chlorite (ripidolite) rozpad 
mriežky prebieha v rozmedzí 700- 800 °C 
a sprevádzajú ho dve endotermické re
akcie. Vz:gik novej štruktúry, resp. istú 
oxidáciu, predstavuje jeden exotermický 
dej nad 800 °C. Priebeh dehydroxylácie je 
pomalý a končí sa pri 900 °C. Väčšia časť 
,,vody" uniká _pri cca 700 °C (vyše 2/3). 

Pri Fe ch lorite (bavalite) rozpad mnez
ky sprevádza iba jedna endotermická re
akcia v rozmedzí 580-700 °C a exotermic
ký dej chýba. Dehydroxylácia m á prudší 
spád a koňčí ~ a pri 1000 °C, pričom--c-väčšia 
časť OH-skupín uniká už pri 600 °C. 

Rtg analýza poukazuje na to, že pri ba
valite rozpad štruktúry nastáva pr i nižšej 
teplote (cca 600 °C) ako pri ripidolite (cca 
750 °C), čo je v súlade s výsledkami deri
vatografickej metódy. 

Derivatografická metóda dovoľuj e spo
ľahlivo identifikovať normálne (14 A) 
Mg chlority, Mg-Fe chlority a Fe chlority 
a rozlíšiť 7 A chlority od 14 A chloritov. 

Recenzoval K. Melka 
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Results of the chlorite differential thermal processes 
in vest iga tion 

MARGITA ČINČÁROVÁ - JAN TURAN 

Differential thermal processes of chlorite 
have been investigated on exa mples of two 

chlorites: ripidolite (Mg-Fe chlorite from the 
Hnúšfa locality and bavalite (Fe-chlorite) 
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f rom the Slovinky locality. These two types 
of chlorite were warmed (for 2-3 hours) at 
600, 700, 750, 800 and 900 °C temperature. The 
course of dehydration and gradual structural 
desintegration of the thermally modified 
chlorite samples was observed. Methods of 
differential thermal analysis and X-ray 
analysis have been used for tis purpose. The 
course of DTA curve shape changes and 
structural changes of chlorite samples modi
fied at different temperatures indicate the 
gradual dehydration with increasing tempe
rature. 

Results of performed experiments also indi
cate that the dehydration courses of two 
investigated types of chlorite are different. 

As for Mg-Fe-chlorite the curve has smooth 
slope and ends at 900 °C temperature. Major 
volume of "water" (2/3) escapes at 700 °c 
tempernture. Course of Fe-chlorite dehydra
íion has steep slope and ends at 1,000 °C 
temperature. Major part of OH-groups escapes 
at 600 °C temperature. 

These results were confirmed by X-ray 
analysis. Valu es of structural do parameters 
indicate that the crystal structure desintegra
tion of Mg-Fe-chlorite comes at 750 °C, struc
tural desintegration of Fe-chlorite comes at 
600 °C temperature. 

Preložil L. Divinec 

AKTUALITA 

Dve nové lokality lazulitu v pohorí Tríbeč 

J ÁN JAHN 

)];ue HOBI,Ie MeCTOpO>KAeHHll Jia3yJIHTa B ropax TpH6eqa 

B Jia.BOqHQBJ1AHI,IX KBapI(J1Tax HJ1)KHeľO TpHaca ÔI,IJ!J,! o6uapy)KeHI,I )KHJII,I 

KBapqa, KOTOpI,Ie co,n:ep,)KaT 3epHa BeJI:nqH.HOH 1,5 CM Jla3YID!Ta TeMHOľOJiyooii 
J,! )KeJIT03eJieHOH OKpacKlf. Jia3yJIJ1T HaxO)];J1TC5t B a ccoqHaI(J1J1 C 6 apl,1TQM 

J,! crreKyJIHp J,!TOM. 

Two new localities of lazulite in the Tríbeč Mts. 

Quartz veins with lazulite grains (up to 1.5 cm large crystals) of dark 
blue to yellowish-green colour have been found in platy quartzite of 
Lower Trfassic age. Lazulite is associating with baryte and specularite. 

Pri mineralogickom štúdiu, nadväzujúcom 
na vyhľadávanie lazulitu v horninách spod
ného triasu tríbečskej série, sme v ostatných 
rokoch našli dve nové lokality, 

Prvá z nich sa nachádza 1,5 km SV od 
obce Kostoľany pod Tríbečom, JJZ od kóty 
Ploská (575). V 400 m nadmorskej výške leží 
morfologicky nápadná skupina skalných 
s tien. 

Litologicky ide o komplex svetlých lavi
covitých kremencov a bridlíc, vystupujúcich 
tesne pri južnom okraji tríbečského g_r;ani toid
ného masívu. ČS°krem bežnej minerálne j aso
oac1e a minerálov vzniknutých dynamo
metamorfózou sa v nich vyskytuje kremeň, 
lazulit, baryt a hematit (spekularit). 

Lazulit sa našiel v spodnej časti odkryvu, 
uprostred 50 cm hrubej, ložnej, na k rátku 
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vzdialenosť vykliňujúcej žily bieleho kreme
ňa. Minerál tvorí xenomorfné zrná, maxi
málne 1,5 cm veľké alebo žilky, ktorých 
hrúbka nepresahuje 1 cm. Dlžka lazulitových 
žiliek je variabilná. Čerstvé minerály majú 
sýtu tmavomodrú farbu, ale najčastejšie je 
farba lazulitu svetlomodrá až žltozelená. 
Zmenu farby pripisujeme zvetrávacím proce
som, ktorých konečným produktom sú žlto
zelené a žlté povlaky. Sekundárne minerály 
vznikajúce rozkladom lazulitu sú známe zo 
všetkých doteraz opísaných výskytov v po
horí Tríbeč. 

Baryt tvorí biele tabuľkoví té agregáty. Vy
skytuje sa v maximálne 1 cm veľkých zrn
kách priamo v kremeni alebo je na okra
joch lazulitových zŕn a žiliek v podobe cha
rakteristického lemu. Na kóte Ploská (575) sa 
uprostred kremencov alebo kremenných žíl 
našli až niekoľko centimetrov mocné mono
minerálne žily a zhluky barytu. 

Hematit (spekularit) tvorí zhluky alebo žil
ky milimetrových rozmerov v kremeni. 

Druhá lokalita leží 2750 m JV od kostola 
v Horných Lefantovciach, 300 m SV od kóty 
Plieška (468). Na západnom svahu hlavného 
hrebeňa pohoria vystupuje 1 km JZ od Čier
neho vrchu mohutná súvislá skalná stena, 
ktorú tvoria horniny spodného triasu tríbeč

skej série. Odkryv leží v bezprostrednej blíz
kosti okraja centrálneho granitoidného ma
sívu. 

V svetlých lavicovitých kremencoch (so 
znakmi dynamornetarnorfózy) sú žily a žilní
ky bieleho kremeňa s lazulitovou asociáciou. 
z minerálov sa okrem kremeňa určil lazulit , 
baryt a hematit. 

Lazulit t vorí xenomorfné zrná a žilky, 
hrubé maximálne 0,5 cm. Zrná sú sekundár
ne korodované, prestúpené trhlinkami mikro
skopickej veľkosti. Na stenách týchto trhli
ni ek a na okrajoch niektorých korodovaných 
zŕn sa nachádzajú žltozelené povlaky sekun
dárnych m inerálov. Farba čerstvého lazulitu 
je svetlomodrá. Farebný odtieň kolíše v nad
väznosti 'na stupeň zvetrávania. 

Baryt sa našiel vo forme tabuľkovitých 

agregátov bielej farby, s maximálnou veľ

kosťou zrna 1 cm. 
Hematit je vo forme spekularitu v typic

kých listkovitých a šupinkovitých agregátoch 
čiernej farby. Jednotlive šupinky sú veľké 

maximálne 1,2 cm. Spekularit sa našiel len 
v žilnom kremeni. Okrem neho sa tu vysky
tuje hematit v jemnozrnných agregátoch 
červenohnedej a c1ernej farby, t voriacich 
monominerálne žilky v tektonicky drvených 
kremencoch. Hematitové žilky sú mies
tami 2 cm hrubé. často sú len v podobe 
jemného sietiva. Tento výskyt hematitu ge
neticky pripomína mladšiu barytovú minera
lizáciu z blízkeho Jelenca a Bádic (Jahn, 
1981). 
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AKTUALITA 

Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku 
Sb-rúd v Pezinku 

PETER ANDRAš*, VOJTECH CHOVANEC** 

M ):\eHTHqJHKan;mr HeKOTOpbl X ťnrrepreHHbIX MHHepaJIOB Ha MeCTOpom):\eHHH 

cypbMJIHblX PY/:1 B Ile3HHKY 

B 3OHe OKH.CJiemrn: cypbMJIHOľO MeCTOp O)K):leHMJI I1e3l1HOK (Mam,1e Kap

rraThI) rrpM ITOMOil\11 peHTľeHO·,1111qJpaKl\MOHHOrO aHaJIM3a J1):\eHT11CIJMl\11POBa
Jl11Cb HeKOTOpb!e HOBb!e, ):IO CHX rrop Ha M e CTOpO)K,I1eHMM HeH3 BeCTHbie M MHe
paJibl cypbMbl: BTOpW-!Hbl!1 KepaM3HT, CTHÔHOKOHl1T J,f cepBaHTMT. Omr rrpe):1-

CTaBJTeHbl BBM/W HaJieTOB J1 BbI!IOJIHeHI111 .z:1HOKJia3 KaK MMKPOCKOrrMq e cKH e 
arperaTbl Ha rreps11qHb!X H BTOpJ1qHb[X Ml1Hepanax. XHMMqe CKHM K BaHTl1Ta

Tl1BHblM aHaJIJ13OM l1 rrp11 ITOMOru;M 3JieKTPOHHOľO MMKpoaHaJil13aTopa Ôb!JI 
ycTaHOBJTeH JIMIIlb O):\HH )KeJTe3HCTO·KMCJTOp O):IHb[]1 MMHepan cypbMbl - ma

cpap311Kl11 

l dentification of some secondary minerals on the Pezinok antimony ore 
deposit 

Some secondary antimony minerals: secondary kermesite, stibiconite 
ančr -cervantite were identified by X- ray diffraction analysis in t h e 
oxidation zone of the Pezinok antimony deposit (the Little Carpathians). 
Hitherto they have not been described on the deposit. These minerals 
form films and fillings of joints, microscopic and macroscopic aggregates 
on the primary and secondary minerals. Single Sb mineral f rom Fe 
oxides - schafarzikite was identified by the chemical qualitative analysis 
and by the electron microprobe analysis. 

Dávno je známe, že v oxidačnej zóne 
pezinského ložiska vzniká značné množ
stvo antimónových oxidačných produktov, 
ktoré sa bežne označujú názvom antimó
nové okre. Týmto sekundárnym minerá
lom, vznikajúcim oxidáciou Sb minerálov, 
sa na ložisku Pezinok venovala pomerne 
malá pozornosť. Identifikácia antimóno
vých okrov nie je ľahká, lebo údaje v li
literatúre sú často neúplné alebo nejed-

notné. Najväčšie ťažkosti spôsobuj e malé 
množstvo skúmaného oxidačného p roduk
tu a jeho intímne prerastanie s primár
nymi miner álmi. K nim sa často pridru
žuje rozdieln y stupeň oxidácie Sb minerá
lov, ich spoločné vystupovanie, zm esové 
kryštály a pod., ktoré nezriedka spôsobu
jú neprekonateľné problémy pri separácii 
jednotlivých minerálov. Riešenie problému 
vyžaduje v hodnú kombináciu rozdielnych 
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Rtg-difrakčné analýzy vzoriek hypergénnych minerálov Sb 
a ich porovnanie s tabuľkovými údajmi podľa V. I . Michejeva (1957) 

X-ray diffraction analyses of secondary Sb minerals and their comparison with t he 
table data (after V. I. Michejeva, 1957) 

Kermezit 
Kermezit Stibiokonit Stibiokonit 

Cervantit Cervantit 
Valentinit 

Pyritová 
č. 122 Antimónová č. 350 a Antimónová č. 348 a 

Antimónová (Michejev, (Michejev, (Michejev, 
štôlňa 1957) štôlňa 1957) štôlňa 1957) štôlňa 
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5 5,14 6 5,15 2 5,30 1 3 5,303 4 6,29 6 6,29 10 4,52 

5 4,32 6 4,35 2 4,71 4 4 ,715 10 3,26 8 5,75 3 3,47 

6 4,09 6 4,09 10 2,88 9 2,884 3 3,16 3 3,41 10 3,13 

4 3,80 4 3,82 6 2,28 6 2,252 2 3,08 6 3,26 2 2,72 

- - 2 3,67 5 2,06 6 2,063 4 3,40 3 3,16 2 2,63 
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- - 2 2,09 7 1,72 8 1,7,23 3 1,66 

5 2,03 7 2,03 1 1,64 3 1,638 4 1,62 

- - 2 1,99 9 1,54 9 1,543 5 1,51 

2 1.91 4 1,91 
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m ineralogických i chemických metód. 
Už V. Zepharovich (1859-1893) spomína 

v oblasti Malých Karpát cervantit a 
A. Kengott (1844, 1865) senarmontit. Se
n armontht, . _o.písali z oblasti Perne ka aj 
B . Cotta - E . Fellenberg (1862). L. Toko
dy (1925) opísal z Perneka schafarzikit. 

B. Cambel (1959) na ložisku Pezinok po
tvrdil výskyt kermezitu a valentinitu, 
ktoré nie sú typickými sekundárnymi mi
nerálmi, ale kryštalizovali priamo z ascen
dentných roztokov, premiešaných s roz
tokmi descendentnými s vysokým obsa
hom kyslíka (Cambel, 1959). S. Polák 
(1983) identifikoval v štôlni Budúcnosť 

arzénonosný chapmanit. 
Pri štúdiu vzorkového materiálu z Pe

zinka v dutinách a na diaklázach hornín 
sme zistili ružovkasté povlaky s antimó
novou mineralizáciou, ktoré sa rtg-dif
rakčnou analýzou identifikovali ako ker
mezit (tab. 1, pomocou údajov V. I. Mi
chejeva, 1957). Kermezit má práškovitý 
charakter typického sekundárneho mine
rálu a vznikol pravdepodobne oxidáciou 
antimonitu. 

Popri sekundárnom kermezite sa vo 
vzorkách zistili aj radiálne lúčovité agre
gáty primárneho kermezitu, na ktorých 
vznikli povlaky bieleho sekundárneho mi
nerálu, ktorý sme rtg-difrakčnou analý
zou identifikovali ako stibiokonit (tab. 1) . 

Stibiokonit sme zistili aj vo vzorkách 
z Antimónovej štôlne, kde vznikol priamo 
na antimonite vo forme až 0,8 mm moc
ných zrnitých agregátov. Na nich sa vy-

tvorili žltkasté a hnedasté povlaky cer
vantitu (tab. 1). 

Vo viacerých vzorkách z Antimónovej 
štôlne sme pomocou elektrónovej trans
misnej a rastrovacej mikroskopie, metódou 
selektívneho rozpúšťania, ktorú v našej 
literatúre prvý opísal M. Harman (1969), 
identifikovali žltohnedé zemité až sklovi
té výplne diakláz ako alofán. často bol 
pokrytý kríčkovitými agregátmi sekun
dárneho kermezitu, stibiokonitu a cervan
titu. 

Pri separácii valentinitu (výsledky rtg
difrakčnej analýzy valentinitu sú v t ab. 1) 
podarilo sa oddeliť aj drobné (0,1-0,3 mm) 
polopriehľadné kryštáliky vo veľmi ma
lom množstve. Pri ich kvalitatívnej che
mickej analýze sa dokázali len dva meta
lické prvky: Fe a Sb. Jediný znám y Sb 
oxidický minerál, obsahujúci Fe, je scha
farzikit. Jeho rtg hodnoty však nie sú 
uvedené v dostupnej literatúre (Michejev, 
1957; Przybora, 1957; Berry et al., 1974 
a i.). 

Pred poklad, že ide o schafarzi kit ( ?) sa po
tvrdil pri štúdiu valentinitu na elektróno
vom mikroanalyzátore (analyzoval D . Jan
čula). Vo vejárovitých agregátoch v alenti
nitu sa zistili lkryštaliky obsahujúce Fe a 
Sb. Ich rozmery však nepostačovali na 
spoľahlivú k vantitatívnu analýzu. 

Je veľmi pravdepodobné, že ďalší vý
skum odhalí dosiaľ neopísané sekundár
ne minerály antimónu. 

Geologický ústav SAV, Banská Bystrica 
Rašelinové závody, n. p., Bratislava 
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RECENZIA 

F. J. S a w k in s : Mellal De11osits in Relation 
to Plate Tectonics. Springer-Verlag, Berlin 
H eidelb2rg - New York - Tokyo. 323 s. 

Napriek všeobecnému prijímaniu teórie 
globálnej tektoniky a presvedčivosti jednot
livých čiastkových koncepcií, existujú a.i nie
ktoré rozporné stanoviská. Platí to najmä 
v mnohých oblastiach s komplikovanou geo
logickou stavbou, v ktorých sa napriek sys
tematickému štúdiu nedarí interpretácia -po
znatkov podľa týchto koncepcií. Týka sa to 
aj genézy mnohých rudných ložísk , najmä 
takých , ktorých tektonická pozícia neumož
ňuj e určiť ich jednoznačný vzťah k miestu 
výskytu. 

z tohto hľadiska treba jednoznačne pozi
t ívne oceniť recenzovanú prácu F. J. Sawkin
sa Metal Deposits in Relation to P late Tec
tonics, ktorá predstavuje racionálnu bázu pre 
posúdenie časovo-priestorovej spätosti endo
génnych rudných ložísk s prejavmi platňovej 
tektoniky. Táto spätosť je niekedy evidentná; 
inokedy menej zreteľná až n e jasná. 

Autor sa v uvedenej kni"läi-e► nesnaží dávať 
j ednoznačný návod na to, ako pomocou teórií 
platňovej tektoniky možno objaviť nové lo
žiská. Jeho snahou je skôr rozobrať jednot
li vé spôsoby interakcie blokov a možné vý
skyty rúd súvisiace s rozdielnými tektonic
kými podmienkami týchto interakcií. 

Autor rozdelil celú knihu do troch časti. 
V prvej časti sa zameral na vysvetlenie 

vzťahu ložísk k tektonickým blokom s kon
v ergentným stykom, v druhej s divergentnýrn 
a v tre tej časti u vádza ložiská spä t é s kolíz-
nym prostredím. ' 

V prvej časti venuje oso bi tnú pozornos ť zá -

kladným typom ložísk hlavných oblúkov, a to 
hlavne ložiskám porfýrových rúd, skarnovým 
a žilným typom ložísk. V tejto časti rozoberá 
aj ložiská vyskytujúce sa na vnútornej strane 
oblúkov a v riftovych zónach a vyslovuje sa 
k niektorým aspektom metalogenézy oblúkov. 

V druhe j časti, •venovanej oblastiam s di
vergentným stykom blokov, rozoberá problé
m y mefalogenézy , oceánskej ,-k,ôry--"'l(spojenej 
s ofiolotmi) so vznikom intrakontinentálnych 
horúcich„ škvfo (hot spots), u vádza príklady 
ložísk spojené s rôznymi štádiami vý voj a rif
tov a · metalogenézu riftingu. 

V druhej časti . poukazuje na väzbu ložísk 
s miestami, rnÍ. -ktorých dochádza ku kolíznym 
udalostiam. Uvádza celý rad príkladov ložísk 
tohoto typu (cín-volfrár'nové a uránové lo
žiská). V závere te jto časti sa autor zam ýšla 
nad ďalšími možnosťami a perspektívami 
štúdčia metalogenézy z aspektov teórie glo
bá lnej tektoniky. 
Vzťah zrudneni a k platňovej tektonike .i e 

zrejmý ak akceptujeme, že aktivita blokov je 
výsledkom unikania. tepla zo zemského pláš
ťa. Konvenčný prenos to.hto t epla k povrchu, 
spojený s magmatizm<;nn, µvádza do pohybu 
rôzne potenciálne rudodárne mechanizmy . 

Z tohto hľadiska je uvedená práca zaují
mavá nie len pre špecialistov - ložiskových 
geológov ale pre všetkých, ktorí chcú poznať 

časovo-priestorovú vä,~bll. hor.nín a zrudnenia. 
Škoda, že autor v uveJenej knihe nedoplnil 

poznatky o ložiskach ) geoch'emickými údajmi, 
ktoré by mohli rozšíi".iť' náš pohľad o chemic
ký aspekt tvorby, r úd , a. tým aj o realistic
kejší obraz l)a rôznE!,J XPY.,.Áystémov generu
júcicl-\ ~zn ik zrúdner:ii~• ,,, i , ; 

' Jozef' 'For/jáč ' ~ · Ján čurlík 
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Postavenie scheelitových a antimónových rúd 
v Nízkych Tatrách 
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AKTUALITA 

MIROSLAV SLAVKAY 

YcJIOBHll llICCJIHTOBhlX H aHTHMOHHTOBb!X PYi-1 B HHJKHX TaTpax 

rrocrre 0TKpb!Tl15! rneerrnT0B0ľ0 opy1-1eH eHHH B KPHCTaJI!,:[HJ,:IKY H H3KHX 
TaTHep (Cpei-\Hlli! CJIOBaKHH) B TeqeHH!,:[ pa3 Bei-\0'IHblX pa60T H3yqaJiaCh H 30-

HaJibH0CTb MHHepaJIHJal(HH. OHa HeJanHCl1T OT sapHHCKOľO rpaHHT0H/-IH0ľO 
ITJIYT0Ha, HO T0J!hK0 KOHTpomrpyeT TeKT0HHqecKylO a.T)bIIHHCKYlO r p aHHI.\Y 

Me)Ki-lY rpaHHT0l11-(HblM IIJIYT0H0M H cro M eTaMOpqrnoii: 0Ô0JIQqK0H, B rrp e -

1-(eJiaX CTPYKTYPb! HaX0/-IHTCH BOJibcj:JpaM0BaH 30Ha, OT K0T0poi'i: Ha o 6e CT0 -
p0Hbl BbI/-(eJrneTCll 30HaJibH0CTb Mei-\b·L\11HK-CB!,:[!JeL\-CYPbMa. 

Position of scheelite and antimony ores in the Nízke Tatry Mts. (Middle 
Slovakia) 

After discovering of scheelite mineralization in the Nízke Tatry Mts. 
crystalline the zoning of mineralization has been investigated during 
prospection. This zoning is independent on the Variscan grani toid pluton, 
but it controls the tectonic Alpine border between granitoid p luton and 
its metamorphic mantle. There is -a iungš ten zone in t he area of t his 
.structure. Folloving zoning is at both sides of this structure: Cu-Zn-Pb-Sb. 

Pri geologickoložiskovom výskume antimó
nových ložísk na južných svahoch Nízkych 
Tatier (Slavkay, 1971) sa ako aktuálna vyno
r ila otázka veku a zonálnosti zrudnenia. Vznik 
žíl sa zaradil do alpinskej fázy vrásneniR a 
naznačená zonálnosť Sb-Pb-Zn-Cu v smere 
od povrchu do hibky, resp, od periférie d:J 
c.entra. Odvtedy sa poznatky o distribúcii rúd 
rozšírili, objavili sa väčšie akumulácie vol
frámových rúd (Pulec, 1976, Pulec et al., 
1977), vymedzila sa zóna scheelitovej minera
lizácie dlhá viac . ako 20 km a široká 
400"'71000 .. m a geologický prieskum v nej 
zistil aj riud~é . t~le:=;á_ (Petra, 1983) viažúce sa 

opäť na alpínske štruktúry. Nové úda je d o
plňajú predchádzajúce výsledky a podporuj ú 
skoršie závery. Ucelenejšiu podobu dostáva 
najmä ,predstava o .zonálnosti . 

Scheelitová zóna leži :v; .súvrství migmatitov 
s .polohami amfibolitov, rúl, ,pararúl a mlado
paleozoických m etavulkani tov. Generálne 
prebieha v smere VSV-ZJZ paralelne 
s okrajom granitoidného plutónu a m á pozí
ciu centrálnej časti. Z obidvoch strán ju le
JTIµjú , .?Óny s ant imonitovými ložiskami a 
r:udnýJ.Ui telesami, K ým . juhovýchodná anti
mónová zón1;1 .(s . lo;\iskom Lom, Lomnistá a 
početnými ru,dnýrni telesami) je vyvinutá 
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Obr. 1. Zonálne rozmiestnenie mineralizácie v oblasti Jasenia. 1 - granitoidy, 2 -
kryštalické bridlice, 3 - zóna W mineralizácie, 4 - zóna Sb mineralizácie, 5 - zóna 
polymetalickej mineralizácie, 6 - tektonická zóna 
Fig. 1. Zonal distribution of mineralization in the Jasenie area. 1 - granitoids, 2 -
crystalline schists, 3 - zone of tungsten minéralisation, 4 - zone of antimony 
mineralization, 5 - zone of polymetalic mineralization, 6 - tectonic zone 

v metamorfovaných horninách plášťa, seve
rozápadná (s ložiskom Dúbrava a rudným te
lesom Ostredok, Latiborská hoľa, Husárska 
atď.) prevažne v granitoidnom plutóne. Medzi 
scheelitovou a juhovýchodnou antimonitovou 
zónou sú náznaky polymetalickej zóny s po
lymetalickým ložiskom Jasenie a s výskytom 
Cu rúd na Struhári. 

V juhozápadnej časti sa obidve antimónové 
zóny primykajú k scheelitovej zóne, smerom 
na SV od nej odbiehajú. Možno to vysvetliť 

väčším erozívnym zrezom v severovýchodnej 
časti (Špíglová a ž Vajskovská dolina), kde sa 
k povrchu dostali vyššie termá lne časti schee
litovej zóny. Svedčí o tom a j oveľa väčšie 

zastúpenie volframitu a kassiteritu, k ým v ju
hozápadnej časti nie sú tieto minerály 
v scheelitovej zóne zastúpené. Z týchto úda
jov možno odvodiť mladší relatívny vek niž
sie temperovanej antimónovej zóny voči 

scheelitovej zóne. 
Ako vid ieť, zonálnosť nezávisí od variského 

granitoidného plutónu, ale kontrolu je alpín
sku tekton ickú štruktúru - hranicu medzi 
granitoidným plutónom a jeho metamorfným 
plášťom. Svedčí to o pometamorfnom vzniku 
scheeli tového a an timoni tového zrudnenia 
v období alpínskeho metalogenetického štádia. 

G eologický prieskum, n. p ., 
Spišská Nová Ves 
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AKTUA L ITA 

Vzťah betliarskeho granitu k Sb-štruktúre Betliar-Straková 
z pohľadu nových geologicko-geofyzikálnych poznatkov 

A NDREJ STEINEH, ONDREJ ROZLOŽNÍK, ĽUDOVÍT KUCHARIČ 

OTH0lllemi:e 6eTJIJIPCK0ľ0 rpaHHTa K cyp LM.IIHOH CTPYKType EeTJl.llp -
CTpaKoBa C T0'IKH 3peHH.11 H0Bl>lX re0JI0ľH'leCK0-reo4>H3H'leCKHX /:(aHHl>lX 

B umpIIIeM pa110He cypóMJiH011 CTPYKTYPól EeTJllip - CTpaK0Ba H BJ-(0JII> 
IOB 3K30K0HTaKTa 6eTJrnpCK0ľ0 rpamtTa n p0B0J-(J'lJiaCó reOJIOľH'leCK0-reoqm-
3W{eCKaJi pa3BeJ-(Ka. B pe3JJlóTaTe pa3BeJ-(Kl1 6ó!Jil1 !10JiyqeHól HOBó!e CBe• 
J-(eHMJi J-(Jlli OÔCY:>!¼eHl1Ji OTHOIIIeHJ1Ji 3Tl1X J-(BYX reo,J10r11qeCKJ1X 3JieMeHTOB 
J1 J13 HMX TIOCJieJ-(ylO~Me pa3JIJ1qHó!e KpMTepMJi nepcrreKTMB MeCT0pQ)KJ-(eHH11 
J-(aHH011 Tepp11TOpl111. 

Relations of the Betliar Granite with the antimony-ore bearing structure 
from viewpoint of new geological and geophysical data 

A complex of geological and geophysical investigations was realized 
in wide r surroundings oi' the antimony-ore bearing structure Betliar
Straková and in exocontact zone of the Betliar granite body. New data 
on the relation of both ore-controlling environments substantiated 
changes in criterions for the forecast of or e deposits. 

Požiadavka na geofyzikálny prieskum lo
kali ty Betlia r-Strakavá vyplynula z výsled
kov výskumu GúDS Bratislava (Pecho, 1976) 
a tiež z projektu geologickoprieskumných 
prác (Rozložník, 1980) . Výsledky základného 
výskumu, v čase spracovania geologicko-lo
žiskovej mapy tejto oblasti v kombinácii 
s metalometr iou, boli z hľadiska možného 
ložiskového overenia Sb a Au surov iny priaz
nivé. Loka litu hodnotili ako p erspektívnu a 
odporúčali začať v nej vyhľadávací prieskum. 

Geofyzikálne práce mali overí ť •• mmfológiu 
betffarskeho granitového telesa, lokalizovať 

významnejšie smerné a priečne zlomy (na 
ktoré sa môže viazať antimonitové zrudnenie, 
resp. spôsobujú horizontálne a vertikálne po
hyby blokov) a vyhľadávať prejavy Sb a ine j 

minera lizácie v pripovrchových a hlbších geo
logických prostrediach. 

Schematická geologická mapa (obr. 1) au
torov J. Pecha a J. Václava, ktorá slúžila 
ako podklad pre geologickú interpretáciu geo
fyzikálnych výsledkov, nezodpovedá v plnej 
mie re skutočnostiam zisteným geofyzikálnym 
prieskumom s následnou terénnou verifiká
ciou. Ide hlavne o väčší výskyt hornín s gra
fitom, ktoré sa zistili najmä v strednej časti 
skúmaného územia. Na ich kontakt sa viažu 
perspektívne geofyzikálne ind ície o možnom 
výskyte polymetalického zrudnenia. Keďže 
spomínaná m a pa je v podstate atektonická, 
hlavné zlomy na obr. 1 sú výsledkom geofy
zikálnej interp retácie, bez zakomponovania do 
geologickej si tuácie predloženej schémy. 
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Obr. 1. Schematická geologická mapa (Pecho, Václav, Hľ76) s výsledkami geofyzi
kálnej interpretácie. 1 - grafitizované, prevažne pelitické horniny, 2 - grafiti
zované horniny siltovcového charakteru, 3 - zlomy, 4 - perspektívna oblasť pre 
výskyt sulfidického zrudnenia, 5 - granit, 6 - kremenité porfyroidy, 7 - tuf ito
porfyroidy, 8 - hrubozrnné tufy ryolitov, 9 - fylity v celku, 10 - zistený a p r ed
pokladaný priebeh zrudnenej štruktúry Betliar-Strakavá, 11 - staré banské prá ce, 
ľ>. - vrt BS-1 

Fig. 1. Schematic geological map (Pecho - Václav, 1976) with results of geophysical 
interpretation. 1 - grafitized pelitic rock, 2 - grafitized siltstone, 3 - fault, 4 -
hopeful area for sulfidic ore accumulation, 5 - granite, 6 - quartz porphyroids, 
'7 - tufitoporphyroids, 8 - coarse-grained quartz p orphyry tuff, 9 - phyllite 
undivided, 10 - proved and presumed course of ore-bearing structure Betliar-Stra
ková, 11 - old mining working, 12 - the BS-1 drilling site 

. 
767 6 
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Z rozmiestnenia ·ložísk antimonitu v Spiš
sko-gemerskom rudohorí je zrejmá závislosť 

rozs1rema Sb-min·eralizácie na priebehu a 
hlbkovej pozícii gemerických granitóv. Z po
znatkov ťažených ložísk vychodí, že maxi
mum koncent rácie Sb-zrudnenia sa sústre
ďuje prevažne 100-300 m od kontaktu gra
nitu s jeho plášťom. Pôvodná geologická idea 
vychádzala z priamej nadväznosti štruktúry 
Betliar-S traková na betliarsky gr ani ť v se-
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verovýchodne j časti skúmaného územia . Po
dľa toho sa predpokladalo a j pokračovanie 

doteraz overeného priebehu žilného ťahu 

smerom na severovýchod (obr. 1). Ako sme 
už spomenuli, na podklade vyzvanej polari
zácie sme v strednej časti lokalizovali hor
niny s grafitom. Po dôkladnej analýze fyzi
kálneho prejavu širokého pásma týchto hor
nín sa zistilo, že ho treba rozdeliť n a dva 
bloky (obr. 1) . Bloky sú oddelené zlomovou 

-------. 

+ + • 

+ • 

+ + 

+ + + + • 

• + 
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sv 

Obr. 2. Schematický rez skúmaného územia zostavený na základe výsledkov verti
kálneho elektrického sondovania (Steiner, 1983) a gravimetrie (Kurkin, 1983). 1 
Ag - reziduálne, 2 - Ílcg - vypočítané, 3 - meracie body VES, 4 - granit, 5 -
staršie paleozoikum, 6 - interpretovaný zlom 

Fig. 2. Schematic profile across the area investigated compiled from data of vertical 
electric sounding (Steiner, 1983) and gravimetrics (Kurkin, 1983) . 1 - Ílcg residual, 
2 - Ílcg computed, 3 - station of VES, 4 - granite, 5 - Lower Paleozoic sequence, 
6 - interpreted fault 
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líniou V-Z smeru. Grafiticko-sericitické fy
lity severne od uvedenej línie (v okolí kóty 
Hermitka - 738,4) sa vyznačujú okrem vy
sokých hodnôt zdanlivej polarizovateľnosti aj 
výraznou zápornou anomáliou spontánnej 
polarizácie, zmzenými hodnotami draslíka 
i tória a relatívne nízkym zdanlivým odpo
rom. 

Druhý blok hornín (južný) je typický len 
zvýšenými hodnotami koeficienta polarizova
teľnosti a ostatné príznaky sú v rámci nor
málneho poľa. Na základe geologickej veri
fikácie obidvoch litotypov sa zistilo, že se
vernejší typ má pelitický charakter bez vý
znamnejších znakov metamorfózy. Južnejší 
typ má zreteľne siltovcový charakter s počet
ným výskytom kremenných žiliek. 

Opísané rozdiely nás vedú k predpokladu, 
že geofyzikálnymi prácami sa overila vý
znamná tektonická línia pravdepodobne po
klesového (prešmykového ?) charakteru. 
Pozdlž nej došlo k poklesu juhovýchodného 
bloku, v ktorom granit vystupuje už v znač

nej hlbke . Potvrdzuje to povrchový vr t 
BS-1, v ktorom sa granit nezachytil a v ko
nečnej m etráži vrtu (501 m) sa nezistili žiad
ne kontaktné účinky na porfy roidy. Uvedený 
predpoklad potvrdili aj výsledky gravimetric
k ého prieskumu (diferenčná hustota = 0,09 
kg/dm3) a vertikálnej elektrickej sondáže 
(obr. 2). Schematický rez b etliarskym grani
tom ukazuje, že za spomínaným zlomom sa 
jeho vrchný okraj nedá sledovať (v reze sa 

kladie dôraz len na dve prostredia - granit 
a ostatné horniny). 

Je pravdepodobné, že v západnej časti úze
mia v oblasti kóty Vŕšok (545,6.) bližšie k po
vrchu vystupuje apofýza granitu, ktorá pod
m1enuJe priazni vy vývoj zrudnenia v stred
nej a možno i v západnej časti š truktúry 
Betliar-S traková. Anomálna koncentrácia 
K v tejto časti plochy sa môže interpretovať 
ako prejav granitizácie. Podľa výsledkov 
plošnej gravimetrie (Mikuška et a l., 1984) 
v tomto priestore nie je badateľné žiadne 
minimum tiaže. 

Takáto geologicko-geofyzikálna interpretá
cia významne prispieva i k posúdeniu vývoj a 
Sb zrudnenia smerom na SV od štruktúry 
Betliar-Strakavá. Pôvodný predpoklad pribú
dania Sb mineralizácie týmto smerom treba 
korigovať a jej prejavy s vysokými obsahmi 
zlata v oblasti kóty Pod holý vrch (523,8) sú 
preto neperspektívne. Tento vývoj potvrdzujú 
i banské p ráce, v ktorých sa Sb zrudnenie už 
nezistilo. 

Výsledky geofyzikálnych meraní podložené 
geologickými poznatkami zároveň naznačujú, 
že interpretovaná východozápadná tektonická 
línia môže byt zrudnená, hlavne na sprie
vodných sperených zlomoch, sulfidickým 
zrudnením. Tento predpoklad sa v súčasnosti 

overuje banskými prácami. 

Geofyzika Bratislava 
Geologický prieskum Rož1lava 
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PerKOHaJILHLie KH}l{CHepHoreOJIOľK'ICCKKe HCCJie,zwuaHKll H pa~KOHaJILHOe 
HCllOJIL30BaHKe cpe,n;LI 

O6IT(l111 OT'leT rrpe,n;JIO)KeHHb!M Ha 11H)KeHepHoreOJIOrJ1'1eCKOM Cl1MII031110 
no cny11a10 60-JieTHero 10611JieJ1 Mirnaaa MaTy.ny, ,!I0KT0p a HayK, 17 anpem1 
1984 ro,[(a B BpaTHCJiaBe, IIPHB0,[(11T KpaTKl111 o63op rrp11CJiaHHb!X p a60T 
K ,!laHH011 TeMe (Hane11aTaHHb!X B c60pHl1Ke Cl1MII03IDI) a TaK)Ke J'.I O no
Jl0)KeHHH HCCJie,n;oBaH1111 B ,n;aHH011 o6nac-m H HaMe11aeT n y TH ero ,11aJihHe11-
mero pa3B11Tl1JI. 

Regional engineering geological research and the rational use of 
environment 

The paper represents a comprehensive report presented on the Engineer
ing Geological Symposium organized to celebrate the 60th birthday of 
Prof. Ing. Milan Matula, DrSc. , on 17th April, 1984 in Bratislava. T he 
paper gives a summary of contributions presented in the theme and 
publisched in the Proceedings oí' the Symposium assuming the recent 
state of research pointing out the ways ot furlher development. 

Regionálny i nžinierskogeologický výskum a 
ochrana p rostredia sa dostávajú do popredia 
záujmu inžinierskej geológie najmä v posled
ných dvoch desaťročiach. Tento trend úzko 
súvisí s celospoločenským vývojom, ktorý 
speje k stále rozsiahlejšej exploatácii zdro
jov prírodného prostredia, pričom sa čoraz 
viac narúša jeho prirodzená rovnováha. 

Podmienky pre takýto trend vytvára a j 
stále vyšší stupeň rozvoja inžinierskej geoló-

gie. V ostatnom období sa v nej v m nohom 
pokročilo a t reba s uznaním konštatovať, že 
jubilujúci prof. M. Matula je jedným z naj
významnejších priekopníkov regionálnej in
žinierskej geológie v celosvetovom m eradle. 
Najmä jeho zásluhou vznikli aj u nás me
todiky hodnotenia a rajónovania územia pre 
rozličné druhy inžinierskych zásahov do pro
stredia, ako aj metodika hodnotenia zmien 
geologického prostredia v dôsledku t akýchto 
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zásahov. Rozpracovali sa aj metodické postu
py na hodnotenie územných celkov rozmani
tej taxonomickej úrovne na ich racionálne 
využívanie. Ale doteraz je málo regionálnych 
inžinierskogeologických podkladov umožňujú
cich takéto hodnotenie, najmä pri podrobnej
ších etapách územnoplánovacej, resp. in ves
tičnej prípravy. Aj keď sa v geologickej služ
be vyčlenila istá kapacita na regionálny inži
nierskogeologický výskum a mapovanie, 
z hľadiska súčasných potrieb takýchto pod
kladov je naďalej istý deficit, ktorý bude 
treba rýchlo odstrániť. Máme tu na mysli 
najmä inžinierskogeologické podklady na 
územnoplánovaciu prípravu na úrovni územ
nej prognózy a územného plánu sídelnéh0 
útvaru a zóny, ako aj podklady na optimál
ne situovanie v .;'kých inžinierskych stavieb, 
ako sú jadrové elektrárne, prečerpávacie 

vodné elektrárne a pod. 

Základne pojmy a predmet inžinierskej 
geológie 

V súvislosti s úlohami regionálnej inžinier
skej geológie pri racionálnom využívaní úze• 
mia treba v prvom rade ujasniť jej posta
venie v systéme geologických vied, resp. po
_stavenie inžinierskej geológie vôbec v systé
.me vied o Zemi a technosfére, ktoré sa na 
riešení tejto problematiky zúčastňujú. Okrem 
toho treba definovať aj niektoré nové pojmy 
(napr. inžinierskogeologické prostredie) a 
spresniť niektoré staršie, doteraz nie dosť 

jednoznačne definované pojmy, napr. inži
nierskogeologické procesy (Hrašna, Inžinier
skogeologické sympózium ... , 1984, s. 7-16). 

Formovanie vlastností hornín 

Hodnotenie vplyvu niektorých faktorov 
diagenézy a katagenézy na formovanie vlast
ností klastických sedimentárnych hornín (Ča
balová - Hyanková, ibid., s. 44-52) je na 
obr. 1, kde sú hodnoty sledovaných vlastností 
niektorých typov psamitických hornín Slo
venska. Ako vidieť, vek hornín podstatne 
vplýva na ich fyzikálny stav. Ale predpokla
dom takejto interpretácie je približne rov
n aká hibka, resp. teplota zóny formovania 
h ornín, ako aj podobnosť chemicko-minerál
neho zloženia pôvodných sedimentov. Svedčí 

o tom aj obr. 2, kde sú hodnoty charakte
ristík rovnakých vlastností pieskovca z poľ-

ského územia Svätokrížskych hôr (Peszot, 
1973), v ktorých sú hodnoty pórovitosti a 
nasiakavosti triasových hornín oveľa vyššie a 
hodnoty pevnosti podstatne nižšie a ko pri 
psamitických horninách rovnakého veku slo
venských K a rpát. 

Postupnú štadiálnosť diagenetických a ka
tagenetických zmien s hibkou, prejavu júcu sa 
v zmene minerálneho zloženia, štruktúry a 
pevnosti štruktúrnych väzieb, možno sledovať 

iba v územiach s jednoduchou geologickou 
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Obr. 1. Fyzikálno-mechanické vlastnosti p sa
mitických hornín Slovenska (Čabalová, Hyán
ková, 1984). 1 - pórovitosť, a - trias n = 15, 
b - krieda n = 24, c - paleogén n = 44 ; 2 -
hmotnostná nasiakavosť, a - trias n = 15, 
b - krieda n = 24, c - paleogén n = 44 ; 
3 - pevnosť v prostom tlaku, a - t rias 
n = 15, b - krieda n = 24, c - pa leogén 
n = 44 
Fig. 1. Physico-mechanical properties of 
psammitic rocks in Slovakia (Cabalová -
Hyánková, 1984). 1 - porosity, a - T riassic, 
n = 15, b - Creta ceou s, n = 24, c - Paleo
gene, n = 44, 2 - water absorption capacity 
in weight per cents, a - T riassic, n = 15, 
b - Cretaceous, n = 24, c - Paleogene, 
n = 44, 3 - simple compression strength, 
a - Triassic, n = 1.5, b - Cretaceous, n = 24, 
c - Paleogene, n = 14 
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Obr. 2. Fyzikálno-mechanické vlas tnosti psa 
mitických hornín Poľska (Peszot, 1973). 1 -
pórovitosť, a = kambrium n = 129, b -
devon n = 331 , c - trias n = 200, d - jura 
n = 232, 2 - pevnosť v prostom tlaku, a -
kambrium n = 90, devon n = 105, trias 
n = 263, jura n = 405, 3 - hmotnostná na
siakavosť, a - kambrium n = 90 b - devon 
n = 205, c = trias n = 243, d - 'jura n = 405 

Fig. 2. Physico-mechanical properties of 
psammitic rocks in Poland (Peszot, 1973). 1 
porosity, a - Cambrian, n = 129, b - De
vonian, n = 331, c - Triassic, n = 200, d -
Jurassic, n = 232, 2 - simple compression 
·s t rength, a - Cambrian, n = 90, b - De
vonian, n = 105, c - Triassic, n = 263, d -
Jurassic, n = 405, 3 - water absorption ca
pacity in weight per cents, a - Cambrian, 
n = 90, b - Devonian, n =-~ 205, c - Triassic, 
n = 243, d - Jurassic, n =0 405 

stavbou, kde sú sedimenty uložené v stra ti 
graficke.i postupnosti. Neplatí to napr. o fly
šových sedimentoch východného Slovenska, 
Poľska a ZSSR, lebo tam sú v dôsledk u tek
tonický ch procesov horninové komplexy p.o
premiestňované, staršie sedimenty ležia nad 
mladšími, a p reto sa až do hlbky cca 6 km 
podstatné rozdiely v minerálnom zložení ani 
vo fyzikálnych vlastnostiach hornín nepreja-
vu,iú. 

Ale ani pri normálnom vrstvovom slede ne
možno poznatky prenášať z jedného regiónu 
na iný mechanicky. N apr. v komplex e neo-
génno-paleogénnych sedimentov "l'an-šanu, 
ako uvádza A. T. Tardukulov (1975), sa 
v hlbke do 5 km prejavujú iba zmeny zodpo
vedajúce strednej zóne katagenézy, ale napr. 
v neogénnych sedimentoc]J. Východoslovenskej 
nížiny sa v hlbke do 4 km zistili nielen pre
ja vy diagenetických a katagenetických proce
cov, ale aj zmeny zodpovedajúce chlor i tickej 
zóne regionálnej metamorfózy (Ďurica, 1982). 
Príčinou zmien bol pravdepodobne vysoký 
geotermický stupeň (50 až 70 °C. km - 1) , vy
volaný prínosom tepla z hlbších častí zem
skej kôry (Čermák, 19'i5, in Ďurica , 1982). 

Z uvedenéh o vychodí nevyhnutnosť skúmnť 
fyzikálne vlastnosti sedimentov kom plexne, 
t. j. geologickohistoricky a regionálne , so zvá
žením osobitostí geologicko-tektonické ho vý
voja a stavby, ako aj ďalších zvláštností p2-
trogenézy. Platí to tak o skúmaní vlastností 
základovej pôdy, ako aj o vyhľadávaní ložísk 
nerastných surovín s požadovanými fy zikál„ 
n o-technickými paramet rami. 

Geotektonický vývoj a jeho odraz v stavbe 
porušenosti a v napätostných pomeroch hor
ninových masívov 

štúdium geologickohistorického, a najmä 
geotektonické ho vývoja horninového prostre
dia okrem odhaľovania zák oni to stí vzniku a 
ďalšieho formovania hornín a ich fyzik álnych 
vlastností pomáha odhaľovať aj ďalšie črty 

formovania súčasného st a v u všetkých zložiek 
inžinierskogeologického p r ostredia. Ide p redo 
všetkým o p orušenie hornín plika t-ívn ou a 
disjunktívnou tektonikou, plochami n espoji
tosti rozličnej genézy, n eotektonickú aj s ú
časnú aktivitu poh y bov, najmä pozd lž zlo
mov, s tým súvisiaci geomorfologický vývoj 
územia a geodynamický ch javov, ako a j vy
t várania podmienok výskytu a režim u pod
zemných vôd . 
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Obr. 3. Náčrt diskontinuít v modeli antikli
nály z ekvivalentného materiálu vytvorenej 
vertikálnymi silami (prekreslený podľa foto
grafie Gzovského, 1975). Silnejšie čiary vy
značujú významnejšie diskontinuity, podľa 
ktorých nastal pokles časti stropu vpravo 
hore (Ondrášik, 1984) 
Fig. 3. Sketch of discontinuities in the model 
of anticline composed of equivalent substance 
and produced by the action of vertical forces 
(after a photo by Gzovský, 1975). Heavy lines 
indicate the main discontinuities along which 
part of the top (right side above) subsided 
(Ondrášik, 1984) 

Veľký význam pri stanovovaní rez1mu sú
časných tektonických pohybov a napä tost
ných pomerov v horninových masívoch má 
najmä objasnenie spôsobu vzniku mladých 
geologicko-tektonických i morfoštruktúrnych 
jednotiek územia. Aplikácia nesprávnych 
modelov ich vzniku môže totiž viesť k ne
správnemu odhadu pohybových tendencií, 
charakteru a veľkosti napätí a v dôsledku 
toho aj k nesprávnemu zhodnoteniu podmie
nok výstavby veľkých inžinierských stavieb, 
ako aj celkovej stability územia. 

Na túto problematiku poukázal R. Ondrášik 
(ibid., s. 23-34) a na príklade Turčianskej 

kotliny predložil nový model vzniku a vývoja 
kotlín Západných Karpát. Vychádza pritom 
z dlhoročných vlastných výskumov v tejto 
oblasti, zo starších koncepcií a z práce E. R. 
Andersona et al. (1983), ktoré na obdobnej 
teoretickej báze vysvetľujú vznik kotlín v Ne
vade a Utahu. 

Na rdz<liel od doterajších kon cepcií, ktoré 
za zdroj tektonických síl považujú uvoľnenie 
tangenciálnych napätí po hlavnej fáze vrás
nenia alebo práve naopak (v zmysle novej 
globálnej tektoniky) tangenciálne napätia vy
volané zrážkou krýh zemskej kôry a subduk
ciou, v predloženom modeli sa ako prvotný 

zdroj pohybov uvazuJe tlak vrchného plášú1 
na zemskú kôru. Vlastný vznik kotlín a hor
stiev sa vysvetľuje ako výsledok klenbového 
výzdvihu a s ním spätého roztiahnutia zem
skej kôry, ktoré sa okrem jej plastického pre
tvorenia prejavilo (najmä v stropových čas

tiach klenby) aj vznikom nespojitých defor
mácií a relatívnymi poklesmi pozdiž vytvo
rených zlomov (obr. 3). Nastávali pritom ako 
pohyby po mierne uklonených šmykových 
plochách, tak aj klinové poklesávanie krýh 
podľa strmších zlomov, najmä v centrálnych 
častiach kotlín (obr. 4). 

Vplyv týchto pohybov na inžinierskogeolo
gické pomery a podmienky výstavby je evi
dentný. Pre javuje sa v zložitosti tektonicke j 
stavby územia a v diferencovaných pohy
boch nielen pozdiž zlomov v centrálny ch čas
tiach kotlín, ale aj v priľahlých horstvách. 
V dôsledku týchto pohybov vznikalo veľmi 

nerovnorodé pole napätí v horninových ma
sívoch: na pomerne malú vzdialenosť sa 
striedajú horninové masívy s rozličným cha
rakterom a j veľkosťou napätia. 

Seizmické pomery na území Bratislavy 

Podľa výsledkov pozorovaní (Brouček, ibid ., 
s. 17-22) možno na území Bratislavy očaká
vať maximálnu priemernú (regionálnu) inten
zitu zemetrasenia 6°MSK. Vyššia lokálna in 
tenzita (do- 7°MSK) sa maze vyskytnút • 
v miestach s málo pevnou základovou pôdou, 
s vysokou úrovňou podzemnej vody alebo na 
strmých svahoch. Takéto nepriaznivé lokali ty 
sú napr. v priestore medzi dunajskými m os
tami, kde je zasypané staré rameno Dunaja, 
a v okolí Suchého mýta, kde sú zasypané 
priekopy mestského opevnenia. Na petržal
skej strane je zvýšená intenzita zvyčajne 

v miestach s vyššie položenou hladin ou pod
zemnej vody, resp. s väčšou mocnosťou sú
držných zem ín s nízkou konzistenciou. 

Ale oproti teoretickým predpokladom sa 
v západnej časti mesta na pevných h orninách 
kryštalinika zistila vyššia intenzita ak o v sla
bo spevnených neogénnych sedimentoch, ako 
aj v území s pomerne mocnými zvodnenými 
kvartérnymi sedimentmi vo východnej časti 

mesta. 

Hodnotenie stability územia v inžiniersko
geologických mapách 

Na tento cieľ zostavil J. Rybár (ibid., s . 
35-43) tri typy máp mierky 1 : 10 OOO zo zo-
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suvného územia pri Trebeniciach (česká krie
dová tabuľa na styku s neovulkanitmi čes
kého stredohoria), kde svahové poruchy po
rušili cestu a železnicu: mapu inžinierskogeo
logic,ký~h pomerov, mapu faktor; <.?J: nepriazni
vo ovplyvňujúcich sta bilitné pomery a mapu 
inžiniersko-geologického rajónovania. 

V prvej mape zobrazuje typy horninového 
prostredia, zosuvy, pramene a zamokrené 
miesta: v mape geofaktorov stability okrem 
aktívnych zosuvov znázorňuje sklon povrchu, 
spádnice a pásma výverov podzemnej vody. 
Výsledná mapa špeciálneho raJonovania 
(obr. 5) rozčleňuje územie v závislosti od 
jeho stability na rajóny a podrajóny. Vysvet
ľujúca tabuľka (tab. 1) okrem kritérií rozčle
nenia obsahuje aj podmienky obnovy pre
v ádzky na železnici a ceste v pôvodných tra-
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sách, ako aj podmienky výstavby preložky 
železnice. 

Aj keď mapa inžinierskogeologických po
merov je obsahom iba na úrovni prehľadných 
máp, použitá väčšia mierka, ktorá umožňuje 

podrobne zobraziť javy geologického p rostre
dia, sa ukázala ako vhodný podklad na ob
jasnenie kvality inžinierskogeologického pro
stredia a spoločne s mapou geofaktorov sta
bili ty územia aj na zostavenie podrobnej ra
jonizačnej mapy stability územia. 

Inžiniersk~~q_iogickým mapovaním v sú
vislosti so stabilitou územia a ďalšími p roblé
mami spojenými s otváraním a prevádzkou 
uhoľných veľkolomov v severných Čechách 
(Marek, ibid., s. 53-59) sa preskúma l cha
rakter a mocnosť kvartérnych sedimentov, 
stanovila sa náročnosť ich rozpojovania a 
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O br. 4. Schematický profil Turčianskej kotliny v smere maximálnych ťahových na
pätí. Čiarkovane je vyznačená predpokladaná úroveň poklesmi neporušeného povrchu 
klenbového výzdvihu :zemskej kôry v priestore Malej Fatry, Turčianskej kotliny 
a Veľkej Fatry. N - sedimenty neotektonickej etapy vývoja, M - sedimenty pred
tektonickej etapy vývoja, K - kryštalinikum (Ondrášik, 1984) 

Fig. 4. Schematic profile of the Turčianska kotlina basin in the direction of maximal 
tensional forces. Dotted line means the presumed level of domatic crustal uplift 
undisturbed by downfaulting in the Malá Fatra Mts., Turčianska kotlina basin and 
Veľká Fatra Mts. area, N - sediments of neotectonic stage of development, M 
sediments of Pre-tectonic stage of development, K - crystaline (Ondrášik, 1984) 
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Tab. 1 

Podmienky obnovy pre-
Stabilné pomery územia vádzky železnice a ces- Podmienky výstavby 

ty v pôvodných trasách preložky železníc 

[ rovinné až mierne svažité územia (sklon 
výstavba realizovateľná 0-8°) pokryté fluviálnymi a deluviál-

nymi uloženinami bez osobitných opatrení 

obnova nie je nevyhnut-
nutná, komunikačné te- pri návrhu železnič-

mierne svažité územie (sklon 5-8°) po- lesá nie sú porušené ného telesa treba po-

kryté deluviálnymi uloženinami, sčasti aj čítať so zhoršenými 

reliktnými hmotami fosílnych zosunov vlastnosťami relikt-
ných hmôt fosílnych 
zosunov 

svažité územie (sklon 8-10°) pokryté 
hmotami zosuvov v súčasných prírod- treba sa vyvarovať nevhodných zásahov 

ných p odmienkach pok ojných do stabilitných pomerov 

1 svažité územie (sklon 10-15°) pokryté 
hmotami dočasne pokojných zosuvov najprv treba zvýšiť stabilitu územia účin-

nými sanačnými opatreniami a vyvarovať 

svažité územie (sklon 10-15°) pokryté 
1 

Sét nevhodných stavebných zásahov 

hmotami aktívnych zosuvov 

w 
"' o 

;s; 
~· 
(1) -, 
e, 
s· 
c,, 

o 
" .... 
:" 
,_ 
<o 
00 
<.n 



M. Hrašna: Regionálny inžinierskogeologický v ýskum 351 

ich hydraulická funkcia vo vzťahu k podmien
kam odvodnenia ťažobnej jamy. Ale postup
ne sa ukázala nevyhnutnosť orientovať celý 
výskum aj mapovanie najmä na problema-
1.iku stability pozdlž -,,.Glkr.a:ia Krušných~ hôr, 
ktorá sa stala limitujúcim faktorom ťažby 

smerom k horstvu. Pritom sa ukázala nedo
statočnosť základného geologického a ložisko
vého prieskumu, najmä pokiaľ ide o tekto
nické pomery, ktoré s problematikou stabi
lity územia bezprostredne súvisia. Okrem 
toho sa museli riešiť aj ďalšie otázky súvi
siace s ťažbou, napr. preložky inžinierskych 

s 

$ 

500m 

sietí, vhodnosf vyťaženej odkrývky do násy
pov a pod. 

Geologické a životné prostredie 

Zmeny geologického a krajinného p rostre
dia v dôsledku ťažby uhlia v podkrušnohor
skej panve (Stovíček, ibid., s. 60-63), ako aj 
opatrenia na ich zamedzenie alebo sanáciu 
schematicky znázorňuje tab. 2. Z nej vidieť, 

že antropogénne zmeny geologického prostre
dia nevznikajú iba priamou činnosťou člove
ka, ale často sprostredkovane, prostredníc
tvom zmién rozličných zložiek krajinného 
prostredia. Naopak, kvalitu týchto zložiek 
môže podstatne ovplyvňovať geologické pro
stredie a jeho zmeny. 

To je jeden z dôvodov, prečo sa v inžinier
skej geológii v ostatnom období začali zložky 
geologického prostredia, resp . ich rozmanité 
v lastnosti, hodnotiť ako faktory ovplyvňujúce 
kvalitu životného prostredia. Problematikou 
ich hodnotenia a zobrazovania v tzv. mapách 
geofaktorov životného prostredia sa zaoberá 
M. Zeman (ibid., s. 64-67). Takéto mapy, 
zostavené v mierke 1 : 23 OOO, na jednej stra
ne obsahujú čiastočne zjednodušené úd:ije 
poskytované bežnými mnohoúčelovými inži
nierskogeologickými mapami (napr. iba 20 
skupín hornín) , ale na druhej strane sa v nich 
zobrazujú aj niektoré ďalšie údaje d ôležité 
z hľadiska využívania územia (bonita poľno

hospodárskej pôdy, zalesnené plochy, znečis

ten é podzemné vody a vodné toky, zdroje 
ich znečistenia a pod.). 

Takáto zjednodušená komplexná informá
cia, umožňuj úca rozhodovanie o racionálnom 
spôsobe využitia územia, je určená najmä na 
oblastné plánovanie, resp. prvé etapy územ
ného plánova nia. 

Inžinierskogeologická optimalizácia 

Aplikáciou metodilq in žinierskej optimali-
1 - zácie na úrovni prehľadných máp na územ-

Obr. 5. Mapa inžinierskogeologickej rajomza- nú prognózu veľkého územného celku sa za-
cie zosuvného územia pri Trebeniciach. I-1, oberá J. Vlčko (ibid., s. 68--73). Rozdelil geo-
I-2, II, , III-1, III-2 - rajóny a podrajóny faktory podľa ich vplyvu do troch kategórií: 
(pozri tab. 1); 1 - plocha sanovaná roku I. faktor využitie územia negatívne neo-
197o, 2 .:_ návrh preložky trate vplyvňuje, resp. ho ovplyvňuje zanedbateľne; 
Fig. 5. ;Map of engineering geological cate-
gorization of the Tfebenice landslide area. II. faktor obmedzuje využitie územ ia: po-
I-1, I-2, ! II, III-1, III-2 _ areas and subareas trebné sú rozmanité inžinierske opa trenia, 
(see Tab. 1), 1 - territory maintained in ktoré zvyšuj ú náklady na výstavbu; 
1970, 2 :__ proposed railway relay III. faktor ohrozuje alebo znemožňuje vy-



Druh činnosti 

premiestňovanie 
sídiel, komunikácií, 
inžinierskych sietí, 
vodných tokov 
a nádrží 

vytváranie 
ťažobných jám 
a výsypiek 

spaľovanie uhlia 
v priemysle, 
energetike a 
v domácnostiach 

Zmeny geologického a k r ajinného prostredia v dôsledku povrchovej ťažby uhlia 
a jeho využívania v energetike, priemysle a v domácnostiach 

Changes of geological and ecological environment due to surficial coal mining 
and its use in power production, industry and households 

Zmeny geologického prostredia, ovzdušia a vegetácie 

priame 

zmeny napätostných pomerov aktív
nych a pasívnych síl na svahoch ná
chylných na zasúvanie 

, I zmeny v úrovni a prúdení podzem-
; ných vôd 

- zmeny mikroklímy a exhalačných po
merov 

1

- zabratie poľnohospodárskej a lesnej 
pôdy, podstatné odstránenie vegetácie 

- zmeny morfologických pomerov 
- zmeny napätostných pomerov 
- zníženie hladiny podzemných vôd čer-

paním 
- odstránenie vegetácie aj pôdy 

- zvýšenie prašnosti ovzdušia 
- zvyseme obsahu S02 v ovzduší a 

H2S04 v zrážkach 

nepriame 

- zmeny vlastností hornín 
a podzemnej vody 

- vznik geodynamických 
javov 

- znečistenie atmosféry 
a geologického prostredia 

- nal"ušenie ekologických 
pomerov a vegetácie 

- zmeny hydrogeologických 
pomerov 

- stláčanie hornín pod vý
sypkami, vznik bažín a 
beztokových jazier v ich 
predpolí 

- vznik geodynamických ja
vov (napúčanie, nakypre
nie, erózia, sufózia, zasú
vanie) 

1- narušenie vegetácie, príp. 
až zánik lesov (najmä 
ihličnatých) 

- zvýšenie povrchového od
toku a er ózie 

- zvýšenie agresivity pod- 1 
zemnej vody 

Tab. 2 

Opatrenia na zamedzenie 
alebo sanáciu zmien 

technické opatrenia na 
zamedzenie znečistenia 
atmosféry aj hydrosféry 
(filtre, čistiarne odpado
vej vody a pod.) 

- úpravy povrchu 
- rekultivácia výsypiek 

a ťažobných jám 

- technické opatrenia na 
zamedzenie znečistenia 
ovzdušia (filtre a pod.) 

- výsadba odolných druhov 
vegetácie 
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uži tie ú zemia: vyu žitie je m ožné len za cenu 
neúmerne vysokých nákladov alebo znehod
notenia iných potenciálov ú zemia (ložísk n e
rastných su rovín , poľnohospodárskej pôdy a 
pod.) . 

P ríklad k onkrétneho zatriedenia geofakto
rov na uvažovanej úrovni inžinierskogeolo
gickej optimalizácie uvádza tab. 3. 

Výsledná vhodnosť územia na urbanistic
kú výstavbu sa vyjadru.',e kvantitatívne ako 
súčin bodového ocenenia faktorov v rámci 
kategórií a ich váhy stanovenej metódou pá
rového porovnania (podľa Fullera, 1963). Prí
k lad mapy zoslavenej týmto spôsobom je na 
o br. 6. 

Okrem spomenutých aplikácií nachádza re
gionálny inžinierskogeologický výskum a ma
povanie v súčasnosti významné uplatnenie aj 
pri ďalších špeciálnych spôsoboch hodnoteni3. 
geologického prostredia. Ide najmä o široko 
k oncipovaný regionálny výskum podmienok 
výs tavby jadrových elektrární, inžiniersko
geologický výskum a mapovanie pre výstav
bu vodných diel a pod. 

Mnohoúčelový a špecializ:,:,va 01) inžinier:,ko
geologický výskum 

P r i akomkoľvek inžinierskogeologickom vý
skum e v súčasnej etape rozvoja spoločnosti 

a in žinierskej geológie treba geologické pro
stredia ako zložitý a veľmi dynamický systém 
hodnotiť vždy komplexn:, mnohoúčelovo aj 
špecializovane, s dôrazom na hlavné poten
ci ály, resp. geobariéry, t. j. priaznivé aj limi
tu júce geofaktory využívania prostredia. 

Tieto dva prístupy - mnohoúčelový a špe
cializovaný - sa navzájom nevylučujú, ale 
doplňajú. Pri základnom inžinierskogeologic
kom výskume a mapovan í treba hodnotiť 
ú zemie najmä mnohoúčelovo, avšak aj s pri
h liadnutím na podmienky výstavby rozlič
ných druhov stavieb (občianskych, priemys
lových, dopravných a pod.) . 

Naopak, pri špecializovanom inžiniersk o
g eologickom výskume a mapovaní (vykoná
v anom už podrobnejšie na konkrétne účely) 

t re ba klásť dôraz najmä na špeciálne za
merané hodnotenie prostredia. Pritom však 
vždy treba vychádzať zo systémového pohľa
d u na súvislost i všetkých zložiek inžiniersko
geologického prostredia, ktorý umožňuje jeho 
predchádzajúce regionálne a mnohoúčelovo 

orientované základné zhodnotenie. 
V obidvoch prípadoch (pr i mnohoúčelovom 

aj špeciálne orientovanom výskume) sa 
v ostatnom období začínajú uplatňovať roz
ličné matema ticko!ogické operácie s využitím 
výpočtovej techniky. Okrem dnes už bežných 
štatistických a korelačných výpočtov alebo 
faktorovej analýzy ide predovšetkým o inži-

l , 6 8 10 km 

1+- *7 7 

1 ,j, l e 

Obr. 6. Vhodnosť územia pre výstavbu . la -
vhodné územie z,· hľadiska inžinierskogeologic
kých podmienok urbanizácie (~ 20 bod ové 
ocenenie), l b - vhodné územie, využitie li
mituje vplyv geopotenciálových fakto rov, 2 -
podmienečne vhodné územie (bodové ocene
nie 21-30), 3 - nevhodné územie (bodové 
ocenenie s; 31). Limitujúce faktory geologic
kého p rostredia, 4 - sk lon n ad 14°, 5 - aktív-, 
ne svahové pohyby, 6 - ložisk á ner astných 
surovín III. k ategórie, 7 - poľnohospodárske 
pôdy II. a III. k a tegórie, 8 - prírodné r ezer
vácie II.-III. kategórie 
Fíg. 6. Suitability of t e rritory for construction. 
la - area w ith suitable engineering geolo
gical conditions for urbanization (~ 20 points 
estimate), ab - suitable area w here its use 
is limited by géopotentia l factors, 2 - con 
ditionally sui table area (21-30 points estimate), 
3 - unsuitable area ( e:: 31 points estimate. 
Limiting factors of the geological environ ment: 
4 - 14° slope, 5 - active slope movements, 
6 - mínera! raw material deposits of 3rd 
category, 7 - a gricultural soil of 2nd an d 
3rd category, 8 - natural reservation of 2nd 
and 3rd category 
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Faktory 

Kategórie 

I. 

II. 

---

III. 

Kategorizácia faktorov geologického prostredia (Vlčko, 1984) 
Categorization of factors of the geological environment (Vlčko, 1984) 

Poľnohos-
Pod- Geodyna- podárska Základová zemná Reliéf mické pôda Nerastné suroviny pôda voda (o) 

javy (bonitná 
(m) trieda) 

piesčité a 
5 prognózne ložiská stavebných štrkovité > 10 < 6 - surovín zeminy 

1 stab_ilizo-
stredné ložiská stavebných súdržné zeminy a surovín (bez výrobní) a 

ťažko rozpojiteľné 5-10 6-14 3-4 
veľké nevyužívané ložiská 

skalné horniny 1 vane 
stavebných surovín 

neún osné a 
vysoko 

aktívne a rudné a nerudné suroviny, 
tlačiteľné 

ložiská uhlia, väčšie a stredné zeminy, < 5 > 14 dočasne 1-2 ložiská stavebných surovín 
neuľahnuté pokojné 1 s výrobňou násypy, navážky 

1 a pod . 
i 

Tab. 3 
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Prírodné 

1 

rezervácie 
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nierskogeologickú optimalizáciu pri hodno
tení využiteľnosti územia, ktorú dnes už mož
no využiť v rozličných štádiách územnoplá
novacej prípravy, ako aj na rozmanité .špe
ciálne spôsoby využitia územia. 

P rognostické úlohy inžinierskej geológie 

Záverom treba pripomenúť, že inžinierska 
geológia je nielen diagnostická veda, t. j. 
zisťujúca iba súčasný stav kvality inžinier
skogeologického prostredia, ale najmä prog
nostická veda. Predmetom jej prognózovania 
s ú najmä nežiadúce geologické a inžiniersko
geologické procesy, ktoré môžu ohrozí ť inži_
nierske diela, resp. súčasný alebo plánovaný 
spôsob využitia územia. To treba mať na pa
mäti pri každom druhu inžinierskogeologic
kého výskumu a prieskumu, teda aj pri re
gionálnom inžinierskogeologickom výskume 
a mapovaní. 

Pioniersku prácu v inžinierskogeologickej 
prognostike vykonal prof. M. Matula (1972, 
1978), ktorý sforrr.rnloval základné východiská 
prognostického hodnotenia krajinného pro
stredia z hľadislfä jeho racionálneho využitia 
i ochrany. Hlavn é typy prognóz, ktorými by 
sa inžinierska geológia mala zaoberať : 

1. prognózy prirodzených zmien v geologic
k om prostredí spôsobených prírodnými fak
tormi, t. j. bez účasti človeka; 2. prognózy 
vplyvu geologického prostredia na inžinierske 
diela (a - priame krátkodobé, b - priame 
dlhodobé , c - nepriame dlhodobé) ; 3. prog
nózy zmien v geologickom prostredí vyvola
ných ľudskými zásahmi (a - zmeny bezpro
stredné, b - priame dlhodobé zmeny, c -
nepriame dlhodobé zmeny). 

Prvý typ prognóz je v geológii už známy 
a bežne sa používa ako extrapolácia geolo
gického vývoja pri očakávaní prirodzených 
zmien v geologickom prostredí. Druhý typ 
prognóz tvorí súčasť posudkov a projektov, 
v ktorých sa hodnotia nielen súčasné pod-

I v a n M a r u š i a k : Geotermický výskum 
Západných Karpát - etapa 1970- 1980 (Bra
tislava 8. 11. 1984) 

V rokoch 1970 v rámci úlohy Základný 

mienky výstavby inžinierskych diel, ale aj ich 
trvácnosť a bezpečnosť. Ale doteraz n ie s,J. 
dostatočne re zpracované metód y p rognózy 
dlhodobých vplyvov geologického prostredia 
v regionálnej mierke ani metódy prognóz 
tretieho typu. Od dôsledného riešenia t ej to 
úlohy bude závisieť aj úspešný rozvoj inži
nierskej geológie ako jednej zo základných 
vied o prostredí. 

Recenzoval J. Vlčko 
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ZO ŽIV O TA SPOLOČNOS TI 

výskum priestorového rozloženia zem ského 
tepla v Zápa dný ch Karpatoch (Geofyzika, 
n. p., Brno, závod Bratislava) spracovali geo
termické úda je z hlbokých vrtov na ú zemí 
Západných Karpát. Výsledkom toho je zo-
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s tavenie regionálnej teplotnej mapy z rozlič

ných hlbkových úrovní, upresnenie regionál
nej mapy povrchového tepelného toku a cha
r akteristika geotermálneho poľa Západných 
K a rpát. Detailný výskum geotermického poľa 
autori urobili v stredoslovenských neovulka
n itoch, vo viedenskej panve, vo východoslo
venskej panve, v podunajskej panve a v ob
lasti komádianskej vysokej kryhy. Geoter
m ické údaje, spolu s najnovšími poznatkami 
o štruktúrno-geologickej stavbe, sa využili 
pri geofyzikálnom výskume hydrogeotermál
nych štruktúr a ich ocenení z hľadiska p er
spektívy získania nových zdrojov geotermál
nej energie, pre výpočet geotermického mo
delu Západných Karpát a pre štúdium vzťa
hu geotermického poľa k stavbe a dynamike 
zemskej kôry. Výsledky geotermického vý
skumu Západných Karpát majú mnohostran
né použitie v praxi a tvoria bázu pre ďalší 

základný i aplikovaný geotermický výskum. 

P e t e r M u š k a - J o z e f V o z á r : Paleo
m agnetický výskum kryštalinika Západných 
Karpát (Bratislava 8. 11. 1984) 

K ryštalinikum tatrika a jeho obal predsta
vuje relatívne najstabilnejšiu časť Západných 
K arpát (in lit. chápané ako autochtón). 
Všetky ostatné jednotky - fatrikum, vepori 
kum, hronikum a gemerikum sú v alochtón
n ej pozícii vo vzťahu k tatriku. Aby sme zís
kali údaje o relatívnom vzťahu jednotlivých 
blokov tatrika voči sebe, ale i voči ostatným 
jednotkám veporika, vy brali sme kryštali
n ikum tatrika pre štúdium stredných sme
rov remanentnej magnetickej polarizácie 
(RMP). Veporikum, najmä jeho severná časť, 

predstavuje v súčasnej stavbe (ale predpo
k la dá sa, že i v pale otektonickej situácii po
čas alpínskeho orogénneho vývoja) jednotku 

najbližšie situovanú k tatriku. Za základ štú
dia sa brali len staropaleozoické súbory va
risky metamorfovaných sedimentov a vulka
nitov a variské granitoidy . 

Analyzovaním výsledkov paleoma gnetické
ho výskumu sme dospeli k nižšie u vedeným 
údajom. Považský Inovec (metamorfované 
kremence): Ds = 189,0° ; Is = +25,9°, a-95 = 
= 39,9°. Tríbeč (ruly, migmatity, pararuly 
a amfiboli ty): Ds = 349,8°; Is = +51,9° ; 
a-95 - 21,7°. Malá Fat ra (granitoidy) : 
Ds = 207,8°; Is = -54,9°; a-95 = 10,2°. Nízke 
Tatry (granitoidy ďumbiersky typ): 
Ds = 70,7° ; Is = + 83,3°; a -95 = 15,0°. Ve
porské vrchy (metamorfované sedim enty a 
acídne vulkanity): Ds = 80,5° ; Is = +n,2°; 
a-95 = 13,1 °. 

Strednokriedové procesy a mladšie pochody 
minimálne postihli kryštalinikum tatrika a 
severnej časti veporika (relatívne nízky 
t eplotný gradient, nižšie stupne r egionálnej 
metamorfózy, chýbanie výraznejších prejavov 
granitoidných intruzív a lpínskej etapy). Pre
to nedošlo k výraznejšiemu ovplyvneniu pa
leomagnetického charakteru skúmaných hor
nín. Na rozdiel od alpínskeho orogénu sa 
variský cyklus v Západných Karpa toch vy
značuje výraznou regionálnou metamorfózou 
a plutonizmom. Na základe týchto konštato
vaní (v súlade s testami stability a výsled
kami štúdia fázových zmien minerálov) po
važujeme stredné smery RMP jednotlivých 
blokov kryštalinika tatrika a sever nej časti 

veporika za syngenetické a odvodzujeme ich 
od variskéh o orogénu. Ich priemerné hodnoty 
orientácie vektora RMP by mali mať rov
naký smer. Keďže výsledky, ktoré sm e zistili 
poukazujú na rozdielne h odnoty smerov 
RMP, vysvetľujeme to v zhode s geologický 
mi údajmi ako dôsledok alpínskej tektoniky, 
najmä pohybu jednotlivých blokov, k torých 
základom sú kryštalické jadrá. 
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AKTYa.JibHbie npo6JieMbl JIH>Keaepaoii: reOJIOrJIH n ťH~poreOJIOľHH IIPH p e 

meHHH 3a~aq CTpOHTeJibCTBa 

06pa6oTaHbl .11 KOMCHT.11POBaHbl OCHOBHb!e Mb!CJI.11 .113 12 pa60T TeMa

T.11<ICCK.11 Harrp aBJICHHb!X Ha 3 a):(a<J.11 .11HlKCHepHoreOJIOľ.11'-ICCKOťO .11CCJie~oBaHJcUI 

~ JIH P a3Hb!X TJ1!!0B CTp0 .11TCJibCTBa. A m w .113 rrpo6JieM BKJIIO'-!eHHb!X B pa60Tbl, 

OTpalKaeT caMbie aKTYaJibHbIC 3a):(a'-!.11 J1HJKeHepHOľCOJIOľ.11'-!CCKOH pa3B C):(K.11, 

Bb!TeKalOIIViC J13 Tpe6oBaH.11H rrpoeKT11pOBil\.l1KOB ):\JIH pa3Hb!X THIIOB B Ha

TOHil\ee apeMll peaJlJ13l1pOBaIIHb!X-IIOCTPOeK. 

Actual problems of eng-ineering geology and hydrogeology in the solution 
of tasks of civil engineering 

In the comprehensive r eport presented on Engineering Geological 
Symposium organized at the occassion of Prof. Ing. M. Matula DrSc's 
60th birthday, the most substantial ideas from 12 contributions are 
treated and commented. These contributions turned attention to the task 
of engineering geological and hydrogeological research for vgrious 
branches of civil engineering. An analysis of problems contained in 
contribution s reflects the most actual t a rgets of engineering geological 
research resulting from the requirements of designers for va rious kinds 
of constructions realized currently. 

Analyzovať tesnú spätosť a tradície in
ži nierskogeologického a hydrogeologického 
prieskumu pre stavebníctvo asi ani netreba, 
veď bez nadsádzky možno konštatovať, že 
vznik a vývoj inžinierskej geológie si vyžia
dali aktuálne potreby každodennej praxe na 
staveniskách najrozmanitejšieho charakteru. 
Práve v stavebnej praxi sa najmarkantnejšie 

prejavila potreba inžinierskogeologického a 
hydrogeologického hodnotenia územia bezpro
stredne aplikovateľného v jednotlivých štá
diách projektovej prípravy stavieb. 

Význam inžinierskogeologického prieskumu 
a hodnotenia územia stavenísk n arastal 
úmerne s náročnosťou projektovaných stavieb . 
Ale postupom čas u sa ustálil tradičný okruh 
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inžinierskogeologických problémov špecific
kých pre základné obory stavebníctva - pre 
pozemné, priemyslové, dopravné, hydrotech
n ické aj podzemné stavby. Najpodstatnejšie 
zása dy metodiky inžinierskogeologického prie
skumu pre základné druhy stavebníctva sa u ~ 
sformovali a charakterizujú ich viaceré prí
ručky a učebnice, ktoré sa však na základe 
nových skúseností a náročnosti riešených 
pŕoblémov doplňajú a spresňujú. 

Okruh sfér spoločensko-technickej činnosti 

vyžadujúcich odborné inžin ierskogeologické 
hodn otenie sa ďalej rozširu je. Hneď v ú vode 
chceme poukázať na netradičné a metodicky 
sa iba fo rmujúce smery inžin ie r skogeologic
kého p r ieskumu, ako je nap r. inžinierskogeo
logický prieskum pre sanáciu a rekonštrukciu 
h istori ckých pamiatok , ako aj p r ieskum pre 
r ealizáciu odvalov banske j h lušiny a p riemy
selnéh o odpadu. 

lnžinierslrngeolog·ický prieskum pre sanacm 
a rekonštrukciu historických pamiatok 

Napriek tomu , že sa p rieskum takéhoto za 
m erania sporadicky vykonával a j v minulosti, 
aktuálnosť p roblemat iky sa výrazne prejavila 
n a jviac v p oslednom období v súvislosti s no
vými a spektmi modernej výs tavby, vp lýva
jú cimi na dlhodobú stabilitu historických 
objektov (napr. náročné pozemn é stavby 
v historických jadrách miest, negatívn e 
vplyvy výstavby a prevádzky diaľnic, letísk, 

podzemných stavieb atď. ) . Osobitosti a zá
kladné črty metodiky inžinierskogeologického 
prieskumu pre sanáciu a r ekonštruk ciu his 
torických pamiatok na základe bohatých ú da
jov z literatúry a siplikácie vlastných poznat
kov zo štúdia podobnéh o charakter u zhrnul 
J. Malgot (Inžinierskogeologické sympó
zium ... , 1984, s. 74-87) . P oukazuje n a t o, že 
hlavnou úlohou prieskumu je zistiť podmien
ky, faktory a príčiny porušenia študovaného 
histor ického objektu. Keďže príčinou poruše
n ia nemusí --by·ť iba negatívna interakcia 
s vlastným geologickým prostredím , nie je 
inžinierskogeologický prieskum realizovateľný 
bez úzkej spolupráce s r adom špecialis tov 
z rozličných odborov (ta b . 1). Vlastný inži
n ierskogeologick ý prieskum vychádza z pred 
stavy, že p oruchy sú dôsledkom negatívnych 
zm ien geologického p rost red ia, a pre to sa za
mer iava predovšetkým na prieskum zm ien 
zloženia a vlastností zák ladovej p ôdy (zvetrá
vanie pod základia, presa danie spraše, sufózia, 
podkopanie a p oddolovanie územia), p rieskum 
zmien h la diny podzemnej vody (jej zvýšenie, 
resp. zníženie), na posudzovanie v ply vu 
zmien napätostn ého stavu v základovej pôd ,~ 
(zväčšenie zaťaženia základovej pôdy pri sa
nácii, nerovnomerné sadnu tie), vplyvu zmien 
stability svahov (gravitačné p ohyby blokové
ho typu, zosuv n é pohyby), ako aj p osudzova
nie vp lyvu dynamických účinkov (zemetra
senia, umelé o trasy). Iba objektívne zhodno
tenie príčin porušenia objektu dovoľuje vy
pracovať n ávrh na jeho efektívnu san áciu. 

Prieskum na zisťovanie príčin por ušenia h i storického ob j ek tu 
(podľa Malgot a, 1984) 

Investigation s aim ed to state t he cause s of failu r e of a histor ical object 
Tab. 1 

Typ prieskumu 
1 

Náplň prieskumu 

Analýza zmien konštrukčného m ater iálu 
Stavebno- technický v čase 

Š' údium ú prav n osn ých k onštr uk cií 
v minulosti 

Archi tektoni cko-historický 
1 

P rehodnotenie ú daj ov o poruchách objektu 
v minulost i 

Geotechnický 
1 

Analýza správnosti založenia objektu 

Inžinierskogeologický 
1 

Analýza zmien geologick ého p rostredia 
1 - ----~ 
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Inžinierskogeologické hodnotenie realizácie 
odvalov banskej hlušiny a priemyselného 
odpadu 

Napr iek tomu, že táto problematika okrem 
inžinierskej geológie patrí aj do náplne via
cerých oborov, považovala sa vždy za viac
menej okrajovú a jej vplyvu sa neprikladal 
mimor iadny praktický význam. Nesporne to 
súviselo s faktom, že sa haldy vytvárali 
v p riestoroch mimo aktívneho dosahu sta
vebnej činnosti a ich prípadné porušenie ne
malo z praktického hľadiska nijaký negatív
ny vplyv. Až v súvislosti so stálym zmenšo
vaním priestorov na ich zriaďovanie a s čoraz 
násto j čivejšími otázkami: ochrany životného 
p rostredia a s priámyrri negatívnym mecha
nickým vplyvom háld na priľahlé stavebné 
d iela v oblasti ich vzá jomného kontaktu sa 
začala te jto problematike venovať zaslúžená 
pozornosť. Azda n a.1vyra7neJs1m impulzom 
bola p rietrž hrádze v bočnom údolí rieky 
Nitry, do ktorého sa naplavoval popolček 

z tepelnej elektrárne v Novákoch . Prívalová 
vln a vody a popolčeka výšky 10- 12 m za
plavila údolie a vyznela do vzdialenosti 
5- 6 km. Koryto r ieky sa zdvihlo o 0,5 m a 
na dlhší čas sa znehodnotila riečna a pod
zemná voda, ako aj priľahlá poľnohospodár
ska pôda až do vzdi_alť.1:10sti 110 km (Letko, 
Matys, Ťavoda, 1980). 

Je pochopiteľné, že starosti so zriaďovaním 
odvalov a h áld sú najaktuálnejšie v oblas
tiach s intenzívnou banskou činnosťou, resp . 
v okolí rozsiahlych priemyselných aglomerá
cií. Ostravsko, s významnou koncentráciou fa .. 
žobného priemyslu a s ním súvisiacich zl.o
žiek, patrí z tohto hľadiska asi medzi naj
charak teristickejšie územia. Podľa orientač
ných údajov je tu okolo 452.106 m 3 hlušiny 
uloženej v BO evidovaných odvciloch. Na zá
k la de anal ýzy stabÚity viacerých z nich d0-
spel J. Nešvara (ibid., s. 160-169) k poznat
ku, že deformácia okrajov odvalov zásadne 
závisí od povahy podložia a intenzity sypa nia 
hlušiny. Podľa cl1.arakteru podložia rozlišuje 
odvaly na stabilnom podloží (mocná vrstva 
štrku, karbónske horniny), v ktorých sa až 
do výšky 80 m iba pomaly tvaruje odval od 
vl astnej hmotnosti bez výraznejšej zmeny 
pôvodnej formy, a na odvaly n a relatívne 
nestabilnom podloží (ílovec kriedy, paleogénu 
a lebo neogenu, príp. kvartérne súdržné sedi
menty), ktorých stabilita úzko súvisí s výško11 
odvalu a rýchlosťou pr.ifažovania. Po prekro
čení kritickej výšky (okolo 20 m na neogén-

nom podloží, 25-30 m na kriedovom ílovci) 
nastáva subhorizontálny posun čela odvalu 
a vytvára sa lomený svah (obr. l a). Tieto 
prejavy sú oveľa intenzívne jšie pri vyšších 
odvaloch, kde v dôsledku vyššieho pórového 
a celkového napätia nastáva plastizácia väč

šej oblasti podložia a intenzívnejšia defor'má 
cia p redpolia odvalov do v zdialenosti 2,5 až 
10 m. Deformá cie tohto druhu v predpolí od
valu NHKG výrazne porušili viaceré objekty 
(obr. lb). 

Širšia analýza stabilitných problémov viedla 
k praktickému záveru, že medzná výška od 
valov v mies tnych podmienkach na n eogén
nom íle je _20 m. Pri vyšších odvaloch treba 
počítať s deformáciami, k torých charak ter a 
dosah sa doteraz zvyčajne určujú iba m etó
dou analógie a kvalifikovaného odhadu , p re
tože bežné výpočtové modely nie sú vhodné 
a určovať vstupné údaje n a tieto výpočty je 
problematické (pre značnú heterogénnos ť m a 
teriálu odvalov). 

Inžinierska geológia v pozemnom a priemy
selnom stavebníctve 

Ako sme u ž uviedli, aj trad i čný inžinier
skogeologický výskum p re rozličné druhy sta
vieb nadobúda nové •aspekty podmienené n á
ročnosťou projekčných zámerov, ale a j po
žiadavkami n a maximálnu detailnosť a sú
časnú ekonomickosť prieskumu. Sotva dnes 
obstojí staršia predstava o tom, že v pod
state najjednoduchšie sú in žinierskogeologické 
problémy pri pozemných a p riemyslových 
stavbách. Stačí len spomenúť n ároky, aké n a 
inžinierskogeologický prieskum dnes klad ú 
proj ekty rozsiahlych sídlisk v zložitých prí
rodných pomeroch (napr. v Handlovej , Koši
ciach, Zvolene a i., Nemčok, 1982) alebo pro
jekty priemyslových komplexov, medzi ktoré 
možno zaradiť aj extrémne náročné posudzo
vanie základových pomerov pre výstavbu 
jadrových energetických zariadení (Otepka
ka - Hošek - Brašna, 1981). Zaužívané po
sudzovanie stability územia, únosnos ti a stla
čiteľnosti základovej pôdy a hydrogeologic
kých pomerov sa v takýchto prípadoch do
stáva na kvalitatívne vyššiu úroveň, prípadne 
hodnotenie niektorých, často viac-menej sche
maticky posudzovaných čŕt prírndného pro
stredia (napr. neotektonickej aktivity častí 

územia, jeho seizmicity), sa d okonc a stáva 
ro zhodujúcim kritériom pre realizáciu istých 
druhov pozemných a priemyslových stavieb 
(napr. jadrových energetických zariaden í) . 
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A le nemení sa iba druh a rozsah problémov 
p osudzovaných inžinierskogeologickým prie
skumom, lež aj jeho vlastná metodika. Názor
n ým príkladom je dôsledný -inžinierskogeolo
gický prístup vychádzajúci zo zásad regio
nálnej klasifikácie základových pôd, ktorý pri 
posudzovaní základových pomerov sídliska vo 
Vsetíne použil V. Mencl - A. Novák (ibid., 
s. 97-103). Stavenisko je vo veľmi pestrých 
geologických (zlínske vrstvy magurského fly
šu s premenlivou mocnosťou zvetraninového 
plášťa, dve terasové úrovne pokryté nerovna
k o mocnou svahovou aj náplavovou hlinou), 
geomorfologických (miestami svahy strmé 
viac ako 20°) a hydrogeologických (vysoká 
hladina podzemnej vody v proluviálnych a.i 
aluviálnych sedimentoch) pomeroch. Zásady 

o. 

klasifikácie základových pôd dovolili rozde liť 

územie na okrsky s približne rovnakými inži
nierskogeologickými problémami- výstavby a 
z nich vyply nuli sta vebno-technické opatrenia 
a návrh na jvhodnejšej lokalizácie objektov. 

Okrem inžinierskogeologického hodnoten ia 
zákonitostí geologickej stavby v priestore sta
veniska návrh technicky aj ekonomicky naj
vhodnejšieho spôsobu zakladania p ozemných 
stavieb v značnej miere ovplyvňuje presnosť 
hodnotenia vlastností základovej pôdy. J. Ško
pek (ibid., s . 87-97) na základe dlh odobých 
p ozorovaní sadania 30 objektov v rozmani
tých typoch základovej pôdy konšta tuje, že 
vypočítané hodnoty sú zvyčajne väčšie (nie
kedy až mnohokrát) ako skutočné sadnutie. 
Analýzou výpočtových vzťahov, ktoré udáva 

VYTLAČENÉ 
ÍLY 

h.;. 22,5m 

b. 

ADM.BUDOVA 
TEPLOTt:CHNA \ 

,,. ) ~{24~m 
,, 1 \,,.. 

~ ~ ~,~r-
O br. 1. Svahové deformácie ostravských odvalov (Nešvara, 1984). a- deformovaný 
okraj odvalu na neogénnom íle (lomený svah - šmyková plocha v hlušine sa eš te 
nevytvorila) , b - deformácia odvalu NHKG, ktorá výrazne narušila objekty Tep lo
techny a iných organizácií 
Fig. 1. Slope movements on dumps in Ostrava (Nešvara, 1984). a - deformed dump 
margm on Neogene clay (slope warp; the shear surface in the waste did n ot ye t 
create), b - dump deformation at the NHKG plant pronouncedly dis turbing objects 
of Teplotechna and t0ther firms 
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ČSN 73 1001, dospel k záveru, že príčinou ta
k éhoto nesúladu sú nesprávne hodnoty modu
lov deformácie (moduly určené v laboratóriu 
sú totiž nižšie ako moduly in situ). Norma to 
berie do úvahy empirickou úpravou modulu 
deformácie koeficientom m 1, resp. m 2. Ale 
z porovnania vypočítaných sadnutí so skutoč
n ými deformáciami rozličnej základovej 
pôdy vyplýva, pri ktorých typoch hornín je 
oprava dostatočná a kde by bolo vhodnejšie 
opravený koeficient pozmeniť. Najvýraznejšie 
rozdiely zistil v spraši pri nízkych hodnotácJ:i 
kontaktného napätia v základovej škáre (sku
točný modul deformácie tu zodpovedá až päť
násobku laboratórne zisteného modulu), 
v prekonsolidovanom pevnom až tvrdom íle 
s piesčitými a štrkovými vložkami (skutočný 

modul deformácie je trojnásobkom laboratór
ne zisteného) a v eluviálnych pevných a 
tvrdých piesčito-ílovitých zeminách (skutoč
ný modul deformácie je dvaapolkrát väčší 

ako laboratórne zistený). Na základe dlhodo
bých pozorovaní sadania stavieb v iných 
geologických podmienkach treba zodpoveda
júce opravné koeficienty odvodiť a:i pre ďal
šie typy základovej pôdy. 

O význame hydrogeologických pomerov 
v stavebníctve názorne svedčí to, že okrem 
vlastností základovej pôdy môže práve hlbka 
a charakter podzemnej vody s konečnou plat
nosťou rozhodnúť o type základov a postupe 
zakladania. Veľmi častým problémom nielen 
pri zakladaní pozemných a priemyslových 
stavieb, ale všeobecne pri výstavbe rozličné
h o druhu je odvodňovanie stavebnej jamy a 
jeho časový predstih pred vvkopovými pr§.
cami. Všeobecné zásady a úlohy hydrogeolo
gického prieskumu pri odvodňovaní v staveb
níctve zhrnul I. Mucha (ibid., s. 103- 111). 
Okrem základných faktorov, ako ie koeficient 
fi ltrácie a zásobnosti. návrh odvodnenia a 
odvodnenie zvodneného prostredia, závisí 
hlavne od správnej charakteristiky okrajo
vých podmienok na hraniciach zvodnenej 
vrstvy, filtračnej anizotropie a heterogénnosti. 
híbkového dosahu odvodnenia a iných mož
ností napá jania o,;1vodňovaného geologickéh o 
prostredia. Tieto faktory majú význam hlav
ne pri dlhodobom odvodňovaní a mnohé 
z nich možno ovplyvniť technickvmi prácami 
(napr. vysoká priepustnosť sa dá znížiť vy
budovaním m á lo priepustných stien). Pre 
správne odvodnenie je dôležitý aj vhodný 
náv rh a realizácia projektu hydrogeologic
kých prieskumných prác , pričom treba pouká-

zať na možnosť využitia zákonitostí superpo
zície výsledkov hydrogeologického prieskumu. 

Inžinierska geológia v dopravnom stavebníctve 

Špecifické požiadavky na dopravné stavby 
rozšírili okruh problémov riešených inžinier
skogeologickým prieskumom. Napriek tomu, 
že sa od základného okruhu otázok principiál
ne neodlišujú, predsa len sa napr. otázk y sta
bility svahov na základe rozsiahlych skúse
ností pokladajú za „najvlastnejšie" práve pre 
dopravné stavebníctvo. Kým pri pozemných 
stavbách projektovaných na nestabilnom úze
mí je zvyčajne možnosť premiestniť sta venis
ko, resp, navrhnúť jednoduchú stabilizáciu, 
pri dopravných stavbách takej možnosti často 
niet, a preto treba posudzovať, resp. prijať 
trasu aj v nestabilných úsekoch, a to za cenu 
sanačných opatrení rozličného druhu a vyso
kých nákladov. To sa v ostatnom období zvý
razňuje pri vedení trás náročných kom uniká
cií v hlbokých zárezoch a odrezoch v súdržnej 
zemine, kde sú stabilitné riešenia veľmi zlo
žité (Slivovský - švasta, 1978). Ani zau žíva
ný náhľad o stabilite skalných stien nie je 
vždy odôvodnený. Stačí spomenúť náročnú 

sanáciu ~vahov železničného zárezu vo zve
tranom granodiorite pri Podkriváni (Slivov
ský, 1981) alebo haváriu a nasledujúcu saná
ciu odrezu štátnej cesty v aglomerátovom 
tufe pri Zvolene (Ondrášik - Holzer - Hyán
ková - Wagner, 1984). Vplyv svahových po
rúch na vedenie takého náročného diela , akým 
je diaľnica, n a konkrétnom príklade analyzuje 
T. Mahr - V. Jánová (ibid., s. 111-119) . V sú
vislosti so sta bilitnými otázkami sa v úseku 
diaľnice Dl medzi Kraľovanmi a Ivach novou 
vypracovalo niekoľko alternatív vedenia t,rasy. 
O priechode okolo mesta Ružomberok sa v zá
sade rozhodovalo medzi podzemným varian
tom vedenia diaľnice popod vrch Čebrať a 
tzv. rozvinutou povrchovou trasou obchádza
júcou Čebrať z J. Ale sám vrch Čebrať je 
t ektonickou troskou chočského prík rovu n a 
krížňanskej jednotke. Presunová plocha prí
krovu pri intenzívnej bočnej erózii Váhu slú
žila ako šmyková plocha na rozvoj m ohut
ných blokových deformácií, v ktorých pred
polí sa vytvorili zosuny prakticky na celom 
južnom svahu Čebrate. Navrhovaná rozvinutá 
trasa diaľnice pretína zosuny a vzhľadom na 
nákladnosť a neistý výsledok sanácie je z in
žinierskogeologického hľadiska nevhodná. 
Rozbor prírodných podmienok teda poukazuj e 
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n a to, že fakty zistené inžinierskogeologickým 
p rieskumom sú často rozhodujúce, že podmie
ňujú výber vedenia trasy dopravných stavieb 
a môžu vyvolať aj jej zmenu. 

Inžinierska geológia v hydrotechnickom sta
vebníctve 

Stabilitné <ľcázky sú spravidla prvoradé aj 
pri inžinierskogeologickom prieskume pre 
hydrotechnické st avby, ktoré sa všeobecn2 
z hľadiska prieskumu, technickej realizácie a 
dlhodobej bezporuchovej prevádzky poklada
j ú za najnáročnejšie. Dôležitosť správneho 
hodnotenia stabili ty svahov pri prieskume pre 
hydrotechnickú výstavbu zdôrazňuje F. Baliak 
(i bid., s. 119-128). Analyzuje a na príkladoch 
demonštruje negatívny vplyv svahových po
h ybov na základné funkčné prvky hydrotech
nických s tavieb - priehradný profil, brehy 
vodných nádrží a privádzače vody. Upozor
ňuj e nielen na negatívny vplyv jestvujúcich 
svahových pohybov, ale aj na to, že hydro
technické diela môžu vyvolať svahové poru
chy pôvodne stabilných svahov. Okrem via -• 
cerých ilustračných príkladov zo zahraničnej 

a domácej praxe bezprostredne aplikuje teo 
l etické poznatky pri p rieskume pre nádrž 
Nová Bystrica, situovanú v horninách karpat
ského flyšu . Možno očakávať, že vzdutie vody 
v nej nepriaznivo ovplyvní stabilitné pomery 
zmapovaných zosunov. 

Posudzovaním stability skalných svahov 

v súvislosti s hydrotechnickou výstavbou sa 
zaoberá A. Zemanová - R. Holzer (ibid ., 
s. 128-142). Grafické riešenie aplikujú v ú ze
mí projektovanej hornej nádrže PVE Hosk o
ra. Vychádzajú z jednoduchších grafických 
ri ešení (napr. metóda Marklanda, in J ohn -
Deutsch, 1974), v ktorých sa stabilita posu 
dzuje v podstate na základe vzájomného 
vzťahu orientácie svahu, hlavných systémov 
d iskontinuít a uhla trenia na plochá ch dis
kontinuít. Svahy, ktoré sú podľa tohto rie
šenia stabiln é, sa analyzujú ďalej zložitejšími 
(a úplnejšími) metódami grafického h odnote
nia, ktoré ok rem sp omenutých prvkov be r C1 
do úvahy účinok seizmickej sily (riešen ie 
J ahna, 1968, in John - Deutsch, 1974) a na
p okon aj vplyv v ztlak u vody na blok y h or 
niny (podľa J ahna - Deutscha, 1974) . Po po
stupne j analýze stabili ty skalných svahov po 
severn om obvode p rojektovanej horn e j nácl r 
ze PVE H oskora vyčleňujú nestabiln é úseky 
a v nich k vantitatívne charak terizuj ú n a jne
p ri'aznivejš ie systémy diskontinuít. Riešen ie 
má všeobecný m etodi cký a j aplikačný VÝ·• 
znam, pretože otázky stability skalný ch sva 
hov sú aktuálne n ielen v hydrotechnickom, 
ale aj v iný ch druhoch stavebníctva (n aj m ä 
v dopravnom). 

Na stabilitné problémy, ale v k on texte 
s ďalšími rovnako dôležitými otázkami pouk á
zal predbežný inžinierskogeologick ý prieskum 
pre P VE Ipeľ. E xt rémna stavebno-technická 
náročnosť p rojektova ného diela vytvá r a ú mer
né množstvo inžjni e rsk ogeologických problé-

Obr. 2. Pozdlžny profil hydraulického obvodu PVE Ipeľ (Matejček, 1984) 
F ig. 2. L ongitudinal profile of hydraulic circui t in the Ipeľ pumped stor age hydro
e lectric power plant (Matejček, 1984) 
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mov, veď v podstate ide o vytvorenie dvoch 
vodných nádrží, ktoré sú funkčne spojené 
sústavou podzemných diel (teda bez mož-
n osti situovať každý zo zložitých objektov 
samostatne v najvhodnejších inžiniersko
geologických podmienkach). Komplex PVE 
Ipeľ (obr. 2) sa navyše projektuje do úze
mia, v k torom horniny veporického kryš
talini ka výrazne poznačil muránsko-divín
sky zlom so sprievodnou poruchovou zónou 
širokou niekoľko 100 m s prevahou mylo
nitizovaných hornín. Intenzívne hlbkové zve
t r ávanie po tek tonických líniách v neogéne a 
p leistocéne viedlo v ich okolí k v zniku p olo
skaln ých hornín až súdržných zemín (íl u) 
v h lbke niekoľko 100 m. Hlavné inžin iersko
geologické problémy, na ktoré poukázali vý
sledky predbežného prieskumu, zhrnul A. Ma
tejček (ibid. , s. 142-150). V profiloch hrádze 
dolnej nádrže sa overila najmä veľká moc
nosť (20-25 m ) proluviálnych heterogénny ch 
nápla vov, h lboké zvetrnnie horní;, podkladu 
spôsobujúce ich značnú priepustnosť, ako aj 
svahové deformácie v miestach pravostran
ného zaviazania h rádze. Situovanie podzem
ných diel (predovšetkým kaverny) naJvy
znamnejšie ovplyvnil priebeh a prejavy mu
r ánsko-divínskej zlomovej poruchy regionál-

I 

SK LENNY VRCH 

O ,' 9.,0 I ,,. ,.. _ r =-•1 _.!<z 10,7 (Sfanľčeme v roorn) 

't50m 

neh o významu. Oproti pôvodnému si tuova n iu 
kaverny (700-850 m od ústia prieskumnej 
štôlne) sa vytypoval vh odnejší úsek m edzi 
dvoma výraznými poruchovými zónami (v me
tráži 580-700 m , obr . 2). Ak priesk um pre 
PVE Ipeľ je rozsahom a j zložitosťou v sú
časnosti najnáročnej š í n a Slovensku, n espor
ne najvýznamnejším hyd rotechnickým d ie 
lom už v štád iu sta vebnej realizácie je vod
n é dielo Gabčíkovo - Nagymaros. P odstatne 
odlišné štádiá projektovej dokumentácie sa 
odrážaj ú aj v náplni inžinierskogeologickéh o 
a hydrogeologick éh o prieskumu, ktorý v p rí
pade už r ea lizuj úceho sa d iela r ieši ú zko špe-
cializovan é otá zky sú visiace s postu pom s ta
vebných p rác. Ako je zn áme, vodná elektrá 
reň a plavebné k om ory stupňa Gabčíkovo sa 
zakladajú na zvodnenom piesčitom štrku 
v dvoch samosta t ných stavebných jamách na
chádzajúcich sa v špeciá lnych va niach , k t•Jré 
majú p o obvode podzemn ú tesniacu s tenu a 
ich dno vytvára preinjektovaný vysokopr ie
pustný št rk ový m ateriál. Aby bolo m ožn0 
stavebné jamy vyčerpať, p rojekt predpok ladá, 
že množstvo presakujúcej vody b ude zodpo
vedať k oeficientu fi ltrácie p odzemných stien 
k = 2.1 0 - 7 m. s - 1 a inj ek tovan ého d na 
k~ 2.10- 6 m . s-i,' Jediným spôsobom k ontra-
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Obr. 3. Geologický profil novej odvodúovacej štôlne iv úseku Voznica - šachta Mayer II (podľa Buriana - Maš
ka, 1983, upravil Hudec, 1984) s inžinierskogeologickým a geotechnickým zhodnotením (podľa materiálov Geotestu 
Brna upravil Wa gner, 1984) . Vysvetlivky k profilu: 1 - svahové sedimenty, 2 - tufitický íl, 3 - ryolit , 4 -
pyroxenický andezit, 5 - lávoklastická brekcia pyroxenického andezitu (efuzívne autoklastiká), 6 - pyroxenick o
amfibolický andezit, 7 - extruzívne autoklastiká a hrubozrnné brekcie pyroxenicko-amfibolického andezitu, 8 -
žulový aplit, 9 - kremeúovo-dioritový porfýr (dacit), 10 - granodiorit, 11 - pestrý p ieskovec a bridlica 
(keuper) , 12 - kryštalický dolomit s vložkami rohovca, 13 - dislokácie vyplnené m ylonitom. Dokumentácia 
štôlne: (0-188 m - definitívna obmurovka) A - výpadky horniny zo stropu: a) veľkého rozsahu, b) maléh o 
rozsahu, B - hydrogeologické pomery: a) - po stene tečie voda, b) stena štôlne je vlhká až mokrá, C -
puklinovitosť: a) veľká až veľmi veľká (priemerná vzdialenosť puklín 2-20 cm), b) stredná až malá (priemerná 
vzdialenosť puklín 20-200 cm), D - koeficient pevnosti podľa Protodjakonova (vypočítaný na základe laboratórne 
zistených hodnôt pevnosti v prostom tlaku a korelaénv ch vzťahov z meraní skleroskopickej tvrdosti horniny 
Schmidtovým kladivom), E - miesta vykonania zaťažov acích skúšok a zistené hodnoty modulu deformácie 
v MPa. 100 (pre interval napätia 0-3,6 MPa, ľavá strana štôlne). Inžinierskogeologická klasifikácia masívov : F -
vyčlenené lokálne masívy: 1 - pyr0xenický ch andezitov, 2 - ich tufov, 3 - pyroxenicko-amfibolických a ndezitov 
s bioti tom, 4 - ich tufov, 5 - ryolitov. Geotechnick é klasifiká cie: G - raziteľnost (podľa Straku): a) II. stupeň, 
b) I. a I.-II . stupeň, bez šrafy - O. a O. - I. stupeň , H - geotechnické rozčlenenie štôlne podľa Geotestu: a) pod
rajón 15 (vyžadujúci ťažký typ obmurovky), b) zlúčené podraj óny ~ - r (vyžadujúce definitívny výstroj s obklad
nou až ľahkou nosnou funkciou), bez šrafy - úseky možno ponechať bez definitívneho v ýstroja 
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ly utesnenia vane (a teda dodržania projek
tom zadaného priesaku) je overenie čerpa
ného množstva po jej vybudovaní. Na to sa 
v rámci prieskumu vytvorila overovacia vaňa 
s čerpacími studňami a pozorovacími objekt
mi a jej tesnosť sa hodnotila čerpacími skúš
kami po vykonaní každej zo štyroch etáp in
j ektáže (základnej a doplňujúcej ben tonitce
m en tovej injektáže, chemickej a doplňujúcej 

chemickej injektáže). Výsledky experimentu, 
patriaceho do podetapy prevádzkového inži
nierskogeologického a hydrogeologického prie
skumu, zhodnotil L. Varga (ibid. , s. 150-160). 
Po znížení hladiny sa vnútri overovacieho 
úseku o cca 20 m čerpané množstvo po 
jednotlivých etapách injektovania znížilo zo 
110 1. s - 1 na 10 l. s-1, pričom sa projektom 
stanovené hodnoty koeficienta filtrácie pod
zemných stien a injektovaného dna dosiahli 
u ž po chemickej injektáži. Možno konštato
vať , že sa čerpaním na overovacom úseku 
v plnej miere preukázala požadovaná tesnia
ca schopnosť podzemných stien a injektova
ného dna a získali sa cenné skúsenosti so zis
ťovaním menej tesných úsekov vane vodnej 
e lektrárne. 

Inžinierska geológia v podzemnom staveb
níctve 

◄ 

Ešte donedávna zaužívaná predstava o iste j 
výnimočnosti podzemných stavieb sa odrazila 
aj v zameraní a náplni inžinierskogeologické
ho prieskumu . Napriek tomu, že ide o diela 
najtesnejšie späté s horninovým prostredím, 
posudzovanie ich realizácie sa často pokla
dalo za výlučne banský, resp. geotechnický 
problém. Istú úlohu tu zohrala aj relatívna 
zriedkavosť výstavby takychto diel_ A ž roz
mach hydrotechnickej a dopravnej v ýs tavby, 
o:sobitne pražského metra, poukázal n a ne
vyhnutnosť kvalifikovaného inžinierskogeolo
gického posudzovania podzemných diel. 

Pri hodnotení inžinierskogeologických pod
mienok výstavby podzemných diel sa stále 
častejšie prejavuje úsilie o kvantitatíYne vy
jadrenie povahy horninového p rostredia. 
Prehľadnú charakteristiku a kritický rozbor 
v podzemnom staviteľstve najpoužívanejších 
zatrieďovacích systémov podáva J. Pašek 
(ibid., s. 169-177). Vychádza zo zhodnotenia 
starších klasifikácií, upozorňuje na ú pra vy 
niektorých z nich (napr. Protodjakonovho 

Fig. 3. Geological profile of the new drainage adit in the Voznica - Majer II shaf t 
section (according to Burian - Moško, 1983, modified by Hudec, 1984) with 
engineering geological evaluation (from the materials of Geotest Brno modified by 
Wagner, 1984). 1 - slope sediment, 2 - tuffitic clay, 3 - rhyolite, 4 - pyroxene 
atndesite, 5 - clastic lava breccia of pyroxene andesite (effusive autoclastics), 6 -
pyroxene-amphibole andesite, 7 - extrusive autocLastics and coarse-grained pyro
xene-amphibole andesite breccia, 8 - aplite, 9 - quartz d iorite porphyrite (dacite), 
10 - granodiorite, 11 - variegated standstone nd shale (Keuper), 12 - crystalline 
dolomite with chert intercalations, 13 - dislocation with m ylonite filling. Documen
tation of the adi (0-188 m - definite masonry lining): A - rock fall from the 
roof, a - extensive, b - of small dimension, B - hydrogeological conditions, 
a - wate r flow on the walls, b - moist to wet walls, C - jointing, a - extensive 
to very extensive (average joint distance 2 to 20 cm) , b - medium to small 
(average joint distance 20 to 200 cm), D - Protodyakonov's strength coefficien1 
(caltulated from laboratory tests of simple compression strength and correlations 
wiib. data of scleroscopic rock hardness tested by Schmidťs hammer), E - sites of 
loading tests and stated values of deformation modulus in MPa. 100 (for 0-3,6 MPa 
stress interval, left side o.f adit). Engineering geological classifimtion of massifs: 
F - local massi.Es distinguished: 1 - pyroxene andesite, 2 - pyroxene andesite tuff, 
3 - pyroxene-amphibole andesite, biotite bearing, 4 - pyr oxene-amphibole andesite 
tuff , 5 - rhyolite. Geotechnical cLassifications: G - sui tability for heading drive 
(according to Straka), a - 2nd degree, b - lst to 2nd degree, without hachure - zero 
anô-zero to 1st degree, H - geotechnical subdivision of the adit according to Geotest 
Brno data: a - subarea needing heavy types of lining, b - united subareas needi.ng 
definite lining with lhe func tion of facing to light stiffening, without hachure -
section which may be without definite lining 
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koeficienta fp v závislosti od intenzity pukli
novitosti hornín) , až sa dostáva k analýze 
moderných klasifikačných systémov, ktoré 
berú do úvahy viac vlastností horninového 
masívu (klasifikácie RSR, NGI, OTS a RMR). 
Konštatu_je, že ni_jaká klasifikácia nie je uni
verzálna na ľubovoľné geologické prostredi0 
a pre ľubovoľnú technológiu razenia, a preto 
treba príslušné horninové prostredie klasifi
kovať podľa viacerých systémov a po ich 
zhodnotení odporúčať najvhodnejšiu technoló
giu a pracovné postupy razenia, ako aj typy 
cJefinitívneho vystrojenia podzempého diela. 

V istom zmysle je aplikačným príkladom 
použitia uvedených klasifikácií pri posudzo
vaní konkrétneho podzemného diela inžinier
skogeologické hodnotenie prvého úseku trasy 
novej odvodňovace.i štôlne Voznica - Ban
ská Štiavnica, ktoré vykonal L . Hudec (ibid., 
s. 177-188). Celková dlžka novej odvodňova
cej štôlne je pro_jektovaná na 13 830 m pri 
bežnom svetlom priereze 8,35 m 2 razenom 
beztrhavinovým kontinuálnym spôsobom tu
nelovacím strojom Wirth TB II. Napriek to
mu, že hlavným účelom štôlne .ie odvádza t 
banskú vodu zo štiavnicko-hodrušského reví
ru, možno povedať, že sa pri razení tohto 
unikátneho podzemného diela s tretávajú záuj
m y a získavajú sa vedomosti z viacerých geo·• 
logických disciplín. Technickú náročnosť die
la totiž znásobuje aj mimoriadna pestrosť 

geologických pomerov, ktorá sa prejavila už 
po vyrazení prvého úseku z Voznice do 
Hodruše (5650 m). Trasa NOŠ prechádzala 
v metráži 0-3780 neovulkanickými hornina
mi (pyroxenické a pyroxenovo-amfibolické 
andezity a ich tufy, obr. 3), ktoré sú na 
razenie veľmi vhodným horninovým prostre
dím (orientačná rýchlosť razenia v týchto 
horninách bola 3,5-5 m . hod - 1). V m 3780 až 
4020 je ryolitové teleso vyph'í.ajúce výraznú 
starú považiansku tektonickú poruchu a po 

-jej prekonaní sa geologické podmienky pod-
statne menia: trasa prechádza intenzívne po- . 
r ušenými horninami mezozoika (troska kríž
ňanského príkrovu), ako aj hydrotermálne 
premenenými a tektonicky porušenými neo
génnymi granitoidmi. Zložité geologické pod
mienky sa v tomto úseku štôlne pre_javili a.i 
v rýchlosti razenia (orientačne klesla na 
1-1,5 m. hod- 1) a vo vytváraní závalov, kto
ré v dvoch prípadoch na dlhší čas znemož
nili ďalší postup raziaceho stroja. 

Základnou úlohou inžinierskogeologického 
p r ieskumu bolo posúdiť trasu štôlne z hľadis
ka jej definitívneho výstroja. Na tento cieľ 

pracovníci Geotestu Brno okrem p odrobne j 
inžinierskogeologickej dokumentácie vykondli 
aj rozsiahly súbor laboratórnych a terénnych 
hodnotení vlastností tiornín. Stavební geolo
gie Praha urobila mikroseizmické merania 
celého vyrazeného úseku. Po zhodnotení vy
konaných p r ác a pôvodnej geologickej doku
mentácie (GP Spišská Nová Ves, úsek Banská 
štiavnica) a po oklasifikovaní vy razeného 
úseku viacerými geotechnickými klasifikač

nými systémami (podľa Straku, Dvoráka, 
Protodjakonova) bola trasa štôlne rozčlenená 
na geotechnické podrajóny (a , ~' ,, ô) a pre 
ne sa na'vrh li typy definitívneho zabezpeče
nia. Klasifikácie, ktoré použil Geotest, sme 
doplnili o ďalšie (RSR, NGI, OTS) a vykonali 
sme aj inžinierskogeologickú klasifikáciu hor
ninových masívov podľa Matulu, Golodkov
skej, šaumjanovej (in Fabian, 1984). Použitie 
tejto všeobecnejšej klasifikácie vytvára zá
kladný rámec pre integrovanú aplikáciu vý
sledkov zaužívaných geotechnických hodno
tení horninového prostredia na tunelárske 
účely. 

Záverom možno konštatovať , že analyzo
vaná problematika odráža najaktuálnejši e 
úlohy inžin ierskogeologického prieskumu vy
chodiace z požiadaviek projektantov pre 
rozličné dr uhy v súčasnosti realizovaných 
stavieb. Okruh aj obsah problémov sa bude 
ďalej rozširovať úmerne s novými, stále n á
ročnejšími technickými zámermi uskutočňo

vanými v zložitých prírodných pomeroch. 
Súčasne s t ým sa musí spresňovať metodika 
a zdokonaľovať metódy inžinierskogeologic
kého a hydrogeologického prieskumu s cie
ľom dosiahnuť čo najreprezentatívnejší obraz 
celkových pomerov pri dodržaní maximálnej 
úspornosti. Tento cieľ možno splniť použitím 
racionilneho komplexu metód inžiniersko
geologickéh o prieskumu, ktorého princípy 
zhrnul M. Matula (1982) do nasledu júcich zá
sad: 

1. Využitím erudície a skúseností t reba zo
sta viť vždy čo najobjektívnejšiu p racovnú 
hypotézu v podobe predbežného modelu 
štruktúry, hlavných parametrov vlastností a 
základných čŕt správania skúmanéh o geolo
gického objektu, 

2. technické práce treba používať vždy len 
ako prostriedok na preverenie, spresnenie a 
kvantifikáciu pracovného modelu, 

3. zvážiť možnosti jednotlivých metód 
\' rozličných inžinierskogeologických pome
roch z hľadiska rozličných účelov p r ieskumu, 

4. vždy t reba nájsť správny spôsob n aj-
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účelnejšej kombinácie a racionálneho do
plňania rozmanitých metód a postupov na 
rýchle a lacné dosiahnutie optimálnej úrov
ne informačných dát potrebných pri riešení 
ú lohy. 

R ecenzoval O. Tavoda 
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ZO ŽIV O TA SPOLOČN O ST I 

V strednot riasových uloženinách poľských 

Tatier sa dosiahol aj rad významných pa
leontologických objavov: po Dolnom Sliezsku 
sú Tatry n a jsevernejším výskytom zvyškov 
diplopórových vápnitých rias; okrem Hain
burgských vrchov Tatry sú doteraz jedinou 
oblasťou Západných Karpát, v ktorej sa 
úspešne použili krinoidy na stanovenie stred
notriasových vápencových súvrství (Rabow
ski, Lefeld). Uloženiny tejto oblasti obsahuj ú 
nezvyčajne bohaté spoločenstvá strednotria
sových mäkk ýšov, brachiopódov, foraminifer , 
holotúrií, kon odontov a dokonca plazov (pozri 
práce Alexandrowicza, Szewczyka, Belku, 
Gazdzického, Zawidzkej a Kotarí.skéh o) . 

Vrchnotriasové uloženiny jednotiek Vyso
kých Tatier neposkytujú veľa možností na 
paleontologický výskum. Bohaté k olekcie 
morských skamenenín sa získali až z rét
skych súvrství. Na ich výskume sa zúčastnili 

aj slovenskí paleontológovia a geológovia. 
Navyše práve oni priniesli temer po storočí 

(od vydania Raciborského diela) nové poznat
ky o tomanovskom súvrství, ú daje o zložení 



368 Mineralia slov., 17, 1985 

mikroflóry a objav stôp suchozemských dino
saurov z Tichej doliny, Zúčastnili sa aj na 
výskume marinného fatranského a norovic
kého súvrstvia obsahujúcich zvyšky diverzi
bilných asociacll foraminifer, konodontov, 
koralov, bivalvií, gastropódov, brachiopódov, 
ostnokožcov a rýb (Gaždzicki, Zawidzka, Ro
niewicz, Duffin, Radwaŕlski atď.). Slovenskí 
a poľskí paleontológovia v spolupráci po
drobne komplexne a moderne spracovali 
sukcesie organizmov v sledovaných profiloch 
t ýchto súvrství (Gaždzicki - Michalík -
Planderová - Sýkora atď.). Táto metóda 
ešte len čaká na svoje uplatnenie pri štúdiu 
ďalších tatranských mezozoických súvrství. 
Veľkú pozornosť, ktorú poľskí paleontoló

govia tradične venovali výskumu jurských 
uloženín, priniesla unikátne nálezy a objavy: 
stromatolitické útvary v strednojurských se
dimentoch, nálezy najstarších jurských faun 
foraminifer a ostrakódov v Karpatoch, nové 
poznatky o faunách brachiopódov, amonitov a 
ich aptychov, ako aj ďalších organizmov, 
k toré sa pomerne hojne vyskytujú vo vývo
joch jurských sedimentov Vysokých Tatier 
(Szulczewski, Blasczyk, Gazdzicki, Gqsio
rowski, Uchman a i.). Z vrstiev najvyššej 
j ury sú známe zvyšky tintinníd a iných 
problematík, spod svahov Osobitej fauna 
s Pygope diphya (Kotaŕlski, Radwaŕlski). 

ZO ŽIVOTA SPOLOCNOST I 

Ľu dovít Husák - Miroslav Kráľ : 

Rádioaktivita hornín, tepelný tok a hlbinná 
stavba vo vybľaných oblastiach Západných 
Karpát (Bratislava 8. 11. 1984) 

Pri výskume priestorového rozloženia zem
ského tepla sa začalo s prácami zameranými 
na určenie podielu rádioaktivity hornín na 
tepelnej produkcii. Prvé údaje z oblasti stre
doslovenských neovulkanitov, Nízkych Tatier 
a Slovenského rudohoria dokazujú, že existu
je určitá zákonitosť vo vzťahu týchto dvoch 
parametrov. V oblasti tatroveporika a stredo
slovenských neovulkanitov vo vrstve oboha
tenej rádioaktívnym materiálom tvorí asi 

Oveľa m enej je známa fauna kriedových 
uloženín najmä z pelagických vá pencov „neo
kómskej fácie". Pre neúplnosť zberu a nedo
statok moderných štúdií ju iba ťažko možno 
korelovať so súdobými fosílnymi asociáciami 
ostatných častí Západných Karpát. Lepšie po
znané sú mladšie horizonty vyvinuté v „ur
gónskej" a „periurgónskej" fácii, z ktorých 
bola opísaná fauna rudistov a koralov spre
vádzaná riasami. Unikátne spoločenstvá amo
nitov, ježoviek, gastropódov, b rachiopódov a 
rybích zvyškov spolu s pelagickými s troma
toli tmi poskytli albské uloženiny tatrika. 

V súčasnej dobe začína nové štádium pa 
leontologického výskumu vo Vysokých Tat
rách. Pozornosť sa zameriava nielen na via
ceré dosiaľ málo známe skupiny organizmov, 
ale i na komplexné štúdie celých fos ílnych 
spoločenstiev v detailne skúmaných vrstvo
vých sledoch. Paleoekologická a biostratigra
ficko-biogeografická problematika sa začína 

skúmať v spolupráci so sedimentológmi a 
biológmi. Pokračuje i úspesna spolu práca 
s československými špecialistami. Ďalší roz
voj a rozší r enie tejto užitočnej spolupráce a j 
na ďalšie okruhy problémov p aleontologic
kého štúdia v utvaroch Západných K arpát 
budú nesporným prínosom pre poľskú i čes

koslovenskú paleontológiu. 
Jozef M ichalík 

40 % povrchového tepelného toku a aktívna 
vrstva zodpovedá približne hlbke Conradovej 
diskontinuity. Neplatí t o o gemericke j oblasti 
Slov enského rudohoria. Rádioaktivita gra
nitoidov v podloží paleozoika je tu natoľko 

vysoká, že už vrstva s mocnosťou 6-7 km 
by spôsobila 40 % tepelného toku pozorova
ného na povrchu. 

Toto zistenie sa nezhoduje s niektorými sú
časnými n ázormi o hlbinnej geologickej stav
be gemerika. Treba predpokladať značne 

menšiu mocnosť granitoidov v p odloží sedi
men tárno-vulkanických hornín p aleozoika 
gemerika, alebo nezvykle r ýchly p ok les rá
dioaktivity h'Jrnín s pribúdajúcou hlbkou. 
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Modeľn methods of engineering geology 

In a comprehensive report presented on the Engineering Geological 
Symposium devoted to the 60th birhday of Prof. Ing. M. Matula DrSc., 
the knowledge of modern methods used in engineering geological research 
and exploration are summarized. Progressive methods applied optim ally 
in the natural environment allow to acquire suffriciently broad outlook 
over its properties. Our ideas on the natural environment become m ore 
appropriate and the created models of environment approach the reali ty 
better and better. 

Prieskumné metódy v inžinierskej geológii 
sa ustavične vyvíjajú a zdokonaľujú. Moder
n izuj e sa prístrojové vybavenie, najmä apli
kačná meracia, registračná a hodnotiaca 
t echnika. Zdokonaľujú sa aj základné skúšob
né zariadenia, využívajú progresívnejšie kon
štrukčné prvky, začínajú sa využívať nové 
technické princípy a skúma sa ich použiteľ
nosť v rozličných geologických podmienkach. 
P rogresívne prieskumné metódy aplikované 

v optimálnych podmienkach umožňujú získa
vať množstvo ú dajov o vlastnostiach p rí rod
ného prostredia. Tak sa naše predstavy o prí
rodnom prostredí stávajú podstatne kvalit
nejšími a modely prírodného prostredia sa 
viac približuj ú skutočnosti. Tým klesá a j 
pravdepodobnosť nesprávnych záverov o vzťa
hu inžinierskogeologických pomerov k . pro
jektovaným zámerom, zvysuJe sa možnosť 
efektívnejšie využívať základovú pôdu a prí-
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r odné prostredie ako celok a spravidla sa 
zvyšuje aj efektívnosť časového fondu pra 
covníkov. 

Hlavné smery rozvoja metód 

Rozvoj nových a osvojovanie v zahraničí u ž 
vyvinutých metód inžinierskogeologického 
prieskumu a výskumu sa u nás orientuj e 
hlavne na: 

1. zisťovanie inžinierskogeologických údajov 
z prieskumných diel; 2. určovanie napätosti 
v horninovom masíve; 3. zisťovanie vzťahu 

medzi vnútornou stavbou zeminy a jej vlast
nosťami, ako aj na kontrolu kvality labora
tórnych skúšok; 4. využívanie geofyzikálnych 
metód na špecifické potreby inžinierske j geo
lógie; 5. aplikáciu matematickoštatistických 
metód; 6. aplikáciu geodetických metód, naj
mä na sledovanie svahových pohybov. 

Inžinierskogeologické údaje z prieskumných 
diel 

.. Inžinierskogeologieké informácie p ochádza
J,ú prevažne z vrtov, a to dokumentácie vý
nosu jadra, drviny atď.. Rozsah informácií, 
ktoré možno takto získať, ·•b ýva v dôsledku 
porušenosti výnosu, ktoré j e často aj dôsled 
kom nízkej kvality vrtných prác, veľmi ob
medzený. Ale množstvo informácií možno 
značne rozšíriť použitím špeciálnych hodno
t iacich metód výnosu jadra alebo priamo 
vrtu. 

M edzi takéto metódy patrí napr. dokum en
tovanie vr tu vrtným periskopom, ktoréh 
hlavným kladom je možnosť bezprostredne a 
zreteľne pozorovať horniny v pôvodnej fareb 
nosti a v pôvodných úložných pomeroch. Po
mocou periskopu možno vo vrte zistiť stupeň 
porušenia horninového masívu, textúru, na
vetranie, výplň puklín, pr[tok podzemn~j 
vody, priebeh šmykových plôch a ďalšie vlast
nosti horninového prostredia. Pre malý prie
mer možno vrtný periskop použiť aj vo vrtoch 
malých profilov, a to od priemeru 80 mm do 
hibky cca 30 m. Schéma optického vrtného 
periskopu je na obr. 1. 

Praktické použitie periskopu v inžiniersko
geologickom prieskume opísala M. Prostejov
ská (in Inžinierskogeologické sympózium . . . 
1984). Na niektorých lokalitách , napr. PVE 
Čierny Váh, zosuv Horné Srnie, Harvelka 
atď., sa vo vrtoch per iskopom úspešn e overo-

vali tektonicky porušené zóny, stupeň zvetra
nia dolomí to vých hornín, , zisťoval sa petro
grafický charakter hornín, povaha šm ykových 
zón, stupeň porušenia hornín, určovala sa 
orientáci a puklín a overovala sa h lbka p od
zemnej vody. 

Výrazne bohatšie informácie sa získava jú 
aj geofyzikálnymi, hlavne seizmickými metó
dami. Ich prednosťou je, že sa svojím princí
pom približujú geotechnickým skú škam a 
možno z nich získať pomerne tesné korelačné 
vzťahy k fyzikálnym 'a mechanickým vlast
nostiam horninového masívu (.Bláh.? , ibid.). 

Ostravské pracovisko Geotestu rozpraco-
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Obr. 1. Vrtný p eriskop .BP-34 (podľa Proste
jovskej , 1984). 1 - okulár, 2 - okulárna t ru
bica, 3 - predlžená t rubica, 4 - objektív 
trubice, batéria; centračná pružina 
Fig. 1. The .BP-34 drill-hole periscope (accord
ing to Prostejovská, 1984). 1 - eyepiece, 2 -
eyepiece tube, 3 - extended tube, 4 - tube 
ob jective, b attery, cente-ring spring 
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valo ultrazvukovú seizmickú metódu s použi
t ím aparatúry ULTRASONIC TESTER BP III 
fy Stein kamp. Spočíva v určovaní prieskum
n ej rýchlosti šírenia sa ultrazvukových vin vo 
vrtných jadrách, ktoré sa merajú v smere osi 
jadra a kolmo na ňu, príp. pozdiž plôch vrst
vovitosti alebo foliácie. Priemerná rýchlosť sa 
určuje pre každý meter vrtného jadra z me
raní na piatich vybraných vzorkách. Z na
meraných hodnôt možno určiť anizotropiu 
h orninového materiálu, výskyt diskontinuít, 
stupeň navetrania, vymedziť mocnosť poruše
ných zón a pod. 

Táto metóda bola rozpracovaná aj na me
r anie priame vo vrte. Vlastné meranie potom 
prebieha tak, že sa do vrtu zapustí ultrazvu
k ový prijímač a vysielač. Merania sa robia 
v 50 cm intervaloch hlbky tak, že sa rýchlosť 
šírenia v1n v každej híbke meria pri rozličnej 
zvislej v zdialenosti vysielača a prijímača, pri-

čom sa vysielač od prijímača vzďaľuje 

v 10 cm krokoch (Bláha, ibid.). 
Na obr. 2 je príklad akustického ultrazvu

kového merania vo vrte na lokalite Budišov, 
kde sa získala veľmi dobrá korelácia s RQ D 
a parametrickým odporovým meraním. 

Ako kritérium na rozčlenenie horninovéh o 
.masívu na kvázihomogénne celky možno po
užiť metódu stanovovania modifikovaného 
výnosu jadra - RQD. Hodnota RQD je ne
priamo závislá od stupňa oslabenia hornino
vého masívu, t. j. od stupňa zvetrania horni
ny, tektonického porušenia, intenzity rozpu
kania a od ďalších faktorov, ovplyvňujúcich 
homogénnosť a izotropiu horninového pros
tredia. Hodnot u RQD negatívne ovplyv
ňuje aj kvalita vrtných prác. Ale podľa skú
seností, ktoré publikoval O. Horský (ibid.), 
možno túto metódu použiť aj pri nevhod
nej kvalite vŕtania, ak sa v rozmedzí lokality 
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Obr. 2. Výsledok ultrazvukového (akustického) premerania vrtu na lokalite Budišov 
(vrt J-3) a porovnanie výsledku s RQD a parametrickým odporovým meraním (podľa 
Bláhu, 1984) 
Fíg. 2. Results of ultrasonic (acoustic) remeasurement of J -3 drill-hole data on the 
Budišov locality and comparison of results with RQD and parametric resistance 
m easurement data (according to Bláha, 1984) 
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nemení. V takom prípade možno hodnotu 
RQD aplikovať len ako porovnávací para
meter, pričom objektívne zhodnotenie vzťahu 
RQD k iným parametrom je pomerne prácne 
a má iba lokálnu platnosť. Ako príklad 
O. Horský (ibid.) uvágza závislosť zdanlivého 
merného odporu pz, dynamického modulu Ec1 
a modulu deformácie Mo od RQD granulito
vého masívu lokality Dalešice. 

Napätosť v horninovom masíve 

Určovanie napätosti horninového masívu je 
jedným z hlavných problémov inžinierskej 
geológie. Jeho aktuálnosť rastie najmä v sú
časnosti v súvislosti s rozvíjajúcim sa prie
skumom pre prečerpávacie vodné elektrárne, 
tunelové stavby, hlboké cestné zárezy, odrezy 
a pod. 

Ako uvádza I. Trávníček (ibid.), metódam 
stanovovania napätosti sa venovali mnohí au
tori a vytvorili niekoľko skúšobných zariade
ní a meracích postupov. 

Ak sa merania robia na modeli v mierke 
1 : 1, spravidla v rozrážkach banských diel, 
rozpracované metódy sa označujú ako priame 
merania. Ak sa merania obmedzujú iba na 
istú časť horninového telesa, napr. meranie 
v tzv. uvoľňovacích vrtoch, ryhách a pod., ide 
o nepriame merania. 

Z priamych metód je u nás pomerne zná
ma a často používaná metóda určovania na
pätosti konvergenciou výrubu. Jej podstatou 
je meranie deformácie kruhového výrubu roz
rážky, pričom sa sleduje premiestňovanie bo
dov pootočených vzájomne o 45° umiestne
ných vnútri kruhového výrubu. Je to rýchla 
a pomerne presná metóda, ale na určenie 

modulu pružnosti E a Poissonového čísla 
,u ako pomocných výpočtových hodnôt vyža
duje vykonanie zaťažovacích skúšok in situ 
v porube. 

Z nepriamych metód I. Trávníček (ibid.) 
opisuje: 

1. Meranie deformácie kruhového otvoru 
tenzometrami - metóda čiastočného odľahče
nia. Tenzometre kruhovite rozmiestnené po 
45° okolo vrtu merajú deformáciu ústia vrtu 
po jeho odvŕtaní. 

2. Meranie odľahčenou ryhou pre ploché 
lisy - ryha sa vyreže diamantovou pílou 
alebo odvŕtaním radu prekrývaj úcich sa 
vrtov. Napätosť sa určuje z posunu dvojice 
b odov umiestnených kolmo na os ryhy. 

.3. Meranie metódami „odľahčeného jadra" 

možno robiť systémom DOORSTOPER, keď 
sa snímačom na čele vrtu sledujú deformácie 
v dôsledku postupného obvrtávan ia, alebo 
systémom HAST, pri ktorom sa na špeciál
nom snímači sledujú deformácie s tredového 
vývrtu po obvŕtaní väčším priemerom. 

Uvedené metódy sa vcelku úspešne použili 
v ČSSR pri inžinierskogeologickom priesku
me lokali ty PVE Dlouhé Stráne, Malá Vies
ka, Hrhov atď. 

Vzfah vnútornej stavby zeminy k inžiniersko
geologickým vlastnostiam - laboratórne me
tódy . 

štúdium vzťahu vnútornej stavby hornín 
k inžinierskogeologickým vlastnostiam sa 
vďaka spontánnemu rozvoju metód a prístro
jovej techniky stáva dnes veľmi aktuálnym. 
Nová metodika a prístrojová technika umož
ňujú detailne zisťovať vlastnosti h ornín a ze
mín, ich chemizmus a mikroštruktúru hmoty. 
Jednou z metód umožňujúcich detailné štú
dium mikroštruktúry horninového materiálu 
je elektrónová stereomikroskopia a v kombi
nácii s elektrónovým mikroanalyzátorom 
umožňuje overovať aj zastúpenie p rvkov v,:> 
vzorke. Veľmi výhodne sa používa na doku
mentáciu zmien mikroštruktúry spôsobených 
ílovými rezíduami, ktoré sú pre pevnostné, 
deformačné a hydraulické vlastnosti hornín 
rozhodujúce. Ďalej umožňuje dokumentáciu 
mikropórov, mikrotrhlín, ako aj celkovej mi
kroštruktúry horninovej hmoty (Ša malíková, 
1984). Príklady využitia tejto metódy v inži
nierskej geológii uvádza M. šam alíková 
(ibid.), a t o ako dokumentáciu deformovanej 
zóny ortoruly (obr. 3), pri posudzovaní ser
pentinitov ako kameniva do betónu a priľna
vosti injekčnej zmesi k piesčitým k riedovým 
sedimentom. 

údaje o mikroštruktúre zemín možno zís
kať aj pomocou geochemických metód. J . Šaj
galík (ibid.) opisuje podstatu ich uplatňova
nia pri určovaní mikroštruktúry spraše. Úda
je získané geochemickými metódami umož
ňujú hlbšie pochopiť osobitosti a podmienky 
tvorby týchto sedimentov a prostredníctvom 
ich štúdia možno predstaviť paleogeografiu 
rozličných rajónov v priestore a v čase . Tý
mito metódami sa dajú odhaliť osobitosti hy
pergénnych procesov a ich evolúcia, kyslosť 

alebo zásaditosť prostredia vzniku, chemické 
zloženie pórových roztokov atď. Za najcen
nejší prínos treba pokladať objasnenie štruk-
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t úry spraše, charakteru sil, ktoré pôsobia 
medzi jednotlivými štruktúrnymi elementmi, 
vysvetlenie jej vzniku a rozpadu v dôsledku 
rczličných procesov, ako aj identifikáciu pro
stredia vzniku spraše. Poznanie týchto vlast
n ostí je základnou podmienkou reálneho vy
svetlenia rozmanitých reakcií spraše na zme
n y napätia, vlhkosti, dynamické otrasy atď. 

Špecifický problém rieši príspevok I. Mod
l itbu (ibid.). Navrhuje sa v ňom progresívny 
spôsob kontroly kvality stanovení v labora
tóriách mechaniky zemín. Túto kvalitu za-

ťažuje pomerne veľká subjektívnosť a indi
viduálne nezistiteľná odchýlka, ktorá v m n o
hých prípadoch znemožňuje porovnávať vý
sledky. Navrhované spôsoby tzv. vnútornej a 
vonkajšej kontroly laboratórnych prác vychá
dzajú zo štatistického zhodnotenia skúšobných 
súborov a umožňujú určiť nielen presnosť sta
novenia, ale a j pravdepodobný zdroj od
chýlky. 

Vnútorná kontrola je priebežná a umožňuje 

identifikovať su bjektívne chyby laboran tov, 
príp. prístrojovej techniky. Sledujú sa pri nej 
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Obr. 3. Príklad dokumentácie deformovanej zóny ortoruly vo vrte JA-17 v Hornom 
Jitetiíne pri Moste (podľa šamalíkovej, 1984) . a - neuspor iadané kaolinitové rezí
duum, hlbka 132 m , zväčš. 240 X , b - zóna s vermikulárnymi kryštálmi kaolinitu, 
hlbka 139 m, zväčš. 2350 X , c - zóna de.formovaného kaolinitu s ohladením, hlbka 
150 m, zväčš. 2400X, d - rtg krivka kaolin i tu 
Fíg. 3. Example of documentation of the deformed zone in or thogneiss, JA-17 drilling 
in Horný Jiretín near Most (accprding to šamalíková, 1984). á - disordered kaolinite 
r esidue, 132 m depth, magn. X 2,400, b - zone with v.ermicular kaolinite crystals. 
139 m depth, magn. X 2,350, c - zone of deformed kaolinite with polishment, 150 •m 
depth, magn, X 2,400, 4 - X-ray record of kaolinite 
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v ýsledky súbežných laboratórnych stanovení 
jednotlivých laborantov v rámci laboratória, 
Nevyžaduje špeciálne kontrolné vzorky a kon
trolné hodnoty sa získavajú náhodným vý
berom z bežných stanovení jedného labo
ranta. Schéma postupu kontroly je na obr. 4. 

Vonkajšou kontrolou možno posúdiť kva
litu práce laboratórií ako celku, identifikovať 
nedostatky v presnosti metódy, chyby skú 
šobnej techniky, zistiť nejednotnosť vo výkla
de použitej metódy, vylúčiť vplyv nehomo 
génnosti kontrolného materiálu a upozorn i ť 

na subjektívne chyby laborantov alebo skú
šobnej techniky. Pri takejto kontrole sa vo 
v iacerých laboratóriách spracúvajú osobitne 
odobraté tzv. kontrolné vzorky zeminy a zís
kané výsledky sa štatisticky porovnávajú 
(Modlitba, ibid.). Schéma vonkajšej kontroly 
je na obr. 5. 

Geofyzikálne metódy v inžinierskej geológii 

Aplikáciou geofyzikálnych metód pri hod 
notení základových pomerov v poddolovaných 
územiach sa zaoberá príspevok J. Mullero
vej - K. Miillera (ibid.). V ostatnom čase sa 
v oblasti Ostravy zvýšil počet havárií budov 
vyvolaných nerovnomerným sadaním povrchu 
terénu nad v.;yťaženými podzemnými pries
tormi. úlohou inžinierskej geológie je zistiť 
priebeh porúch vyvolaných banskou činnos

ťou, ich dosah na povrchu terénu a prognó
zovať vývoj denivelácie územia v súvislostí 
s plánovaním rozvoja „mesta. 

Ako ukazujú výsledky autorov, pri riešení 
úloh tohto druhu možno efektívne využiť 

hlavne odporovú metódu v modifikácii odpo
rového profilovania a vertikálneho odporo
vého sondovania. z výsledkov merania obi 
dvoch metód možno pomocou izoohm vytvoriť 
kontim,1.álny vertikálny model zmien v horni
novom prostredí, ktoré by mohli byť vyvo
lané deformáciami vyťažených priestorov. 

Matema_tickoštatistické metódy 

Využívanie matematických metód v inži
nierskej geológii je už dnes bežné, a to naj
mä pri určovaní priemerných výpočtových 

a lebo iných charakteristík zemín a hornín, 
p ri určovaní stupňa rovnorodosti inžiniersko
geologických celkov a pod. 

Ako ukazujú príspevky Ľ. Iglárovej -
P . Wagnera (ibid.) a I. Vojtašku (ibid.), mož-

nosti matematických metód nie sú vyčerpané. 
Veľké rezervy sú pri matematickom mod elo-
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Obr. 4. Schéma vnútorného kontrolného testu 
laborantov (podľa Modlitbu, 1984). 1 - pra
covný záznam laboranta „A" 2 - v ýber štat. 
súborov X A, YA, 3 - zostavenie základného 
porovnávacieho súboru Xm, Yn so znakmi m a 
n, 4 - vyčíslenie priemerných hodnôt smero
dajných odchyliek a koeficienta k orelácie, 
5 - zostavenie grafu, vymedzenie p ásma po
volenej odchýlky priamkami m a n, 6 -
vyhodnotenie výsledkov testu 
Fig. 4. Sch eme of internal controll tests of 
laboratory technicians (according to Modlitba, 
1984). 1 - working record of the " A" tech
nician, 2 - selection of stat istícal sets X A, 
Y A, 3 - layout of the basic comparison set 
Xm, Yn with operation codes m and n, 4 -
calculation of average vaíues of standa rd 
deviations a nd correlation coefficients, 5 -
graphical plot assembly, determination of 
permissible deviatíon zone by m and n stra
ight lines, 6 - evaluation of t est r esults 
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vaní geologického próstredía, digitalizácii ar
chívnych úda jov a pri využívaní počítačov na 
zostrojovanie mnohoúčelových a špeciálnych 
máp a profilov. 

Ľ. Iglárová - P. Wagner (ibid.) demon
štrujú analytický spôsob určovania modulu 
deformácie hornín v masíve. Ako podklad na 
analýzu využívajú v teréne zistené parametre 
puklinovos ti a z nich určujú základné štruk
túrne charakteristiky masí vu, a to blokovi
tosf a rozvoľnenosť. Na základe zohľadnenia 

vplyvu porušenosti horninového masívu a 
modulov deformácie horninového materiálu 
určených v laboratóriu odporúčajú metódu na 
pomerne presné orientačné určenie modulu 
deformácie vyčleneného masívu. 

I. Vojtaško (ibid.) opisuje základné črty 

multivariačnych štatistických metód a mož
n osti ich využitia v inžinierskej geológii. Na 
zákla de vlastných skúseností a poznatkov 
z literatúry upozorňuje na nevyhnutnosť 
správne aplikovať štatistické metódy vzhľa

dom na rozličné geologické p odmienky a roz
manité účely_ Vhodne aplikované metódy 
umožňujú zvýšiť spoľahlivosť informácie, zní
žiť riziko chybných záverov a sú nepostráda
teľné pri hodnotení komplexných súborov dát. 
V inžinierskej geológii sú perspek tí vne na.i·· 
mä m etódy multivariačnej štatistiky s viace
rými premennými, pretože dovoľujú skúmať 

prírodné prostredie ako celok. Patrí m edzi ne 
aj faktorová analýza, diskriminačné analýzy 
a združovacia analýza. Ale aj napriek ich 
perspektívnosti treba varovať pred ich rutin
ným a nekritickým používaním. Autor upo
zorňuje na to, že ·multivariačné metódy plnia 
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Obr. 5. Schéma vonkajšieho kontrolného t es
tu (podľa Joudena, upravená Modli tbom, 
1984) 
Fig, 5. Scheme of external controll t est 
(according to Jouden modified by Modlitba, 
1984) 

najmä funkciu porovnávania štatistických pa
rametrov apriórnych modelov s implicitným 
odhadom ich platnosti. 

Geodetické metódy 

V inžinierskej geológii sa p oužívajú m etódy 
sledovania svahových pohybov registrujúce 
kvantita tívne zmeny bodu len voči jeho naj
bližšiemu okoliu. Získané údaje spravidla ne-

Obr. 6. Náčrt pevných bodov - zosuvné územie Hlohovec - Sereď (podľa Abeloviča, 
1984) 
Fig. 6. Sketch of fixed points in the Hlohovec - Sereď landslide area (according 
to Abelovič, 1984) 
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4 

3 

Obr. 7. Znázornenie pohybu bodov osadených 
na zosuvnom území pomocou zložených vek
torov (podľa Abeloviča, 1984) 
Fig_ 7. Representation of point movemer:its 
situated in the landslide area using compos1te 
vectors (according to Abelovič, 1984) 

poskytujú komplexný pohľad na vývoj sva
hového pohybu. Úplnejšie výsledky dávajú 
geodetické metódy, ktoré sledujú priestorové 
zmeny bodov, a tak umožňujú vytvoriť mo
del pohybu v celej záujmovej oblasti. 

J. Abelovič (ibid.) na príklade priestoro
vých zmien 49 bodov na lokalite Hlohovec -
Sereď (obr. 63) demonštruje geodetické sledo
vanie pohybu svahových sedimentov. Pohyb 
bodov vyjadrujú vektory rozložené do hori
zontálneho a vertikálneho smeru (obr. 7), 
ďalej je vyjadrená ich orientácia v priestore 
a zmena v čase. Táto forma znázorňovania 
pohybu bodov dáva veľmi dobrý prehľad 

o dynamike procesu nielen v okamihu me
rania, ale aj v časovej súvislosti. Pomerne 
hustá sieť meraných bodov dovoľuje znázor
ní ť pohyb aj izočiarami vertikálneho alebo 
horizontálneho pohybu. 

Záver 

Postupný rozvoj a osvojoVQilie nových me
tód v inžinierskej geológii, a to hlavne 
v smeroch súvisiacich s vlastnosťami skal
ných hornín a zemín. Osobitne treba hodnotiť 
úsilie preniknúť do problematiky vnútornej 
stavby hornín a tam hľadať východisko na 

objasňovanie a prognózovanie väčšiny ich in
žinierskogeologických charakteristík. 

Na druhej strane treba kriticky konštatovať 

stagnáciu vývoja v metódach sú visiacich 
s vrtnou technikou plytkých vrtov a s 9dbe
rom vzoriek zeminy a hornín. z hľadiska 

praxe, ale aj výskumu je to prioritná proble
matika a v niektorých prípadoch dokonca li
mituje kvalitu, efektívnosť a spoľahlivosť ma
sového inžinierskogeologického výskumu. 

Záverom upozorňujeme na to, že kým vo 
využívaní geofyzikálnych a geotechnických 
metód je intenzívna inovácia, nemožno to 
tvrdiť o .najbežnejších metódach dokumentá
cie a zisťovania inžinierskogeologických cha
rakteristík, testovania indexových parametrov 
v dennej výskumnej a prieskumnej praxi. 
Práve tu sú stále veľké možnosti zlepšovať 

efektívnosť prieskumu, lebo súčasná technika 
umožňuje zhotovovať zariadenia n a automa 
tickú registráciu, zhromažďovanie a spracú
vanie údajov získaných pri hodnotení vlast
ností hornín v c dkryvoch, pri hodnotení vrt
ných jadier atď. Veľmi užitočná by tu bola 
najmä kombinácia vhodných registračných 

zariadení snímačov so záznamovým zaria 
dením a 'vreckovým ~lektrickým počítačom. 

Pri všetkých týchto úvaha.ch o využívaní 
novej techniky a metód neslobodno zabudnúť 
na to, že predmetom prieskumu zostáva geo
logické prostredie a nijaká nová technika 
alebo metóda nemôže nahradiť dobré pozna 
nie zákonitostí geologických procesov a po
uži tie poznatkov pri programovaní, vykoná
vaní racionálnej interpretácie výsledkov 
všetkých n ašich výskumných a prieskumných 
operácií (Matula, 1982). 

Recenzoval R. Ondrášik 
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- RNDr. M. Ciesarik, CSc. 
- RNDr. K. Ondrejkovič 
- p. g. J. Šechny 
- RNDr. Z. Bacsó, CSc. 

ústredný výbor Slovenskej geologickej 
spoločnosti aj celá geologická pospolitosť 

24. 1. 
1. 3. 

16. 3. 
21. 3. 
í 7. 4. 
27. 4. 
13. 5. 
17. 5. 
25. 5. 
30. 5. 
10. 6. 
12. 6. 
11. 8. 
22. 8. 
23. 8. 

3. 9. 
8. 10. 

14. 11. 
17. 11. 
18. 11. 
24. 11. 

9. 12. 
20. 12. 

- Ing. S. Konečný, CSc. 
- Ing. R. Kortman 
- RNDr. O. Trtílek 
- RNDr. J. Pevný, CSc. 
- RNDr. A. Pechočiaková 
- Ing. R. Rudinec, CSc. 
- R NDr. J. Papšová, CSc. 
- doc. RNDr. I. Kraus, CSc. 
- RND r. V. Konečný, CSc. 
- RNDr. K. šubjak 
- RNDr. E. Brodňanová 
- RNDr. J. Jetel, CSc. 
- RNDr. I. Matula 
- Doc. RNDr. D. Čabalová, CSc. 
- Ing. L. Plintovičová 
- R NDr. H. Gerthofferová , CSc. 
- RNDr. K. Malatinský, CSc. 
- R NDr. O. Belešová, CSc. 
- RNDr. A. Nahálka 
- RNDr. O. Rozložník 
- RNDr. M. Ďuriančík 
- RNDr. P. Gross, CSc. 
- RNDr. A. Ondrejíčková , CS c. 

želajú jubilantom do ďalších rokov mnoho 
tvorivých sil. a dobré zdravie. 

O. Samuel, 
predseda Slov. geol. spo ločnosti 
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Profesor RNDr. Ernest Kást, CSc., šesťdesiatročný 

V tomto roku sa 
v plnom pracov
nom eláne a v roz
kvete tvorivých síl 
dožíva významné
ho životného jubi
lea prof. RNDr. 
Ernest Krist, CSc., 
vedúci Katedry 
petrografie Príro
dovedeckej fakul
ty Univerzity Ka
menského v Bra
tislave. 

Narodil sa 9. marca 1925 vo Zvolene. Zá
k ladné školské vzdelanie nadobudol vo svo
jom rodisku. V rokoch 1944/45 ukončil štát
nu učiteľskú akadémiu v Banskej Štiavnici 
s vyznamenaním. Po dvojročnom pôsobení 
ako učiteľ v Dolnom Vadičove (okres Kysuc
ké Nové Mesto) a v Zolnej (okres Zvolen) 
jeho snaha a túžba po ďalšom vzdelaní ho 
pri viedla na Prírodovedeckl'.1 fakultu v Bra
tislave. V roku 1952 na základe rigoróznych 
skúšok a obhájení dizertačnej práce sa stal 
doktorom prírodných vied. Už rok predtým 
nastúpil za asistenta na Katedru mineralógie 
a petrografie Prírodovedeckej fakulty v Bra
tislave. V roku 1952 ho preložili na novoza
loženú Fakultu geologicko-geografických vied 
Univerzity Komenského v Bratislave. Do 
roku 1957 pôsobil ako odborný asistent, v roku 
1959 ho habilitovali a ustanovili za docenta 
v odbore petrografie eruptívnych a meta
morfovaných hornín na Prírodovedeckej fa
kulte UK v Bratislave. Hodnosť kandidáta 
vied získal v roku 1960 a profesorom petro
grafie je od roku 1971. 

Celú doterajšiu prácu prof. E. Krista cha
rakterizuje vysoká dôslednosť a náročnosť 

v oblasti vedeckovýskumnej a pedagogickej 
a organizátorskej. Počas jeho viac ako 30 roč
ného pôsobenia na Prírodovedeckej fakulte 
UK sa významne zaslúžil o rozvoj základ
ného geologického vedného odboru - petro
grafie vyvretých a metamorfovaných hornín. 

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameria
val na riešenie kľúčových problémov mag
matických a metamorfovaných hornín vepo
rika, gemerika a stredoslovenských neovul
kanitov. 

Jeho prvé výskumné práce pochádzajú zo 
Spišsko-gemerského rudohoria a sú venova
né problematike karbónskych zlep encov. 
Hlavným prínosom týchto prác je podrobná 
petrografická charakteristika obliakov skú
maných zlepencov, vyčlenenie jednotlivých 
typov hornín, riešenie problémov paleogeo
grafie a zdrojových oblastí. 
Značná časť jeho výskumnej práce je ve

novaná študiu neovulkanitov a paleovulka
nitov Štiavnických vrchov a Nízkych Tatier. 
Výsledky týchto prác priniesli nové poznatky 
o rozšírení, vzniku, minerálnom a chemic
kom zložení skúmaných vulkanických hornín 
a vyčlenenie ich nových typov, dovtedy 
v týchto oblastiach neznámych. 

Nadväzujúc na nové poznatky, získané štú
diom vulkanických hornín, zameral sa na 
riešenie prob lematiky štiavnických vrchov . 
Výsledky týchto prác boli cenným materiá
lom najmä p re ložiskový výskum. 

Výskumné práce dotýkajúce sa štúdia mag
matických a metamorfovaných hornín cen
trálnych Západných Karpát zaberajú najväč
šiu časť jeho výskumnej činnosti. R iešenie 
problematiky magmatických hornín využíval 
a spájal so štúdiom metamorfovaných pro
cesov a metamorfovaných hornín. S p oužitím 
najnovších m etód geologicko-petrografického 
výskumu sú jeho zásluhou spracované kľúčo
vé regióny centrálnycil ,Západných K a rpát -
jadrové pohoria (Tríbeč, Nízke Tatry), ve
porické pásmo (kráľovohoľské, kraklovské). 
V štúdiu metamorfizmu pokračoval p rof. E. 
Krist i naďalej a svoje poznatky rozšíril na 
ďalšie oblasti. Hlavným prínosom štúdia tejto 
problematiky je spracovanie metamorfózy 
celých centrálnych Západných Karpát a 
v spoluautorstve vydanie Metamorfnej mapy 
ČSSR (časť Slovensko). Všetky práce našli ši
roký ohlas a ocenenia nielen u nás, ale 
i v zahraničí. V rámci UNESCO vyšla v spo
luautorstve Metamorfná mapa Európy a Vy
svetlivky. 
Veľkú zásluhu má prof. E. Krist pri zosta

vovaní geologických máp 1 : 200 OOO, 1 : 50 OOO 
centrálnych Západných Karpát s vysvetliv
kami. Podstatnou mierou prispel k spraco
vaniu a sám pripravil niekoľko exk urzných 
sprievodcov pri príležitosti Medzinárodného 
geologického kongresu v Prahe v roku 1968 
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a pri príležitosti iných konferencií a sympó
zií v centrálnych Západných Karpatoch. 
Veľká snaha a iniciatíva prof. E. Krista 

sa prejavila v organizovaní sympózia Meta
morfné procesy v kryštaliniku, paleozoiku, 
mezozoiku a v neogénnych vulkanitoch 
s ohľadom na ich paleogeografický význam 
a metalogenetické procesy. Usporiadala ho 
v roku 1980 v Nízkych Tatrách Katedra pe
trografie Prírodovedeckej fakulty UK v spo
prac1 s Geologickým ústavom D. Štúra 
v Bratislave. 

Prof. E. Krist cieľavedome a dôsledne spá
ja vedecký výskum s pedagogickou prácou. 
Výsledkom je upravenie a preloženie dvoch 
stredoškolských a napísanie dvoch vysoko
školských učebníc - Petrografia vyvrelých, 
sedimentárnych a metamorfovaných hornín a 
Petrológia. 

Jeho pedagogicko-výchovnú činnosť cha
rakterizuje dlhoročná prax, vysoká vedecko
odborná orientovanosť, náročnosť a dôsled
nosť. S veľkým zanietením sa venuje pred
náškam, úspešne vedie cvičenia, semináre, 
exkurzie, diplomové práce a školenia vedec
kých ašpirantov, 
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Pri náročnej vedeckovýskumnej a pedago
gickej práci značnú časť svojho času venoval 
a venuje organizátorskej práci a akademic
kým funkciám. Bol prodekanom a dekanom 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komen
ského v Bratislave, je predsedom komisie 
pre obhajoby kandidátskych prác z odboru 
mineralógie a petrografie, členom komisie pre 
udeľovanie RNDr., členom Vedeckej r ady fa
kulty, členom Vedeckej rady Geologického 
ústavu Univerzity Komenského, členom od
borovej komisie Ministerstva školstva SSR a 
ČSSR. 

Prof. RNDr, Ernest Krist, CSc., bol za 
svoju záslužnú prácu vyznamenaný Striebor
nou medailou UK, Pamätnou medailou GÚDŠ 
a štátnym vyznamenaním Za vynikajúcu 
prácu, 
Prehľad prác prof. E. Krista , CSc. 

dokazuje, že dosiahol zaslúžné úspechy a 
veľmi prispel k rozvoju vedeckovýskumnej, 
pedagogickej a organizátorskej práci. 

želáme prof, RNDr, E. Kristovi, CSc., do 
ďalších plodných rokov pevné zdravie , dobrú 
pohodu a veľa ďalších tvorivých úspechov. 

Vincent Ďurovič 

Životné jubileum RNDr. Vladimíra Hana 

V marci 1985 sa 
- v dobrom zdraví 

a plnej duševnej 
sviežosti dožil 

šesťdesiatin pra
covník geologic
kého úseku Bra
tislava Geologic
kého prieskumu 
v Spišskej Novej 
Vsi RNDr. Vladi-
mír Hano. 

Narodil sa 26. 3. 1925 vo Vozokanoch v To
poľčianskom okrese. Po gymnaziálnych štú
diách sa zapísal na Prírodovedeckú fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú 
v odbore paleontológia ukončil v r. 1950 
r igoróznymi skúškami. V priebehu ôsmich 
rokov pôsobil v Handlo.\16kých baniach a 
v ústave pre výskum ložísk nerastných su
rovín v Turčianskych Tepliciach. Po reorga
nizácii rezortu prešiel do Geologického prie
skumu, n. p,, Turčianske Teplice, ktorý ne
skôr presídlil do Žiliny. V žilimkom stredis-

ku Geologického prieskumu, n, p,, Spišská 
Nová Ves prežil najdlhšie obdobie. Pôsobil 
vo viacerých funkciách, okrem iných ako 
vedúci geologického odboru a vedúci odboru 
geologickej dokumentácie. V súčasnosti pra
cuje ako vedúci špeciálnej geologickej skupi
ny, 

V rámci svojho odborného zamerania ria
dil geologickoprieskumné práce v oblasti Lu
čenskej kotliny, kde rozpracoval nový model 
jej geologického vývoja s dôrazom na ter
ciérnu výplň a podložné útvary postihnuté 
hypergénnymi premenami. Ložisko kaolínu 
v Prievrane.i a kaolini ckého piesku v Petrov
ci, ktoré objavil jubilant, tvoria od sedem
desiatych rokov surovinovú bázu pre výrobu 
keramických o bkladačiek v Lučenci a výro
bu slinku v Rohožníku. Ložisko kamenino
vých ílov v Pondelku zásobuje surovinou vý
robňu hospodárskej a stavebnej kameniny 
v Tomášovciach . Objavenie a využívanie lo
žísk keramických surovín v Lučenskej kot
line je významným prínosom pre národné 
hospodárstvo SSR. 
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Jubilant riadil a vyhodnocoval geologicko
prieskumné práce pre zabezpečenie nových 
zásob tehliarskych surovín. Je autorom de
siatok záverečných správ s výpočtami zásob 
a odborných článkov v geologickej literatúre. 

Jeho prácu ocenili čestnými odznakmi: 
Vzorný pracovník Ministerstva baníctva, 
Najlepší pracovník geologickej služby úGú 
Praha, Najlepší pracovník SGú Bratislava a 

titulmi: Zaslúžilý budovateľ podniku GP I. 
a II. stupňa za nepretržitú prácu v organizá
cii Geologického prieskumu. 

S prianím pohody a pevného zdravia k vý
znamnému výro čiu jubilanta sa popri spolu
pracovníkoch pripája aj široká geologick á ve
rejnosť. 

Peter Kabina 

K šesťdesiatinám RNDr. Alexandra Žabku 

V roku 1985 sa 
do;.íva šesťdesia

tin výrazná osob
nosť slovenskej 
geológie ostatných 
desaťroé'Í RNDr. 
Alexander Zabka. 
Jubilant sa naro
dil 4. 6. 1925 
v Banskej Bystri
ci. základné a 
stredošk o lsk é štú
diá zavŕšil matu

ritou v roku 1946 vo svojom rodisku. Už 
v mladom veku dokázal svoju uvedomelosť. 
Do Slovenského národného povstania sa za
pojil ako partizánska spojka v odriade Msti
teli, ktorého veliteľom bol kapitán Sokolov. 
Po úteku z nemeckého transportu nútenej 
evakuácie mužov sa aktívne zúčastnil aj Po
vstania českého ľudu v Prahe. V rokoch 
1945-1946 sa prihlásil na brigádu Pomoc 
českému pohraničiu. Pomocnú ruku podal aj 
pri budovaní Trate mládeže, kde dvakrát zís
kal titul úderníka. 

V rokoch 1949-1953 študoval na Geolo
gicko-geografickej fakulte Slovenskej Uni
verzity v Bratislave, ktorú úspešne zakončil 
obhajobou diplomovej práce Vodné diela na 
hornom Považí. Po ukončení štúdia nastúpil 
na Nerudný prúzkum, n. p., Brno, kde v ro
koch 1953-1957 pracoval v oblasti prospekcie 
surovín pre už existujúce cementárne, zvlášť 
na lokalitách Bystré, Horné Srnie, Ladce, 
Lietavská Lúčka, Stupava a vápenky Gom
basek. Vypracoval koncepciu rozvoja cemen
tární a vápeniek na Slovensku, ktorá sa stala 
základom pre vybudovanie cementární v Ban
skej Bystrici, Turni n /Bodvou a v Rohožníku. 
V tom istom čase absolvoval postgraduálne 
štúdium na Vysokej škole stavitelství v Brne 
50 zameraním na technológiu stavebných 
hmôt. Súčasne bol aj interným ašpirantom 

Ministerstva stavebníctva ČSR. Vypracoval 
ašpirantskú prácu Cementárske su roviny 
Slovenska, ktorá znamenala súhrn vtedajších 
roznatkov o týchto surovinách a riešila naj
mä moznosti zavedenia výroby bieleho ce
mentu z domácích surovín . 

Po zrušení Nerudného prúzkumu v Brne 
roku 1957 jubilant nastúpil ako hlavný tech
nológ pre nerudv na Geologickom prieskume. 
n. p .. v Turčian skych Tepliciach. kde zalozil 
pracovisko pre vyhodnocovanie technológie 
nerudn _ý ch surovín . Prvé tri roky viedo l me
lodiku . kontrolu a vyhodnocovanie pri eskum
ných akcií zameraných na lokality cemen
tárenských. keramických a sklárskych suro
vín Slovenska (bentonity, perlity, azb est) a 
významne prispel rozvojom metód nielen 
k praktickému overovaniu geologických a 
technologických vlastností nerudných suro
vín, ale aj k overovaniu ich zásob. Od roku 
1960 pósobil na pobočke Geologického prie
skumu, n . p., v Bratislave, kde zabezpečoval 
podrobný prieskum surovín pre cementársky 
kombinát Rohožník. Okrem toho rieši l suro
vinovú základňu pre cementáreň Horné Srnie 
a Stupavu. Z prác tohto obdobia treba vy
zdvihnúť lokalizáciu cementárne v Turni 
n /Bodvou, ako aj objav a detailné geologické 
spracovanie vápencov lokality Vajarská. 

V období 1960-1983 jubilant vykonal nie
koľko dlhodobých expertíz v zahraničí, za
meraných na nerudné suroviny. Boli to: Li
banon - suroviny pre cementárne, biely ce
ment, asfalt a betonárske kamenivo, Mada
gaskar - ťažké minerály, asfalt, cem entár
ske suroviny. Vypracoval projekty p re vý
skum cemen társkych surovín a riad il tieto 
práce v Brazílii a v Pakistane a urobil prí
pravu pre p r ieskumné práce v Togu a Me
xiku. Práce zamerané na lokalizáciu vodných 
diel urobil v Sýrii, v Jordánsku a v Alžíri, 
kde vykonal aj prospekciu surovín pre biely 
cement a keramický priemysel. Všetky tie to 
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práce vykonal dôkladne, za sťažených pod
mienok a často bez odbornej pomoci. Jeho 
výsledky, ktoré vynikajú originálnymi me
tódami riešenia sa dodnes používajú v praxi, 
a patrí k zásluhám jubilanta, že svojou sta
točnou prácou šíril dobré meno slovenskej 
a československej vedy v zahraničí. 

Od roku 1972 pracuje jubilant vo funkcii 
vedúceho vedecko-technického pracovníka vo 
Výskumnom ústave inžinierskych stavieb 
v Bratislave. Doteraz bol riešiteľom mnohých 
úloh v oblasti výskumu slovenských dolo
mitov, vo využívaní drveného kameniva pre 
betóny, štrkov a pieskov pre vodné stavby 
a i. RNDr. Alexander žabka sa vo svojom 
odbore vypracoval na uznávaného odborníka 
a významne sa zaslúžil o rozšíreni e zásob 
cementárskych surovín Slovenska. Rozsiahle 
znalosti a skúsenosti uplatúuje pri riešení 
najrôznejších problémov a poznatky ochotne 
odovzdáva mladším pracovníkom. 

Počas svojej odbornej činnosti jubilant vy
p racoval desiatky záverečných správ, posud
kov a publikácií, ktoré slúžia dodnes ako 
p odklady pre ďalšie výskumné práce. 
Oceniť treba vynikajúce organizačné schop

nosti jubilanta. Už počas štúdia bol pri or
ganizovaní najrôznejších geologických akcií 
pravou rukou prof. D. Andrusova. Neskôr 
svoje schopnosti vyu žil v pracovnej skupine 
p re rozvoj a využi tie priemyselných surovín 
Slovenska (1957), v komisii pre využitie ben
tonitov pri ČSVTS (1960). bol členom komisie 
pre prípravu výhľadových plánov geologic
k ých prác pri ÚÚG (1960) , členom komisie 
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pre skupinu cement - vápno pri CSVTS 
(1961), ·- : ď-alej členom Krajského aktívu pre 
využitie nerastného bohatstva Západosloven
ského kraj a pri KNV v Bratislave (1961), 
dlhoročným expertom Komisie pre klasifi
káciu zásob pre ložiská nerastných su
rovín atď. O d roku 1979 vedie sekciu 2 Ka
menivo Komplexnej racionalizačnej brigády 
pri Ministerstve stavebníctva SSR. 

Zmienku si zaslúžia i osobné vlastnosti ju
bilanta, Odborné znalosti a organizacne 
schopnosti spájal s výbornou fyzickou kondí
ciou, bol aktívny m horolezcom a športovcom, 
čo mu ča;,to pomohlo v práci v ťažkých pod
mienkach. Obetavosť a snaha pomôcť kaž
dému v najrôznejších okolnostiach ho v mys
liach ľudí zapísali ako dobrého, čestného a 
statočného človeka, 

Činnosť RNDr. Alexandra Žabku bola od
menená najrôznejšími uznaniami a vyzn ame
naniami. Niekoľkokrát bol vyhodnotený ako 
vzorný pracovník, je držiteľom titulu Najlep
ší pracovník SG ú (1972) a mnohých čestných 
a pamätných medailí. Vzhľadom na zásluhy 
jubilanta v odboji k šesťdesiatinám mu bola 
udelená Pamätná medaila k 40 . výročiu SNP. 

Slovenská geologická spoločnosť, geologická 
verejnosť, spolupracovníci a priatelia mu do 
ďalších rokov prajú mnoho zdravia, spokoj
nosti , osobne j pohody, ako aj mnoh o síl a 
pracovného elánu. Veríme, že ešte dlho bu
deme čerpať povzbudenie z jeho nezlomného 
životného optimizmu. 

Miroslav H arman 

Želáme mu nové a nové odkryvy ! 

Ako zacmaJúc1 geológ, už krátko po ná
stupe do praxe, mal som šťastie poznať Vo
jena Ložeka. V roku 1955 som bol na stáži 
v ústrednom ústave geologickom v Prahe a 
veľmi rád si na úu sp:m1ínam práve vďaka 
prítomnosti a kontaktom s týmto našim po
predným odborníkom. Sám sa ešte len pri
pravoval na vedeckú dráhu, ale už rozdával 
svoje vedomosti plným priehrštím. Ochotne 
a rád - ako dobrý priateľ, nezištný človek, 

ktorý pred nikým nič neskrýval. Pracoval 
v záujme veci s plným zápalom v prospech 
našej geologickej vedy, ktorá sa stala zmys
lom jeho života. 

RNDr. Vojen Ložek, DrSc., sa narodil 
26. 7. 1925 v Prahe. Už ako stredoškolák ne
vynechal žiadne zoologické podujatie uspo-

riadané v pražskom Národnom múzeu. Pra
covali tam p oprední prírodovedci, v ich pro
stredí získaval mladý gymnazista veľa po
znatkov a skúsenosti. Vďaka tomu sa Vojen 
Ložek po maturite zapísal na Prírodovedeckú 
fakultu Kartovej univerzity - odbor zooló
gia a úspešne ju absolvoval v roku 1948. 

Po absolvovaní vysokoškolských štúdií pra
coval na ústrednom ústa ve geologickom 
v oddelení k vartéru. S nadšením riešil vý
skumné úlohy 11-ajmä v odbore zoopaleonto
lógie a stratigrafie. Nadviazal kontakty 
s kvartérnym oddelením Geologického ústavu 
Dionýza Štúra v Bratislave a časť svojich 
výskumov v enoval štúdiu kvartéru Sloven
ska. Výsledky jeho bádania sú o to cennejšie, 
že ich robil v období, keď na Slovensku ne-
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bolo špecialistov, ktorí by sa boli venovali 
tomuto odboru. Vojen Ložek na základe 
malakofauny, fosílnych pôd a archeologic
kých nálezov začlenil takmer všetky význam
né sprašové profily na Slovensku do jed
notného stratigrafického sledu. Spracoval lo
kality Mnešice, Banka pri Piešťanoch, Zama
rovce pri Trenčíne, Ivanovce n /Váhom, Nové 
Mesto n /Váhom, Štúrovo, Trnava, Vlčkovce, 
Senec a veľa ďalších. Podal tiež stratigrafiu 
travertínov v Hradišti pod Vrátnom, Malých 
a Bielych Karpatoch, Bo.iniciach, Hranovnici, 
Slovenskom krase, Gánovciach, Liptove, Mu
ránskej planine a inde. Všetky spracované lo
kality sú cenným prínosom pre regionálny 
kvartérno-geologický výskum. Z národohos
podárskeho hľadiska sú významné jeho prá
ce týkajúce sa ložísk prirodzených hnojív na 
Slovensku. Ich výsledky poslúžia najmä poľ
nohospodárstvu. 

Jubilant neostal úzkym špecialistom. Pri 
svojich výskumoch uplatňuje poznatky z bo
taniky, archeológie, geofyziky, geomorfológie, 
paleopedológie a ďalších disciplín, ktoré po
rovnáva a konfrontuje s výsledkami svojich 
malakozoologických štúdií. 

Od roku 1963 pracuje Vojen Ložek v ústa
ve geológie a geotechniky československej 
akadémie vied v Prahe, kde vedie kvartérne 
oddelenie. Udržiava kontakt s Geologickým 
ústavom Dionýza Štúra a zúčastňuje sa na 
organizovaní prakticky všetkých podujatí sú
visiacich s kvartérnou geológiou. 

Ako zanietený ochranca prírody navrhol 
a vedecky zdôvodnil ochranu viacerých vý
znamných lokalít na Slovensku. Publikuje 
nielen vedecké. ale aj vedecko-populárne 
práce o ochrane a tvorbe životného prostre
dia. Je členom rôznych ochranárskych inšti
túcii a komisií. napr. Talranského národného 

parku a iných. 
Okolo Vojena Ložeka sa sústreďujú n oví 

adepti a vedeckí ašpiranti malakozoológie, 
mnohí zo Slovenska, ktorých vedie a školí 
v problematike kvartérno-geologického vý
skumu. 

Ložekova publikačná činnosť je pozoruhod
ne bohatá. Predstavuje stovky štúdií a prác. 
Súborným dielom malakozoologického výsku
mu v ČSSR je práca Quartärmollusken der 
Tschechoslowakei vydaná v roku 1964. Prá
vom za ňu získal vedeckú hodnosť doktora 
geologických vied (DrSc.). Jednou z najvý
znamnejších p rác je knižné vydané dielo Prí
roda ve čtvrtohorách , ktorá predstavuje prvú 
publikáciu tohto druhu v ČSSR. Jubilant 
externe prednášal na Karlovej univerzite 
v Prahe, na vysokých školách a vedeckých 
inštitúciach v Poľsku, Maďarsku, NDR, NSR, 
Rakúsku, Holandsku, Španielsku, Francúzsku, 
kde aj publikoval svoj e výsledky. Jeho práce 
sa stretli s veľkou pozornosťou aj v Soviet
skom zväze, USA a vo Veľkej Británii. 

Tento výpočet výsledkov vedeckej práce 
Vojena Ložeka nie je úplný, obsahuje iba zá
kladné údaje. Ich súhrnná charakterisťika je 
však jednoznačná: svojou hlbkou, objavnos
ťou a originálnosťou znamenali a znamenajú 
obrovský prínos pre geológiu a pre mnohé 
jej odvetvia. Všestrannosť tohto vedca je 
oso bi tne pozoruhodná. Jeho pracovná a tvo
rivá energia je akoby nevyčerpateľná. 

RNDr. Vojen Ložek, DrSc., stavia si stále 
nové, náročné úlohy a ciele. 

M.v, slovenskí kvariérni geológovia .želáme 
jubilantovi z úprimného srdca dobré zdravie. 
veľa tvorivých síl a v teréne nové. zau j1mavé 
pleistocénne a holocénne odkryvy. 

Vladimír Baňacký 

RNDr. Karol Ondrejkovič päťdesiatročný 

6. februára 1985 
sa dožil význam
ného životného 
jubilea cien Slo
venskej geologic
kej spoločnosti. 

pracovník Geolo
gického priesku
mu, odborný geo
lóg RNDr. Karol 
Ondrejlwvié. 

Narodil sa v Ju-

re pri Bratislave. Po ukončení stredoškol
ského vzdelania študoval na Prírodovedec
kej fakulte Univerzity Kamenského v Bra
tislave. 

Po absolutóriu rok pracoval na GÚDŠ 
v Bratislave. Od roku 1959 pôsobí na Geo
logickom prieskume. n. p .. Spišská Nová Ves. 
Prešiel viacerými funkciami. v ktor ých sa 
formoval jeh o odborný profil. Bol v edúcim 
geologickej oblasti a v súčasnosti pracuje ako 
odborný geológ pre špeciálne suroviny. 

V uplynulých rokoch sa podieľal n a riešení 



Kronika 

mnohých geologických problémov a má zá
sluhu na objavení väčších zásob rúd v ložis
kovej oblasti Rudňany. Riešil ložiskovú 
problematiku oblasti Bindtu, Novoveskej 
Huty, Závadky, Slovim.slc, Rudnian, Z-latníka, 
Zápalenice a i. Značnou mierou sa podieľal 

na riešení severného pokračovania rudnian
skeho rudného poľa. Výsledkom týchto prác 
sú jeho publikované a nepublikované odbor
né články a správy. 

Od roku 1978 pracuje v problematike špe
ciálnych surovín, kde rieši koncepciu vyhľa
dávania a prieskumu magnezitových, mas
tencových, azbestových, anhydritových, zeo
litových, keramických a iných nerudných su
rovín. V ostatnom čase osobitnú pozornosť 
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venuje Al surovinám. Je členom KRB, ktorá 
sa zaoberá riešením netradičných a náhrad
ných surovín v ČSSR. 

Je metodickým pracovníkom geologického 
útvaru, ktorý usmerňuje metodiku geologic
kého prieskumu nových a netradičných su
rovín podľa potrieb národného hospodárstva 
a podľa geologických možností Slovenska. 
Jeho práca dosiahla nielen v Geologickom 
prieskume, ale i v rámci slovenskej geológie 
širší význam. 

Po zavŕšení piatich desaťročí života a vyše 
dvadsaťpäťročnej práce tvorivého geológa, 
želáme jubilantovi veľa zdravia a p racov
ného elánu. 

Ivan Matula - Tomáš Furiel 

Na päťdesiatiny Ing. Rudolfa Rudinca, CSc. 

Začiatky vyhľa

dávania ropy a 
zemného plynu na 
východnom Slo
vensku sa spájajú 

1"' so životnou drá
hou prieskumníka 
a vedca Ing. Ru
dolfa Rudinca. 

Jubilant sa na
rodil na Kysu
ciach 27. apríla 

1935 v Divine - Lúkach pri Žiline. Stredo
školské vzdelanie Rudolf Rudinec nadobudol 
na gymnáziu v Žiline, ktoré ukončil maturi
tou roku 1953. Potom sa zapísal na Geolo
gickú fakultu Vysokej školy banskej 
v Ostrave, kde sa špecializoval v odbore 
Geológia, technika a prieskum ložísk ropy a 
zemného plynu. V roku 1958 ukončil štúdiá 
s vyznamenaním. Po úspešných štúdiách na
stúpil vo funkcii geológa do českosloven
ských naftových dolov, n. p., Hodonín, závod 
Gbely. O rok neskoršie v rámci tohto podni
ku začal pracovať v novozriadenom geolo
gicko-prieskumnom závode v Michalovciach. 
Pod vedením RNDr. J. Janáčka, CSc., riešil 
problémy geológie východoslovenskej neo
génnej panvy so zreteľom na možnosti vzni
ku a výskytu prírodných uhľovodíkov. 

Zásluha Ing, Rudolfa Rudinca, CSc., o roz
mach naftovej činnosti a z nej vyplývajúcich 
hospodárskych výsledkov sa výraznejšie pre
javí, ak si spomenieme na ťažkosti a problé-

my, ktoré boli v počiatočných a neskorších 
rokoch budovania naftového prieskumu na 
východnom Slovensku. V tom čase neboli 
takmer žiadne poznatky o stratigrafii, pa
leogeografii a tektonike centrálnej časti vý
chodoslovenskej panvy, hoci jej severné a 
západné okraje na dobrej vedeckej úrovni 
predtým spracovali a pripravili geológovia 
bývalého Uhoľného prieskumu z Turčian

skych Teplíc. Aplikácia geofyzikálnych me
tód, ktorá mohla prispieť k základnej strati
fikácii litologických komplexov a k náčrtu 

ich úložných pomerov, bola v tom čase vo 
vývoji. Nemalým problémom bol aj nedosta
tok geologických a technický ch odborníkov, 
ktorý sa dočasne riešil ich detašovaním alebo 
dochádzkou z Moravy a západného S loven
ska. Tým viac si treba ceniť odvahu a zanie
tenie Ing. Rudolfa Rudinca, CSc., ktorý sa 
v roku 1959 natrvalo usadil v Michalovciach 
a vo funkcii vrtného, potom oblastného a na
pokon hlavného geológa (1966-1976) viedol 
skupinu geológov pri poznávaní zákonitostí 
vývoja východoslovenského neogénu. 
Cieľavedomá vedecká práca a dôsledne 

premyslený systém riadenia prieskumných 
prác boli zanedlho korunované úspechom. 
Objavili ložiská zemného plynu priemyselné
ho významu pri Trhovištiach, Pozdišovciach, 
Stretave, v pohraničnej oblasti pri Ptrukši a 
na okolí Bánoviec n/Ondavou. V súčasnosti 

slúžia národném u hospodárstvu. 
Pri svojej organizátorskej a prieskumnej 

činnosti jubilant vypracoval desiatky odbor-
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ných správ, projektov a niekoľ\o výpočtov 

zásob ložísk zemného plynu, ako aj množ
stvo referátov, ktoré predniesol v rámci Slo
venskej geologickej spoločnosti, ČSVTS a na 
iných fórach. V oblasti vedeckého výskumu 
je jubilant autorom alebo spoluautorom tak
mer 70 vedeckých a odborných článkov a 
publikácií, predovšetkým z oblasti litologic
kého, stratigrafického, tektonického a paleo
grafického obrazu a vývoja východosloven
skej neogénnej panvy a jej podložia. Ing. R. 
Rudinec, CSc., vykonal záslužnú prácu pri 
s ledovaní a štúdiu teplotných a tlakových 
p odmienok horninového prostredia v panve a 
ich vplyv na genézu a akumuláciu prírod-

, _ ných .-uhľovodíkov. Je to nová a veľmi dôle
žitá vedná disciplína, ktorá sa uplatňuje 

v naftových organizáciách v ZSSR a v kapi
talistických naftových spoločnostiach. Jubi
lant, ako prvý v Československu, sa tejto me
tóde venoval a aplikoval ju vo východoslo
venskej panve, za čo mu udelili vedeckú 

hodnosť kandidáta mineralogicko-geologic
kých vied. 

V súčasnosti, keď v rámci štátnych ú loh 
GúDš pozornosť vyhľadávania ropy a zem
ného plynu prešla z neogénn ych panví d o 
starších litologických formácií a ich tekto
nických jednotiek, jubilant ako erudovaný a 
skúsený naftový geológ pracuj e už v te jto ob
lasti a úzko spolupracuje s aplikovaným vý
skumom rezortu geológie SSR. 

Jeho práca má vždy široký záber a sleduje 
celospoločenské uznanie geologickej činnosti. 

Bola vždy prejavom celospoločenskej anga-· 
žovanosti. 

Ing. Rudolf Rudinec, CSc. , sa svojho ju
bilea dožil v plnom rozmachu pracovného za
nietenia vo vedecko-prieskumnej činnosti. 

Spolu s jeho priateľmi a známymi želáme mu 
do ďalších rokov dobré zdravie, m ladistvý 
elán a ďalšie úspechy v jeho práci a šťastie 

v osobnom živote, 
Bartolomej Leško 
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