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HIDKeuepuo-reOJIOľH'JCCKllJI ťlJCMKa Tep pHTOPHH Cnosa'.IU:IH 

C TO'IIG1 3pemrn MeJK}:lyHapO,[(HblX ,[(OCTHJKeHHH o~eHHBalOTC.ll COCTO.llHHe, 
npo6J1eMhl H nepcrreKTHBbl H3ľOTOBJiemrn HHJKeHepuo-reOJIOľH'leCKHX KapT 
CnoBalrnH. J1HJKeuepuo-reOJIOľH'leCKHe KapTbl .llBJI.lllOTC.ll OCHOBHblMH ,[(OKY
MeHTaMH IIJJaHHPOBaHl1.ll ,[(JJ.ll pa3m:1'!Hb!X rrpoeKTOB CTPOHTeJII,HbI X KanHTa
JJOBJJOJKeHHH. ITOBb!illeHHbIH 11HTepec K HHM o6yCJJOBJieH COBpeMeHHbIM .r1e
MOrpacp11'!eCKHM Pa3B11Tl1eM, p OCTOM rop0,[(0B H rrpOMbiillJieHHOCTH, a TaK
JKe JIOÔhl'!eií: IIOJJe3HbIX 11CKOIIaeMhIX H Tpe6oBaHH.llMH K 3all(HTe OKpYJKa!O
ll(eií: cpeJ:lhl. MuJKeuepuo-reonorn<IeCKHe KapTbI rronoMy rrpuo6peTa10T, no 
cpaú1eHHIO C IIPOllIJJbIM, e ll(e 60JJbll10e 3Ha'leHHe, KaK BaJKHoe 3BeHO KOM
IIJJeI{CHOH CHCTeMbI CO3):laHH.ll H 3all(HTbl JKl13HeHHOií: cpe):lbI B qeXOCJIO
BaKHH. 

Engineering ,geological mapping on the territory of the Slovak Socialist 
Republic 

In the light of internationally achieved results the state is evaluated , 
problems and perspectives of compiling the engineering geological map e; 
in the Slovak Socialist Republic (SSR). Engineering geological maps 
represent a fundamental m aterial for planning institutions to prepare 
various levels of projects and investment plans. The increased interest 
to obtain the maps is supported by the present demographic evolution , 
by urban and industrial development, by mining mineral raw materials 
as well as by requirements to conduct the natural environment protection. 
Engineering geological m aps have gained even higher meaning than in 
the history representing an important link in the complex system of the 
formation and protection of the environment in Czechoslovakia. 

Zabezpečenie rozsiahlej investičnej vý
stavby, urbanizácie, dopravnej siete 
a ostatných líniových stavieb, ako i ener
getických komplexov, z nich najmä jad
rových elektrární, vodohospodárska vý
stavba a ťažba nerastných surovín kladú 

na inžiniersku geológiu stále vyššie požia
davky. 

Jednou zo základných metód inžinier
skogeologického výskumu ,a prieskumu je 
inžinierskogeologické mapovanie. Kom
plexne sa pri ňom zhodnocujú všetky prí-
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rodné podmienky (geologické, hydrogeo
logické, geom or fologick é, t ektonické, seiz
m ické atď.), inžinierskogeo1ogické vlast
nosti hornín, geodynam ické javy a proce
sy atď. Výsledkom inžinierskogeologického 
terénneho mapovania a .laboratórneho vý
skumu je súbor mnohoúčelových, prípadne 
špeciálnych - účelových m áp, ktoré slúžia 
ako spoľahlivý podklad pre plánovacie 

, orgány štátnej správy a sú východisko
v:S:n materiálom pre rôzne stupne projek
t ovania investičných zámerov. Vychádza
júc z inžinierskogeologických podkladov, 
už v prvej etape prípravného plánovania 
možno vylúčiť územia n evhodné na uva
žovaný zámer, a t a:k ušetriť značné finanč
né prost r iedky, ale aj čas a kapacity prie
skumných a projekčných organizácií , ne
hovoriac o bezpečnosti pri prevádzkovaní 
inžinierskych diel a ochrane životného 
prostredia. Naviac dnes je veľmi naliehavá 
ochrana poľnohospodárskej pôdy (v zmys
le zákona č. 124/76 Zb.). 

Význam dnžinierskogeologických máp 
p re racionálne budovanie r ôznych a glome
rácií - infrašt ruktúr stúpa z roka na rok. 
Dnes už prakticky nejestvujú lokality 
s jednoduchými tnžinierskogeologickými 
pomermi. Poúča nás o tom celý m d prípa
dov, v ktorých inžinierskogeologické pod
klady chýbali, resp. ich závery neboli dô
sle::\n e r ešpektovan é, čo sa n egatívne od
zr'._aJlilo na n eúmer ne vysokých nákla
doch n a zakladaľl!ie stiavieb, a leb o bolo 
treba urobiť rekonšt rukciu porušených ob
jektov, príp. rôzne sanačné opatrenia. 

V súčasnom období, keď sa v geologic
kom prostredí začínajú obzvlášť nepriaz
nivo prejavovať dôsledky neuváženej h os
podárskej a technickej činnosti , nadobú
dajú inžinierskogeologické mapy, ako dô
ležitý článok v komplexnom systéme tvor
by a ochrany životného prostredia, ešte 
väčší význam. 

V tomto článku chronologicky uvádza
me základné momenty vývoja a perspek-

tívy inžinierskogeologického m apovania 
na území Slovenska. 

Inžinierskogeologické podklady pre potreby 
národného hospodárstva 

Po druhej svetovej vojne sme sia v praxi 
stretávali s vyhotovenými mapami rôz
n ych mierok, zostavovaných na rôzne cie
le a pod ľa špeciálnych požiadaviek len 
jednostranne, p retože bolo potr ebné urých
lene vyhovieť naliehavým úlohám obnovy 
a výstavby národného hospodárstva. Záko
n om o územnom plánovaní (1949) a vy
hláškou Štátneho plánovacieho ú radu 
(1950) sa Jegislatívne ustanovila požiadav
ka nutnosti geologických podkladov pre 
úlohy väčšieho investičného zámeru (Rez
níček et al. , 1980). , 

V období (1 950-1963) veľkej výstavby 
vodných diel na Slovensku sa spracovali 
geologické mapy inžinie rskogeologického 
raj ónovania dolín väčších r iek (Hron , 
Hornád, Poprad, Slaná, Torysa, Laborec 
a iné). Ide o geo1ogické mapy prevažne 
mier ky 1 : 25 OOO (Matula, Nemčok, Pa šek, 
Šarík, Ingr a iní), v ktorých sa h orniny 
rozdeľujú na hlavné litolog,icko-genetické 
typy a následne sú vyčlenené rajóny vhod
nosti inžinierskogeologických podmienok 
podľa kritérií pre výstavbu energetických 
a hydrotechnických stavieb (Matula, 1956 ; 
šarík et al., 1981). 

V miestach projektovaných vodných 
n ádrží a ich zátopných oblastí sa zostavo
vali podrobnejšie účelové inžinie11skogeo
rlogické mapy (1 : 10 OOO, príp. 1 : 5000), 
iktoré slúžili ako konkrétne podklady pre 
rôzne stupne projektovej dokumentácie. 
Boli to prevažne zakryté geologické mapy, 
v ktorých boli zakreslené - znázornené 
hlavne morfologické, hydrogeologické a in
~i<nierskogeologické prvky a údaje. Na 
ilustráciu uvedieme hornovážsku a stred
novážsku kaskádu (Krpeľany, Sučany, Li
povec, Hričov, Mikšová, Považská Bystrí-
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ca, Nosice, Ladce, Ilava, Dubnica, Nové 
Mesto, Madunice - Dráhovce) , VD Bra
tislav;a - Wolfsthal, Podvihorlatskú náckž, 
Veľkú Domašu, Ružín , LiptoV1Skú Miaru 
a celý rad ďalších od mnohých a utorov 
(Matula , Nešvara, Vadovič, Ingr, Kačník, 

Mach, Gíra). 
Pre územné plánovanie z hľadiska ur

banist ickýoh zámerov sa s pra cováva niu 
inžinierskogeologických m áp venovala väč

šia pozornosť v Čechách než na Sloven
sku. Bola to edícia máp pôdnych pomerov 
(mierka 1 : 75 OOO) . Neskoršie t o boli tzv. 
technologické m apy pokryvných útvarov 
1 : 25 OOO (kraj Ostrava ia iné ob1asti) , kto
r é boli ako prvé vydané tlačou. Do hlbky 
2 m znázorňovali pôdne pomery, vyzna
čené 'tu boli miesta ťažby nerastných a sta
vebných surovín, zosuvy, poddolované 
územia a rezervácie. 

Inžinierskogeologické mapy - významný 
dokument v územnom plánovaní 

Na Slovensku sa inžiniernkogeologické 
mapy pre územné plánovanie a urbanizač
n ú výstavbu začali spracovávať až po roku 
1958. Venovali sa tomu predovšetkým 
pracovníci vysokých škôl (Matula, Letko, 
Šajgalík, Hulman a ďalší) , ďalej GÚDŠ 
Brntislava a IGHP, n. p ., Žilina . Inžinier
skogeologické mapy sa spracovávali do 
p odkladov v mier~ach 1 : 25 OOO, 1 : 5000, 
a le aj do podkladov 1 : 200 OOO, najmä 
z oblasti väčších miest (Bratislava, Zvo
len, Košice, Žilina, Nit ra) . Spracovávaniu 
inžinierskogeologických máp pre územné 
plánovanie a urbanistické ciele sa veno
vala podstatne väčšia pozornosť v Čechách 
pod vedením skúsených odborníkov (Ze
bera, Pašek, Zeman, Šimek) . Zvlášť treba 
vyzdvihnúť súbor p odrobných inžiniersiko
geologických máp v mierke 1 : 5000 hlav
ného mesta Prahy, podľa ktorého sa reali
zovala celá jeho urbanistická výstavba 
a rekonštrukcia dopriavných stavieb. 

Zjednotenie metodiky o inžinierskogeolo
gickom mapovaní 

Spracovávan ie inžinierskogeologických 
máp nielen n a Slovensku, ale v celej 
ČSSR ma lo značnú rôznorodosť. Zostavo
vali sa mapy urbanisticlrn-geo1ogick é, sta
vebno-geologické, mapy pôdnych pome
rov, geoteohnické a iné. Inžinierskogeolo
gické mapy okrem toho, že mali rôznu 
náplň , boli aj odlišne graficky znázorňo

vané. Napriek tejto nejednotnosti mali 
veľký význam a znamenali prínos pre 
prípravu územných plánov a výstavbu ľlla

šich miest (Matula, 1972) . 
Veľká rôznorodosť i:nžinierskogeologic

kých máp ale prinášala aj mnohé problé
my. Mapy boli ťažko čitateľné a málo 
zrozumiteľné pre projektantov, ktorí mali 
ich výsledky použiť . Začala sa snaha 
o zjednotenie náplne a zobrazovacích m e
tód inžinierskogeologických máp n ielen 
u n ás, ale aj v krajinách RVHP. Komisia 
pre inžiniersku geológiu RVHP rnku 1959 
rozhodla, že treba pripnaviť zjednotenie 
noriem a klasifikácií v inžinierskej geoló
gii a jednotlivým štátom uložila spracovať 
makety inžiniersikogeologických m áp a vy
konávacie predpisy o inžinierskogeologic
k om mapovaní (in Matula - P ašek, 1966). 
V ČSSR sa touto úlohou zaoberal IDolek
t ív pracovníkov pod vedením Matulu 
a Pašekia.. 

Roku 1966 schválila stála IDom isia pre 
geológiu pri RVHP Smernice pre zostavo
vanie inžinierskogeologických m áp. Pri 
vypracovávaní vykonávacích predpisov na 
zostavovanie inžin.ierskogeologických máp 
v ČSSR sa brali do úvahy naše skúsenosti 
s inžinierskogeologickým mapovaním 
a geologické pomery nášho územia. V po
rovnaní so smernicami RVHP doš1o k zjed
nodušeniu najmä stupnice geologioko-ge
netických komplexov a genetických typov 
hornín, zmenili sa jednotlivé farby tak, 

· aby mapa bola čitateľnejšia a zodpovedala 
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nas1m zvyklostiam. P<očas spracovávania 
vykonávacích predpisov došlo k dohode 
medzi RVHP a ISO (International Organi
sation for Standartisat ion) o zjednotení 
používaných geologických a petrografie
k ých značiek. 

Smernice o inžiniersk,ogeologickom m a
povaní oficiálne vydal Slovenský geologic
ký úrad a Ceský geologický úrad ako Vy
k onávacie predpisy k P01kynu č. 1 riaditeľa 
SGú ,a predsedu ČGÚ o inžinierskogeolo
g ickom mapovaní v apríli 1970 s účinnos
ťou od 1. mája 1970. Po vydaní Smerníc 
pre zostavovanie inžinier skogeologických 
m áp boli vybrané listy základných in
žinierskogeologických máp v mierke 
1 : 25 OOO z oblasti Vysokých Tatier a Bra
tislavy na riešenie štátnej výskumnej úlo
hy, ktorej cieľom bolo spracovanie kon
krrétnych makiet v rôznych podmienkach 
(jednoduché, zložité geologické pomery) 
a overenie nákladovosti na jednotlivé listy 
m áp. Výskumná úloha bola ukončená roku 
1973. 

Projekt urbanizácie Slovenska a inžinier
skogeologické mapy 

Podľa hlavných smerov u rbainizácie Slo
venska je vymedzených 13 vyšších síd el
ných štruktúr. Z toho je šesť sídelno-r e
gion álnych agiomerácií (SRA) : bratislav
ská, košicko-prešovská, pohronská (Banská 
Bystrica - Zvolen), hornonitrianska (Ni
tra - Topoľčany), severopovažská (Žili
na - Čadca) a s trednopovažská (Trenčín). 
Sú to najdôležitejšie centrá osídlenia u n ás. 
V ďalšom poradí je 6 mestských regiónov: 
-trnavský, dolnonitriansky (Nové Zámky 
Komárno), novohradský (Lučenec), pod
tatranský (Popnad- Spišská Nová Ves), 
hornopovažský (Liptovský Mikuláš) a zem
plínsky (Michalovce). 
Vážnosť programu urbanizácie Sloven

ska zvýrazňuje uznesenie vlády SSR č. 

95/1971. Slovenský geologický úrad vy-

tvoril optimálne podmienky na inžinier
skogeologické mapovanie, a to naj mä 
podporou cieľavedomej koncepcie a finan
covania prác zo štátneho rozpočtu SGÚ 
(IGHP, n. p., Žilina, vysoké školy) a z fon
du RVT (GÚDŠ Brat islava). V 6. päťroč
nici sa na inžiniersikogeologické mapy zo 
štátneho rozpočtu SGÚ čerpalo 19 mil. Kčs. 
V 7. päťročnici vynaložen é prostriedky 
dosáahli už čiastku 29, 7 mil. Kčs, z fondu 
RVT 8,5 mil. Kčs. 

Zásluhou širokého kolektívu odborníkov 
mapoV1acích tímov IGHP, n. p ., Žilina, 
GÚDŠ Bratislava, Katedry inžinierskej 
geológie PF UK Bratislava , Katedry geo
techniky SF SVŠT Bratislava sa program 
inžinierskogeologického mapovania na 
území SSR úspešne realizuje. Za obdobie 
šiestej , siedmej a dvoch rokov ôsmej 
päťročnice sa vyhotovili inžinierskogeolo
gické m apy v mierke 1 : 25 OO O, prípadne 
1 : 10 OOO (obr. 1) z cca 2100 km2 územia 
Slovenska. Ukončené boli hlavné sídelno
regionálne aglomerácie a časť mestských 
regiónov (mapa Bratislavy, Stupavy, Zá
horskej Bystrice,- Šamorína, P ezinka, 
Senca, Kom árna, Nitry, Piešťan, Trnavy, 
Trenčína, Prievidze, Banskej Bystrice, 
Zvolena, Žiliny, Bytče, Martina, Vrútok, 
Vysokých Tatier, Košíc, Prešov.a, Micha
loviec a Trebišova) . 

V SSR sa nia rozdiel od CSR nevydávali 
netajné verzie mapových podkladov 
v mierke 1 : 25 OOO. Na škodu celej úlohy 
a najmä praktického využití.a je, že inži
nierskogeologické mapy sa zakresľovali do 
podkladov, ktoré s ú ,tajné. A tak sú kom
plexné geologické informácie uložené len 
v Geofonde a plánoviacie orgány, projek
tové organizácie a ďalší záujemcovia ich 
môžu študovať len v Geofonde v Bra
tislave. 

Slovenský geologidký úrad schválil od 
roku 1985 na zostavovanie inžinierskogeo
logických máp použitie netajných mapo
vých listov v mierke 1 : 10 000. Všetky in-
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Obr. 1. Inžinierskogeologické m apovanie územia SSR. Základné inžinierskogeologické 
mapy 1 : 25 OOO: 1 - ukončené, 2 - rozpracované, 3 - plánované do roku 1995. 
účelové inžin ierskogeologické mapy (historick é centrá) 1 : 5000 : 4 - rozpracované, 
5 - plánované do rok u 1995. 

Fig. 1. Engineering geological m apping of the t erritory of th e Slovak Socialist Re
public. Basic engineering geological m aps on the scale of 1 : 25 OOO: 1 - completed, 
2 - elaborated, 3 - planned until 1995. Special pur pose engineerin g geological m aps 
(historical centres) on the scale of 1 : 5000: 4 - elaborated , 5 - p lanned u n til 1995. 

žinierskogeologické mapy netajného cha
rakteru v mierke 1 : 10 OOO sa distribuujú 
p ríslušným krajským a okresným orgánom 
,a U rbionu v Bratislave, aby sa využili p ri 
územnom plánovaní a výstavbe v SSR. 

Pre historické mestá Kremnica, Ban
s ká Štiavnica, Levoča, Bardejov a pre nie
ktoré národné kultúrne pamiatky sa vy
p raoovali špeciálne metodické postupy zo
stavovania inžinierskogeologických máp 
v mierke 1 : 10 OOO, vo vybmných úze
miach aj mapy v mierke 1 : 5000, najmä so 
zameraním na z:istenie podzemných pries
torov, banských diel a porušenosti podzá
k ladia budov a chránených objektov. 
Tieto mapy sa využijú pri návrhoch sa
n ácie, rekonštrukcie historických pamiatok 
a na ďalší plánovitý rozvoj výstavby uve
dených miest. 

Pri riešení úloh problematiky zosuvov 
n,a území Slovenska majú osobitné posla
n ie špeciálne inžinierskogeologické mapy 
svahových porúch, ktoré sa spracovávajú 
ako súčasť kaM ej prieskumnej úlohy v zá
verečnej správe. Mapy svahových por úch 
sa zostavujú v mierke 1 : 10 OOO, resp. 
1 : 25 OOO r egionálneho charakteru (napr. 
Handlovská a Liptovská kotlina, severozá
padné sviahy pohoria Vtáčnik, východný 
okraj Kremnických vrchov a pod.). O vy
sokej úrovni inžinierskogeologických máp 
svahových porúch spracovávaných rezor
t om geológie na S!lovensku svedčí to, že 
do príručky UNESCO bola ako vzorový 
prík1ad zaradená m apa z Handlovskej kot
liny od autorov Malgota a Mahra (Šarík 
et al. , 1985). 

Význam ný prínos znamená tiež edícia 
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prehľadných inžinierskogeologických máp 
z celého územia SSR v m ierke 1 : 200 OOO, 
ktorú obje.dna} SGÚ na Katedre inžinier
skej geológie PF UK v Bratislave. Ide 
o mnohoúčelové inžinierskogeologické ma
py znázorňujúce komplexné ú daje o inži
n ierskogeologických pomeroch na území 
SSR. Vyhotovili sa roku 1984. SGú v sú
časnostri pr.ipravuj e · ich vydanie tlačou. 

Budú slúžiť krajským národným výborom 
a vyšším orgánom štátnej správy pri 
územnom plánovaní :a výstavbe. 

V r ámci základného r egionálneho geo
logického mapovania SSR v mienke 
1 : 50 OOO sa na GÚDŠ ukončujú práce na 
m ape inžinierskogeologickej rajomzac1e 
z o blasti Záhorskej n ížiny a v spolupráci 
s Katedrou inžinierske j geológ.ie P F UK 
sa spnacováva oblasť Turčianskej kotliny. 
Obe m:apy vyjdú tlačou a ko doplnkové 
m apy k základnej inžinierskogeologickej 
mape regiónov SSR v mierke 1 : 50 OOO. 

Inžinierskogeologické m apovanie zazna
menalo v posledných rokoch veľký pokrok 
nielen u nás, ale aj v medzinárodnom m e
radle. Komisia IAEG (Medzinárodnej a so
ciácie inžinierskej geológie) vedená Matu
lom vydala na požiadan ie orgamzac1e 
UNESCO príručku pre inžinierskogeolo
gick é mapovanie. To dok umentuje nielen 
veľký význam týcht o máp a vysokú úro
veň československej školy, ale ,aj snahu 
o medzinárodn ú unifikáciu metód inžinier
s:kogeologického ma povania (Hrašna et al., 
1985). 

Prehlbili sa teoreticko-metodologické zá
klady využívajúce moderné systémové, 
interdisciplinárne prístupy, opierajúce sa 
o n ové technické p rostriedky, aparatúry, 
postupy a automat ickú výpočtovú t echni
ku, zvýšila sa komplexnosť a exaktnosť in
formácie vy jadrovanej na inžinierskogeo
logických mapách. Vypracovali sa vý
znamné medzinárodn é odporúčania a ná
vody, k toré podstatne zvyšu jú úroveň 

a užitočnosť inžinierskogeologických máp. 

Novelizácia pokynov a smerníc pre inži
nierskogeologické mapovanie 

Spoločenský záu jem o inžinierskogeolo
gick é m apy podmieňujú nároky na objas
n enie geologických faktorov ovplyvňujú

cich r acionálne územné plánovanie, urba
nizáciu, technickú a ekonomickú efektív
nosť investičnej výstavby i ťažby a v ne
poslednom rade čomz nástojčivejšie zdô
razňované záujmy ochrany životného p ro
stredia. Doteraz platné československé 

sm ernice pre inžinierskogeologické mapo
vanie, pripravované v 60. rokoch a vydané 
roku 1970, v mnohom zastarali. Nadišiel 
čas, aby sa všetky nové poznatky a skúse
ností československých inžinierskych geo
lógov p remietli do inovácie n ašej inžinier
skogeologickej kartografie. Na pracovnom 
sem man inžiniernkogeologickej sekcie 
CSVTS v apríli 1985 v Liptovskom J áne 
odznelo odporúčanie pre ČGÚ a SGÚ, aby 
sa Pokyn č. 1 a Smernice na zostavovanie 
imžinierskogeologických máp novelizovali. 
Vypracovaním novelizácie bol.a poverená 
Katedra inžin ierskej geGlógie PF UK pod 
vedením Matulu. Návrh novelizácie Poky
nu č . 1 a Smernice na zostavov.anie inži
nierskogeologických máp autorský kolek
tív priebežne konzultoval s pracovníkmi 
rezortu ČGÚ a SGÚ. Novelizovaný Pok yn 
č. 1 a Smernice maj ú byť vydané k 1. júnu 
1988. 

Hlavné smery a perspektívy inžiniersko
geologického mapovania v 8. a 9. päťročnici 

Spracovanie inžinierskogeologických m áp 
pre zos1távajúce sídelno-regionálne aglo
meráoie n a Slovensku plánuj e Slovenský 
geologický únad ukončiť do roku 1995. 
Treba ešte zmapovať územia m estských 
regiónov: Lučenec - Rimavská Sobot a, 
Veľký Krtíš, Levice, Topoľčany, Partizán
ske, Zlaté Moravce, Púchov, Dolný Ku
bín - Tvrdošín - Námestovo, Čadca, 
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P oprad - Spišská Nová Ves, Humenné
S nina, Bardejov, Rožňava, Moldavia n/Bod
vou. 

Splnenie uvedenej úloh y je náročné aj 
na finančné požiadavky. V 8. päťročnici 

plánuje SGÚ n a t ento účel zo štátneho 
rozpočtu 42,0 mil. Kčs a z fondu RVT 
8,5 mil. Kčs, v 9. päťročnici zo štátneho 
rozpočtu 45,0 mil. Kčs a z fo ndu RVT 
9,0 mil. Kčs . 

Okrem podrobných inžinierskogeologic
ký ch máp v mierke 1 : 10 OOO pr e Proj ekt 
u rbanizácie Slovenska v 8. päťlľOčnici 

a v období d o rok u 2000 bude rezort geo
lógie spracovávať ďialšie špeciálne - ana
lytické inžinierskogeologické mapy pri rie
šení úloh zosuvnej p roblematiky, úloh 
hydrotechnických a j adr-ovoenergetických 
komplexov, ďalej pri r iešení problémov 
och rany životného prostredia - mapy geo
faktorov životného prostredia, úlohy hod
notenia prostredia v súvis1osti s vyhľadá
vaním vhodných priestorov pre skládky 
t uhých komuná'1nych a tekutý ch odpadov, 
pri záchrane a rekonštrukciách historic
kých pamiatok najmä v Banskej Štiavnici, 
Levoči, Bardejove a na iných miestach 
Slovensk.a. 

Záver 

Inžinierskogeologioké mapovanie dosiah
lo na Slovensku pomerne široké uplatne
nie. Obsah a podrobnosť inžinierskogeolo
gických máp závisí hlavne od účelu, p re 
k torý sa zos tavu jú, pričom podPobnosť 

mapy nie je daná iba jej mierkou, ale 
hlavne mn ožstvom a kvalitou dokumento
vaných bodov na km2• Mnohoúčelové ma
py, na ktorých sa k omplexne · hodnotiJa 
všetky zložky inžinierskogeologického pro
st redia, sú považované za z~kladný a naj
dôležite jší t yp máp u n ás. Novelizácia Po
kynu č. 1, Smernice n a in ~inierskogeolo
gické mapovanie (SGÚ, 1970) prispej e 
k zdokonaleniu, upresneniu, zjednoteniu 

samotnej m etodiky, ako i k uvedeniu naj 
novších poznatkov výskumu do mapér skej 
p raxe, aby sa to výrazne prejavilo vo vyš
šej kvalite, exaktnosti i využívaní m áp. 

Tvorba inžinierskogeologických m áp 
v rezorte SGÚ má nielen po stránke kva
lity, ale aj z hľadiska rozlohy mapovaných 
území stúpa júci trend, čo možno p risúdiť 

apliikácii najnovších progresívnych metód 
zhodnocovania a získavania potrebných 
údajov, ako i narastajúcemu dopytu inves
torských ,a projektových organizácií. 
V ostatnom čase sa do popredia dostáva 
použitie inžinierskogeologickej optimali
začnej analýzy (Vlčko, 1981), ktorá umož
ňuje zhodnotiť väčší počet relevantných 
faktorov geologického prostredia za po
moci au1:omatickej výpočtovo-grafickej 

techniky. 
V neposlednom rade sa značná pozor

nosť venuje i špeciálnym mapám inžinier
skogeologického prognózovania na r ôzne 
účel1 (mapy geofaktorov, rizík stability, 
znečistenia atď. ), ako i mapám optimál
neho inžinierskeho využitia územia , inži
niernkogeologiokej vhodnosti pre rozličné 

druhy stavieb (priemyselné objekty, síd
liská, JE, J EZ a pod.). 

I naďalej je naliehavým problémom vy
dávanie inžinierskogeologických m áp t la
čou. V organizácii IGHP, n. p. , Žilina vďa
ka pochopeniu n. p. Geodézia Brno a SGÚ 
sa od roku 1985 zostrojené inžinierskogeo
logické mapy 1 : 10 OOO (Martin - Vrútky, 
Trebišov, Nit,ra ~ Zbehy, Trnava a Komár
no) vyhotovili kvalitnou ofsetovou techni
kou. 

Je nesporné, že inžinierskogeologické 
mapovanie preniklo do rôznych sfér tech
nického zamerania i prírodného prostredia, 
kde neustále dochádza ,k veľkým zásahom 
človeka do prirodzenej rovnováhy. Možno 
konštatovať , že v najbližšej budúcnosti 
bude inžinierskogeologické mapovanie vý
raznejšie prenikať do problematiky ochra
ny a optimálneho využitia živo!.,ného pro-
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stredia formo u najrozličnejších druhov 
špeciálnych inžinierskogeologických máp . 
Im patrí budúcnosť a po výraznejšom na
sadení automatickej výpočtovo-grafickej 

t echniky budú t ieto mapy jedným z naj
požadovanejších výstupov inžinierskogeo
logických informačných systémov. 
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Engineering geological mapping on the territory of the 
Slovak Socialist Republic 

In the light of internationally achieved 
results the s tate is evaluated, problems and 
perspectives of com piling the engineering-geo
logical maps in the Slovak Socialist Republic 
(SSR). Engineering geological maps represen t 
a fundam ental material for planning institu
tions to prepare various levels of projects and 
investmen t plans. The increased interest t o 
obtain t he maps is supported by the present 
demographic evolution, by urban and indus
trial development, by mining m ineral raw 
materials as well as by requirements to 
conduct the natural environment protection . 
Engineering geological m aps have gained 
even higher meaning than in the his tory 
representing an irnportant link in the complex 
system of the protection of the environment 
in Czechoslovakia. 

T he engineering geological mapping is 
a base fo r engineering geological research 
an d survey. In the course of t he mapping 
engineering geological conditions of a parti
cular r egion are evalua ted, and homogeneous 
un its from the point of view of engineering 
geological conditions for const ruction are 
clis tinguished. 

The meaning of engineering geological 
m aps fo r a rational building of infrastructures, 

i. e. for a proper location and projecting of 
settlernents, industrial complexes, hydro tech
n ical constructions, communications or other 
ob jects in par ticular regions cont inuously 
in creases. It can be docum ented by numerous 
negative examples w hich show r elatively high 
costs on the investigation of foundation s, and 
of reconstructions works where there was n o 
engineering geological m apping used a s a base 
for regional p lanning and for projection 
s tudies. 

At t he present time when the n egatíve 
irnpacts of economic-tech nological a ctivities 
began to show u p most unfavourably in the 
geological environment, the engineering geo
logical maps start to be of even higher 
significance in t he complex system of t he 
p rotection of the N ature and the environment 
than in t he past. 

In t he past several years the engineering 
geological mapping has undergone a great 
progress not only in our coun t ry but also on 
the international level. T heoretical-m ethodo
logical background h as been m ore elaborated, 
using modern systems or in terdisciplinary 
approaches based on n ew technology, 
equipment and computers technique. A com
plexness and exactness of the information 
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expressed in engineering geological m aps 
h ave also increased. 

In Slovakia in f ifties and six ties var ious 
k inds of engin eering geological maps were 
compi led with no coordin a tion, w hich w ere 
not uniform and complex . A large team of 
professionals under the leadership of professor 
Matula and Pašek produced sam ple dummies 
of engineering geological maps on the scale of 
1 : 25 OOO. I n 1966 the perm anen t commission 
for geology a t t he Council of Economic Mu
t ual Aid (RVHP) app roved t he " Instructions 
fo r a com pilation of engineering geological 
maps". In 1970 the Czech and Slovak Geolo
gical Offices issued the " Executive regulations 
to no. 1 Instruction of the Director of t he 
Slovak Geological Office and of the Chairman 
of the Czech Geological Office about engine
ering geological mapping". A systematic 
com pilation of engineering geological maps 
of the Slovak Socialist R epublic commenced 
on the basis of decree of the Government of 
t he SSR n o. 96/1971 and no. 284/1976 in the 
sense of main t rend in urbanization of Slo
vak ia T he Slovak Geological Off ice offered 
favourable con ditions for a systematic en
gineering geological m apping of selected 
r egions of Slovakia . This program h as been 
successfully a ccomplished thanks to the team 
of p rofessionals in the IGHP Žilina, Depart
m en t of Engineering Geology of t he Faculty 
of Natural Sciences (PF ) at the Comenius 
Univer sity, Dep artment of Geotectonics of the 
SF SVŠT, and a t the Dionýz štúr Geological 
Institute in Bratislava . 

En gineering geological m aps are appreciated 
n ot on ly from the point of view of contri
bu t ions to planning, urban iza tion, and further 
construction, but also from the aspect of being 

convincing documents of scientific and pro
fessional contributions of the Czechoslovak 
engineering geology to the world know ledge. 

F or the entire Slovak territor y multip urpose 
synoptic engineering geological m aps have 
been completed on the scales of 1 : 500 OO O, 
and 1 : 200 OOO, which h ave been used for the 
r egional p lann ing by t he District National 
Commitees, and by the higher in stit utions 
in the state. In selected and prospective re
gions of Slovakia where large investmen ts are 
anticipated a need has arisen to compile mul
tipurpose and special engineering geological 
m aps on the scale of 1 : 50 OOO of a regional 
character (Banská Byst rica, the Turčianska 

kotlina depression etc.). 
Today in Slovakia complete sets of engine

ering geological maps are av ailable on the 
scale of 1 : 10 OOO and 1 : 25 OOO, covering 
t he area of 2 100 km2• Another engineering 
geological maps of the area of 600 km2 has 
just been fin ished. The Slovak Geological 
Office has con ceptionally prepared a com
p le tion of basic and detailed engineering geo
logical maps according to the Project of urba
n ization of Slovakia until 1995 (Fig. 1). 

The main trend in the engineering geolo
gical m apping on the Slovak t erritory until 
t he end of year 2000 shall be aimed to 
a compilation of various k inds (multipu rpose, 
special, analytical etc.) of engineering geo
logical maps fo r the solut ion of problems of 
landslides, hydrotechnical and nuclear energy 
complexes, for the environmental purposes 
(as the maps of geofactors), fo r suitable areas 
for dumping si tes, fo r solid communal waste 
a nd those fo r flu id waste, and for the 
a ctivities in t he course of saving a nd recon 
struction of historical m onum ents. 
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I NFORMÁ C I A 

Nové sovietske presiometrické prístroje 

Výrobný a vedecko-výskumný inštitút pre 
inžiniersky výskum v staviteľstve PNIIIS 
Moskva sa u ž niekoľkó desaťročí zaoberá vý
vojom i výrobou presiomet r ických príst ro
jov - p resiometr ických lisov a šmykomerov 
radu LPM. V súčasnosti sa vyrába už druh á 
generácia týchto prístrojov, r eprezentovaná 
typmi LPM-2-19, LPM-2-20 a LPM-2-24. 
U vedené prístroje predstavujú geotechnické 
a paratúry terénneho skúšobníctva, umožňu

Juce pomocou pojazdných v rtných súprav 
typu UGB 50M alebo SBA-500 zistenie pre
t várnych a pevnostných (šmykových) cha
r akteristík v súdržných a piesčitých (aj n e
uľahnutých a zvodnených) zeminách do hibky 
20 až 50 m. 

Prístroje pozostávajú zo špeciálnej vyme
niteľnej pracovnej koncovky profilu I s dvo
ma rozopieraj úcimi lismi s plochou dosák 
150 cm2 (LPM-2-19, LPM-2-20S) a 300 cm1 

(LPM-2-24), zo spojovacích a merných tyčí 

a zo zaťažovacej hlavy na vyvodenie nor
m álovéh o horizontálneho napät ia a max do 
1- 2 MPa pomocou závaží. Do kompletu ďa
le j pat r í presný číselníkový ú chylkomer 
s priemerom stupnice 5 cm na meranie us tá
lenej hodnoty normálovej hor izontálnej de
fo rmácie (roztlačenia lisov) do 10 až 15 mm. 

V p r ípade m odifikácie príst roja ako šmy
kom eru doplňa jeho vybavenie závesný ťa
hový dynamometer, pripojiteľný k ťažnému 

zariadeniu v rtnej súpravy, alebo samostatný 
p ákový zdvihák na vyvodenie vertikálneho 
šmykového namáhania a na meranie šmyko
vého odporu T do 6 až 30 kN (-r do 0,3-0,5 MPa). 
V tom prípade sa na meranie šmykového od
poru m iesto h ladkých dosiek lisov používa jú 
doštičky zubovi tého tvaru. 

S p rístrojmi sa pracuje t ak, že p racovn á 

k oncovka zmontovaná so spojovacími rú rka
mi a tyčami sa pom ocou pojazdnej vrtnej sú
pravy zatláča do prevŕtaného vr tu dlžky do 
10 m a p riemeru, k torý je o 20- 30 mm menší 
ako priem er pracovnej k oncovky (podľa typu 
prístroja). Pri prístroj i LPM-2-19 to zodpo
vedá p rofilom vrtov 0 89 a 93 mm, pri 
LPM-2-24 sú to profily v r ozmedzí 0 137 až 
146 mm a p r i LPM-2-20S zasa . 0 112 mm. 

V prípad e výskytu n adložných nesúdržných 
a zvodnený«h zemín, ako aj pre h lbky väčšie 

než 10 m sa najprv realizuje zapažený vrt 
s pažnicami 0 152 mm (LPM-2-19) alebo 
0 171 m m (pre LPM-2-20S) či 0 216 m m 
(LPM-2-24). V počve toh to vrtu sa potom 
predvŕta do požadovanej h lbky otvor s p ro
filmi podľa typu prístroj a. 

Pri neskonsolidovaných zemin ách mäkkej 
až kašovitej konzistencie alebo pri neuľahnu

tých, kyprých zeminách možno pracovnú kon 
covku zbavenú vodiacej hlavy zatlačiť pria
mo do takéhoto prostredia z počvy zapaže
ného vrtu aj z povrchu terénu. Ak treba 
realizovať skúšky v n estabilných zvodne
ných pieskoch, m ožno stabilizovať steny 
predvŕtaného otvoru pomocou h ustého ílovi
tého (bentonitového) výplachu s hustotou 
1,2 gem - :J bez cirkulácie. 

Základná metodika vykonávan ia presio
metrických skúšok týmito prístroj m i a vy
hodnocovania výsledkov je uvedená v so
vietskej n or m e GOST 20276-85. Metodiku p re 
poľné šmykové sk úšky u vádza sovietska n or
m a GOST 21719-80. 

V r ámci výskum ného programu štátov 
RVHP Intergeotechnika dostal IGHP, n. p., 
Žilina v októbri 1987 so vietsky presiometrický 
prís troj typu LPM-2-19 na ročné overenie 
v ČSSR. 

E. Fussgänger, F . Strba 
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a k o prvú ustanovila pracovnú komisiu pre 
inži:nierskogeologické mapovanie. Zvolenie 
československého predstaviteľa do jej čela 
bolo p rejavom u:zmania toho, čo sme už 
dovtedy na tomto poli dosiahli. 

S výsle dkom činnosti Komisie IAEG pre 
mapovanie sa spája významná etapa roz
voja modernej inžinierskogeologickej kar
t ografie. Komisia si predsavzala (Paríž, 
1970) zhodnotiť stav inžinierskogeologic
k ého mapovania v rôznych častiach sveta, 
analyzovať rôzne typy máp zostavovaných 
na účely stavebníctva a územného pláno
vania a vypracovať medzinárodné odporú
čania na zostavovanie moderných inžinier
skogeologiakých máp. 

O takýto program prej,avilo veľmi kon
krétny záujem UNESCO, a tak Komisia 
IAEG už na svojom druh om zasadaní 
v ČSSR (Harmónia, 1971) schválila projekt 
požadovanej medzinárodnej príručky na 
zostavovanie inžinierskogeologických máp, 
príprava ktorej sa stala hlavnou osou čin
nosti komisie až do jej vydania (IAEG
UNESCO, 1976). Táto publikácia podstatne 
ovplyvnila vývoj inžinierskogeologického 
mapovania vo svete a z nej vychádza i na 
ňu sa odvoláva napr. prevažná časť refe
rátov na medzinárodných konferenciách. 
Veľkou udalosťou bolo prvé medziná

rodné sympózium o inžinierskogeologic
kom mapovaní v Newcastle u . Tyne (sept. 
1979), spoločne organizované Komisiou 
IAEG pre mapovanie a Inžinierskou sku
pinou Geologickej spoločnosti Veľkej Bri
tánie. Presvedčivo ukázalo, aký veľký po
krok sa dosiahol na tomto poli v 70. ro
koch. Súčasne sa tu zdôraznilo, že náš 
odbor ešte zaostáva za inými geologickými 
disciplínami (napr. stratigrafia, tektonika) 
v oblasti medzinárodnej štandardizácie 
a unifikácie, pretože v mnohých krajinách 
stále p revláda úzko pragmatický prístup, 
podceňujúci rozvíjanie teórie a metodoló
gie, unifikáciu v terminológii, štandardi
záciu klasifikačných sústav i výsikumno-

prieskumných metód včí tane zostavovania 
inžiniersk ogeologických máp. 

V hlavnom referáte n a tomto sympóziu 
sme, i v men e Komisie, do popredia po
zornosti p o&tavili nástojčivé problémy zvy
šovania exaktnosti a úrovne kvantiiatív
neho hodnotenia informačných údajov vo 
všetkých fázach ich získavania, spracová
vania i zobrazoVJania na mapách (Matula, 
1979). 

Plniac svoj dlhodobý program, Komisia 
pre mapovanie v nadväznosti na príručku, 
ktorú vyda1o UNESCO, rozpracovala uce
lený s ystém na opísanie, kv;antitatívne 
hodnotenie a klasifikáciu hornín a ich 
vlastností (IAEG, 1980a), ako aj zoznam 
odporúčaných symbolov a znakov na zná
zorňovanie charakteru hornín, hydrogeo
logických, geomorfologický ch a geodyna
mických javov na inžinierskogeologických 
mapách (IAEG, 1980b). Známy americký 
teoretik v oblasti ínžinierskogeologického 
mapovania Varnes hodnotí tieto m ateriály 
ako komplexné a vytváraj úce b ázu pre 
skutočne u nifikovaný a medzinárodný sys
tém pre ínžinierskogeologické mapovanie 
(Varnes - Keaton, 1984). 

V tomto príspevku by sme radi vo svet
le medzinárodne dosiahnutých výsledkov 
prediskutovali nie ktoré základné p roblémy 
inžinierskogeologiakého mapovania u nás 
s osobitným zreteľom na jeho súčasný stav 
a budúci vývoj . 

Získavanie prvotnej informácie 

Priorita r egionálneho výskumu a mapova
nia - zv lášť v p odmienkach hornatých 
územ í 

Inžinierskogeologioká prax svo jimi pozi
tívnymi i n egatívnymi skúsenosťami (naj
mä v súvislosti s výstavbou veľkých a ná
ročných diel) neraz potvrdi1a platnosť sta
rej múdrej zásady, že každý terénny vý
skum i prieskum stavenísk sa musí odví-
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jať od pozorného zoznámenia sa s geo1o
gicko-tektonickou stavbou a s históriou 
geologick éh o vývoj,a širšieho reg10nu. 
(Vhodn ým poučením v tomto smere by 
m ohli byť napr. n edostatky inžJiniersko
geologických podkladov pre PVE na Čier
n om Váhu, ako aj zodpove dn á prípravia 
pre projekt P VE Ipeľ) . 

Dvojnásobne to platí pre mapovanie, 
p rieskum i výstavbu v hornatom území, 
iktoré tvorí prevažnú ča,sť n ášho štátu. 
Z doteraj ších našich i medzinárodných 
skúseností vyplýva, že pni inžinierskogeo
logickom výs kume a prieskume t u pod
statne väčšiu pozornosť treba venovať naj
m ä: 

a ) geolog,icko-štruktúrnemu výskumu 
zameranému na vyčlenenie 1itologicky 
a štrU1ktúrne kvázirovnorodých celkov, na 
zhodnotenie systémov tektonického paru
šerifa horninových masívov zvrásnením 
a zlomovými poruchami, ako a j objasne
niu vplyvu týchto „defektov podkladu" n a 
hydrogeologické, geomorfologické :a geo
d ynamické javy v regióne; 

b) výskUlillu, dokumentačnému opisu 
a klasifikácií hornín i horninových m así
vov v prirodzených i umelých odkryvoch, 
ex t rapolácii získaných charaJkteristík na 
celé horninové masívy so špeciálnym zre
teľom na nerovnorodosti ich ~itologick ého 
charakteru a fyziokého stavu , ovplyvnené
ho zvetraním, disikon tinuitou i diferenco
vanou napätosťou ; 

c) rozpracovaniu racion álnych metód 
a postu pov h odnotenia, dokumentácie 
a klasifikácie tektonicky, hydrotermálne 
a hypergénne degradovaných hornín 
v masívoch zlomových porúch ; 

d) inžiniersko-hydrogeologickému výsku
mu skalných a polosk,alných masívov, za
meranému najmä na voľbu parametrov 
pre modelovanie vplyvu inžinierskych zá
sahov na zmeny režimov podzemných vôd 
i st;:lbility horninového prostredia; 

e) inžiniersko-geomorfologickému výsku-

m u s osobitným dôrazom na objasnenie 
dynamiky vývoj,a a kvantitatívne hodno
tenie tých p rvikov, ktor é ovplyvňuj ú cel
kovú stabilitu a využiteľnosť územia; 

f) zhodnoteniu podmienok stabili ty hor
nín v prirodzených i umelých svahoch, 
štúdiu faktorov spôsobujúcich zmeny lát
kovo-energet ickej rovnováhy svah ových 
deformácií i prognostickej rajonizácii úze
mia z hľadiska rizikový ch možností poru
šenia stability svahov ; 

g) inžinieĽskogeologicky orientovan ému 
výskumu knasových javov a p rocesov 
s osobitným zi;: eteľom na degradáciu hor
ninových masívov a ovplyvnenie hydro
geologických pomerov. 

Racionalizácia metód terénneho mapovania 

Naši mapujúci geológovia si už zvykli 
v štádiu príp r av na t erénne mapovanie 
využívať a r chívy Geofondu. Narážajú tu 
vš.ak ešte st ále na nízku organizovanosť 

informačných fondov, sLabé technické vy
bavenie (nap r. _ ,nedostatok pohotovej re
produkčnej techniky, absenciu p1ného na
sadenia , počí ta čovej t echniky i ·· n apoje nia 
na m edzinárodnú informačnú sieť). Kva
lit a informačných ú daj ov preberaných 
Geofondom od spracovateľov prieskumu 
je veľmi ner ovnorodá a zväčša dosť nÍ2lka. 
Nevyh ovuje ani excerpcia a využívan ie 
publikovaných prác, značne sa porušujú 
etické i technick é zásady pri citovan í pre
beraný ch poznatkov a dát. 

Pri rekognoskácii terénu sa m álo využí
vajú efektívne formy konzultácií a pria 
meho preberania poznatkov od tý ch špe
cialistov, ktorí už v danom území mapo
vali. 

Pri terénnom výskume sa uz cor az viac 
využívajú metódy diaľkového prieskumu 
Zeme, ktoré sa efektívne osvedčujú aj 
v našich podmienkach najmä n a štúdiium 
regionálnych zákonitostí a priestorových 
súvislostí morfologických, tektonicko-štruk-
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t úrnych a geodynamických javov. Výsled
kom takéhoto štúdia (samozrejme v s po
jení s pozemným prieskumom) má byť 

rozčlenenie územia na jednotlivé geolo
gicko-štruktúrne jednotky (napr. nia re
gionálne a lokálne masívy v zmysle klasi
fikácie Golodkovskej et al. , 1982), ďalej 

identifikácia a predbežné zhodnotenie zlo
m ových pásem a porúch, trendov neotek
tonických pohybov atď. Ako o tom svedčí 

zahraničná prax (napr. Sissakian et al. , 
1983), metódy DPZ poskytujú veľa nových 
možností aj pre podrobné inžinierskogeo
logické mapovanie. Projekty rýchleho vy
budovania technickej a podkladovej bázy 
v rezortnom ústave geodézie a kartografie 
v Bratislave vytvárajú :sľubnú perspektívu 
masového využitia týchto metód aj 
v ČSSR. 

Málo sa u nás vyuz1 va pozemná foto
grrametria na exaktnejšie hodnotenie dis
kontinuít a zvetrania horninových masí
vov, ktorá je veľmi efektívna najmä 
v slabo prístupných odkryvoch. 

Prieskum vrtmi a banskými dielami prti 
mapovaní stále naráža na nedostatok 
vhodnej mecharn.izácie a účelnej techniky, 
zameranej na rýchle a lacné dosiahnutie 
kom plexnej inžinierskogeologickej infor
mácie o zložení, stave a vlastnostiach hor
rliinových masívov na základe cieľupri

meraného vzorkovania, dokumentownd.a 
~napr. teleskopickými kamerami, t elevíz
nymi sondami), ako aj „in situ" karotáže 
vrtov (geofyzikálnej, presiometdckej a i.). 

Popri používaní aj tých najmodernej
ších t echník prieskumu tými najzáklad
nejšími ,a r ozhodujúcimi v terénnom m a
povaní však stále zostanú osvedčené metó
dy geologického mapovan ia, založené 
hlavne na dôkladnom a účelnom h odno
tení horninových masívov v prirodzených 
i umelých odkryvoch, prameňov i iných 
prejavov ich zvodnenia, terénnych tvarov 

1a geodynamických javov. Základom tejto 
účelnosti a exaktnosti hodnotenia jednot-

livých zložiek i celých systémov inžinier
skogeo1ogického prostredia je používanie 
jednotných pravidiel opisu mapovaných 
javov a jednotných klasifikácií ich rozlič
ných kvalitatívnych i kvantitatívnych 
stránok a vlastností. Takét o pravidlá 
a klasifokácie sú rozpracované, medziná
rodne potvrdené a t reba ich už len v pra
xi rutinne použiť. 

Je tiež najvyšší čas zaviesť do terénne ho 
výskU1IDu inštr umentáciu založen ú na roz
vo ji elektroniky, automatizácie a výpočto

vej techniiky (napr. pri vyhodnocovaní, 
opise a dokumentácii odkryvov, vrtov, 
prameňov, zosunov atď.), ako aj š1andar
dizované fo rmuláre prvotnej do kumentá
cie umoznuJuce získané údaje priamo 
ukladať v prísluš.ných registroch automa
tizovaných bán k dát Geofondu. 

Zhromažďovanie a spracovanie inžiniersko
geologickej informácie 

V regionálnom výskume a pri m apo
vaní pnacujeme s obrovským množstvom 
rozličných údajov, a preto p ráve tu sa 
žiada nasadiť čo najviac počítačovú tech
niku na ukladanie inžiniersk ogeoilogickej 
informácie. Nevyhnutne t u však treba 
predvídavo rozpracováviať pravidlá forma
lizácie údajov prvotnej dokumentácie a je 
dôležité, a by sa tak dialo pri a ktívnej 
účasti a následnej širokej oponentúre naj
lepších špecialistov odboru tak, aby tieto 
pravidlá čo a,.aj lepšie vyjadroviali súčasné 
i budúce aspekty inžiniersikej geológie 
a a by ich nebolo treba často meniť. 

Treba vypracovať aj pravidlá a u nifiko
vať aspoň základné programy pre spraco
vávanie info rmačných dát ; týka sa to 
všetkých fáz spracovávania údajov, od ich 
analýzy a kontroly správnosti cez klasi
fikácie až po zovšeobecnenie do komplex
ných logických štruktúr, z ktol'ých sa tvo
r,ia syntetické modely inžinierskogeologic
kých geosystémov (rajonizácia). 
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Dnes už v mnohých krajinách jestvujú 
štátne ralebo firem né banky údajov, pra
cuj úce podľa vlastných pravtdiel a zauží
v;aných postupov. Bolo by veľmi užitočné, 
keby príslušná komisia IAEG ich doteraj
š ie skúsenosti vyhodnotila a zovšeobecnila. 
Počítače a ich grafické systémy umož

ňuj ú bežne získavať výstupy vo forme 
textu, tabuliek, diagramov i jednoduchých 
plošneznakových máp. Zriedkavejšie sú 
g eologické rezy a kontúvové mapy, najmä 
syntetické mapy inžinierskogeologických 
p omerov a rajonizácie. Aj u nás sa v rámci 
výskumu preukázala možnosť ich automa
tizovaného zostavovania, do praxe však 
najmä pre nedostatok grafických systémov 
a zatiJaľ stále vyššiu časovú i finančnú 

náročnosť v porovnaní s manu álne kon
štruovanými mapami nemôžu ešte prenik
núť . Je isté, že časom sa tieto p odrnieruky 
zmenÍJa. Automatiziova:né zostavovanie syn
t etických inžinierskogeologických máp za
tiaľ neprekročilo štádium experimentova
nia nielen u nás, ale ani v celosvetovej 
p raxi odboru. 

Odovzdávanie inžinierskogeologickej infor
mácie vo forme máp 

Príprava máp pre rôznych užívateľov a na 
rozličné účely 

Inžinierskogeologické mapy sa pripra
vujú t ak, aby sa mohli používať n a iľOZ

ličné účely, užívateľmi z rôznych odbo
rov spoločensko-hospodárskej praxe, sa
mozrejme včítane samotn ej inžinierskej 
geológie. Do popredia pritom vystupuje 
problém hľadania vhodných spôsobov na 
efektívny prenos údajov vyjadrených 
v mape, resp. také sprostredkovanie inži
nierskogeolog.ickej informácie, ktoré pre 
jej potenciálneho užívateľa vytvára opti
mum možností prevziať ju a využiť. 

Popri uplatňovaní zásady dobrej čitateľ
nosti a zrozumiteľnosti máp všetky tieto 

hľadiská sa p remietajú do klasifiikácie inži
nier,skogeologiokých máp podľa účelu, ob
sahu a mierky. 

Medzinárodne prijaté triedenie inžinier
skogeologických máp na mnohoúčelové 

a špeciálne, syntetické, analytické a do
plnkové a na prehľadné až podrobné pre
vzala aj čs. smernica na mapovanie. Tieto 
mapy rôzneho účelu, obsahu i mierky však 
možno konštruovať s rozličným prístu
pom: a) zobrazovať odpozorované a 21ame
rané údaj e o jednotlivých typoch hornín, 
podzemných vôd, reliéfu i geodynamic
kých javov n a m ape inžinierskogeologic
kých pomerov; b) vyčleňovať priestorové 
m odely s rovnakými inžinierskogeologic
ikými pomermi na ma pe raJonovania; 
c) hodnotiť tieto územné celky pom ocou 
rozličných kviantitatívnych metód h odno
tovej ana lýzy, optimalizácie, prognózova
nia a pod. na mapách inžinierskogeologic
kého hodnotenia územia. Niektoré po
známky k týmto trom odlišným kategó
riám máp prejednáme v ďalšom. 

Prioritnosť mnohoúčelových syntetických 
máp inžinierskogeologických pomerov 

Teoretické úvahy i medzinárodne ove
rené skúsenosti dokazujú, že pri region ál
n om výskume a mapovaní je naj racion ál
nejšie získavať a zhodnocovať čo n ajviac 
a čo najrozmanitejšie údaje kom plexne 
charakterizujúce in ži,nien,kogeologické po
mery územia a na základe nich zosta
vovať mnohoúčelovú mapu inžiniersko
geologických pomerov. Metódou superpo
zície sú v n ej znázornené je dn.ofävé typy 
hornín, podzemných ·vôd, r eliéfu i geody
namických javov, je obrazom ich priesto
rového výskytu, . variabil1:wsti a súčasne 

podáva informáciu o ich inžinierskogeolo
gicky významných vlastno tiach (napr. 
v legende). 

Táto mapa je najzložitejším, .ale aj naj
vernejším inžiniers~ogeologkkým mode-
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lom prostredia a bezprostredným primár
nym produktom terénneho mapovania; 
v porovnaní s ostatnými druhmi a typmi 
našich máp je tiež najnákladnejšia. Aj nás 
p rogram zostavovania listov základnej in
žinierskogeologickej mapy 1 : 25 OOO v roz
vo jovo exponovaných oblastiach republiky 
však ukázal, že na základe 1kvalitných 
m áp inžinierskogeologických pomerov 
možno - bez väčších dodatočných nákla
dov na prieskum - zostrojovať všetky 
ostatné typy máp: rajonimčné, špeciálne, 
optimalizačné, mapy geofaktorov atď. Na
opak je ťažké alebo nemožné zostaviť ra
jonizačnú mapu alebo skutočne dobrú 
analytickú a špeciálnu mapu bez dokona
lej znalo,sti celkového regionálneho a kom
plexne-systémového obrazu inžiniersko
geologických pomerov a vzájomnej pod
m ienenosti ich zložiek. 

Mapa inžiniers,kogeologických pomerov 
je určená predovšetkým pre inžinierskych 
geológov a pre tých odborníkov, ktorí sa 
naucia JeJ „reči" rozumieť . Skúsený od
borník si z nej dokáže vytvoriť nielen 
predstavu priestorového modelu výskytu 
a charakteru základných zložiek ,inžinier
skogeologického prostredia, časovo-pries

t orových vzťahov, -ich vzájomnej podmie
nenosti ; dokáže tiež dešifrovať geologickú 
hi,stóriu vedúcu k sformovaniu dnešných 
pomerov, vie pochopiť dnešnú d ynamiku 
vývoja daného prostredia a na základe 
toho je schopný prognózovať, k akým ja
vom môže dôjsť v interakcii geologického 
prostredia a technických diel. 

Mapy inžinierskogeologických ,pomerov 
sú však príliš zložité a málo zmzumiteľné 
pre väčšinu negeologických užívateľov. Tí 
dávajú prednosť zjednodušeným mapám 
inžinierskogeologickej rajonizácie, na ikto
rých sa v území vyčleňujú priestorové 
modely (napr. rajóny, podrajóny, okrsky) 
s rôznym stupňom rovnorodosti inžinier
skogeologických pomerov. 

Je veľa dôvodov, prečo sa tu natoľko 

rozširuj eme o význam e týchto dvoch dru
hov konštrukcie máp a opakujeme u ž zná
me veci. U nás, ale hlavne v niektorých 
iných krajinách ,sa často vznášajú rôzne 
námietky, spochybňujúce potrebu m áp 
inžinierskogeologických pomerov zostave
ných na základe originálneho te rénneho 
mapovania a prieskumu. Zdôvodňujú to 
okrem naznačených problémov in terdisci
pJinárnej kom unikácie najm ä n ákladnos
ťou ich zostavovania, vyššími nák1admi na 
tlač takýchto „zložitých" máp a pod. Uvá
dzajú sa argumenty, že v budúcnosti budú 
počítačovo-grafické systémy podľa špeci
fických požiadaviek aj tak prodUJkovať 

h1avne rôzne ,analytické a špeciálne mapy 
„na m ieru". P rot i takým námietikam máme 
však mnoho argumentov. 

Hlavným poslaním n ášho odboru je in
žinierskogeologické pomery predovšetkým 
dokonale poznať a a ž na základe toho 
vhodnými formam i a p rostl'iedkami odo
vzdávať ich zhodnotenie užívateľom -
územným plánovačom, projektantom, or
gánom štátnej a ľudovej správy atď. Do
konalé poznanie prostredia však umožňuje 

len komplexný a interdisciplinárny t erén
ny výskum. Mapovanie terénu s a musí 
robiť priamo v teréne a nižšie náklady 
naň treba dosahovať racionalizáciou me
tód. (U nás samozrejme existujú aj iné 
príčiny n eodôvodnene vysoký ch nákladov 
na zostavenie máp.) V situácii, keď mnohé 
mapy nem ožno pre n edost atok finančných 
prostriedkov vytlačiť ani v naj jednoduch
šej zostave : mapa pomerov - rajonizá
cie - dokumentácie, dávame prednosť 

tlači rajonizačných máp s rozšíreným ob
sahom ra legendou, najvhodnejších pre ši
rokú obec užívateľov máp (tak sa stalo 
napr. aj pri vydávaní Atlasu inžiniersko
geologických máp SSR 1 : 200 OOO). To 
však vôbec neznamená, že základným 
a pre nás nevyhnutným východiskovým 
podkladom na zostavenie mapy rajomza
cie, ako aj na odvodzovanie rôznych iných 
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m áp nie je kvalitná mapa inžinierskogeo
logických pomerov. 

Zásad u, že vždy treba sucasne zosta
vovať a publikovať mapy znázorňujúce 

p ozorované javy, ako aj ich zjednodušenú 
interpretáciu v podobe rajonizácie, zdôvod
ňujú dnes všetci najvýznamnejší odbor
n íci v ob1asti inžiniernkogeologického ma
povania nielen v krajinách RVHP, a le aj 
na Západe (mpr. Varnes, 1984). Pokiaľ ide 
o počítače, tie za n ás nebudú n ikdy ma
povať, ale môžu zostrojovať analytické 
a špeciálne ma py na základe uložených 
dát o inžinierskogeoJ.ogických pomeroch. 
A a j potom, keď dokonalé automatizované 
systémy budú pomocou diaľkového prie
skumu získaných a u kladaných údajov 
produkovať jednoduché mapy, naj dôleži
te jšia bude ich interpretácia, overenie 
a syntetizácia na základe pozemného t e
r énneho prieskumu. 

Platnosť rovnakých princípov m apovania 
aj pre špeciálne inžinierskogeologické 
m apy 

Dotera jšie Smernice ČGÚ a SGÚ na 
inžinierskogeologické mapovanie sa týkali 
len zostavova nia mnohoúčelových máp. 
P retože sa pociťuje potreba zostavovať 

čoraz via·c špeciálnych máp, n ajmä v po
drobnejších mienkach pre rozličné potreby 
k onkrétnych stavieb, ťažby, ochrany pro
stredia a ipod. , do nových Smerníc sa za
hrnuli tiež rám cové pravidlá pre t ento 
druh máp. 

Smernice tu v porovnaní s mnohoúčelo

vými mapami umožňujú značnú variabil
nooť náplne, špecifických prístupov k hod
noteniu javov i spôsobov ich zobrazenia. 
Uplatňuj e sa tu však dnes všeobecne uzná
vaná zásada, že základné princípy inži
n ierskogeo1ogického m apovanta , hodnote
nia, opisu a klasifikácie mapovaných ja
v ov, ich znázorňovania dohodnutými sym
bolmi i princípy zostrojovania máp majú 

byť pre všetky druhy máp v podstate rov
n aké. Zaisťuje sa tým dostatočne vysoká 
úroveň máp, ich vzájomná porovnateľnosť 
a nadväznosť , možnosti mierkovej i obsa
hovej t ransformácie, ako aj lepšia čitateľ

nosť a zrozumiteľnosť máp. Rozdiely 
m edzi mapami určitého typu , ale rozlič

ných mierok, majú spočívať len v rôznej 
taxonomicke j podrobnosti klasif ik ácie a 
znázornenia javov. Špecifické kritériá ich 
rozlišovania a hodnotenia vyplývajúce 
z ,odlišného účelového a obsahového za
merania rôznych špeciálnych máp nesmú 
byť v principiálnom ro zpore so všeobecne 
platnými zásadami a musia byť dôkladne 
a zrozumiteľne vysvetlené v legendách. To 
sa vzťahuje najmä na syntetické špeciálne 
ma py. 

Mapy inžinierskogeologického kvantitatív
n eho hodnotenia územných celkov 

Inžinierskogeologické mapy sa stávaj ú 
čoraz viac exaktnými tým, že k vanti
tatívne hodnotia jednotlivé stránky a cha
rakteristiky mapovaných hornín, hydro
geologických, geomor fologických a geody
namických javov. Používajú sa k tomu 
n ajmä rôzne sem ikvantitatívne klasifikácie 
odporúčané novými mapovacími smerní
cami, štátnymi i odborovými n ormami 
(najmä novelizáciou ČSN 721001). 

Široký okruh užívateľov inžinierskogeo
logických rajonizačných máp sa však do
žaduje, aby sa kvantitatívne hodnotili 
nielen individuálne stránky jednotlivých 
zložiek inžinierskogeologických pomerov, 
ale hež ich integrované systém y, vyst upu
júce v podobe priestorových m odelov 
(napr. rajónov, okrskov) vyčleňovaných na 
mapách raj onizácie. 

K\"antitat ívne hodnotenie územných 
ce1kov sa dnes v mnohých odboroch (napr. 
v geografii, ekonómii, ekológii, v územ
nom plánovaní, a i .) robí pomocou dobre 
rozpra covaných metód hodnotovej analý-
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zy, optimalizácie, valorizácie, prognózova
nia atď. 

Čoraz viac sa pri tom budú využívať 
počítače a automat ické grafické systémy. 
Nová mapov acia smel"nica čGú a SGÚ 
preto zahŕňa aj tento druh máp, k tor é sú 
a koby tretím , generačne najmladším čle

nom logickej reťaze vyjadrenia inžiniersko
geologickej informáci1:; pomocou : a) zná
zo rnenia superponovaných zložiek p ro
stredia (hornín, hydrogeologických, geo
m orfologických a geodynamických javov) , 
b)vyčleňovania kvázirovnorodých r a joni
začných jednotiek, c) kvantitatívneho oce
ňovania, hodnotenia a prognózovania ich 
jednotlivých stránok. Všetky tieto t ri 
d rnhy máp môžu byť mnohoúčelové i špe
ciá1ne. 

Mapám inžinierskogeologického prognó
zovania, vývoju metodiky ich zostavovania 
n a účely prognózovania interakcií veľkých 
stavieb s geologickým prostredím, ako a j 
n a ovládanie zmien spôsobených ľudskou 
činnosťou v regionálnych geosystémoch 
treba teraz venovať najväčšiu pozornosť . 

Im patrí budúcnosť a po plnom nasadení 
automatickej výpočtovo-grafickej techniky 
budú tieto mapy jedným z najpožadova
nejších výstupov inžinierskogeologických 
informačných systémov. 

Záver 

Československá inžinierska geológia do
siahla vo svete vynikajúcu povesť vďaka 
úspechom v regionálnom výskume a m a
povaní i vo výskume svahových deformá
cií. To nás všetkých zaväzuj e, aby sme tu 
ani v budúcnosti nezastali. 

Z toho, čo bolo povedané vyššie, vyplý
va nielen kritické zhodnotenie súčasného 

stavu v našom mapovaní, ale aj naznače
nie trendov jeho ďalšieho rozvoja. 

V týchto týždňoch nadobúdajú platnosť 
nové smernice ČGÚ a SGú na inžinier
skogeologické mapovanie. Sú v nich v:,-

užité najlepšie skúsenosti i p rogresívne 
t rendy m edzinárodného rozvoja n a tomto 
poli. J e veľmi dôležité, aby sa čo najskôr 
t vorivo a čo n ajúplnejšie uviedli do ži
vota tak, aby sa to výrazne prejavilo naj
m ä vo vyššej kvalite, exaktnosti ,i využí
va ní máp. 

Aj u nás sa urýchľuje nástup výpočto
vej techniky a s nasadením výkonných 
počí tačovo-grafických systémov na našich 
pracoviskách prejde zostrojovanie máp 
pomocou počítačov z doterajšieho experi
mentálneho štádia do novej éry automati
zovanej k ar tografie. Treba sa na to všaik 
už dnes pripravovať . 

Naliehavým problémom stále zostáva 
vysoká nákladnosť a prácnosť mapovania 
najmä pre absenciu racionálnych, rých
lych a lacnejších metód i techník terén
neho prieskumu. Blíži sa však čas p relomu 
aj v tejto oblasti. 

Mapy sa n emajú robiť pre trezory Geo
fondu, ale pre ich bežné a čo najširšie vy
užívanie v praxi. Veľkou prekážkou v tom 
je však nepružnosť v ich publikovaní a vy
soké náklady na ich tlač. Publikovanie 
máp musí byť tak ako inde vo svete súčas
ťou a konečným produktom celého procesu 
ich výr,oby. J e neúnosné, že rezor tu geo
lógie sa m ožnosti na rýchlu a vysoko !kva
litnú tlač máp (aj pre vysoké školy, aka
démie a i.) stále nedostávajú. 
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New approaches to compilation of engineering geological maps 

An intensive development of the en gineering 
geological cartography is connected with the 
activi ty of the IAEG Commission on Enginee
ring Geological Maps. Following the order by 
UNESCO the Commission prepared a com
prehensive guide on engineering geological 
mapping (IAEG-UNESCO, 1976), and later two 
r ecomm endations on the Classification of 
rocks and soils and the Mapping symbols 
were p ublished (IAEG, 1980a, b) . A significant 
achievement in the Commission's activity was 
t he International Symposium on engineering 
geological mapping w hich took place in 
Newcastle u. Tyne in September 1979. 

In the paper the author evaluates the 
p resent state, p roblems and perspectives of 
the compilation of engineering geological 
maps in Czechoslovakia in the ligh t of inter
nationally achieved results. He stresses the 
priority of regional investigation and mapping, 
as well as i ts particularities in conditions of 
mountainous r egions of Slovakia. The low 
technical level and poor organization of the 
geoinfo rmation system,and inadequate u se of 
r emote sensing, terrestrial photogrametry, and 
geophysical techniques are d iscussud, as well 

as a m ore dedicated use of in ternationally 
unified rules for the description and classifi
cation of m apped phenomena is required as 
an inevitable basis for a w ide application of 
computers an d automated car tography sys
tems. 

Computerized graphical systems make it 
possible to obtain various r etrieval and pre
sentation ou tputs in the form of printed 
documentation, tables and diagrams, geo
logical sections and simple maps. However, 
there a re still no quite satisfactory results in 
automatized compilation by plotting contours 
of com prehensive m aps of engineering geo
logical conditions, and/or of zonat ion maps. 

For the future i t is more and more signi
ficant promptly to p repare a variety of 
engineering geological m aps which would 
serve efficien tly differen t needs of engineering 
and environmental developments. Mainly in 
compiling the special-purpose maps an d maps 
of quantitative land evalua tion there is the 
m ost suitable w ay to an optimum transfer 
of our information, best understandable for 
various poten tial users. 
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R ECENZIA 

J. š a j g a 1 í k - D. C a b a 1 o v á - V. 
S c h ii t z n e r o v á - M. š a m a 1 í k o v á 
O. Z em an : Geológia. Alfa Bratislava 
SNTL Praha, 1987, 568 s., 354 obr ., 30 tab . 

Celoštátna vysokoškolská učebnica Geológia 
je určená poslucháčom stavebných fakúlt vy
sokých škôl, ako a j pracovníkom z praxe. Na 
jej vydaní sa podieľali popredn í pedagógovia 
stavebnej fakulty SVŠT Bratislava, CVUT 
P raha a VUT Brno. 

V p r vej časti knihy sa autori zaoberajú 
najnovs1mi poznatkami o Zemi, zemskorµ 
jadre, plášti a o kôre Zeme. Na všeobecné po
znatky o Zemi nadväzujú k apitoly venovan é 
vzniku, formovaniu a vlastnostiam hornín. 
K apitola, ktorá sa zaoberá možnosťami využi
t ia hornín v st avebnej praxi, vychádza z ana 
lýzy súčasnej situácie v kam enárskom prie
mysle u nás. 

Vnútorná dynamika Zeme vo svetle súčas
n ých koncepcií globálnej tek toniky je pred 
m etom samostatnej kapitoly spracovanej 
z hľadiska potrieb stavebnej praxe. Význam 
n ou staťou je tu opis seizmických javov, ich 
r egionálneho rozšírenia a vplyvu na stavebné 
d iela. 

Osobitnú pozornosť venovali autori rozboru 
p roblematiky svahových pohybov. P odávaj ú 
podrobnú klasifikáciu svahových porúch, 
a nalýzu ich podmienok, fak torov a príčin 
vzniku. Prehľadne sú spracované zákonitosti 
regionálneho rozs1renia sva hových porúch 
v Ceskom masíve a v Západných Karpatoch. 

V kapitolách o činnosti povrchovej vody 
sa autori venujú geologickej činnosti dažďovej 
vody, k r asovým procesom a erózno-akumu 
lačnej činnosti vodných tokov. V samostatnej 
časti sústredili pozornosť n a základy h ydro-

geológie. Analyzuj ú základné druhy vody 
v horninovom prostred í a uvádzaj ú základné 
poznatky o p rúdení, režime a o fyz ikálno
chemických vlastnostiach vôd. 

Kapitola o úlohách geológie pri p lánovaní, 
projektovaní a realizácii výstavby p redstavuje 
stručný výber poznatkov z inžinierskej geo
lógie. Je spracovaná informatívne, podľa 
schválených učebných osnov, pre potreby n ie
ktorých študijných odborov. 

Originálne je sp racovaná k api tola o úlo
hách geológie pri ochrane životnéh o prostre
dia, v k torej sa analyzujú základ né zložky 
životného prostredia súvisiace s geologickým i 
javmi. Poukazuje sa tu na skutočnosť, že člo
vek sa v súčasnosti stáva významným geolo
gickým činiteľom, ktorého činnosť p r i likvi
dácii odpadu, ochrane pôdneho fondu, ochra
ne čistoty p odzemných vôd a pod. musí byt 
usmerňovaná záujmami r acionálneho využí
vania prírodného a nerastného bohatstva 
Zeme. 

V záverečnej k apitole je podaný stručný 
prehľad regionálnej geológie ČSSR. Stručný 
opis Ceského masívu a Karpatskej sústaVY 
vychádza z najnovších poznatkov o ich geo
logickej stavbe, pričom sa zdôrazňuje vplyv 
geologickej stavby na inžiniersku p rax . 

Kniha je bohato ilustrovaná početnými 
obrázkami, fotografiami a tabuľkami. Vyplňa 
citeľné m edzery, ktoré vznikli po vydaní dnes 
už klasických učebníc starších autorov. J e 
síce určená poslucháčom stavebných fakúlt, 
ale aj inžinierskym geológom, geotechnikom 
a statikom pomôže správnejšie interpre tovať 
geologické a geomorfologick é problémy n a 
skúmaných staveniskách. Knihu v n á klade 
2500 výtlačkov vydala Alfa Bratislava spo
ločne s SNTL Praha. 

Jozef Mal got 
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Comprehensive engineering geological zon ing maps 

This paper presents methods employed in the process of preparation 
of comprehensive engineering geological zoning maps, defining each 
delimited zoning unit in terms of quality and quantity according to 
a system of classification of the particular components of the engineering 
geological environment, which was set up for this specific purpose. The 
alphanumerical symbols of zoning uni ts defined in these terms can be 
stored in a computer memory and later on utilized for the preparation 
of various models of the engineering geological environment including 
models of the interaction between the engineering geological environ
ment and engineering works. 

Zatiaľ čo v m apách inžinierskogeologic
kých pomerov sa jednotlivé zložky (hor
niny, ['eliéf, podzem né vody i geodyna
m ické javy) s cieľom vyjadriť ich charak
ter a p riestorovú premenlivosť zobrazujú 
samostatne, účelom ~nžinierskogeologickej 
rajonizácie je vymedziť v mapovanom úze
mí čiastkové úz€mn é celky vyznačujúce sa 
určitým stupňom r ovnorodosti inžiniersko
geologických pomerov i podmienok vý
stavby. Vzhľadom na to, že rajonizačné 

celky rôZiD.ych taxonomických úrovní 
(tab. 1) sa v zaužívanej praxi inžini€rsko
geologiakého r a jónovan ia vyčleňujú len 
podľa rovnorodosti jednej zo zložiek inži
nierskogeologických pomerov, sa však 
tento účel nedarí dosť dobre plniť. . 

V ostatnom období sa preto v raj onizač

ných m apách okrem vyčlenených územ
ných celkov zob razujú aj údaje o vlast
nostiach tých zložiek inžinierskogeologic
kých pomerov, kto ré nie sú kritériom pre 
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TAB. 1 

Taxonomické j ednotky inžinierskogeologickej rajonizacie (podľa M atulu, 1977) 
Taxonomical units of engineering geological zoning (according to M atula, 1977) 

Taxonomická 
jednotka 
rajonizácie 

Región 

Obl asť 

R ajón 

Podrajón 

Okrsok 

Druh m odelu 
taxonomickej 
jednotky 

Genet icko
štruktúrny 
model zemskej 
kôry 

Geomorfologicko
kraj inný m odel 
územia 

Model geneticko
l i tologických 
pomerov pri 
povrchu územia 

Inžiniersko geo
logický m odel 
skladby .základo
vej pôdy : 

Model inžiniersko
geologických 
(geotechnických) 
pomerov 

ich vyčlenenie . Spravidla sú to údaje 
o hlbke a agresívnych vlastnostiach pod
zemných vôd, sklonitosti a členitosti relié
fu a o geodynamických javoch. Mapy in
žinierskogeologického rajónovania sa tým 
podstatne zblížili s mapami inžiniersko
geo1ogických pomerov, ale vzhľadom na 
to, že horninové jednotky pred1kvartérne
ho podkladu sú v nich značne redukované, 
sú jednoduchšie, a t eda i lepšie čitateľné. 

Takto zostavené mapy možno využiť n a 
rôzne vedecké, pedagogické i praktické 
účely. Na pohotové a dôsledné riešenie 
úloh praxe je však potrebné zostavovať 
rajonizačné mapy, v ktorých sa vyčlenené 

územné celky vyznačujú určitým strik tne 
·definovaným stupňom rovnorodosti inži
nierskogeologiékého prostredia. Možno ich 

Atribúty pre vyčlenenie jednotlivých 
d ruhov modelu t axonomickej jed
notky 

Zhodnosť zoskupenia a charakteru 
určitých geologických formá cií pod
mienená zhodnosťou základných čŕt 
geotektonického vývoja danej časti 
zemskej kôry 

Neotektonickým vývojom podm iene
ná zhodnosť charakteristických rysov 
makroreliéfu a s ním súvisiaceho 
rázu krajiny 

Zhodnosť výskytu urči tých li tologic
kých typov hornín v jednotlivých 
geneticko-faciálnych komplexoch vy
stupujúcich pri povrchu územia 

Zhodnosť v priestorovom i proporcio
nálnom usporiadaní horninových ty
pov rôzneho fyzikálno-mechanického 
charakteru v profile základovej pôdy 

Zhodnosť v usporiadaní horninových 
typov rôzneho fyzikálno-mechanic
kého charakteru a hydrogeologic
kých pomerov v p rofile základovej 
pôdy 

zostaviť kombinádou (sčítaním) územných 
celkov vyčlenených samostatnou rajonizá
ciou jednotlivých zložiek inžinierskogeolo
gických pomerov. Na !každej taxonomickej 
úrovni r a joITT'izácie predstavujú potom vy
členené územné jednotky modely celko
vých inžin ierskogeologických pomerov, nie 
iba modely ich čiastkových zložiek, čo je 
p re riešenie praiktických úloh nevyhnutné. 

Metódou takejto „komplexnej inžinier
skogeo1og.ickej r ajonizácie" možno zostaviť 
tak mnohoúčelové mapy, vy jadrujúce inži
nierskogeologické podmienky pre rôzne 
druhy inžinierskych zásahov do geo1ogic
kého prostredia, a ko aj špeciálne mapy, 
slúžiace výlučne na výstavbu určitého 

druhu stavieb. 
V oboch prípadoch je pre rajonizáciu 
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zložiek inžinierskogeologických pomerov 
(ich rôznych vlastností) pot rebné vytvoriť 
príslušné klasifikácie zohľadňujúce účel 

r ajonizácie i potrebu rôznej detailnosti 
informácie podávanej v mapách rôznych 
m ierok. Ak,o príklad uvádzame metod~ku 
špeciálnej inžinierskogeologickej rajonizá
cie pr e účely urbanistickej výstavby. 

Klasifikácia zložiek inžinierskogeologických 
pomerov pre účely urbanizácie 

Pr i klasifikácii a rajonizácii horninové

ho prostredia sa z päťstupňovej taxono
m ickej škály inžinierskogeologickej klasi
fikácie hornín (Popov, 1959 ; IAEG -
UNESCO, 1976) pre účely urbanizácie 
využívajú taxóny na úrovni litologického 
komplexu, litologického t ypu a inžinier
skogeologického typu (prípadne skupiny) 
hornín a im zodpovedajúce taxóny inži
nierskogeologickej rajonizácie: raj ón, pod
rajón a okrsok. Atribúty pre vyčlenenie 

t ýchto rajonizačných jednotiek hornino
v ého prostredia a mierky m áp, v ktorých 
sa vyčleňujú, uvádza tab. 2. 

Na vyčleňovanie raj ónov možno v zá
sade použiť klasifikačný zoznam Litologic
kých komplexov používaný v súčasnosti 

pri mnohoúčelovej ty;po1og.ickej raj onizácii 

(Matula - Hrašna, 1976). Vzhľadom na 
to, že mapa rajónovania pre účely u rbani
zácie má byť samostatná (nepredpokladá 
sa zostavovanie mapy inžinierskoge ologic
kých pomerov) , tento zoznam sa doplnhl 
o údaje spresňujúce vek i fyzikálno-tech
nické vlastn osti hornín (tab. 3). 

Týmto spôsobom možno rozlíšiť všetky 
inžinierskogeologicky významné komplexy 
Západných Karpát i Ceského masívu (napr. 
:,,tmelené št rky sarmatu od uľahnutých 

pliocénnych štrkov, terciérne flyšové _kom
plexy od paleozoický ch, metamorfované 
bridlice barandienu od fylitov alebo brid
líc kulmu a pod.). 

V súlade s tabuľkou 2 sa ra j ó n y vy
čleňujú podľa vertikálneho sledu litologic
kých komplex ov u vedených v t ab. 3, pd
čom sa zohľadňuje a j ich mocnocť: 

EpFn - r ajón eolických pieskov na ná
plavoch nížinných tokov (mocnosť Ep do 
5 m), Ep/Fn - dtto, mocnosť eolických 
pieskov 5-10 m, EP (Fn) - dtfo, mocnosť 

eolických pieskov 10-20 m . 
Pod raj ó n y sa vyčleňujú a označujú 

podľa vertikálneho sledu a m ocnosti hor
ninových typov uvedených v tab. 4. Napr. 
symbol hlg2S1 vyjadru je podraj ón, v kto
rom pod vrstvou súdržných zemín moc
nosti do 2 m ležia štrky (2-5 m mocná 

TAB. 2 

Inžinierskogeologická rajonizácia hornin ového prostredia 
Engineeri ng geological zoning of t he rock envir onment 

Taxonomická 
jednotka 
rajonizácie 

Rajón 

Podrajón 

Okrsok 

Atribúty pre vyčlenenie raj onizačnej 
jednotky 

Sled a mocnosť litologických komplexov 
(do hlbky 15-20 m) 

Sled a mocnosť litologických typov hornín, 
prípadne ich kombinácií (do hlbky 10 až 
15 m) 

Sled a mocnosť inžin ierskogeologických 
typov hornín alebo ich kombinácií (do 
hlbky 5-10 m) 

Vyčleňuje sa 
na mapách 
m ierky 

;:; 1 : 200 OOO 

,:; 1 : 50 OOO 
< 1 : 10 OOO 

~ 1 : 10 OOO 
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A 

Ao 
An 
Ap 
Lp 
Es 
Ep 
Or 
Fn 
Fs 
Fh 
Ft 
p 
D 
Df 
Co 
Gm 
Gf 
Gl 
Kt 

B 

Ni 
N p 
Ng 
Nk 
Nv 
Vl 
Vp 

Vk 
Si 
Sz 
Sf 
Sk 
Sv 

Ss 
Ih 

Mh 
Mn 

Mv 
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TAB. 3 

Typy litologických komplexov na vyčlenenie ra jónov 
The types of lithological complexes f or delimiting of t he zanes 

Litologické komplexy kvartérnych pokryvov 

navážok odpadu (smetiská a pod.) 
stavebných navážok, výsypiek, háld a pod. 
navážok priemyslových odpadov 
polygenetických sprašových sedimentov 

- eolických ~praší 
eolických pieskov 
rašelinísk 
náplavov nížinných tokov 
náplavov mŕtvych ramien 
náplavov horských tokov 

- náplavov terasových stupňov 
- proluviálnych sedimentov 
- svahových (deluviálnych) sedimen tov 
- deluviálno-fluviálnych sedimentov 
- koluviálnych š edimentov 
- glaciálnych (morénových) sedimentov 
- fluvioglaciálnych sedimentov 
- limnoglaciálnych sedimentov 
- karbonátových sedimentov (travertíny) 

Litologické komplexy p redkvartérneho podkladu 

ílovito-prachovitých sedimentov 
- piesčitých sedimentov 
- štrkovitých sedimentov 
- s triedajúcich sa s údržných a nesúdržných sedimentov 
- neogénnych vápencov 

efuzívn ych hornín 
pyroklastických hornín 
T - prevažne tufy 
U - prevažne tufity 
striedanie efuzívnych a pyroklastických hornín 
ílovcovo-prachovcových hornín 

- pieskovcovo-zlepencových hornín 
- flyšoidných hornín 
- karbonátovýth- a k lastických hornín 
- vápencovo-dolomitických hornín 

Sw - prevažne vápencov 
Sd - prevažne dolomitov 

- ílovcovo-vápencových (slieňovcových) h ornín 
- intruzívnych hornín (vcelku) 

Ib - prevažne bázických intruzív 
lg - p revažne gran itoidných in truzív 
m etamorfovaných hornín (vcelku) 
nízkometamorfovaných hornín 
Mb - ílovcovo-prachovcových b ridlíc 
Mf - fyli tov, fyloriitov 
Me - nízkometamorfovaných v ulkanitov 
vysokometamorfovaných horn ín 
Mr - svorov, rúl, amfibolitov 
Mg - m igmatitov , žulor úl, gran ulitov 
Ms - serpentinitov 
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Pokračovanie tab. 3 

Mk metamorfovan ých karbonátov 
Mm metamorfovaných zlepencov a pieskovcov 
Md dislokačne metamorfovaných hornín 

T am, kde je to možné, je účelné vyčleniť i p odrobnejšie definované litologické k om
plexy: 

- v rámci nespevnených sedimentov podľa stupňa diagenézy, p ncom symbolm i 
Ni', Np', Ng', Nk' označuj eme diageneticky slabo spevnené sedimenty (p reva žne 
tuhé -pevné, resp. s tredne uľahnuté až uiahnuté), symbolmi Ni +, Np +, Ng +, Nk + 
diageneticky spevnené sedimenty (prevažne pevné - tvrdé, resp. uľahnuté až 
stmelené) 

v rámci efuzívnych hornín možno rozlíšiť litologické typy: V a - andezity, Vr -
ryolity ... a pod ., prípadne staršie vulkanity od neovulkanitov sym bolom Vl +; 
rovnako možno podrobnejšie triediť aj p yroklastické horniny (Ta, Tr ... a pod.) 

pevné sedimentárne horniny je vhodné rozlíšiť podľa veku, pričom symbolmi Si', 
Sz', Sť . .. označujeme horniny paleogénu, symbolmi 'Si, 'Sz, 'Sf .. . horniny mezo
zoika a symbolmi Si +, Sz+, Sf + horniny paleozoika 

intruzívne horniny možno podrobnej šie členiť rovnakým spô obom ako efuzívne 
horniny 

TAB. 4 

Typ, mocnosť a hlbka povrchu hornín na vyč lenenie podrajónov 
Type, thick ness and depth of the rock surfice far de l imiting of the subzones 

Horniny kvartérnych pok ryvov 

b balvanité a hruboúlomkovité zem iny 
g štrkovité a ú lomkovité zeminy 
u úlomkovité a štrkovité zeminy s hlini-

tým tmelom, prevažne bez dotyku zŕn 
p piesčité zem iny 
n striedanie piesčitých a štrkovitých zemín 
h súdržn é zeminy 
k st riedan ie súdržných a nesúdržných ze

m ín 
s sprašové zeminy 
o organické a kašovité zeminy 

Označenie m ocnosti vrstiev 

1 < 2 m 
2 2- 5 m 
3 > 5 m 

Predkvar térne horniny 

S skalné horniny 
B poloskalné horniny 
F striedan ie skalných a 

poloskalných hornín 
G štrkovité zeminy 
P piesčité zeminy 
N striedanie štrkovitých 

a piesčitých zemín 
I súdržné zeminy 
K striedanie (kombinácia) súdržných 

a nesúd ržných zem ín 

Indexy hlbky povrchu hornín 

1 < 5 m 
2 5-10 m 
3 10- 15 m 

25 

vrstva) a v hlbke do 5 m je povrch skal
ného podkladu. 

Pri vyčleňovaní jednotlivých vrstiev, 
kombináciou ktorých vzniká určitý .typ 

podria jónu, sa pri kvartérnych zeminách 
samostatne vyčleňujú len horninové typy 
minimálnej mocnosti 1 m, pri horninách 
predkvartérneho podkladu typy minimál-
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nej mocnosti 2 m. Pri menšej mocnosti sa 
vyčleňujú kombinované typy (n, k, N, K, 
F). Kombinované typy (najmä v rámci 
hornín podkladu) sa môžu vyčleňovať i pri 
väčšej mocnosti jednotlivých horninových 
typov, avšak ich mocnosť nemá presiahnuť 
30 % mocnosti vyčleňovanej horninovej 
jednotky. 

Pri vyčleňovaní okr s k o v sa využíva
jú rovnaké typy hornín ako v prípade pod
raj ónov, ktoré sa však podrobnejšie členia 
podľa rozdielneho fyzického stavu, resp. 
odlišných fyzikálno-mechanických vlast
n ostí, pričom sa vyznačujú indexom ( + l, 
a to : 

- pri skalných horninách (S +) tie, kto
rých smerné hodnot y modulu pretvár
nosti (Eo) sú väčšie než 500 MPa, 

- pri poloskalných horninách (B +) tie, 
ktorých Eo je väčší než 50 MPa, 
pri s údržných Z€minách a type u tie, 
k toré majú tuhú a pevnú konzistenciu, 
stredne uľahnuté a uľahnuté, nesúdrž
né zeminy; 

a lebo indexom ľl, a to pre : 

ostatné typy intenzívnejšie zvetraných 
a rozpukaných skalný ch a poloskalných 
h ornín, 
súdržné zeminy a t yp u pri mäkkej 
konzistencii, 

- neuľahnuté (kypré), nesúdržné zeminy. 

Dokumentovanosť i mierka máp, na kto
rých sa okrsky zobnazujú, dovoľujú spra
vidla samostatne vyčleniť i vrstvy hornín 
rozdielneho fyzikáln o-t echnického ch arak
teru m ocnosti 0,5 m. P ri zložitej štruktúre 
základových pôd sme však nútení n iekedy 
vyčleňovať samostatne iba mocnejšie po
lohy, resp. vrstvy, v ktorých fyzický stav 
hornín nie je odlíšený. Na druhej strane 
možno v mapách veľkých mierok (najmä 
1 : 2000 a väčších) vyčleňovať i podrob
nejšie definova111é inžinierskogeologické 
typy (podrobné 6lenenie konzistencie 

a uľahnutosti modulu pretvárnosti a pod.). 
Pri klasifikácii a raj onizácii podzemných 

vôd sa využívaj ú charakteristiky a kódy 
uvedené v tab. 5. Úroveň hladiny podzem
ných vôd sa uvádza pre priemerné m axi
málne stavy prvého zvodneného horizon
tu, resp. pre prvý napätý horizont s pre
tlakom dosahujúcim výšku viac než 20 m 
pod úroveň t erénu. Stupeň a gresivity sa 
delimituje len v mapách veľkých mierok 
(na úrovni okrskov). Agresivita sa udáva 
pre najviac priepustn é horninové prostre
die vystupujúce p ri povrchu územia 
(v híbke do 5 m). 

Pri hodnotení reliéfu na mapách mierky 
1 : 200 OOO a 1 : 100 OOO delimitujeme územ
né celky rajonizácie podľa klasifikácie 
stredného uhla sklonu a horizont áJnej čle

nitosti r eliéfu, na mapách väčších mierok 
podľa stupňa sklonitosti a stupňa členi

tosti reliéfu (tab. 6). Hodnoty stredného 
uhla sklonu a horizontálnej členitosti re
liéfu sú pre celé územie SSR spracované 
v m ierke 1 : 200 OOO (Kvitkovič, 1977; Ma
zúr, 1974), h odnoty stupňa sklonitosti 
a členitosti r eliéfu treba pre každý mapo
vý list pracovať osobitne, n ajlepšie pomo
cou počítača s grafickými výstupmi. 

Zatiaľ čo v prípade horizontálnej členi

t osti r eliéfu nezáleží na skutočných roz
meroch t erénnych depresií (započítavajú 

sa všetky jednostranne p retiahnuté n ega
tívne tvary reliéfu rôznej veľko sti i pô
vodu : erózne riečne a glaciálne doliny, po
lygénne zárezy vysokých pohorí, erózne 
korytá v n ivách nížin a k otlín, výmole, 
úvaliny a p od.), v prfpade stupňa členi

tosti reliéfu sa ber ú do úvahy len úzke 
lineárne zníženiny (úzke doliny, výmole, 
rokliny a pod.), ktorých šírka nepresahuje 
10 m a hlbka je väčšia než 1 m. 

V prípade plytších terénnych depresií 
možno reliéf racionálne prispôsobiť urba
nistickému zámeru, v prípade rozsiahlej
ších a hlbších zníženín treba naopak urba
nistické, resp. architektonické riešenie 
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TAB. 5 

K lasifikácia podzemných vôd 
Classification of un der ground waters 

Charakteristika Kód 

Podzemná voda s voľnou hladinou 
Podzemná voda s napätou hladinou 

Hlbka hladiny podzemnej vody 
pod povrchom územia: 
(Na podrobný ch mapách v intervaloch 
po 0,5-1 m) 

Druh agresivity podzem nej vody : 

Stupeň a gresivity podzemnej vody : 

v 
A 

< 2 m 1 
2- 5 m 2 
5-10 m 3 

> 10 m 4 

- uhličitá C 
- síranová S 
- vysoká kyslosť P 
- nízka tvrdosť T 
- neagresívna voda N 

- agresivita na PC 1 
- agresivit a na SPC 2 

Ta b. 6 

Klasifikácia r eliéfu 
C lassifica t i on of t he re lief 

A. K lasifikácia sklonitosti reliéfu 

S tredný uhol sklonu Stupeň sklonitosti (%) 

"d v tupňoch v percentách "d mapy strednej mapy veľkej "d 
•o •o mierky m ierky •o 
~ ~ ~ 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

kód 

I 
II 

III 
IV 
v 

O- 2 O- 3,5 <5 r 
2- 6 3,5-10,5 M < 12 5-12 p 
6-.10 10,5-17,6 s 12-20 12- 20 s 

10-14 17,6-25,0 20-30 z 
14-19 25,0-34,4 v > 20 > 30 v 

> 19 > 34,4 

B. Klasifikácia členitosti r eliéfu 

Horizontálna členitosť 

km lineárnych zníženín kód 
na km2 

< 0,5 1 
0,5 -1,25 2 
1,25-1,75 3 
1,75-2,5 4 

> 2,5 5 

Stupeň členitosti 

km úzkych zníženín 
na km2 

< 0,25 
0,25-0,75 
0,75-1,5 
1,5 -2,5 

> 2,5 

27 
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TAB. 7 
Klasifikácia geodynamických j avov 

Classification of geodynamics phenomena 

Geodynamický jav 

S - seizmicita územia 

T - pohyby po zlomoch 

W - výzdvihy územia 
U - poklesy územia 

Svahové gravitačné javy 
C - plazenie hornín 
P - plazenie zemín 
G - zosúvanie hornín 
Z - zosúvanie zemín 
B - blokové pohyby 
R - rútenie a opadávanie 
Q - tečenie 
N - zasypávanie 
L - lavíny 

K - krasové javy 

F - sufózia 

E - výmoľová erózia 

A - abrázia a erózia 
brehov 

V - eolické javy 

H - zvetrávanie 

0 - objemové zmeny 

I - presadanie spraší 

Charakteristika 

intenzita (0 MSK) 

aktivita 

intenzita 
(mm/rok) 

rozsah postihnutého 
územia (% ) 

hlbka šmykovej 
plochy (m) 

Stupeň prejavu 

1 (m) 2 (s) 3 (v) 

6 7 8,9 

n p h 
n eo- pleis- holo-

génna tocén. cénn a 

< 2 2-4 >4 

< 30 30-70 > 70 

< 5 5-10 > 10 

stupeň skrasovatenia sa uvádza v závislosti na 
charaktere krasových javov 

uvádza sa počet javov na plošnú alebo dllžkovú 
jednotku 

rozsah (km jkm2) 
intenzita (kmjkm 2) 

intenzita (m/ rok) 
rozsah (%) 

rozsah postihnutého 
územia (%) 

hlbkový dosah (m) 

<0,1 
< 0,01 

< 0,1 
<30 

< 30 

< 2 

0,1 -1,0 
0,01-0,1 

0,1 - 1,0 
30-70 

30- 70 

2-5 

> 1,0 
> 0,1 

> 1,0 
>, 70 

> 70 

> 5 

vyjadruje sa intenzita pom ocou súčiniteľov zmraš
titeľnosti (napúchavosti) alebo sa rozsah viaže 
na určité typy zemín 

stupeň p resadavosti (%) 1- 2 2- 5 > 5 

Ak sa v mape zakresľujú priamo jednotlivé javy, n a označenie ich rozsahu sa 
používa symbol : 4. Rovn aký symbol sa používa pre inten zívne pok lesy územia 
(> 10 m/rok) spôsobené antropogénnymi faktormi (poddolovanie a pod.). Ak sa p re 
určitý jav uvádzaj ú dve charakteristiky, druhá sa označuj e symbolmi uvedenými 
v zá tvorke (m, s, v) . Ak je určitý geodynamický jav neak tívny, in tenzita sa označuje 
sym bolom N. 

prispôsobiť reliéfu. k lasifikácie Nemčoka, Paška, Rybára (1974] 
i detailn€jšie členenie niektorých ďalších 

javov (napr. stupeň zvetrania a presada
vost i ia pod.). Stupeň skrasovatenia sa hod
notí v závislosti od toho, či jeho preja-

Geodynamické javy sa n a mapách kla
sifikujú a označujú podľa tab. 7. V po
drobných mapách m ožno pre svahové po
hyby použiť .detailnej šie triedenie v zmysle 
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vom je krasové rozširovanie p u k lín, po
vrch ové k r a sov é ja vy (závrty a pod.) ale
bo objemová dezin tegrácia masívu (Hraš
na, 1985). 

inžinierskogeologických p odmienok urba
nistických zásahov do geolog ick éh o pro
stredia (tab. 8) , a ko aj p rognózovanie 
zmien sp ôsobené v tomto prostr edí !inži
n ierskou činnosťou. Ta kto definov ané 
ú zemné celky m ožno ukladať do p amät i 
počítačov a využívať ich pri zostav ovaní 
rô2mych in žinierskogeologických m odelov 

vrátane optimalizačných máp využitia 
geologického prostredia. Preto (okrem 
iného) boli jednotlivé t axonomické stupn e 
klasifikácií r ôznych v lastností zložiek inži-

Modely geologického prostredia pre urba
nizáciu 

Pomern e st r iktne definova né územné 
celk y vyčlenené m etódou komplexnej ra
jonizácie inžinierskogeologických pomerov 
umožňuj ú i pomerne presné definovanie 

TAB. 8 

Prehľadná charakteristika inžinierskogeologick ých podrajónov 
Survey of engineering geological subzones 

Podr aj ón Charakteristika 
inžiniersko
geologických 
pomerov 

C. Symbol 

1. Fn/M V . hl g2ST M fluviálne hliny 
(<2 m) a štrky 

V.1. CS2 -O (2-5 m) uložené 

19. 

atď. 

na skalných hor
ninách kryštali 
nika (ruly, am
fibolity) ; reliéf 
r ovinný; agresív
na podzem ná vo
da (C02, sírany) 
v hlbke do 2 m; 
bez výskytu geo
dynamických ja
vov 

v rajóne vápen
covodolomi tie
kých hornín (Sv) 
vystupujú k po-
vrchu inten zívne 

Sv. S - S tektonicky poru-
V .3 N _ (E) N šen~ ,dolami ty (S)'; 

· · relref Je st redne 
sklo ni tý (S) ; ne
agresívna pod
zemná voda je 
v hlbke 5-10 m 
(3) ; ojedinelé (E) 
neaktívne (N) 
erózne ryhy sú 
vyvinuté len v 
niektorých ú zem
ných celkoch 

Vhodnosť pre 
občianske a 
priemyslové 
stavby (podľa 
ČSN 73 1001) 

podmienečne 
ne vhodné sta
veniská v dô
sledku vysokej 
úrovne podzem
nej vody a ma
lej, r esp. pre
m enlivej pevnos
ti a značnej stla
čí teľnosti hlín 
mäkkej - tuhej 
konzistencie, hli
ny trieda 20, 
štrky trieda 8 

v pomerne 
úzkych a hlbo
kých (3-4 m ) 
eróznych ryhách 
podmienky pre 
výstavbu nevhod
né; inak vh od
né - podmie
nečne vhodné 
(sklon svahu, 
skalné horniny); 
navetrané, znač
ne rozpukané do
lomity, trieda 
2-3 

Vhodnosť pre 
dopravn é stavby 
(podľa čSN 
72 100 2) 

územie vhodné 
pre vedenie trás 
po povrchu a v 
násypoch; v po
vrchovej vrstve 
miestami znač
n á stlačiteľnosť 

a namŕzavos ť, 
hliny skupina 
VIII- IX, štrky 
skupina II 

územie z morfo
logického hľa
diska podmie
nečne vhodné 
(sklonitosť , po
treba násypov, 
resp. p remoste
n í) ; podložie pre 
výstavbu k omu
nikácií vhodné 

Osobitosti a 
citlivosť 

geologického 
prostredia 

v hlinách mies
tami zvýšený ob
sah organických 
látok (do 5-8 O/o); 
v dôsledku nízkej 
konzistencie hlín 
a hydrogeolo
gických pom e
rov možnosť po
rušenia stien 
výkopov hlbších 
než 0,5 m 

pri h1ben í sta
vebných jám, zá
rezov a odrezov 
v porušených do
lomitoch mož
nosť p orušenia 
stien a vzniku 
svahových po
hybov 
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n ier skogeo1ogického prostredia označené 

sym bolmi, k toré možno súčasne využiť 

i na zostavovanie alfanumerick ých mode
lov inžinier skogeologick ého prostredia vo 
forme formalizova ných zápisov, vyjadru
júcich vlastnosti všetkých štyroch zložiek 
inžinierskogeologických pomerov. Základ
nú schému (štruktúru) t ý chto modelov 
možno vyj adriť v tvare : 

Horniny 1 1 Re t, ef 

H - R 
G v 

Podzemn6 vbda L Ge ocJ, namrck é javy 

Pri vytváraní modelu konkrétnej rajo
nizačnej jednotky (vyčleneného územnéh o 
celku) zapíšeme na patričné miesto kom
plexného symbolu inžinierskogeologických 
pomerov symbolický zápis podľa prísluš
nej klasifikácie rajonizovanej zložky inži
n ierskogeologického prostredia. Napr. 
územnému celku označenému v tab. 8 po
radovým číslom 19 ;odpoveda typový 
model inžinierskogeo1ogického prostredia 
vyjadrený zápisom : 

Pc d ra JÓ n - - -----------i 

flcJó n ---~ 1 

_$_v . s· 
VJ r; 

Vo ť~ó nlad1na __J 1 

\ hlbke 5 - iOm _j 
vc10G neogr e s ivnw - _j 

J Sk l o n1 to sť 

- s 

l' 1 L neoUľv~e 
L __ OJe c1 nele 

- eróz ne r1hY 

Ak v ymedzujeme územie s výskytom 
eróznych rýh, použijeme symboly 1-3 po
dľa tab. 7. Ak sa erózne ryhy vyskytujú 
ojedinele, píšeme ich symbol v zátvork e 
(E) , pričom neudávame symbol rozsahu. 
Na mape uvádzame v tomto prípade sym
bol javov len v tých územných celkoch 
daného typu, v ktorých sú tieto javy sku
točne zastúpené (napr. 19 E) . Obdobne po
stupujeme aj pri znázorňovaní iných oje
dinele sa vyskytujúcich geodynarnických 
javov. 

V závislosti od mier.ky máp a kompliko
vanosti inžinierskogeologických pomerov 
vpisujeme do vyčlenených územných cel-

kov celé komplexné symboly alebo iba ich 
poradové čísla podľa príslušných vysvetli
vie k k ma p e (tab. 8; ob r . 1). , 

Farebné označenie plôch možno v ma
pách komplexnej inžiniersk ogeologickej 
rajonizácie využiť n a r ôzne účely. Možno 
ním vyj adriť typ a územný rozsah rajó
nov, podrajón ov a lebo okrskov {prípadne 
iba povrchovej vrstvy podstatne ovplyv
ňujúcej podmienky výstavby nenáročných 
stavieb) , možn o h o však využiť ,i n a p ria
m e vyjadrenie vhodnosti vyčlenených 

územných celkov pre rôzne t ypy inžinier
skych zásahov do geologického p r ostredia 
{výstavbu náročných p riemyslových a ob
čianskych stavieb, dopravné stavby a pod.). 
Podľa vypracovanej metodiky bola zo-

Obr. 1. Mapa inžinierskogeologického rajóno
vania na účely urbanizácie. Rajón: 1 - ná
plavov horských tokov, 2 - proluviálnych 
sedimentov, 3 - svahových sedimentov, 4 -
pieskovcovo-zlepencových hornín, 5 - vápen
covo-dolomitických hornín, 6 - vysokometa
morfovaných hornín, 7 - označenie podra
jónu. 
Fig. 1. Map of engineering geological zoning 
for urban purposes. Zone : 1 - torrential 
deposits, 2 - out-wash sediments, 3 - slope 
sediments, 4 - sandstone-conglomerate rock , 
5 - limestone-dolomi tic rocks, 6 - highly 
metamorphosed rocks, 7 - symbol of sub
zone. 
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sta vená mapa komplexnéh o inžinie rsko
geologického rajónovania p re urbanizáciu 
južnej časti plánovaného súm estia Banská 
Bystrica - Zvolen v mierke 1 : 25 OOO (Let
ko et al. , 1983) a mapa kompleX111ej inži
nierskogeologickej rajonizácie pre územný 
pro jekt zóny Banská Bystrica - Podlavice 
v m ierke 1 : 5000 (Hrašna et al. , 1985; 
Vlč ko, 1986) . 

Metódou komplexnej rajonizácie územia 
m ožn o zostaviť i zjednodušené varianty 
inžinierskogeologiokých máp, v ktorých sa 
p ríslušným symbolom uvádza jú ib a tie 
geofaktory, ktoré svojou kvalitou spôs-o
bujú podmienečnú vhodnosť alebo nevhod
nos ť územia na účely, na ktoré sa daná 
mapa zostavuje. 

Okrem uvádzania podstatne kratších 
symbolov sa v tomto variante máp kom
plexného inžinierskogeologického rajóno
vania značne redukuje aj počet vyčlene

ných územných celkov, čím sa mapy stá
vajú prehľadnejšími a informatívnejšími. 

U vedenou m etódou sa zostavili dve 
m apy v mierke 1 : 200 OOO, v yjadrujúce 
vhodnosť územia sídelno-regionálnej aglo
m erac1e Košice - Prešov na výstavbu 
bežných urbanistických stavieb zaklada
ných v hlbke 2 a 5 m (Hrašna - Vlčko, 

1986) . 

Podobne sa spracovala i m etodika zo
stavovania špeciálnych inžinierskogeolo
giakých máp na výstavbu jadrovoenerge
tických zariadení publikovaná v tomto čís
le časopisu v príspevku Otepku, Matejčeka 
a Hrašnu. 
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Comprehensive engineering geological zoning maps 

In current procedures of engineering geo
logical zoning, the zoning units a t various 
taxon omic levels are delineated according to 
the homogenei ty o r similarity of a single 
component of the engineering geological con
d itions, such as geotectonic, morphologica l, 

li thological, hydrogeological and geodynamic 
condi tions. T he properties of the rem aining 
components a re presented in an additional 
characteristics of data, which however, cannot 
provide an adequatc description of their 
spatial variability. 
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This p aper ou tlines a recently developed 
method for preparation of comprehensive 
engineering geological zoning maps. In the 
process of m ap preparation each component 
of the engineering geological environment is 
zoned individually, and by the superposition 
of zoning units delimited this way a map of 
comprehensive engineering geological zoning 
is created, in which each zoning unit exhibits 
a certain degree of engineering geological ho
mogeneity. The degree of homogeneity is de
termined by the range of values in the par
ticular classification systems according to 
which the particular components (i. e. t he 

subsystems of the engineering geological 
environment) have been delimited. 

In addition to being used for the prepara
t ion of comprehensive engineering geological 
zoning maps, systems of classification set up 
for this specific purpose (Tabs. 3-7) can 
also be u tilized in the process of developing 
complex alphanumerical m odels of engineering 
geological conditions in delimited zoning 
units. These can be stored in the computer 
m emory and later on serve as a basis for 
building various m odels of the engineering 
geological environment including models of 
its interaction w ith engineering works. 
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1i1H)l{eHepHo-reoJIOrJfl'.ICCK.IIC KapTI,I p erHOHaJII,HOH a rnoMepa~KH r . Bpant:
CJiaBJ,I, 3ana,!\Hall CJIOB3KJ1ll 

Cyll-(eCTBY!OIL\l1e J1H)KeHepHo-reOJIOľl1'-!eCKl1e KapTbl a rnoMepal(l1l1 B0 3MO)K• 

HO pa3Ôl1Tb Ha TPl1 KJiacca. EOJibllll1HCTBO 113 Hl1X - 6 onee '!eM 100 - Kap

Tbl caMoro pa3Horo HanpaBJ1eHm1, MaCillTa6a, ,u,11ana3oHa 11 Ka'l~CTBa, K O· 

TOpbre BhllIYCKaJIH opraH113a l(l1l1 p a3Hh!X OTpacJieJil H a OCHOBe p a3Hb!X ycn o

B11Jil H MeTO):\J1'!eCKl1X ITO):\X O,!l,0B y)Ke C 1957 r. HeKO TOpb!e HOBa TOPCKl1e, 

,u,pyrne BOCIH!TaTCJibHhie, H O ,!10Ml1Hl1PYlOT l(CJieBbie K apTbl paiioHOB ,!l,JilI 

KOHKPCTHOľO rrpoeKTOBOľO HarrpaBJICHHJI, OÔJia,U,a!Oll-(He npv!3HaKaMl1 0,!IHO· 

o 6pa3J1JI l1 cxeMaTH3Ma: B OTJil1'-!l1e OT Hl1X , MHOľOl(eJieBh!e v!H)!(eH epHO

reOJLOľl1'lCCKl1 e K apT'hl MaCillTa6a 1 : 25 OOO, vl3,!l,aHHbie B rrepl10/:( 1973 - 1980 
r r . no McrrOJIHHTCJibHh!M rrpaBMJiaM CľY (1970 r.) JIBJIJI!OTCJI MeTO/:(l1'lCCKl1 

0,!l,H0p0,!l,HOl1 cep11eii Jil1CTOB Kap-r, KOTOp aJI OXBaTbIBaCT ÔOJiblllY!O llaCTb 

(rrnow;a,u,h 886 KM2) Tepp11-rop11M arn0Mepal(1111. Ho KapThr cepJrn M3,U,aBan11 

Kal( rrpa BMJIO, TOJlhKO no 0,!l,HOMY :3K3eMITJilIP Y, Ji! CilOJih3YlI H Cil0/:(X0/:(5IIL\Mfl 

-rorrorpaq:JJ1'!CCK!1.Jil 6a3l1C. KapThl Ol(eHKJi! Tepp 11TOPH!i!, 06pa3y10w;11e -rp e

TMJi KJi a cc, Ka'-!eCTBeHHO HOBb!Jil Tl1Il, rrpe,u,oc-raBJIJIIOlll;l1Jil OÔb!KHOBCHHO 

crrpaBKl1 11en eBh1e ,U,JIJI orrpe,u,eneHHOro crroco6a v1crroJih30BaHHJI -repp11Topv1vL 

Engineering geologicaJ n1'aps of the m etropnlitan region of Bratislava, 
Western Slovalda 

The available engineering geological m aps of the metropolitan region 
of Brat islava can be divided into 3 categories. The m ajority, well ove r 
one hun d red, ľepresent maps of different scale, scope, quality , and 
pur pose, prepared since 1957 by various organizations on the ba sis of 
differing prin ciples and methodology_ Some of these m aps have pic
neering character, others have been p repa red as part of univ ersi ty 
degree papers . The greater p art is formed by sp cial purpose zoning 
m aps prepared fo r designing particular urba n constructions, w hich 
occasionally exhi bit marks of stereotype and schem atism. In th e years 
1973- 1980, multipurpose engineer ing geological maps at a scale of 
1 : 25 OOO were compiled accord ing to the Standards of Engineer ing Geo
logical Mapping pub lished by the Slovak Geological Office in 1970. They 
form a methodically uniform series of maps, representing the greater 
part of the metropolitan region of Bratislava (8'86 km2) . Maps of this 



34 Mineralia slov., 20, 1988 

kind are, as a rule, issued in one copy only, the topographical - base 
maps, on which geological information are shown, being usu ally 
inappropriate. Suitability assessment maps serve as a qualitatively new 
type of information source, conveying specially categorized data fo r 
certain kinds of land use. 

Intenzívny rozvoj Bratislavy v posled
ných desaťročiach a najmä po získaní šta
tút u hlavného mesta SSR si vyžiadal po
stupné sústredenie záujmov sociálnoekono
m ických, technických a p rírodovedných 
odborov na prípravu interdisciplinárnych 
p odkladov na riešenie problémov plánova
nia a urbanizácie. Význam .a úlohy inži
nierskej geológie pre výstavbu hlavného 
mesta si už v šesťdesiatych rokoch vynú
tili zvýšenú pozornosť odborníkov, ·ktorej 
vyvrcholením bol tematický seminár Vý 
znam a úlohy inžiniersk€j geológie pre 
výstavbu hlavného mesta B ratislavy (máj 
1973) m účasti pop redných slovenských 
architek tov, urbanistov a inžinierskych 
geológov. Účastníci stretnutia zhodnotili 
v tedajší stav inžinie rskogeologického ma
povania na ú zemí Bratislavy, zhrnuli 
prak tické skúsenosti s využívaním inžinier
skogeologických podkladov, ako i problé
my s ich príp ravou a v závere sformulo
v ali požiadavky na inžinierskogeologické 
mapy do budúcnosti. 

Aké inžiinierskogeologické mapy môžu 
vyulívať u rbanisti a projektanti v Bra
t islave dnes ? Aká je ich náplň, kvalita? 
Wtoré častá plánovanej sídellno-regionálnej 
aglomerácie zahŕňajú? Aké sú prob.lémy 
a nedostatky pri ich zostavovaní? Auto r i 
príspevku sa po inventárnom prehľade zo
stavovaných inžinierskogeologických máp 
pokúšajú í'jodpovedať na tieto otázky, vy
chádzajúc zo svojich dlhodobých skúsenos
tí tak pri zostavovaní inžinierskogeo1ogic
kých máp z územia Bratislavy a iných ob
lastí S1ovenska, ako i z dostupných infor
mácií archivovaných v Geofonde. 

Väčšina doposiaľ zostavovaných inži-

nierskogeologických podkladov z bratislav
skej sídelno-regionálnej aglomerácie vy
chádzala z potrieb smernéh o ú zemného 
plánu a po roku 1971 n ajmä z perma
nentne a!ktualizovaného Projektu urbani
zácie SSR a z neho vyplývaj úcich územno
plánovacích nariadení. Aiko vyplýva z n a
sJedujúceho prehľadu, ich charakt€r, ob
sahová náplň i mierka nezodpovedali vždy 
nárokom k!ladeným na moderné, unifäko
vané inžinierskogeologické mapy, ba nie
k edy boli iba vynúteným provizóriom zo 

' strany ,inžinierskych geológov, r eagujúcich 
na urýchlené, zväčša časovo neúnosné po
žiadavky zo strany zadávateľov. Celková 
metodická úroveň zostavov ania inžinier
skogeolog,ických m áp a výsledná kvalita 
pri ich enormne zvýšenej produkcii za po
sledných 13 rnkov vš~k badateľne stúpla. 
Trend v k v:alite je odzrkadlením potrieb 
plánovacích inštitúcií · a proj ektových or
ganizácií vyplývajúcich z demografick éh o 
vývinu mesta : zatiaľ čo roku 1960 bol po
čet obyvateľov 242 tisíc a roku 1970 284 ti
síc, roku 1980 dosiahol 380 tisíc a k 1. 1. 
1986 417 t isíc. Podľa prognóz (Kedro, 1973) 
v roku 2000 má mať Brat is1ava celkove 
520 tisíc obyvateľov a v r oku 2030 už 
v rámci územia plánovanej sídelno-r egio
ná:lnej aglomerácie 1 mil. obyvateľov. 

Prehľad zostavovania inžinierskogeologic
kých máp bratislavskej sídelno-regionálnej 
aglomerácie 

Počiatky tvorby inžinierskogeologických 
máip v Bratislave siahajú do polovice 50. 
rokov. P r vá známa inžinierskogeologická 
mapa, zostavená v mierke 1 : 5000 na úče-
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ly výstavby vodného diela pod Bratisla
vou, znázorňuje územie medzi Devínom 
a južnou časťou Petržalky (plocha cca 
31 k m 2). V rnku 1957 ju na vtedajšej Fa
kulte geologicko-geografických vied zo
stavil kolektív pracovníkov pod vedením 
Matulu. Táto pionierska mapa, ako aj nie
koľko ďalších, neskôr zostavených máp 
p redstavuje v zásade geologickú zakrytú 
mapu, doplnenú niektorými charakteristi
kami zl,ožiek inžinierskogeoLogického pro
stredia. 

K tzv. prúžkovým mapám základových 
pôd, zostavovaným podľa metodiky že
beru, môžeme zaradiť Urbanisticko-geolo
gický plán Senca v mierke 1 : 5000 (plo
cha 360 ha, híbkový dosah 4 m) zhotovený 
v ÚSG Gottwaldov (Ševčík, 1957). Nie
ktoré vybrané inžinierskogeologické cha
r akteristiky obsahuje aj inžinierskogeolo
g ická mapa pre vodné dielo Dúbravka -
Devín z roku 1959 v mierke 1 : 25 OOO (plo
cha 6,6 km2), ktorej autormi sú pracovníci 
G P Žilina Kačník a Valach (1959). 

V rnku 1960 sa na GÚDŠ (Pikna, 1960) 
začínajú zostavovať prvé listy máp zákla
dových pôd v mierke 1 : 25 OOO z oblasti 
Bratislavy (listy Zohor, Devínska Nová 
Ves, Stupava). Pri celkove nízkej hustote 
dokumentačných bodov (napr. na- ,liste 
Stupava 6 d. b ./km2) je na nej znázornená 
a inžin ierskogeologickými charakteristika
m i doplnená iba najvrchnej šía časť geolo
gického prostredia (prevažne v dosahu 
ručných vpichov). 

Svojím rozsahom a dôlež•itosťou s ú vý
znam né mapy zákJadových pôd, ktoré pre 
potreby CSĽA zostavili pracovníci GP Ži
lina (Kačník , 1961; Nešvara, 1961). Tieto 
účelové mapy v mierke 1 : 25 OOO s pres
nosťou m áp mierk y 1 : 50 OOO znázorňujú 

geologickú stavbu do hibky 6 m a infor
muj ú o pr,iestorovej premenlivosti r ozpoji
teľnosti hornín (list Brat islava, Bratislava
sever, Bratislava -východ, Záhorská Bys
trica a J ur pri Bratislave). 

V n adväznosti na p r iesk umné práce 
Stavoprojektu v Bratislave pre pot reby 
projektovania (súborné projektové riešen ie 
a konečné projektové riešenie) sústredenej 
výstavby v západnej časti Bratislavy (síd
liská Rovnice, Kútiky, Záluhy, Podvornice, 
Slávičie údolie) začali p racovníci Katedry 
geotechniky SVŠT roku 1966 zostavovať 

mapy veľkých mierok (1 : 500-1 : 2000) . 
Sú doložené relatí.vne vysokým počtom 

dokumentačných bodov (6 máp - 1081 
vrtov) a obsahujú podrobnú inžinier sko
geologickú a geo techniakú charakteristiku 
vyčlenených hornínových jednotiek (Hul
man et al., 1973). Pre potreby podrobného 
smerného plán u sídlisk na území P et ržal
ky sa na tom istom pracovisku v rok u 
1970-1973 spracovávajú účelové mapy 
inžinierskogeologickej rajonizácie v mier
ke 1 : 5000 (Ša jgalík et al., 1971) a 1 : 10 OOO 
(Hulman et al. , 1972). Pri ich zostavovaní 
sa autori vzhľadom na krá tke časové t er
míny opierali iba o archívnu dokumen
t áciu, bez použitia vlastných terénnych 
p rác. Z toho dôvodu sú niektoré z máp 
(mapy rajonizácie .intravilánov obcí J arov
ce, Rusovce a Cuňovo v mierke 1 : 10 OOO) 
značne schem atizované, bez adekvátnej 
sprievodnej správy (Hulm an, Vámoš, 1972). 
Mapa Petržaliky (1 : 5000) obsahuje ok rem 
mapy rajonizácie aj m apu zhodnotenia 
územia z hľadiska plošného zakladania -
podľa CSN 73 1001. Mapy inžinierskogeo
logických pomerov a rajonizácie z n iekto
rých vybraných lokalít Bratislavy v m ier
k ach 1 : 5000 a 1 : 25 OOO obsahuje aj prá
ca Vámoša (1 970). Podobný charaikter i za
meranie, avšak vyššiu podrobnosť má 
m apa inžiniersko geologických pomerov 
a rajonizácie z územia Lamač- P odháj 
(5 km2, 134 dokumentačných bodov) spra 
covaná na pracovisk u IGHP Žilina (Jad
roň, 1970), ďalej už v zmysle unifikova
n ých predpisov SGÚ (Vykonávacie pred
pisy k pokynu č. 1 ríaditeľa SGÚ o inži
nierskogeologickom mapovaní, 1970) na 
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Obr. 1. Prehľad inžinierskogeologických máp zostavených na území bratislavskej sí
delno-regionálnej aglomerácie. Na mape sú vyznačené aj h ranice a glomerácie a hra
n ice súčasného katastr a mesta. 
F ig. 1. Review of engineering geological maps of the metropolitan region of Bra
tisl ava. The map shows a lso the bounda ries of t he conurbation as w ell as th e p resent 
boundaries oľ the city. 

praoovisku IGHP Bratislava (Vojtaško -
Žembery, 1973) spracovan á mapa urban i
začnej oblasti Záhorsk á Bystrica - M a-
11ianka v mierke 1 : 5000 (plocha 9,5 km2, 

273 dokumentačných bodov), ako aj inži
nierskogeologická mapa v mierke 1 : 25 OOO 
z oblasti Pezinok - Modra (Letko, 1974), 
zobrazujúca plochu 67 km2 (363 dolože
ných dokumentačných bodov). 

Na tvorbe inžinierskogeologických m áp 
rôzneho zamerania, účelu i mieľlky sa od 
roku 1958 v rámci výchovno-vzdelávacie
ho procesu p ravidelne podi ľajú obe bra
tislavské vysokoškolské pracoviská. Nie
ktoré z 10-15 diplomových prác m aj ú 
metodický význam, iné našli priame 
uplatnenie i v územnoplánovacej praxi. 
Vzhľadom na charakter príspevku neve-
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nujeme týmto prácam viac priestoru. 
Sa mostatnú kapitolu z hľadiska produk

cie in žiniersko geologických máp Bratislavy 
t y;oria in:binierskogeologické mapy zosta
vované pracovníkmi Stavoprojektu Bra
tislava. Od začiatku ich spracovávania, t. j. 
od r oku 1970, až do roku 1985 sa na pôde 
tejto organizácie vyhotovilo takmer 70 in
žicnie rskogeologických máp rôznych mie
rok . Ich prevažná časť (cca 50) sa spraco
vala pre potreby súborného projektového 
r iešenia a konečného projektového rieše
n ia, t. j. vo veľkých mierkach (1 : 500-
1 : 2000). Staršie podklady, najmä mapy 
ok oli tých obcí (Modra, Limbach, Jur pri 
Bratislave, Slovenský Grob, Chorvátsky 
G ro b, Veľký Biel, Ivanka, Šamorín), sa 
často zakresľovali do mierky 1 : 2880. 
V ro koch 1970-1981 Stavoprojekt spra
coval aj 10 máp v mierke 1 : 5000 a 1 :10 OOO 
z rôznych častí mesta (Petržalka, Vajnory, 
Koliba - Kramáre, Záhorská Bystrica, De
vínska Nová Ves), ako i z okolitých obcí 
(Stupava, Pezinok, Senec), znázorňujúcich 
plochu od 3 do 20 km2• Vo väčšine prí
padov sú to špeciálne mapy inžiniersko
geologickej rajonizácie a nezriedka s pod
stat ne nižšou hustotou preskúmanosti, než 
odporúča smernica SGÚ (Vykonávacie 
p redpisy k pokynu č. 1 riaditeľa SGÚ 
o inžinierskogeologickom mapovaní, 1970) . 
Tak napríklad inžinierskogeologická mapa 
z P ezinka z roku 1970 v mierke 1 : 5000 
má hustotu preskúmanosti len 3 doku
mentačné body na km2, mapa z Devínskej 
Novej Vsi z roku 1975 v rovnakej mierke 
11 dokumentačných bodov, čo zodpovedá 
podrobnosti pre mapu 1 : 100 OOO , resp. 
1 : 25 OOO. Stupeň schematizáciE niekto
rých máp (Vajnory, Koliba - Kramáre, 
Pezinok) pri pomerne veľkej ploche spra
covaného územia (5 až 8 km2) a charak
t e re (zložitosti) geologických pomerov, sú
d iac podľa nízkeho počtu vyčlenených 

podra jónov (2 až 4), je neprimerane vy
soký . 

Ce1kový počet doposiaľ zostavených in
žin.ierskogeologických máp z ú zemia bra
tislavskej sídelno-regionálnej aglomerácie, 
ktoré sme vyššie súhrnne komentovali, je 
vyšší ako 100. Ako sme uviedli v odseku 
o diplomových prácach v tomto príspevku, 
nie všetky sme komentovali. Lokalizá cia 
(obr. 1) je sústredená do obytný ch a p r ie
myselných zón mesta, do nových sídlisk 
a intravilánov spádových obcí. Ako v y
plýva z vyššie uvedeného prehľadu, n ie
ktoré mapy vykazujú duplicitu čo do r oz
sahu i mierky spracovaného územia, a k o 
i náplne. Viac ako dve tretiny všetký ch 
inžinierskogeologických máp sú mapy veľ
kých mierok od 1 : 200 do 1 : 2880. Z his
togramu početnosti zostavovania m áp 
(obr. 2) v závislosti od jednotlivých rok ov 
je zjavná nepravidelnosť. Najviac máp 
bolo spracovaných v období zostavova nia 
smerného územného plánu a intenzívnej 
prípravy investičnej výstavby v okolitých 
obciach Bratisl avy, mestskom sektore P e
tržalky a v ďalších častiach mesta v ro
koch 1970-1976, keď zostavovanie .inži
nierskogeologických máp prestalo byť 

zväčša záležitosťou výskumných pracovísk , 
ktoré sa zasa v plnom rozsahu venovali 
metodike spracovania špeciálnych máp 
rôznych mierok pre účely územného plá
novania a urbanizácie. Najviac máp vznik
lo v Bratislave v roku 1982. Ide výlučne 
o mapy veľkých mierok (1 : 500-1 : 2000) 
pre potreby súborného projektového rie
šenia a konečného projektového riešenia , 
ktorých tvorbu však mohli stimulovať do 
istej miery aj ekonomické záujmy spra co
vateľských organizácií. 

Uvedený prehľad nezahŕňa systematick é 
zostavovanie u celených listov základných 
mnohoúčelových inžinie rskogeologický ch 
máp ani mapy zhodnotenia územia, k t oré 
sú komentované zvlášť. Z mnohých aspek
tov a kritérií h odnot enia máp sme vybrali 
len niektoré dôležitejšie, ktoré by m ali 
poskytovať užívateľom najzákladnejšie in-
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Obr. 2. Histogram početnosti zostavovania inžinierskogeologických máp Bratislavy. 
1 - základné mnohoúčelové mapy M = 1 : 25 OOO, 2 - mapy M = 1 : 5000 až 1 : 25 OOO, 
3 - mapy M = 1 : 200 až M = 1 : 2880. 

Fig. 2. Frequency diagram of the preparation of engineering geological maps of 
Bratislava. 1 - basic multipurpose maps at the scale of 1 : 25 OOO, 2 - maps at the 
scale of 1 : 5000 to 1 : 25 OOO, 3 - maps at the scale of 1 : 200 to 1 : 2880. 

fo rmácie o existujúcich mapách. Celkovú 
p redstavu o rozsahu území doložených 
mapami a o ich plošnom rozmiestnení 
možno získať z obr. 1. Posudzované mapy 
n evyhovujú k,ritériám smernice SGÚ (Vy
k onávacie predpisy k pokyn u č . 1 riaditeľa 
S GÚ o inžinierskogeologickom mapovaní, 
1970), pretože: 1. chýbajú mapy inžinier
skogeologických pomerov a lebo mapy do
k umentácie, 2. hustota preskúmanosti je 
neprimeraná mierke, 3. spôsob vyčleňova
n ia mapových, t. j. horninových alebo 
ú zemných jednotiek je do veľkej miery 
subjektívny, 4. sprievodná správa len 
zriedkaikedy adekvátne h odnotí všetky 
zložky inžinierskogeologického prostredia, 
len zriedkakedy opisuje spôsob získavania 
ia interpretácie inžinierskogeologických 
ú dajov a problémy spracovania. Tieto in
fo rmácie by nielen spresnili obsah mapy, 
a le aj pomohli definovať subjektíV111.e vply
vy a vylúčili by riz1lva chybných záverov. 

Základné mnohoúčelové inžinierskogeolo
gické mapy, systematické m apovanie 

V ydávaním listov unifikovaných mno
hoúčelových inžinierskogeologických máp 

v mierke 1 : 25 OOO, od roku 1973 zostavo
vaných podľa smernice SGÚ (Vykonáva
cie predpisy k pokynu č. 1 riaditeľa SGÚ 
o inžiniernkogeologickom mapovaní, 1970), 
sa odstrá nili mnohé predchádzajúce nedo
statky v inžinierskogeologickom mapovaní 
Bratislavy; 

- Každý mapový list pozostáva z troch 
druhov m áp - mapy inžinierskogeologic
kých pomerov, mapy inžinierskogeologic
kej rajonizácie a mapy dokument ácie. 

- Mapový list nemá nižšiu p riemernú 
hustotu preskúmanosti (tab. 1), než odpo
rúča smernica (t. j. 8-14 dokumentačných 

bodov na 1 km 2). 

- S p ôsob vyčlenenia jednotie k vychá
dza z dohovorenej hierarchie a n iektorých 
bližšie určených identifikačných znakov. 

- Aspoň rámcovo j e predpísaná náplň 

a členenie sprievodnej správy. 
- Mierka máp, teda i stupeň podrob

nosti a detailnosť znázornenia sú zhodné. 
- Mapy sa zostavujú postupne z celéh o 

územia (obr. 1, tab. 1). 
- Inšt itucionálne opatrenia zarucUJ U 

približne rovnakú odbornú úroveň a k on
tinuálnosť zostavovania. 

Lepšia kvalita m áp sa docielila p r edpí-
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TAB. 1 
Prehľad údajov o mnohoúčelových inžinierskogeologických 

m apách 1 : 25 OOO zostavených podľa Vykoná vacích predpisov 
SGÚ (1 970) 

Review of data on mu1tipurpose engineering geological maps 
at a scale of 1 : 25 OOO prepared according to t he Standards 

of Engineerin g Geological Mapping issued by the 
Slovak Geological Office (1970) 

_ o rgan izác i a -
sor e c ova te ť I GHP I GHP I GHP I GHP PF UK IGHP IGHP IGHP IGHP IGHP 

rok zostsveni a 1 97) 1973 1 97 3 1 973 1975 1976 1976 1 978 1978 1 980 

>-p_lo_c_h_a_ /_k_m_2_/ _ __ 1---~ 86,.5 85 ,S: 85 5 150 86 85'. 6 

prevzat é ôok . body 1031 1087 986 8 45 14 22 843 449 
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body ocJk r vv oV' 8 •) 25 1 2l 84 4 3 1 65 44 
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24 15 , 2 IH 2 1 2 2 11 I 14 5 8 7 

a r chí v ne 
kr i vky 
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01 2 , ss 6 

1878 1 1480 

220 1 225 

150 [ 2 ] 

2098 1 1105 

71 1 20 

370 180 

200 

25 

700. 

8 s 

60 

164 ~ vla <1 t n é ~~~l~-~ 63 63 : ?7 
r--- - --+== ---i~ - ---j-- - -j----j--- --- - -~-+----+----~ ---+ 

• 1 

,S a rc h í v ne I p 1 50 120 1 142 .J76 12 5 407 

j f-v_l_e_s_t n_é _ __,I Ip · 63 ' 29 I - l-f--'-- 8--+--22_3_L2- 2_8 __ 2_1_8-+-l-0-5-+--6-5-+--3--+3 

2 8 

J? ~ _rchí v ne 

] v l a s tné 

)", C 

)", C 

67 1 21 

41 
34 49 45 _6_0~- -l---------,-----+----1 

37 62 60 60 

~ archívne Mo 35 45 · 3 6 63 
-~ 1------ ---t- ----l- -+---+- - ~---+-----+- - +--- -+---r--~---< 

] 1---vl_a_s_t_né_---t_~M_,o_+-_ 8-t--+---+----+- -S-8_1---6_1---t---'5-2-+_4.cc1-+--'l'-8-1---l -=l '-6--l 
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I p - ind ex plasticity , rp c - šmyková pevnosť , M o - oed om et r ický modul d efor
m ácie, G - geofyzikálne m erania, P - penetračné skú šky, Ps -~ presiome trické 
sk úšky, N - n alievacie skúšky, O - skúška obj e m ovej hmotnos t i insi tu, R - ručný 
od p is, S - strojový odpis z rýchlotlačiarne (údaj e uložené na mg páske v Geofonde 
Praha), Z - ú daj e zakód ované n a zá znamo vých listoch IG dátaban ky (podľa m a
n u álu : Pokyny k vyplňovaní záznamový ch li stu geologické doku mentace I., II . d íl , 
1973. SGú P raha, manuskript) a u ložen é v spracovateľskej organizácii , LK - lito
logický komplex, LT - litologický typ, MIGP - m a pa inžinierskogeologick ých po 
merov , MIGR - m apa inžinie rskogeologického raj ónovania. 
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saním spôsobov získavania vstupných in
formácií. Okrem systematického vyuz1-
vania archivovanej geologickej dokumen
tácie je autor v prípade potreby povinný 
navrhnúť a zhodnotiť vlastné mapovacie 
terénne technické práce, vzorkovanie, La
boratórne skúšky fyzikálnych a mechanic
kých vlastností hornín, poľné inžiniersko
geologické skúšky a aplikovať ďalšie do
stupné metódy získavania informácií 
o inžinierskogeologiokom prostredí. Sú
časťou terénnych prác je vždy inžiniersko
geolog ické mapovanie celého územia 
v rovnakej a lebo podrobnejšej mierke . 

Prvé štyri listy základných mnohoúče
lových inžinierskogeolog ických máp z úze
mí.a Bratislavy (Bratislava, Bratislav.a-vý
chod, Bratislava-sever, Záhorská Bystrica) 
znázorňujú väčšiu časť dnešného katastr.a 
mesta, ba sčasti ho aj presahujú (obr. 1). 
Popri inžinierskogeologických mapách ob
lasti Vysokých Tatier boli prvými mapa
mi tejto ed ície na Slovensku. Zostavovali 
sa v rokoch 1971 - 1973 na pracovisku 
IGHP Bratislava (Vojtaško, 1973; Žembe
ry, 1973). Ďalšie listy máp, zostavované 
v rokoch 1973-1980: Pezinok (Voj taško, 
1976), Bernolákovo (Žembery, 1976), To
mášov (Vojtaško, 1978), Šamorín (Ž2mbe
ry, 1978) , Senec - Cífer (Žembery, 1980) 
postupne pokryli celé územie bratislavskej 
sídelno-regionálnej aglomerácie. Okrem 
IGHP sa na zostavovaní inžinierskogeolo
gických máp podieť.ala KIG PF UK Bra
tislava, a to listami Stupava, Zohor, De
vínska Nová Ves (Hrašna - Matula, 1975) 
a listami Láb, Kuchyňa, Jabloňové, ktoré 
zasahujú na územie aglomerácie len svo
jím okrajom, ale aj m apo u severozápad
n ej časti Veľkej Bratislavy (Hrašna - Ma
t ula, 1974). 

Ako vyplýva z t ab. 1, celková plocha 
územia zobrazeného na uvedených mapách 
je 886 km2, celkový počet dokumentačných 
bodov doložených v dokumentačných ma
pách je 12 893, priemerná hustota preskú-

manosti na 1 k m 2 činí 14,6 dokumentač

ných bodov. 80-90 % informácií pre kon
štrukciu máp po.skytli dokumentačné body 
z archívu, len pri troch mapách z okraja 
aglomerácie (Pezinok, Bernolák ovo, Se
nec - Cífer) je tento podiel o niečo nižší 
(60-70 °1 11). Veľké rozdiely v počte prevza
tých výsledkov skúšok fyzikálnych a me
chanických vlastností hornín odzrkadľujú 
nielen rozdielnu doloženosť preukáznymi 
skúškami, ale a j individuálny prístup 
autorov pri výbere údajov, ovplyvnený 
predovšetkým nejasnosťou metód stanove
nia a odlišnou hodnovernosťou v ýsledkov. 
Subjektívny prístup p r i výbere hodnôt 
fyz ikálnych a mechanických vlastností 
v rámci charakteristiky litologických ty
pov je obvykle aspoň stručne komento
vaný v sprievodnej správe, aj keď nie 
často sa využívajú presnejšie metódy ich 
selekcie (F test, analýza ro zptylu) . 

Počet litologických typov doložených 
štatistickými momentmi hodnôt niektore j 
z fyzikálnych a lebo mechanických vlast
ností h orní n (pri u v ažovanom minimál
nom počte hodnôt 15 skúšok) je s výnim
kou oblastí s jednoduchšou geologickou 
stavbou (listy Bratislava-východ, Bernolá
kovo, Tomášov, Šamorín, Senec - Cífer) 
značne nižší ako celkový počet vyčlene

ných súborov litologických typov v ma
pách (tab. 1). Na zostavovanie máp sa vy
uz1vaJú všetky ďalšie dostupné údaje 
z archívu: hydrochemické analýzy (tab. 1) , 
hydrogeologické skúšky, poľné inžiniersko
geologické skúšky a geofyzikálne merania 
a podľa potreby sa dopiňajú vlastnými 
skúškami (tab .1) . Počet vyčlenených hor
ninových jedn otiek v mapách inžiniersko
geologických pomerov neodzrkadľuje vždy 
iba stupeň zložitosti geologickej stavby. 
Platí to tak p r e litologické komplexy, ako 
aj pre litologické typy predovšetký m 
u kvartérnych terestrických (deluviálnych 
.a proluviálnych) sedimentov, kde sa pri 
nejednoznačnosti kritér-ií smerníc podstat-
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ne viac uplatňuje individuálny prístup 
a u tora. Lepšie definovaný spôsob vyčleňo
vania podrajónov v mapách typologickej 
inžinierskogeologickej rajonizácie pripúšťa 
subjektívne vplyvy už v menšej miere, 
t a kže počet týchto územných jednotiek, 
podľa nášho nánoru, adekvátne vyjadruje 
skutočnú pestrosť typologických modelov 
základových pod (tab. 1) .. 

Doterajšia prax zostavovania unifiko
vaný ch mnohoúčelových inžinierskogeolo
gických máp v Bratislave je poznačená 

nevhodnosťou a relatívnou nedostupnos
ťou topograf,ických podkladov. Mapy boli 
často zostavované iba v jednom exemplári, 
na ta jnom podklade. Nepriaznivý stav je 
tak isto v geologickej dokumentácii, ktorá 
bola v prvých štyroch listoch doložená vo 
fo rme ručného odpisu, neskôr už v zakó
dova n ej forme na predpísaných záznamo
vý ch listoch inžinierskogeologickej dáta
banky, ale len štyri mapy mali doložený 
úplný strojový (dekódovaný) odpis spojený 
s uložením dát na médiu bezprostredne 
využiteľným pre akékoľvek strojnovýpoč
tové operácie v banke dát (listy Stupava, 

dátabázu pre automatizáciu spracovania 
inžinierskogeologických máp rôzneho úče
lu, typu a mierky. Dnešný stav ukladania 
a využívania týchto údajov je neuspoko
jivý, ale wbezpečenie adekvátne centra.1i
zovaného strojnovýpočtového spracovania 
by umožn ilo nekomplikovaný p rístup 
spracovateľa mapy k dátabáze kedy,koľvek 
v priebehu p rác na úlohe, a tým a j tech
nickú a ekonomickú racionalizáciu prác 
i neskoršiu aktualizáciu banky d át . P ri 
zostavovaní inžinierskogeologických máp 
Bratislavy je tiež žiadúci zvláštny p rístup 
k riešeniu niektorých špecifických p roblé
mov, ako sú antropogénne zmeny geolo
gického prostredia (včí tane hydroch emic
kých a hydrogeologických zmien) , syste
matická evidencia a vyhodnotenie staveb
ných jám formou samostatných úloh n a 
špecializovaných pracoviskách. 

IGHP Bratislava v súčasnosti spraco
váva mnohoúčelovú inžinier.skogeologickú 
mapu dnešného katastra m esta (plocha 
367 km2) v mierke 1 : 10 OOO, pri ktorej sa 
v porovnaní so základnými inžinie rsko
geologickými mapami predpokladá využi-

Zohor, Devínska Nová Ves a Tomášov). tie dvojnásobné ho počtu a rchivovaných 
Vzhľadom na dôležitosť tejto edície dokumentačných bodov. 

máp, ktoré sú východiskovým podkladom 
tak pri tvorbe smerných územných plá
nov, ako aj pri zostavovaní špeciálnych 
inžinierskogeologických máp, máp zhodno
ten ia územia, máp geofaktorov životného 
prost redia (i podrobnejších inžinierskogeo
logických máp) , pripravovaná aktualizácia 
smerníc SGÚ by mala podrobnejšie špeci
fikovať tie časti metodických postupov zo
s ta vovania, ktoré predtým dovoľovali voľ
n ý, n ejednotný výklad. Tlač máp, centra
lizá ciu údajov, prípadne zriadenie dáta
b a IJJky by mala koordinovať alebo zabez
pečovať a metodicky riadiť kompetentná 
g eologická inštitúcia. Objemná geologická 
dokumentácia sond, odkryvov a vykona
ných skúšok, doteraz len sčasti formalizo
vaná, predstavuje potenciálne využiteľnú 

Mapy zhodnotenia územia 

Mapy zhodnotenia územia predst avujú 
kvalitatívne vyššiu úroveň inžiniersk ogeo
logických podkladov, ktorá vyplýva z toho, 
že sa v nich územie hodnotí z hľadiska 

vhodnosti jeho využitia priamo na daný 
účel, ako aj z toho, že sa hodnoti.a i ďalšie 
g•eopotenciál-ové faktory, teda m ožnosti 
jeho využitia na iné účely (poľnohospodár

sku výrobu, ťažbu neras tných surovín, 
rekreačné a zdravotnícke využitie a pod.). 
Sú teda využiteľné najmä v úvodných štá
diách plánovaco-projektového p rocesu, 
t. j. pri delimitácii usporiadania jednotli
vých funkčných plôch, a vhodné p r i p r í
prave územr ých plánov sídelných ú t varov 
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(podkladov mierok 1 : 10 OOO až 1 : 50 OOO). 
Špeciálne raJonové mapy zostavené 

z b ratislavskej sídelno-regionálnej aglome
rácie v mierke 1 : 50 OOO (Letko, 1977; Ma
t ula - Letko, 1980) zohľadňovali špecific
k é požiadavky urbanizácie na geologické 
p rostredie. Vyčlenené a zhodnotené boli 
t ri skupiny faktorov geologického prostre
dia, ktoré rôznou formou vplývajú na 
jeho urbanizačné využitie: ohrozujú ho 
(tektonické a seizmické procesy, exogénne 
geodynamioké procesy), podmieňujú jeho 
t echnickú realizáciu (kvalita hydrogeolo
gických, základových a geomorfologických 
p omerov), vyžadujú ochranu pred urbani
záciou (poľnohospodárska pôda s vyššou 
bonitou, zásoba podzemných vôd, výskyty 
h ornín použiteľných na výr-obu stavebných 
surovín). 

Na základe vypracovanej trojstupňovej 

škály klasifikácie vplyvov vybraných fak
t orov geologického prostredia vzhľadom 

na urbanizáciu (faktor neovplyvňuje, sťa
žuje, resp. prekáža alebo znemožňuje ur
banizáciu) a ich odstupňovania (vyjadre
n ého bodovým ohodnotením) sa účelovou 
t ransformáciou máp inžinierskogeologic
kých pomerov a rajonizácie zostavili tri 
špeciálne rajónové mapy: mapy rajonizá
cie ohrozenia urbanizácie geologickým 
p rostredím, mapa rajonizácie (geotechnic
k ej) vhodnosti geo1ogiokého prostredia na 
urbanizáciu a mapy rajonizácie žiadúce j 
ochrany geologického prostredia pri urba
n izácii. Superpozíciou troch máp autori zo
stavili výslednú mapu racionálnej využi
teľnosti prostredia na urbanizáciu, na kto
r ej sú vymedzené tri typy ú zemných jed
n otiek rajonizácie hodnotiace využiteľnosť 
geologického prostr edia na urbanistické 
účely. 

Podobné zameranie majú inžiniersko
geologické rajónové mapy bratislavskej 
sídelno-regionálnej aglomerácie v mierke 
1 : 50 OOO (Vlčko in Hrašna et al., 1985), 
k toré boli spracované metódou inžinier-

skogeologickej optimalizácie. Územie sa 
zhodnotilo z hľadiska plánovaných alte r
natív jeho využitia (nízkopodlažná a indi
viduálna zástavba s h1bkou zakladania 
1,5 m, vysokopodlažná zástavba s h.lbkou 
zakladania 3,5 m a stavebné jamy a cestné 
zárezy do híbky 5 m), avšak na rozdiel 
od iných špeciálnych rajónových máp sa 
pri ich zostavovaní kvantifikovali n ielen 
samotné fak tory geologického prostredia , 
podmieňujúce realizáciu vybraných alter
natív využívania územia, ale aj celý pro
ces rozhodovania o najvhodnejšom spôsobe 
urbanistického využívania územia . .Karto
grafické spracovanie máp je aut omatizo
vané, takže vhodnou zmenou vstupných 
para metrov možno dospieť k pomerne 
rýchlemu zostaveniu rôznych špeciálnych 
analytický ch alebo syntetických máp. Ich 
vzájomnou kombináciou možno docieliť 

výstupný mapový podklad, zodpovedajúci 
požiadavkám užívateľa. Opisovaná meto
dika sa použila pri zhotovovaní m apy opti
málneho využitia a ochrany ú zemia, n a 
ktorej bolo vyčlenených päť druhov územ
ných jednotiek, definovaných z hľadiska 

ich vhodnosti pre istý (plánovaný) typ ur
banistických stavieb. 

Záver 

Poskytnutý prehľad o inžinierskogeolo
gických podkladoch, ktoré sú k dispozícii 
z územia bratislavskej sídelno-regionálnej 
aglomerácie, by mohol vyvolať dojem, že 
ich je dostatočné množstvo a sú v prime
ranej kva lite, takže j ediným problémom 
by bolo ich správne využívanie. Lenže 
väčšina z nich vplyvom rôznych skutoč

ností , ktor é uvádzame na inom m ieste, ne
zodpovedá sucasným požiadavkám na 
obsah a celkovú úroveň podkladov, a tak 
v dnešnej dobe nemá Bratislava vhodný, 
ucelený, jednotne zostavený a prístupný 
inžinierskogeologický podklad , ktorý by 
poskytol užívateľovi komplexné základné 



I . Vojtaško et al.: Inžinierskogeo logické mapy Bratislav y 43 

ú daje o prírodnom geologickom prostredí. 
V záplave rôznych inžinierskogeologických 
p odkladov (obr. 1) sa ďaleko lepšie orien
t uje geologická odborná verejnosť , na dru
h ej strane nezainteresovaný užívateľ (ur
b anista, architekt, projektant) nevie (a ani 
n emôže vedieť) objektívne posúdiť odbor
nú úroveň predkladaných prác. 

Stále trvajúci, ba vzrastajúci dopyt rôz
nych inštitúcií po takýchto podkladoch, 
súvisiaci nielen s terajšou etapou intenzív
nej prestavby centra a výstavby okrajo
vých častí aglomerácie, ale aj so snahou 
o komplexné riešenie a optimálne využí
v anie i ochranu životného prostredia, 
svedčí , že tu nejde len o náhodný záujem. 
A ko príklad spomeňme 3 iba na pracovis
ku IGHP zostavované alebo pripravované 
inžinierskogeologické mapy väčších územ
ných celkov: účelovú mapu vhodnosti 
skladovania t uhého komunálneho od
padu n a územi presahujúcom hranice 
:aglome rácie, účelovú mapu vhodnosti 
p re JEZ v severovýchodnej časti aglo
merácie a napokon mnohoúčelovú mapu 
M = 1 : 10 OOO celého dnešného územia ka
tastra, ktorá by sa mala stať novým, ak
t ualizovaným, uceleným inžinierskogeolo
gickým podkladom nahradzajúcim mapy 
M = 1: 25 OOO. 

Opakovane načrtneme niekoľko opat re
ní, ktoré by podľa nás mohli výrazne 
zlepšiť prípravu podkladov v budúcnosti. 

V prvom rade je nutné centralizované 
r iadenie prípravy a zostavovania inžinier
skogeologických podkladov. Tým sa vyh
n em e prípadom, že z jedného územného 
celku rôzne organizácie nezávisle n a sebe 
zhotovia päť druhov inžinierskogeologic
kých máp (Se nec, obr. 1). 
Veľmi chýba koordinácia 

a požiadaviek medzi architektmi 
možností 
a geológ-

mi. Užitočnosti máp by veľmi prospelo, 
k eby sa n a obsahu, forme i m etodike ich 
zostavovania aktívne podieľal aj projek
t ant a architekt. 

Zamedzeniu duplicity •inžinierskogeolo
gických prác, racionálnemu i efektívnemu 
využívaniu pracovníkov i prostriedk ov by 
veľmi pomohlo vytvorenie dátabanky inži
nierskogeologických .informácií s m ožnos
ťou nadväzného strojnovýpočtového využí
vania, kedykoľvek prístupného zostavova
teľom i užívateľom. 

Hoci sa pri zostavovaní mnohoúčelo

vých inžinierskogeologický ch máp už za
užívala jednotno sť metodiky (výnimky tu 
skôr potvrdzujú pravidlo), kvalitatívna 
úroveň prác tohto charakteru by sa ra
pídne zvýšila, keby všetky tieto práce 
podliehali externej oponentúre (projekt 
i záverečný elaborát), ako je to úplnou sa
mozrejmosťou na IGHP, GÚDŠ, vysokých 
školách a inde . 

Až teraz sa ukazuje, že v takých sta
vebne exponovaných mestských aglomerá
ciách, akou je Bratislava, už nestačí dopo
siaľ bežne používaný híbkový dosah hod
notenia prírodného geologického p rostre
dia 10-15 m , za minimálnu hÍbku pov,ažu
jeme 15-20 m . 

Dnes, takmer po 15 rokoch, znovu vy
stupuje do popredia reálnosť požia davky 
zo spomín a ného tematického seminára 
v roku 1973 o ne vyhnutnosti mať už 
v tomto období k dispozícii mnohoúčelové 
inžinierskogeologické mapy veľkých mie
rok (1 : 10 OOO a väčšie) pre celú oblasť 

bratislavskej sídelno-regionálnej a glome
rácie. 
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mapa v M = 1 : 25 OOO, list Šamorín . Ma
nuskript - Geofond Bratislava. 

že m ber y, M. 1980 : Inžinie rskogeologická 
mapa v M = 1 : 25 OO O, lis t Senec - Cífer. 
Manuskript - Geofond Bratis lava. 
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Engineering geological maps of the metropolitan region 
of Bratislava, ·western Slovakia 

The growth of Bratislava and the sur
r ounding areas was marked, since the late 
fi fties, by in ten si ve and varied construction 
operations. The urgent need for basic engine
ering geological data on founda tion grounds 
u tilized in the process of planning and 
designing engineering wórks, made i t neces
sary to prepare engineering geological maps 
in advance. As is shown in Fig. 1, the entire 
metropolitan region of Bratislava is presented 
on more than 100 engineering geological 
maps, the majority of them showing outlying 
d istricts, large modern residential quarters 
and neighbouring villages with reference to 
urban planning. The evaluation of these maps 
according to the ]atest standards and with 
r espect to present-day requirements has 
revealed substantial differences in quality -
varying from more or less good to almost 
" risky", the latter utilizing for the prepara
tion of a map of engineering geological con
d itions and zoning inappropriately few do
cumentation points. This as well as some 
other facts substabtially decrease the relia
bility of engineering geological maps in the 
eyes of designers. In 1970 Standards of 
E ngineering Geological Mapping were issued 
by the Slovak Geological Office, recommend
ing, am ong other ihings, the optimum density 
of documentation points in dependence on 
the m ap scale. In view of this, existing 
shor tcomings ca n be overcome. Information 
necessary for the preparation of engineering 
geological maps is predominantly acquired 
from archives, and it is complemented by data 
obtained from additional exploration works 
and tests . This practice resulted in the com
p ilation of unified m u ltipurpose engineering 
geological maps a t a scale of 1 : 25 OOO, w hich 
have been pre pa red for the r egion of Bra
tislava by engineering geologists from IGHP 
Bratislava since 1970 and later by geologists 
of th e D epa rtmen t o.E En gineering Geology, 
C omeniu s University, and the D ionýz š tú r 
Institute of Geology. 12 893 doc umentation 
points were used as a data basis fo r the 
preparat ion of maps p resenting the territory of 
Bratislava and its surrou ndings (886 km2). A n 
overall survey o.E data concerning t hese m aps 
is given in Tab. 1. In addition to being of great 
value to all users, these maps represent prog
ress from the point of view of the employed 

preparation methods. At present, large-scale 
engineering geological maps, utilizing a great 
number of new documentation points acquired 
in this area during the last 15 years, are in 
the centre of interest. This is one of the 
reasons why the Office of the Chief A rchitect 
of Bratislava called for the compilation of 
a multipurpose engineering geologica l map 
of Bratislava in its present boun daries, 
covering a total area of 367 km2, at a scale 
of 1 : 10 OOO. This map is being prepared by 
IGHP Bratislava since 1986. The engineering 
geological information will be recorded on 
the same topographical base map that is used 
by the Office of the Chief Architect, showing 
also all those components of the natural 
environment which are important for urban 
planning. 

The diverse interests of users of engineering 
geological information make i t necessary to 
prepare in addition to multipurpose engineer
ing geological maps also special, derived 
suitability assessment maps for lan d use 
purposes. Recently two different maps of the 
metropolitan region of Bratislava have been 
prepared: the optimum land use map for 
urban plannin g p urposes, delimi t ing three ty
p es of zonin g units according to d ifferent 
kinds of thei r use, and a zoning map p repared 
with the help of engineering geological opti
mization procedures. Both maps offer enough 
information for choosing the optimum land 
use alternatíve for u rban development. Due 
t o automated cartographic processing, fu rthe r 
analytical or syn thetic s peci al purpose maps 
can be obtained in a r elatively short t ime by 
employing input d ata v ariations. 

With respect to an effective acquisition 
and processin g of prim ary engineering geolo
gical data, the establishment of an automated 
engineering geological d ata b ank seems to 
be of great im portance. 

The number of annually p r epared maps 
varies sign ifican tly primar ily in dependence 
on the e x tent of building activi ties, which 
increase the d emand for maps of this kind. 
The greatest number of maps (Fig. 2) was 
prepared in the years 1970-1976, and the 
absolutely highest annual production of maps 
in Bratislava was in 1982. Land use maps 
are not included in the graph. 
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Z O 2IVOTA SPOLOČNOSTI 

Činnosť skupiny inžinierskej geológie Slovenskej geologickej spoločnosti 
v roku 1987 

V rámci široko rozvetvenej činnosti Sloven
sk ej geologickej spoločnosti zaujíma význam
né postavenie odborná skupina inžinierskej 
geológie. Práca skupiny ·sa sústreďuje na obo
znamovanie odbornej verejnosti s aktuálnou 
problematikou inžinierskogeologického výsku
mu a prieskumu, ako aj na spoluprácu 
s inými vedeckými spoločnosťami. Mimoriad
ny dôraz sa kladie na prehlbenie poznania 
a racionalizáciu komplexného hodnotenia 
prírodných procesov v horninovom prostredí 
i na uplatnenie moderných technických postu
pov v inžinierskej praxi. 

V tomto smere sú najväčším prínosom od
borné sympóziá a semináre, ako aj exkurzie, 
organizované v spolupráci s organizáciami 
praxe (IGHP, n . p., Žilina, Geotest, n. p., 
Brno a i.), ktoré poskytujú možnosť bezpro
strednej konfrontácie názorov na riešené 
problémy. 

Kontakt rozsiahleho okruhu členov skupiny 
sa udržuje predovšetkým prostredníctvom 
pravidelných prednášok domácich i zahranič
ných odborníkov. Pozornosť sa venuje aj roz
širovaniu členskej základne a aktivizovaniu 
p r acovníkov odbornej praxe. Začiatkom roka 
pokračoval komplex prednášok p racovníkov 
Geografickej spoločnosti, do k torého prispel 
dr. Urbánek zaujímavým pohľadom na nie
k toré aspekty geomorfologického pr ístupu p ri 
k lasifikovaní zosuvných javov a zatrieďovaní 
zosuvných štruk túr v niektorých oblastiach 
Slovenska. O poznatkoch zo zahraničných po
bytov referovali doc. Ondrášik a dr. Ing. Let
ko. Zamerali sa na problémy inžinierskogeo
logického prieskumu, poznatky z riadenia 
geologickej služby a pedagogického procesu 
v Indii a Nigérii. 

V rámci medziná rodnej vým eny skúseností 
bol hosťom Spoločnosti dr. Rich ter z Vysokej 
šk oly dopravnej v Drážďanoch, ktorý pred
niesol príspevok na tému Sledovanie pretvá
rania brehov Baltického m ora a návrh 
ochranných opatrení. Zaujali jeh o skúsenosti 
z hľadiska špecifických p rej avov zosuvného 

procesu a najmä z rozvoja racionálnych sa
načných opatrení. Samotný problém, hoci pre 
naše podmienky netypický, vyvolal mnohé 
podnetné návrhy, ktoré možno využiť pri 
ochrane brehov vodných nádrží. Ďalšie pra
covné námety vyplynuli aj z krátkej návštevy 
hosťa na VD Dunaj. 

Medzi tohtoročné významné podujatia sa 
radí aj celoštátna konferencia Geotechnické 
problémy výstavby na sklonitom teréne, ko
naná v Považskej Bystrici n a počesť nedoži
tých šesťdesiatin doc. Nemčoka. Rokovanie 
konferencie sa zameralo na otázky inžinier 
skogeologického prieskumu p re výstavbu n a 
svahoch, stabilizačno-sanačné opatrenia, skú
senosti z projektovania a na teoretické prob
lémy výstavby na sklonitom teréne. Konfe
rencia svojím úspešným priebehom a početnou 
účasťou odborníkov z celej r epublik y potvr
dila mimoriadnu aktuálnosť u vedene j proble
matiky. 

Poznatky z inžinierskogeologického priesku
mu územia horného Hornádu pre výstavbu 
vodných energetických diel pre zentovali 
dr. Holzer a doc. Wagner . Zhodnoten ím inži
nierskogeologických podmienok výstavby 
a limitujúcich faktorov, ako aj kom plexným 
posúdením lokalít zahrnutých do vodohospo
dárskeho plánu upresnili lokalizovanie vod
ných diel na úrovni etapy orientačného 
prieskumu. 

Na príčiny a rozvoj katast rofálnych mu
rových prúaov-- poukázali doc. Malgot, 
Ing. Spusta a Ing. Fussgänger n a základe 
skúseností zo stredoázi jských republík ZSSR. 
Pozornosť sústredili p redovšetkým n a u plat
ňovanie a efektívnosť náročných sanačných 
opatrení. Doc. Cabalová p riniesla vo svojom 
vystúpení nové poznatky o využívaní deko
račného kameňa v archi tektúre špecifickej 
pre stredoázi jské republiky ZSSR. Upozornila 
na mimoriadne citlivé využívanie p rírodných 
zdrojov m ateriálu i na požadované technick é 
parametre hornín v d aných klimat ických pod
mienkach. 

R udolf Holzer 



Míneralia slov . 
20 (1 988), 1, 47-57 

47 
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Maps of prognosis of evoluUon oť slope failures between towns of Hlo
hovec and Sereď, Western Slovakia 

For the purpose of prognosing the evolution of slope failures in the 
landslide area between towns of Hlohovec and Sereď two methods were 
applied, i. e. the method of coefficient of areal failure, and the method 
of stabili ty potential. By an analysi~ ot the data on geological structure, 

-,,,J;rydrogeolog-ieal and geomorphological conditions, and on the slope-failure 
activity prognosis maps could be compiled of the slope failure develop
ment and its reactivation. 

V súvislosti s ďalším rozvsojom miest, 
rozširovaním siete komunikácií, výstavbou 
rozsiahly ch priemyslových a h ydrotechníc
kých stavieb sa nie je možn é vyhnúť ob
last iam porušeným s vahovým i pohybmi. 
Orientovať výst avbu d o takýchto oblastí 
nás zároveň núti ochrana poľnohospodár
skeho pôdneho fondu. 

mi, poznať p odmienky a faktory ich vzni
ku, ale treba vedieť predpovedať smer 
a intenzitu ich ďalšieho vývoja v p riestore 
i v čase a n a základe tý chto poznartkov 
navrhovať vhodné sanačné opatrenia 
a ďalšie vyu žitie zosu v ných území. 
Ľavobrežné svahy Váh u tvoriace západ

ný okraj Zálužianskej pahorkatiny sú 
medzi Hlohovcom a Sereďou p ostihnuté 
rozsiahlymi svahovými poruchami v dlžke 

Nie j e však dôležité iba vedieť, že určitá 
oblasť je postihnutá svah ovými porucha-
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Obr. 1. Mapa svahových porúch medzi Hlohovcom a Sereďou (zast. Hupková, 1986) . 
1 - fluviálne náplavy vcelku, 2 - n áplavové kužele, 3 - eolicko-deluviálne sedi
men ty (1- 3 - kvartér), 4 - ílovito-piesčité sedimenty - neogén, 5 - erózne ryhy 
a stup ne, 6 - zosuvy I. a II . generácie, morfologicky nevýrazné, 7 - zosuvy III. ge
nerácie , potenciálne, m orfologicky výrazné, 8 - aktívne zosuvy III. gener ácie, 9 -
návažky. 
Fig. 1. M ap of slope failures between towns of H lohovec and Sereď (after H upková, 
1986). 1 - alluvial deposits not classified, 2 - proluvial fans, 3 - eolian-deluvial 
sedirnents (1- 3 - the Quarternary), 4 - clayey-sandy sediments - the Neogene, 
5 - gully e rosion and scarps, 6 - landslides of the 1st and 2nd generation, morp ho
logically not apparent, 7 - l andslides of the 3rd generation, potential, morph ologica lly 
apparent, 8 - active landslides of the 3rd generation, 9 - fills . 
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15,5 km a v celkovej r ozlohe približne 
10 km2• Svahové pohyby tu komplikujú 
možnosť výstavby vodného diela na Váhu 
a s ú prekážkou celkového vhodného vy
užitia t ohto územia. V rokoch 1978-1983 
sa t u r ealizoval inžinierskogeologický 
prieskum (Otepka et al. , 1983) s cieľom 

komplexne Zlhodnotiť územie z hľadiska 

m ožnosti výstavby vodného diela , a ko aj 
celkového využitia a ochrany krajinného 
prostredia. 

Na základe výsledkov tohto p rieskumu 
sa spracovali prognózy vývoja svahových 
porúch (Hupková, 1986) zo študovaného 
územia. Keďže ide o prvú prácu s proble
m atikou regionálneho prognózovania vý
voja svahových porúch, v skrátenej forme 
predkladáme jej výsledky odbornej verej
nosti. 

Zásady a metódy prognózovania vývoja 
svahových porúch 

Práce súvisiace s regionálnym prognózo
va ním svahových porúch sa ob javuj ú iba 
v poslednom čase (Malgot et al., 1983). 
V súčasnosti sa prngnostika v inžinierskej 
geológii formuje ako samostatná disciplí
na. Pod prognózou sa pritom rozumie ve
decká predpoveď založená na zákonitos
tiach rozšírenia a rozvoja exogénnych geo
logických procesov, miesta, času , rozmerov 
a charakteru ich prej avov, ako aj hodno
t enia náchylnosti územia na porušenie ich 
pôsobením (Šeko, 1981). 

V inžinierskej geológii sa u kazuje po
t reba troch základných typov prognózova
nia (Matula et a l. , 1983): 1. p rognózy pri
rodzených zmien v geologickom prostredí, 
2. p rognózy vplyvu inžinierskogeologic
kých pomerov n a t echnické diela, 3. prog
nózy zmien vyvolaných v geologickom 
p rostredí ľudskými zásahmi. Tieto typy 
p rognóz sa uplatňujú i pni r egionálnom 
p rognózovaní stability sva h ov. 

Naj viac rozpracovan é metódy r egion ál-

neho prognózovania stability svahov ú 
v súčasnosti v ZSSR (Jemeljanova, Kagan, 
Kjuntceľ , P ostojev, Skvorcov, Šeko, Tara
sova, Zolotarev a iní). 
Časové prognózy sa zak1adajú n a ana

lýze histórie geologického vývoja oblasti, 
výrazných klimatických zmien, vplyve 
rytmičnosti slnečnej aktivity. Umoži'iujú 
vytvárať určité časové predpovede aktivi
zácie svahových porúch na základe štúdia 
cykličnosti ich vývoja v závislosti od pô
sobiacich faktorov. Na zostavenie časových 
prognóz musia byť k dispozícii dostatočne 
dlhé pozorovania aktivizácie svahových 
porúch. 

Rôzni autori uvádzaj ú rozličné delenie 
metód regionálneho prognózovania stabi
lity svahov. Na hodnotenie zosuvného úze
mia medzi Hlohovcom a Sereďou sme vy
u žili naj óastej šie použi vané delenie metód 
r egionálneho prognózovania podľa K j unt
ceľa a Tarasovej (1977), ktorí delia m etódy 
regionálneho prognózovania stability sva
hov na kvalitatívne a kvantitatívne. 

Kvalitatívne metódy prognózovania 

Zakladajú sa na štúdiu geologických 
zákonitostí vzniku svahových pohybov , na 
štúdiu podm ienok, v ktorých poh yby 
vznikajú a rozvíjajú sa. Tieto m etódy 
umožňujú riešiť otázky rozvoja p rocesu 
miesta jeho očakávaného VZí11iku alebo ak
t ivizácie a určovať relatívnu stabilitu úze
mia. Sú málo vhodné na určovanie stupňa 

pravdepodobnosti vzniku a aktivizácie 
svahových pohybov, ako aj časového prie
behu zosuvného procesu. Ich výhodou je 
jednoduchosť a možnosť využitia v rôz
nych prírodných podmienkach, a to , že 
nevyžadujú použitie zložitých mate matic
kých postupov. Nedostatkom týchto me
tód je menšia presnosť prognóznych uzá
verov. 

Do skupiny kvalitatívnych metód prog
nózovania zaraďujú Kj untceľ a Tarasova 
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(1977) štyri metódy: a ) histo ricko-geologic
kú, b) metódu analógie, c) metódu bodo
vého hodnotenia územia, d) metódu hod
notenia porušenosti územia. 

Kvantitatívne metódy prognózovania 

Základom týchto metód je kvantifiko
v;amé vy jadrenie fak~orov zosuvného pro
cesu a spracovania údajov pomocou mate
matických postupov. Do tej to skupiny m e
tód uvedení autori zaraďuj ú: 

1. deterministické m etódy 
a) metódu priameho výpočtu stupňa 

stability, 
b) metódu kvantitatívneho geologické

ho porovnávania ; 
2. štatistické m etódy 

a) metódu stabilitného potenciálu, 
b) metódu analýzy stochastických fa k

torov. 

Prognózy vývoja svahových porúch medzi 
Hlohovcom a Sereďou 

Podkladom pre vypracovanie prognóz 
vývo ja svahových porúch v študovanom 
území boli výsledky orientačného inžtnier
skogeologického prieskumu (Otepka et al., 
1983) . Na základe mapy inžinierskogeolo
gických pomerov v M = 1 : 5000 (Otepka 
et al. , 1983) sa zostavila mapa svahových 
porúch v M = 1 : 10 OOO (Hupková, 1986). 
Znázorňuje tvary zosuvov, ich plošný roz
sah a aktivitu (výsek z m apovaného úze
m ia na obr. 1). Súčasne sú v mape vyzna
čené i základné geneticko-litologioké kom
plexy. Hlavnou náplňou tejto mapy sú 
však svahové poruchy. 

Mapa sklonitosti územia sa zostavila n a 
základe topografických podkladov, pričom 
územie sa rozdelilo do 5 rajónov podľa 
sklonitosti (obr. 2) . 

P re vypracovanie progn óz bolo potrebné 
určiť plochy svahových porúch, geologic
kých komplexov a rajónov s určitým sklo-

nom svahov, k toré a určovali planimetr.ic
ky. 

H1avným cieľom bolo zostaviť mapy 
prognóz vývoja svahových porúch v skú
manom území metódou h odnotenia poru
šenosti územia a metódou stabilitného po
tenciálu. 

Metóda hodnotenia porušenosti územia 
umožňuj e navzájom porovnávať jednotlivé 
územia vyčlenené ina základe určitých pod
mienok. In tenzita porušenosti územia u r
čitým druhom svahových porúch sa môže 
vyjadriť pomocou : 
a) koeficienta plošnej porušenost i územia 

KP podľa vzťahu 

kd e SP = plocha všetkých svahových 
porúch, S = plocha celého územia, 

b) koeficienta hustoty svahových porúch 
Km k torý je 

K = _!!__ 
n S , 

kde N = celkový počet svahových po
rúch v území. 

Na zistenie porušenosti územia t reba 
mať k dispozícii mapu svahových porúch. 

V štu dovanom ú zemí sa porušenosť 

hodnotila pomocou koeficienta plošnej po
rušenosti KP. Výpočet sa robil na základe 
štvorcovej siete, pričom sa do úvahy brala 
plocha svahových porúch pripadajúca na 
0,01 km2 (Hupková, 1986). 

Na základe vypočítaných hodn ôt koefi
cienta plošnej porušenosti sa celé územie 
rozdelilo do 4 rn.jónov s rôznymi hodno
tami KP (obr. 3). 

Rajón s h odnotou ,koeficienta plošnej 
porušenosti KP = O % označujeme a ko ra
jón neporušeného územia. Tvorí ho oblasť 
údolnej n ivy Váhu, náplavové kužele a plo
ché chrbty Zálužianskej pahorkatiny nad 
h_ornou h ranou zosu vov. ú dolná niva Váhu 
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Obr. 2. Mapa sklonitosti územia. 1 - sklon územia 0° a ž 2°, 2 - 2° až 5°, 3 - 5° až 10°, 4-10° až 20°, 5 - > 20°. 
Fig. 2. Slope map of the area. 1 - slope 0°-2°, 2 - slope of 2°-5°, 3 - slope of 5°-10°, 4 - slope of 10°- 20°, 5 - slope exceed ing 20°. 
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Obr. 3. Mapa prognóz zostaven á metódou koeficien ta p lošnej porušenosti (Kp) . 1 -
Kp = O %, 2 - K p = 1-49 %, 3 - K p = 50- 99 %, 4 - Kp = 100 %-
Fig. 3. Map of p rognoses compiled by mean s of method of coeffi cient of areal 
failure (Kp). 1- Kp = O %, 2 - Kp= 1- 49 %, 3 - K p = 50-99 °ľo , 4 - Kp = 100 O/o . 
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predstavuj e prakticky rovinu s nepravidel
nými terénnymi depresiami a stupňami. 

Tvoria ju fluviáln e n áplavy Váhu - hli
na, piesok a štrk. Podzemná voda m á voľ
nú hladinu a jej úDoveň závisí od stavu 
hladiny vo Váhu. 

Náplavové kužele tvoria .izolované cel
ky pozdlž západného okraj a Zálužianskej 
pahorkatiny. Vyplavujú sa z eróznych rý h 
a ležia na fluviálnych n.áplavoch Váhu . 
Tvoria mierne uklonené plošiny. Horné 
časti náplavových kužeľov sú such é, dolné 
časti sú lokálne podmáčané vplyvom hla
diny vody vo Váh u. 

P loché chrbty Zálužianskej p ahorkatin y 
majú prevažne mierne, lokálne strm é sva
h y. Tvoria ich eolidko-delu vTiálne, menej 
deluviálne sedimenty prem en livej moc
nosti. V ich podloží vystupujú pliocénn e 
ílovito-piesčit é sedimenty. Sva hy sú such é, 
podzemná voda sa nachádza hlboko pod 
povrchom terénu a nemá vplyv n a stabi
Htu svahov. 

V celom t om to ra jón e sa svahové po
ruchy nevysky tu jú a nie sú t u ani pod
m ienky pre ich vznik. 

Druhý vyčlenený raj ón charakterizujú 
hodnoty koeficienta plošnej porušenost i od 
1 do 49 %. Označujeme ho ako rajón re
latívne stabilného ú zemia (obr. 3). Ide 
v podstate o okrajové časti svahov poru
šených zosúvaním. V horných častiach za
hŕňa odlučné oblasti zosuvov I. a II. ge
nerácie (Otepka et al., 1985), k tor é sú 
morfologicky nevýrazné, s mierne zvlne
ným terénom a nezreteľnými odlučnými 

hranami, v spodných častiiach sem patria 
akumulačné oblasti zosuvov. 

Svahy t voria eolicko-deluviálne sedi
menty prem enlivej m ocnosti ležiace na 
ílov:ito-piesčitom súvrství pliocénu. Pod
zemná voda vytvára v piesčitých vr tvách 
neogénu niekoľko h orizon t ov s na pätou 
hladinou. často sa tu vyskytu jú bezodto
kové depresie. 

Svahové poruchy v tomto rajóne sú do-

časne stabilizované. Reaktivizovať sa môžu 
najmä v dôsledku nesprávnych technic
kých zásahov do prírodného prostredia, 
iba v m enšej m iere vplyvom pôsobenia 
zosu vných faktorov. 

Tretí a štvrtý raj ón s hodnotami koe
ficienta plošnej porušen osti KP= 50-90 % 
a KP = 100 % označujeme ako rajóny ne
stabilných svah ov (obr. 3). Zaberajú stred
né časti zosuvných svahov. Zahŕňajú mor
fologicky výrazn é poten ciálne zosuvy 
III. generácie, ak tívne zosuvy a zemné 
prúdy a územia s výraznou výmoľovou 
eróziou . 

Reliéf územ ia je členitý, svahy sú vý
razne deform ova né. Sklon svahov je 
v rozmedzí 5- 20° i viac. Územie rajónov 
tvoria eolicko-delu viálne sedimenty ulože
né na pliocénnych , n epravidelne sa strie
dajúcich vrntvách piesku a ílu. Celé tieto 
k omplexy sú postihnuté zosúvaním. Pod
zemn á voda m á n apätú hladinu a tvorí 
v piesčitých vrstvách neogénu 2-3 hori
zont y nad sebou. Časté sú tu pramene, za
m okreniny a bezodtokové depresie. Sva
hové pohyby v týcht o rajónoch sa perio
dicky opakujú a zosuvy sa r egresívne roz
širujú smerom do svahu. 

Me tóda stabilitného potenciálu sa za
kladá n a číselnom vyjadrení dôležitosti 
jednotlivých zložiek prírodného prostredia 
pre vzn ik svahových porúch. 

Matemaitická fo rmulácia a metodické 
postupy sú dostatočne známe z literatúry 
(Postoj ev, 1976; Vlčko et al. , 1980; Hup
iková, 1986) , preto ich podrobnejšie neopi
su jeme. 

V študovanom území sa vyčlenili zá
kladné zložky prírodného prostredia (geo
logické, hydrogeologické a geom orfologic
ké pom ery) vytvárajúce podmienky pre 
vznik sva hových por úch. Tie sa ďalej roz
delili na jednotlivé triedy predstavujúce 
bližší u charakteristiku· vyčlenených zložiek 
(litologický charakter hornín, zvodnenosť 
horninových komplexov a sklonjtosť sva-
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bov). Pre každú zložku sa zostavila an a
lytická m apa podľa intenzívnosti jej p ô
sobenia. úalej sa urobila tabuľka pre 
v.šetky zložky a ich triedy, v ktorej sa 
vypočítala pravdepodobnosť vzniku sva 
hových porúch pomocou logicko-ma tem a
tického postupu z teórie informácií (Vlčko 

et al., 1980). 
Spra covaním analytických m áp a prí

slušných tabuliek (Hupková, 1986) sa zo
stavi1a syntetická mapa sumárnej pravde
podobnosti vzniku alebo aktivizácie sva
hových porúch (obr. 4). Z výsledkov ana
lýzy vyplýva, že z troch základných zlo
žiek prírodného prostredia majú pri prog
nóznom posudzovaní stability územia naj
vacs1 význam hydrogeologické pomery 
vyjadren é t ypom zvodn enia. Výrazne naj 
vyššia hodnota informačného koeficienta 
potvrdzuj-e relatívne naJvacsm spätosť 

hydrogeologických pomerov so vznikom 
svahových porúch (pôsobenie prúdového 
tlaku a vztlaiku podzemnej vody, vplyv na 
fyzikálno-mechanické v1astnosti zemín). 

Najvyššia hodnota pravdepodobnosti 
vzniku svahových pohybov charakterizuje 
triedu eolicko-deluviálnych sedimentov 
s mocnosťou 1-3 m ležiacich na neogén
nych sedimentoch. 

V rámci geomorfologických pomerov je 
najväčšia pravdepodobnosť vzniku svaho
vých porúch v území so sk1onom nad 20°. 

Pre prognózne ocenenie študovaného 
územia majú rozhodujúci význam hodnoty 
pij (Vlčko et al., 1980), k toré vyjadrujú 
pravdepodobnosť vzniku svahových pohy
bov v rámci jednotlivých tried. 

Kombináciou tried s číselne najväčšou 

pravdepodobnosťou sa študované územie 
rozdelilo do piatich rajónov (I-V), ktoré 
sú zobrazené v mape prognóz (obr. 4). 

Rajón I predstavuje územie s najväč

šou pravdepodobnosťou vzniku svahových 
porúch. Tvoria ho eolicko-deluviálne sedi
menty mocnosti 1-3 m uložené na ílovito
piesčitom neogénnom súvrství so vztlaka-

vými h orizontmi podzem n ej vody. Sklon 
svahov je nad 20°. V tomto rajóne perio
dicky dochádza k vzniku a reak tivizácii 
zosuvov a zemných zrútení. 

Rajón II zahŕňa územie tvorené eolicko
deluviálnymi sedimentmi mocnosti 0-2 m 
pri sklone svahov 10-20°, územie tvorené 
pokryvnými útvarm i m ocnosti 2-5 m pri 
sklon e svah ov 5-10° a územie s pokryv
nými útvarmi mocnosti nad 5 m pri sklo
n e svahov 2-5°. V tomto rajóne sa pre
javuj e pôsobenie podzemnej vody prúdo
vým tlakom a vztlakom. V rajóne II môžu 
vznik a reakt ivizáciu svahových porúch 
spôsobiť prírodné faktory. 

Rajón III tvoria územia so sklonom 
svahov 10-20° a mocnosťou pokryvných 
útvarov do 3 m a územia so sklonom sva
hov 5-10° s mocnosťou pokryvu do 5 m . 
Vplyv podzemnej vody v tomto rajóne sa 
prej avuje najmä vztlakom. Vznik a re
aktivizácia svahových porúch nastane naj
mä vplyvom antropogénnej činnosti, me
nej pôsobením prírodných faktorov, najmä 
extrémnych klimatických pomerov. 

Rajón IV zaberá územia so sklonom 
svahov od 2 do 5° a mocnosťou eolicko-de
luviálnych sedimentov 3-5 m. Tu môžu 
vznikať svahové poruchy typu povrcho
vého plazenia (plošná soliflukcia), a t o 
najmä v dôsledku sezónnych zmien kli
matických činiteľov. 

Rajón V tvoria fluviálne náplavy Váhu. 
Sklon územia je 0-2°, hydrogeologické 
pomery charakterizuje voľná hladina pod
zemnej vody v n áplavoch. Rajón je bez 
svahových porúch. 

Záver 

Prognózne hodnotenie vývoja svahových 
porúch v území medzi Hlohovcom a Se
reďou sa spracovalo na základe orientač
ného inžinierskogeologického prieskumu. 
Vybrané metódy prognózovania sa líšia 
predovšetkým metodikou. Prednosťou me-
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t ódy koeficienta plošnej porušenosti je t o, 
že nevyžaduje použitie zložitých matema
t ický ch postupov. Jej prognózne uzávery 
sú však iba orientačné. Metóda stabilitné
ho potenciálu je naopak matematicky veľ

m i náročná. Presnosť prognóznych uzáv€
rov podľa tejto metódy j e však podstatne 
vyššia. Vypracované prognózne hodnote
nia študovaného územia majú charakter 
priestorových prognóz. 
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Maps of prognosis of evolution of slope fa~lures between towns 
of Hlohovec and Sereď, Western Slovakia 

Urban development, communication network 
growth, construction of extensive industrial 
an d hydrotechnical complexes, respecting the 
agri"cultural !and preservation principles, 
h ave to be aimed to move t he construction 
to areas affected by slope fail ures. 

On the basis of reconnaissance engineering 
ge :ilogical inves tigations of t he landslide area 
be tween towns of Hlohovec an d Sereď (Otep
k a et al. 1983) prognoses of slope failure evo
lu'::on of this a r ea were completed (Hupková, 
1986). 

In order to evaluate the lan dslide area t he 
m ost frequently used divisions of regional 
prognosis have been used after Kjuntceľ and 
Tarasova (1977). These auth ors divide t he 
m e thods of regional prognosing of slope 
failures t o two basic groups: 1. the group 
of qualitative methods, and 2. the group of 
q u antitative m ethods. 

T he qualitative methods of prognosing a r e 
based on studying geological characteristics 
of initiation of slope movements. T hey a re 
advantageous becau se of their simplicity and 
a pplicability in various natural conditions and 
environ ments. Their disadv an tage is that the 
resultin g conclusions of prognoses a re not 

sufficiently p recise. Altogethe r four m ethods 
are known: a) historical-geological method, 
b) method of analogy, c) methoď'of evaluation 
of area! fail ure . 

T he q uantitative methods of prognosing 
are based on mathemat ical expressions of 
main fac tors of slope m ovement processes. 
The fo llowing m ethods a re known: 
1. Deterministic m ethods 

a) meth od of d irect comput a tion of the 
limi t d egree of stability, 

b) method of quanti tative geological com
parison . 

2. Statistical methods 
a ) method of stability potential , 

b) m ethod of stochastic factor analysis. 
F or the purpose of prognosing th e evolu-

t ion of slope failures between towns of Hlo
hovec and Sereď t he m a p was compiled 
(scale 1 : 10 OO O) of slope failures (Hupková, 
1986) , in which forms of landslides a r e 
illustrated, their areal extent and t heir acti
vity (Fig. 1) . On the basis of topographical 
d ata we compiled a slope map of d ips of th e 
a rea. According to slopes we have divided 
the a rea into five p arts (Fig. 2). The maps 
of evolution prognoses of slope failures were 
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compiled using t wo methods, i. e . t he method 
of coefficient of areal failure of the area, and 
the m ethod of stability potential (Hupková, 
1986). 

The method of evaluation of areal failure 
of the region is a relatively simple qualitative 
m ethod enabling to compare individual parts 
o f the area distinguished on t he basis of 
particular conditions. The intensity of areal 
failure of the region due to a specific k ind 
of s lope failures we expressed by means of 
coeíficient of areal failure of the region 

Sp 
K p = - - . 100 (D/o). 

s 

w her e Sp is the area of all slope failures in 
t he region, and S is the total area of the 
region. 

According to computed values of the coeffi
c ien t of areal failure t he whole region was 
d ivided in t o four parts (Fig. 3). 

The part of the region in which values 
of Kp = O % we d esignate as the part of 
undistur bed region. Here belong t he alluvium 
of t he Váh river , p roluvial cones and flat 
ridges of t h e Zálužianska pahorkatina h ills 
ab ove t he scarps of landslides (Fíg. 3). In 
this entire part of the region there do not 
occur any slope failures, and ther e is n o 
danger th a t there wi.11 any origin ate. 

T he secon d part of the region with v alues 
of K p = 1 to 49 % w e char acterize a s a p a r t 
of r elative ly stabile a reas (Fig. 3). It in clu des 
mar gin a l p arts of slopes d isturbed by lan dslid
ing. The slope failures are tem porarily sta
bilized. They can be r eact iva t ed, though , 
m ain ly by anthr opogen eous act ivity, and on ly 
rarely by m eans of n a tura l landslide factor s. 

The third an d fourth part of the r egion 
with values of Kp = 50 to 99 % an d 
Kp= 100 %, r espectively, w e designate as 
zo nes of unstable slopes (F ig. 3). They cover 
intermedia te par ts of landslide slopes, 

morphologically apparent potential l andslides 
of the 3rd generation, active landslides and 
earthflows as well as zanes of in tensive gully 
erosion. Slope movements r epeat periodically 
and the landslides are regressi vely sprea din g 
upwards the slopes. 

The method of s tabili ty potential is a quan
titative statistical method of prognosing b ased 
on a numerical ex pression of importance of 
individual components of n atural en viron
ment for an origin of slope failures. The 
m athematical formulae as well as m e th odo
logical procedures are known from the lite
rature (Postoj ev, 1976, Vlčko et a l., 19'80, Hup
k ová, 1986). 

Fundamental fac tors of natur al environ
m ent (geological, hyd rogeological, a n d geo
morphological cond itions) have been divided 
into classes r epresentin g a m ore definite cha
r acteris t ic of d istinguished factor s. All factors 
and their classes were set in a t able, and 
a probability of origin of slope failu res was 
computed. 

By means of combination of classes of t h e 
highest probability of origin of slope failures 
the whole region was divided into five zon es 
(I-V) shown in th e m ap of p rogn oses (Fig. 4). 

Zone I represen ts t he area w ith t he highest 
probability of origin of slope failu res. In t h is 
area landslides an d rockfalls p eriodically 
occur, or are r eactived. 

Zone II is the area wher e slope failures can 
originate or can be reactivated under effects 
of n atural factors. 

In zon e III slope failures can originate or 
can be reactivated mainly by an an thropo
geneous activity, less by effects of natural 
factors, n amely by extreme clim a tic condi
iions. 

In zon e IV failures of t h e soil creep (areal 
solifluction) as a result of seasonal climatic 
changes can occur. 

In zone V, there is no probability of origin 
of slope failures. 
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ZO Ž I VOTA S PO L OČNOSTI 

V. M e n c 1 : Vplyv stromov na porušovanie 
stavebných objektov (2ilina. október 1987) 

Obyv atelia miest, lekári a ekológovia oce
ňuj ú zeleň v m estách pre jej bla hodárne pô
sobenie na čistotu okolitého ovzdušia. Pri 
stavbách však zeleň a h lavne stromy p ôsobi a 
aj ako n epriaznivé činí.tele : spôsobu jú vysy
chanie pôdy, jej zmrašťovanie a následne do
chádza i k poruchám n a stavbách. 

Jednotlivé druhy stromov odsávajú zo ze
miny rôzne množstvo vody, Množstvo odsá
vanej vody v sezóne (priemer a ž maximum) 
za jeden deň je p re b rezu 80-250 1, dub 
140- 300 l, smrek 50-120 1, borovicu (les na 
skalách) 25- 40 1, vŕbu (solitéra na lúke) 
125- 450 1 atď. Stromy za sezónu spotrebujú 
5-35 m 3 vody. 

Zaužívané sch ém y znázorňujúce kostru ko
reňov ako teleso symetrické voči kmeňu , 
s patričnou šírkou a h fbkou p re jednotlivé 
druhy a určitú výšku n ezodp ovedaj ú skutoč
nosti : 

- Stromy sú schopné dosiahnuť svoj imi 
koreňmi zvodnenú polohu i do vzdi alenosti 
väčšej než je 2,5-násobok výšky strom u. 

- Pod objek tmi stavieb je spravidla vlh
kosť ílovitých zemín väčšia o 4-5 % než 
v nezastavanom ok olí. P odzákladie stavby tak 
,,láka" koren e strom ov. 

- Pod stavbam i sú často objekty obsahu
júce vodu (rôzne odpady, žumpy, kanály), 
zväčša prístupné koreňom stromov. Sú p r í
pady, keď korene postupne prerazia aj betó
nové pot rubie. 

- Pod objekty, resp. do ich tesnej b líz
kosti sa pri zrážkach dostáva povrchová, ale 
i podpovrchová voda, h lavne ak je ob jekt 
postavený vo svahu. Koreňový systém je 
orientovaný na tieto miesta a je vyvinutý ne
symetricky. 

- Zemina obsahuje organické polohy (hni
lobnokalové a bahenn é náplavy, fosílne pôd:. 
ne horizonty v sp rašiach, humózne vrstvy 
v zosuvoch atď.). Stromy ochudobňujú zemi
n u nielen o vodu, a le aj o organickú sub
stanciu, v dôsledku čoho následne dochádza 
k poklesom terénu (napr. LET Kunovice -
továreň). 

- Korene stromov vytvárajú odsávaním 
vody pretlak, a tým vyvolávajú vodorovné 
ťahové napätie v zemine, čo môže mať za 
následok vznik vodorovných posuvov ľahkých 
základov. Intenzita nepriaznivého pôsobenia 
nie je u všetkých stromov rovnaká. Najväč
šiu intenzitu má dub, topoľ a agát, menšiu 
vŕba, gaštan a najmenšiu ihličnaté stromy. 

Pre potreby praxe vyplývajú z týchto po
znatkov tieto odporúčania: 

1. Bez podr obnejších inžinierskogeologic
kých a biologických štúdií by sa nemali list
naté stromy vysadzovať bližšie k budovám, 
n ež je 2,5-násobok ich budúcej výšky. 
U ihličnatých stromov je to len 1.5-násobok. 

2. Pre projekt výsadby zelene je potrebné 
vypracovať zvláštne inžinierskogeologické 
a hydrogeologické štúdie zamerané na uve
dené špecifikum s ohľadom aj na hydrogeo
logickú bilanciu vody, aby sa zabránilo 
vzniku porúch na objektoch. 
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AuTpouoreHHl>Ie H3MeHeHHll HHJKeuepuo-reOJIOrH11eCICOÍÍ cpeAM TeppHTOpml 
r. KoMapuo, 3anaAH3ll CJIOB3KHll 

lIPHPOAHa51 cpeAa H HCTOp:nqeCKOe pa3BHTHe r. KoMapHO o6ycJIOBHJIH, 
OOJibIIIe qeM B APYrHX yp6aHH3a[(HOHHb!X paii:oHax CJIOBaKHH, B03HHKHO
BeHHe OOIIIHpHl>IX aHTporroreHHl>IX H3MeHeHH11 JiaHAIIIaqJTa, 3HaqeHHe KOTO· 
pb!X AJIH OOCY)KAeHHH HH)KeHepHo-r eOJIOrHqeCKOH cpeAbl B006II(e IIPH3Ha10T, 
HO Ha rrpaKTHKe HMH qacTO rrpeHe6p era10T. J13yqeHHe HCTOp:nqecKHX AaH

HbIX, pa60T IIO H3M eHeHH10 IIPHPOAHOH cpeAbl H CoeMKa TeppHTOPHH IIPH· 
BeJIH K IIOIIb!TKe KaTaJIOľH3HpOBaTb, C TQqKH 3peHHll rrp:nqHH B03HHI<HOBe
HHll pacqJieHHTb H xapaKTepH3HPOBaTb pa3Hbie BHAbl aHTporroreHHb!X H3Me
HeHHii KaK B IIPOIIIJIOM, TaK H COBpeMeHHOCTH, K HHM rrpHHaAJie:n<aT ľHAPOTex
HHqecKHe peryJIHPOBKH, CTPOHTeJibCTBO H rrepecTpOii:Ka )KHJib!X MaCCHBOB, 
rrpOMb!IIIJieHHOCTH J1 KOMMYHHKa[(HW, IIOCTPOWKH CTpaTer:nqecKOľO 3Haqe
HHH, a r pOXHMHqe cKHe B03AeHCTBHH, KaK H 3arpH3HeHHe rpyHTOBOW H rro

uepXHOCTHOW BOAbI OTXOAaMH. MaTpH[(a B3aHMOAeHCTBHll .!IBJIHeTCH CTpeMJie
HHeM K CHCTeMaT:nqecKOW rrorrapHOW O[(eHKe CBH3H Me)KAY aHTporroreHHbIMJ,[ 
AeWCTBHHMH J,[ rrapaMeTpaMH HH}KeJ-Iep Ho-reOJIOrHqec1<01'1: cpeAbl, IIepeq:nc
JIHeTC.!I s, Ha Tep p HTOPHH r. KoMapHO qalľ(e BCero perHCTPHPOBaHHbIX, aH
TporroreHHb!X HBJieHHW. 

Anthropogeneous changes of the engineering geological environment 
in the area of R omárno, Western Slovakia 

An extensive anthropogeneous interfer ence with the natural environ
m ent of the Komárno area is associated with the exploitation of agri
cultural land, flood prevention, and with interests of sovereigns and 
land-owners, as well as with the str ategic position of the tow n of Ko
márno at the confluence of the Nit ra, Váh, and Danube r ivers. A con
struction of dam s, channels, regula tion of hydrographic network, pit
quarrying of construction m aterials, and urban development have been 
stimulated by incidence and intensity of floods, by migration of river 
branches, and by high seismic activity of the a rea. The construction and 
repeated reconstruction of the extensive fortification system required, 
according to estimates, a transport of up to 15 milions of cubic metres 
of earth. Presen t anthropogeneous changes include a chemical and 
bacterial degradation of groundwater and surficial waters as well as 
changes of the physical state of rock mass due to the interference with the 
hydrodynamic regimen of groundwater. A systematic pair evaluation of 
relations of anthropogeneous activities and parameters of engineering 
geological environment can be expressed by an interaction matrix. 
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Antropogénne zmeny krajiny, vždy úzko 
súvisiace s celým prírodným prostredím, 
t voria dôležitú súčasť komplexného hod
notenia inžinierskogeologického prostredia 
pri zostavovaní inžinierskogeologických 
m áp. Terénne a excerpčné práce na prí
prave podrobnej mnohoúčelovej inžinier
skogeologickej m apy Komárna v M = 
1 : 10 OOO poskytli, už - vzhľadom na his
torické zvláštnosti mesta, niektoré poznat
ky, s ktorými sa často nestretávame, alebo 
k toré n ám môžu ľahko uniknúť. 

Okrem zoznamu, istej klasifikácie a cha
r akteristiky antropogénnych zmien v mi
nulosti a prítomnosti a ich stručného 

zhodnotenia z hľadiska inžinierskeho geo
lóg.a sme sa pokúsili a j o určitú systema-

' 

' ,,,..- --,,.. ~ 
. ':::~-~ ~ 

~~::_=::. ., 

o 

tizáciu spôsobu h odnotenia vplyvu antro
pogénnej činnosti na inžinierskogeologické 
prostredie. 

Stručná charakteristika inžinierskogeolo
gického prostredia 

Oblasť Komárna je mzmným územím 
s nepatrnými prírodnými a antropogén
n ymi eleváciami. Rieka Nitra sa tu vlieva 
do Váhu iba niekoľko kilomet rov pred 
jeho vyústením do Dunaj a (obr. 1). Úze
miu dodáva jú charakteristický ráz rel~kty 
siete mŕtvych r amien, väčšinou umelo 
upravené riečne ramen á a kanály lemova
né ochrannými hrádzami. Fluviálne sedi
menty sú takmer jediným litologickým 
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Obr. 1. Zmeny hydrografickej sie te v okolí K om árna od r. 1780 (upravené podľa 
Gyalokaya, 1972). 1 - situácia okolo r. 1780, 2 - situácia okolo r. 1840, 3 - situácia 
okolo r . 1925, 4 - situácia okolo r. 1960. 

F ig. 1. Changes in t he hydrographic n etwork in t he Komárno surroundings since 
1780 (modified after Gyalokay, 1972). 1 - situation approx imately from 1780, 2 -
situation approx . from 1840, 3 - situation approx. from 1925, 4 - situation appro
ximately from 1960. 
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komplexom kva r térneho pokryvu: bazálnu 
časť tohto súvrstvia tvorí pleistocénny 
štrk a piesok mocnosti 2 až 10 m, pokrytý 
prevažne holocénnym pieskom a hlinou 
n ivnej fácie a sedimentmi mŕtvych m mien 
mocnosti 3 až 7 m . Len ojedinele sa stret
neme s n ávejmi piesku. P redkvartérne 
podložie tvorí štrk, piesok a íl pliocénu ; 
styk sedimentov kvart eru a pliocénu je 
nevýrazný, v hlbke asi 8 až 12 m . Pod
zemná voda vytvára spoločný kolektor 
v prostredí pieskov a štrkov 'k vartéru 
a pliocénu s voľnou alebo slabo napätou 
hladinou 1-3 m pod povrchom t erénu. 
Smer prúdenia podzemnej vody v príbrež
nej zóne do 0,5-1 km ovplyvňuj e stav 
vody v povrchových t,okoch. Artézske ko
lektory sa zistili len vo väčších hlbkach. 
Z geodynamických javov sa najvýraznej
šie prejavujú seizmické otrasy, k toré tu 
dosahujú najvyššiu intenzitu v rámci celej 
ČSSR - 9° MCS. Známe sú katastrofálne 
zemetraseni,a v 18.-19. storočí, ktoré zni
čili, alebo poškodili mest ské stavby. Stre
dom m esta prebieha jedna zo seizmogene
rujúcich t ektonických línií (Molnár, 1984). 
Z tzv. geologických hazardov sú nebezpeč
né opaikujúce sa záplavy pri povodňových 
stavoch. Poslednou bola ničivá povodeň 

rok u 1965, ktorá zaplavila rozsiahle úze
m ie a j v oblasti Komárna. K 18. 6. 1965 
sa ob jem vody v zaplavenom bazéne pri 
Kameničnej odhadoval na 14 mil. m 3, 

v Komárne na 19 mil. m 3, pri Novej Stráži 
n a 2 mil. m 3 (Szolgay, 1969). Intenzita ve
tern ej erózie je spravidla nízka, so sezón
nym výskytom v suchom poveget,ačnom 

období . 

Prehľad a príčiny antropogénnych zmien 
v histórii Komárna 

Prírodné prostredie sútoku Nitry, Váhu 
a Duna ja bolo pravdepodobne rozhodujú
cou podmienkou osídlenia tohto územia, 
o ktorom existujú doklady už z obdobia 

pred naším letopočtom . Zároveň s osí dľo

v aním dochádza k rozsiahlym a ntropogén
nym zásahom do prírodného prostredia, 
ktoré mali dvojaké príčiny: 1. využívanie 
poľnohospodárskej pôdy, jej ochrana pred 
záplavami, odvodňovanie a zavlažovanie, 
výstavba a ochra na sídel pred povodňami, 

2. strategické záujmy vládcov a majite
ľov. 

K 1. skupine an tropogénnych zmien 
v krajine, k toré výraznou m ierou ovplyv
n ili hydrografickú sie ť a morfológiu úze
mia, patr ia: 

- výstavba hrádzí pozdlž riek, o kt o
rých je zmienka už v 13. storočí n. 1. 
a ktoré sa systematicky budovali od kon
ca minulého storočia, 

- výst avba kanálov, úprava tokov 
a riečnych ramien, regulácia riečnych ko
rýt spolu s výstavbou čerpacích staníc 
a stavidiel (systematické hydrotechnické 
úpravy od konca minulého storočia), 

- zavážanie a agrotechnické úpravy 
mŕtvych ramien a terénnych depresií rôz
neho druhu, 

- ťažba stavebných materiálov (štrku, 
piesku, hliny) v rozsiahlych n eskôr po
stupne opúšťaných a sčasti rekultivova
ných materiálových jamách - štrkovis
kách, pieskoviskách a h liniskách, 

- výstavba sídel a komunikácií. 
Rozsah a intenzit a antropogénnych 

úprav hydrograficke j siete vyplynuli už zo 
samotného charakteru prírodného prostre
dia : nížinn ej morfológie, prítomn osti veľ
kých vodných t okov a klima tických po
m erov oblast i. Na obr. 1 sú podľa karto
grafických záznamov z archívov v Bra
t islave, Budapešti a vo Viedni (Gyalokay, 
1972) znázornen é zmeny hydrografickej 
siete v blízkom okolí Komárna od roku 
1780. Vyhľadávanie a hodnotenie historic
kých záznamov je však často na dmieru 
prácne a n ie vždy spoľahlivé . Obťažná je 
n ajmä rekonštrukcia umelých zásahov, 
opiera sa spravidla iba o m orfologické in-



tl2 Mineralia slov., 20, 1988 

' 
Pu mpstati o;; , 

C: ., 
LJ ~ 

~ u ~ / 
C ~ / 

:, "' 
- _,J 

2? ~ <t a~ (L 1 

Eli z a be th 

o 

Donau _ _ 

--- ----- -

500 1000 m / 
/ 

/ .___ ~ 
/ 
~ 

/' 

/ / 
/ I / 

/ I 

,,- ,,, 
1
hz1 e ge l fabri ck 

/~~ 
; 1 ~ (j 

1 I Gewesener 
I fo r tif 1cat or 

1 / Z•ege ls c h la g 

/ 

I 
L__ 

Obr. 2. Mapa Komárna z r . 1876 so situáciou pevnosti a mestských opevnení (Pa
latinallinie) s vyznačením hlinísk, pieskoviska a štrkoviska (podľa m apy Plan der 
Befestigungen von Comorn, 1876, Staatsarchiv Wien). 

Fig. 2. Map of the town of Komárno from 1876 with the fortress and with the 
m unicipal fortifications (Palatinallinie), and with the Jocations of clay p its, san d 
pits, and gravel pits (based on the map Plan der Befestigungen von Comorn, 1876, 
S taatsarchiv Wien). 

dície v recentnom r eliéfe. Rekultivované 
ťažobné jamy a riečne ,ramená po čase 

splývajú s okolitou krajinou, takže pri ich 
identifikácii môžu skôr pomôcť geobota
nické metódy. Najväčším zásahom do prí
r odného prostredia v okolí Komárna bola 
ťažba materiálu a výstavba hrádzí, stavba 
a úpra vy kanálov: a r.egulácia tokov. Na 
území histor ického jadra m esta sa dá 
predpokladať premiestňovanie a hromade
nie veľkého objemu zemného maiteriálu 
a stavebného odpadu najm ä v súvislosti 
s opakovaným zničením alebo poškodením 

mesta p r i zemetraseniach a n eskôr v sú
vis1osti s výstavbou usadlostí, sídlisk, poľ
nohospodárskych a priemyselných stavieb. 
Príkladom zmien reliéfu v yvolaných sta
vebnými úprava mi je napr. pripojenie tzv. 
Mestského ostrova (Städtische Insel) pri 
pravom brehu Váhu k mestskému jadru 
(ob r. 2)- v -nedávnej minulosti alebo p ripo
jenie pevnosti na sútoku Váhu a Dunaj a, 
ktorá je na stredovekých dobových r yt i
nách znázoJ"ňovaná a k o ostrov k mestu. 
Celkový objem závažiek zem iny a staveb
ného materiálu v 1. skupine antropogén-
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nych zmien odhadujeme na 10-12 mil. m 3• 

K 2. skupine antropogénnych zmien 
patria dôsledky stavebnej aktivity v sú
vislosti s výstavbou a prestavbami roz
siahleho fortifik.ačného systému, komár
ňanskej pevnosti (pri sútoku Váhu .a Du
naja) a mestského opevnenia. Pevnosť 

vznik1a z pôvodne starého hradu, roku 
1541 bola rekonštruovaná na protitureckú 
pevnosť. V 17. stor,očí s.a vybudovala n ová 
pevnosť, chránená predsunutýrni pevnôst
kami a hvie2Jdicovitým opevnením spoje
ným so s tarou pevnosťou. Mestské opevne
nie, budované dlrnlo Komárna v 17. až 19. 
storočí, bolo zosilnené početnými delovými 
baštami, .bastiánmi a kazetami a neskôr na
pojené na obranný systém pevnosti (ob r. 2). 
Pôvodne protiturecký fortifik.ačný systém 
je najvýznamnej šou histo rickou s tavebnou 
pam iatko u m esta (základy boli postavené 

-í~ 
PÔ VODNY TE RÉN 

už v 8. storočí) . Vonkaj ší systém opevne
n ia s dominantnými a veľmi dobre zacho
vanými baštami, ktoré sú zjavné v každej 
topografickej mape, obkolesuj e celé mesto. 
Táto tzv. Palatínov.a línia (obr. 2) bola do
stavaná roku 1810. Komplex vymenova
ných v ojenských stavieb si vyžiadal pre
miestnenie enormného množstva zemného 
materiálu. Najväčší objem stavebných ne
rastných surovín (zeminy rôzneho d ruhu 
s odhadovaným objemom 12-15 mil. m 3) sa 
zväčš.a ťažil v t esnej blízkost i (vodné prie
kopy) .a t ehliarsky materiál na výstavbu 
múrov pravdepodobne pochádzal z r ôz
nych hlinísk v bezprostrednom okolí. In
tenzívne sa zrejme využívali na jmä hli
niská na východ od Váhu (geweseiner fo rti
ficator - Ziegelschlag; obr . 2). Mohutnosť 
stavieb dobre vyniká z nákresu priečnych 
rezov bastiónmi a vodnými priekopami na 

100 200m 

Obr. 3. Priečne rezy bastiónmi, pevnôstkami, vodnými priekopami a obrannými val
mi na rôznych m iestach Palatínovej línie (podľa vojenskej dokumentácie z r. 1880, 
Staatsarchiv W ien). často sa dajú rozoznať 2 až 3 generácie stavieb (sú vyznačené 
šikmou šrafou). Celkový ob jem premiestneného zemného materiálu a stavebných 
konštrukcií sa dá odhadnúť podľa vyznačených plôch na priečnych rezoch (1000 až 
3000 m2). 

F ig. 3. Cross-sections of bastions, fortresses, moats, and of protective mounds through 
various locations of the P alatín line (according to the military documents from 
approx im ately 1880, Staatsarchiv Wien) . Tw o to three generations of constructions 
(marked by diagonal hatching) can be distinguished. The to tal volume of transported 
earth m aterial an d buildin g constructions can be estimated from th e m arked 
(hatched) areas in the cross-sections (1 OOO to 3 OOO m 2) . 
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rôznych miestach Palatínov€j línie (obr. 3). 
Okrem fortifikačného systému medzi Vá
hom a Dunajom pozostatky rozľahlých 

stavieb strategického charakteru nachá
dzame aj na ľavej strane Váhu, pr€d vy
ústením do Dunaja (obr. 2). Zastavaná 
plocha tu podľa odhadu z r . 1876 presa
hovala 0,25 km2• Dnes sa tieto časti opev
n enia nedajú z recentnej topografie vždy 
spoľahlivo identifikovať . 

Okrem antropogénnych prejavov vac
šieh o rozsahu si pozornosť zasluhujú aj 
relikty historického osídlenia rozptýlené 
na viacerých miestach Komárna. Na úze
mí dnešného mesta bolo podľa evidencie 
SÚPSOP v Komárne zaznamenaných 
12 arch€ologických lokalít - zvyškov 
stavieb la,ténskeho (Nová Stráž) a keltského 
osídlenia (Komárno) a a rcheologických 
n álezísk z obdobia 7. až 12. storočia. Ploš
ný rozsah niektorých lokalít presahuj e 
1 km 2• 

Vplyv súčasných antropogénnych zmien na 
inžinierskogeologické prostredie 

K väčšine antropogénnych činností, kto
ré sme zaradili v predchádzajúcej kapitole 
k 1. skupine, dochádza aj v súčasnosti, 

lenže druh a int,enzita pôsobenia sú úmer
n é novým sociálno-e konomickým podmien
kam , n ajmä novej technológii. Nižšie uve
dieme prehľad tých druhov antropogén
n ych zmien, ktorých vplyv na inžiniersko
geologické p rostredie sa líši svo jou pod
statou, alebo ich charakter n ebol v minu
losti dostatočne známy . 

K 1. skupine tý ch to nových druhov 
zmien spôsobených aktivitou človeka 

patrí in t enzívna chemická a bakteriálna 
degradácia podzemnej a povrchovej vody 
a ovplyvnenie kvality zrážok. Kontaminá
cia vôd je dôsledkom hlavne vyluhov.ania 
rôznych látok zo zavážok komunálneho, 
p riemyselného a agrotechnického odpadu 
(skládky v opustených materiálových ja-

m ách a st avebných výkopoch najmä v se
vernej a východnej časti m esta) , úniku 
škodlivých látok z kanalizačnej siete, n áh
lej infiltrácie toxických látok a ropný ch 
derivátov p r i havá r iách v závodoch a n a 
1k omunikáciách, ako aj dôsledkom priro
dzeného vsiakovania zr ážkovej vody obo
hatenej o agrochemické substancie v pôd
n om horizonte. Evidencia a m eran ie para
metrov znečistenia , žiaľ , nie sú zatiaľ sys
t ematické a centralizované. Z lá tok pôso
bia cich a gresívne na betónové konštrukcie 
sme najvyššiu kontamináciu podzemnej 
vody zaznamenali v a reáli komárňanskej 

lodenice - 1663 mg SO42 - na 1 1 vody. 
Sekundárne zvýšený obsah SO1,2- nad hod
notu 80 mg/1 sme zaznamenali t ak mer na 
celom území dnešného Komárna. 

Do 2. skupiny novospôsobených zmien 
sme zaradili zmeny fyzikálneho stavu hor
ninového m asívu hlavne v dôsledk u vyššej 
filtračnej rýchlosti podzemnej vody, k u 
ktorej dochádza pri vyšších hydr aulických 
gradientoch počas veľtkých povodní. Z hľa
diska možného ohrozenia stavieb, ako aj 
navrhovan ia zástavby a využitia územia 
pova žujeme za užitočné zistenie miest 
výskytu f iltračných porúch p r i povodni 
v r. 1965. Ako uvádza Zatkalík (1969), fil
tračné por uchy sa prejavovali : p resakova
ním podzemnej vody cez podložie hrádzí 
v miestach depresií starých ramien, mate
r iálových jám a pri chýbajúoom pokryve 
n ivnej hliny, vyplavovaním zeminy, kon 
taktnou su fóziou, výronmi až p retrh nutím 
inta ktného masívu, zmenou konzistencie 
povrchových zemín prevlhčením a roz
m okaním hrádzového telesa (n ajmä na 
vzdušn ej pä te). 

Vplyvom hydrodynamických účinkov sa 
menia aj hydraulické vlastnosti kolekto
ra - piesčito-štrkovitého súvrstvia . Podľa 
Knišku (1969) n ajnepriaznivejšie zmeny 
vznikajú pri opakovanom n áhlom stúpaní 
a klesaní hladiny podzemnej vody, ktorá 
vyplavuje pieskové zrná z v yšších vrstiev 



I. Vo j taško : A ntropogénne zmeny Komárna 65 

smer om dole. Vytvárajú sa t ak m iesta 
s vyšším koeficientom filtrácie . V úrovni 
dlh otrvajúcej hladiny podzemnej vody sa 
m ôžu vytvárať polohy stmeleného piesku 
a štrku, pod ktorými - po odplavení pies
ku - miestami vznikajú menšie či väčšie 

ka verny (Kniška , 1969) . 

v závislosti od vzdutia v zdrži a m ierne 
zmenšenie r ozdielov medzi maximálnym 
a minimálnym stavom. 

Hodnotenie vzťahu antropogénnej aktivity 
a inžinierskogeologického prostredia 

Ovplyvnenie lkvality základových pôd 
(zm enou m echanických vlastností zeminy 
a hydrogeologických podmienok) sa dá 
očakávať v blízkosti hrádzí po výstavbe 
m ilánskych stien (na dunajských h r ádzach, 
n apr. v úseku Kom árno - Nov á S tráž). 

K antropogénnym zmenám r ežimu pod
zemnej v ody dôjde po vybudova ní sústavy 
vodných diel na Duna ji. Predpokladá sa 
trvalé zvýšenie hladiny podzemnej vody 

V množstve dnes existuj úcich metodoló
gií a metód hodnotenia vplyvu an t ropo
génnej aktivity n a prírodné prost redie, 
ktor é využíva jú tak exaktné matematick é 
postupy, ako aj p ostupy expertného odha
du, n ájdeme i r elat ívne jednoduché sché
my párovéh o hodnotenia na základe vhod
ne volených k ritér ií. Prehľad rôznych dru
hov matíc ·interakcií používaných pri sys
temat ickom posudzovaní v šetkých poten -

TAB. 1 

Standardná matica interak cií antropogénnych aktivít a pr írodného prost r edi a 
T he standar d interaction matrix of anthropogenous activit ies and natural envi ronm en t 

Druhy antropogénnej aktivity 
Parametre inžinierskogeologického 

prostredia 

1 2 3 

1. ochrana územia pred záplavami (stavba + + ± 
hrádzi, milánskych stien) 

2. regulácia vodných tokov, meliorácie, + + ± 
závlahy 

4 

3. skládkovanie odpadov ± 

5 

+ 
+ 

4. rekultivácia územia ± + ± + O 

5. agrotechnické úpravy + O O 

6. ťažba stavebných nerastných surovín + 
7. odbery podzemnej vody - zásobovanie ± 

pitnou a úžitkovou vodou 

8. výstavba sídel a demolácia + 
9. výstavba dopravných systémov + 

10. výstavba hydroenergetických stavieb + 
11. výstavba obranných objektov + 

± + o 

± 
± + 

± + + 
o 

6 7 8 9 

± ± 

± ± ± 
o o 
o ± o ± 
o ± o o 
o + ± 

o ± 

± ± ± 
± ± ± 
+ ± ± 
± ± ± 

+ - komplementarita, - - konkurencia, O - indiferencia, ± - variabilita; 1 -
stavebné nerastné suroviny (výskyt rozsah), 2 - pôdny fond (výskyt, rozsah, kva
lita), 3 - podzemná voda - vodné zdroje (výskyt, rozsah, kvalita) , 4 - reliéf územia 
(charakter), 5 - záplavy (výskyt, rozsah), 6 - seizmická aktivita (výskyt, intenzita), 
7 - veterná erózia (výskyt, intenzita), 8 - vodné toky - smerové usporiadanie, 
splavnosť, hydroenergetický potenciál, 9 - sufózia (výskyt, intenzita), reakcia horni
nového masívu 
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ciálnych vplyvov na jednotlivé zložky ži
votného prostredia v rámci tvorby a hod
notenia rôznych investičných zámerov po
dáva Ríha (1983, s .31) . Na systematické 
zhodnotenie vzťahu rôznych druhov antro
pogénnej a ktivity a parametrov inžinier
s kogeologického prostredia sme zvolili 
štandardnú m aticu interak cií. Pri označení 

vzťahu sa použil jeden zo 4 základných 
druhov interakcií: komplementarita, kon
k urencia, indiferencia a variabilita (tab. 1). 
Párové hodnotenie sa týka územia Komár
na a katalóg činností, resp . paramet rov 
i typ interakcie sme volili n a základe sub
je ktívneho posúdenia, t . j. odborného od
hadu podľa celkovej miery výhod alebo 
užitočno sti. 

Pri dostatočnom množstve kvantitatív
nych alebo semikvantitatívnych údaj ov 
a pri systematickom štúdiu problémov by 
sme sa mohli viac priblížiť k objektívnym 
kritériám, ale predpokladáme, že aj t á to 
jednoduchá schéma hodnotenia poskytne 
inžinierskym geológom, plánovačom a ur
banistom dostatočnú predstavu o štruk
túre základných interakcií medzi antropo
génnou akbivitou a inžinierskogeologic
kým prost redím. 

Z:.:vcr 

Z prehľadu rôznorodých druhov antro
p '.l6énnej činnosti vyplýva, že naj častej 

šími javmi, ktoré sa preja vili v inžin ier
skogeologickom prostredí v m inulosti a ku 
ktorým doch ádza v súčasnosti na území 
K omárna, sú : 

a ) umelá denudácia a umelá akumulá
cia pre javujúca sa v h orninovom prostredí 
a v r eliéfe, 

b) ovplyvňovanie režim u a kvality pod
zemnej a povrchovej vody chemickou 
a bakteriologickou kontamin áoiou rôzneho 
druhu, 

c) zvyšovanie a znižovanie vlhkosti hor 
n ín v dôsledku hydrotechnických úprav, 
zavlažovania a m eliorácie, 

d) zvodnenie a odvodnenie v súvislos1Ji 
s výstavbou a odberom pitnej a úžitkovej 
vody, 

e) sufózia a filtračné poruchy v blíz
ko.c,ti hrádzí. 
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Anthropoget1eous changes of the engineering geological 
environment in the ar.ea of Komárno, Western Slovakia 

Engineering geological environment of the 
town of Komárno is characterized by a low
land relief, the confluence of large rivers 
- Nitra, Váh, and Danube - (Fig. 1), con
tinuous sheet of Quartern ary fluvial sediments 

(mostly gravels overlain by loams and san ds) of 
a total thickness of 8 to 12 m , w hich is also an 
enorm ous groun dwater collector, agricultural 
land of a high quality, occurrence of earth
quakes of a high intensity, frequent floods, 



and occasional wind erosion . F requent 
changes of the hydrographic network are 
typical for the his tory. 

Anthropogeneous interference documented 
by numerous artefacts dated as early as Laten 
a nd Celtic epochs has gradually increased 
with the settlement development in the area. 
The demographic and socioeconomical deve
lopment of the town of Komárno and the 
interests of sovereigns and land-owners were 
r esponsible for various ki°uds of anthropo
geneous acti vi ties, i. e. : 

- dam constructions - since 13th century 
till the systematic hydrotechnical m odifica
tions in the las t century, 

- channel constructions, modifications and 
r egulation of the hydrographic network, 

- fill ing, recultivation and agrotechnical 
modification of field depressions, 

- pit quarrying of building material (gra
ve!, sand , loams), and water consum ption, 

- settlement development and construc
tion of communications starting from dis
seminated archaeologically confirmed locali
ties of the Laten epoch till the p resent con
centrated and extensive areal construction 
act ivity, 

- construction of extensive forti fications, 
towers, town fortifications with bastions, 
walls, baileys, caskets and moats. A complex 
of such fortifications on both sides of the 
Váh river, together with the dominating 
fortress at the confluence of the Váh and 
Danube rivers, and the Palatín line surround-
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ing the town core (Fig. 2) required a trans
port of an enormous volume of earth and 
construction material. The schematic ection 
of t he P alatín line (Fig. 3) shows the appro
ximate extent of changes in the volume of 
the rock mass, and in the surface relief 
(according to an estimate, approx im ately 
12 millions of cubic metres). 

The demographic growth together with 
revolutionary changes in the productions 
sphere and in technology caused also new 
anthropogeneous changes in the n atural 
environment. They include mainly a chemical 
and bacterial degradation of groundwater and 
surficial waters, and their r egimen changes. 
During the flood of 1965, there were for the 
fi rst tíme in detail studied and documented 
the phenomena of subsurface erosion and 
filtration break-down s in the proximity of 
dams in Kom árno. In a connection with the 
construction of w aterworks on the Danube 
river, slight stabilization of groundwater 
levels shall occur . 

The systematic evaluation of relations of 
various kinds of anthropogeneous activities 
and of parameters of engineering geological 
environment is shown in Table 1. The 
standaľd interaction matrix contains the pair 
evaluation on the basis of the qualified 
estimate of total degree of advantages or of 
usefulness. The r elations were evaluated 
according to one of the four basic types of 
interaction, i. e. complementarity, competition, 
indifference, and variability. 
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Z O ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

J. S i k o ra : Príčiny statických porúch Orav
ského hradu (Žilina 26. 2. 1988) 

Oravský hrad je národnou kultúrnou pa
m iatkou a tvorí zachovaný a architektonicky 
m imoriadne pôsobivý súbor historických for
tifikačných ob jektov. Statické poruchy Orav
ského h radu, ktoré sa prej av ujú d obre vidi
teľnými trhlinami v nosných múroch , defor
máciami a sčasti až deštrukciou obvodových 
hradieb, vzbudzovali už oddávna pozornosť. 
Svedčia o tom stavebné úpravy, ktoré zabez
pečovali jednotlivé objekty hradu. Statické 
poruchy sa začali rozvíjať, najmä v oblasti 
a rchívnej veže, už v čase výstavby. Prvé sa
načné opatrenia siahajú až do 17. storočia. 
V poslednom obd obí poruchy dosiahli, najmä 
v JV časti obvodových h radieb, také rozme
ry, že začali vypadávať jednotlivé bloky k a
menného muriva. 

Na objasnenie inžinierskogeologických po
merov a príčin statických porúch Oravského 
h radu sa použil celý rozsah prieskumných 
metód: geofyzika, zvislé a j vodorovné jadro
vé vrty, kopané šachtice, zatažovacie skúšky 
i n si tu a i. , ktoré umožnili pri vzájomnej ko
r elácii overit príčiny porušenia objektu. Inži -

n ierskogeologickým p rieskumom sa zistila 
prítomnosť zastretej svahovej deformá cie 
s _creepov,.tmi formami pretvárania horninové
h o prostredia a taktiež bola zistená znížená 
únosnosť podložia pod základmi niektorých 
objektov. 
Vzhľadom na progresívnosť vývoja de

štrukčných porúch je žiadúca urýchlená reali
zácia sanačných opatrení, o čom sa jednalo 
aj na kontrolnom dni (2. 12. 1987), ktorý zvo
lal Krajský ústav štátnej p amiatkovej starost
livosti a ochrany prírody Banská Bystrica. 

Areál Oravského hradu bol rozdelený n a 
päť stavieb podľa dôleži tosti realizácie saná
cie. Generálnym projektantom a dodávateľom 
na sanáciu spodnej časti hradu je IGHP, n. p., 
závod Žilina. V súčasnom období sú pred 
ukončením vykonávacie projekty (VP) saná
cie prvej a druhej stavby. J e to predovšetkým 
oblasť svahovej poruchy - archívna veža, 
objekty 3. brány, SV a J Z časť obvodových 
hradieb, základy fary, obytnej v eže a Dubov
ského p aláca. P o schválení VP investorom 
<KúšPSOP Banská Bystrica) bude môcť IGHP , 
n. p., závod Žilin a začať komplexné sanačné 
práce na záchranu historických objektov 
v d ruhom polroku 1988. 
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Engineering geological mapping of loess sediments in the Nitra urbani
zation region, Western Slovakia 

Foundation soils in the Nit ra- town urbanization r egion are mainly 
loess sediments. We h ave found that the sediments presented here 
exhibi t variable structural ch aracteristics according to the hypsometric 
level of their origin, and on which m orphological form ations they were 
deposited upon. The loess has already been deteriorated, eroded, and 
t r ansported by a periglacial modelling dur ing warm climatic phases 
of the P leistocene. The recent relief is basically a product of exogenetic 
processes which took place just recently, con tinuing in a sligh tly modified 
form until the presen t time, but of course also suppor ted by endogenetic 
processes. Erosion-accumulat ion forms con tribute to the character of 
loess region so that sometimes a meticulous geomorphological study 
alone can enable to consider w hether loess sediments a re present or not. 
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V rámci edície základných inžiniersko
geologických m áp CSSR bola spracovaná 
dolnonit rianska oblasť, ktorej centrum 
tvorí mesto Nitra. Skúmaná oblasť zaberá 
plochu cca 185 km 2 (obr. 1). Podľa geo
morfologického členenia SSR (Mazúr -
Lukniš, 1980) pat rí sk úmané územie 
k dvom jednotkám. Severovýchodnú, 
menšiu časť zaberá horský m asív Tríbeča, 
severozápadnú a južnú Podunajská pahor
katina. Podrobnejšie členenie, vychádza
júce zo štruktúrnogeomorfologických zna
kov, je zrejmé z obr. 2. 

Predkvartérne podložie tvoria dve geo
logicko-tektoniaké jednotky: tatrikum 
a n eogén Podunajskej nížiny. Tatrikum 
re prezentuje jadrové p:Jh orie Tríbeč, tvo
ren é variskými granitoidmi a obalovou sé
r iou mezozoika. Neogén Podunajskej ní
žiny je zastúpený pliocénnymi sediment 
m i. I de o starší limnický komplex tzv. 
uhoľnej série (pont) a o ,limnicko-fluviál
n y komplex pestrej série, k torý bol z.a.ra
dený do dáku. Uvedené staršie jednot ky 
sú t akmer súvisle zakryté formáciou 
kvartérnych útvarov. Sú to faciálno-gene
tické komplexy .antropogénnych, deluviál
nych, fluviálnych, fluviálno-organogén
nych , p roluviálnych a eolických sedimen
tov. V študovanom území najväčšiu plo
chu zaberajú eolické sedimenty. Zvláštnosť 

ich vývoja, premeny, procesy, k toré sa na 
nich odohrávajú, ich vzťah k ostatným 
kvartérnym sedimentom a predkvartér
nym útvarom je predmetom tohto prí
spevku. 

Osobitosť sprašových sedimentov 

Spraše tvo'ľ.ia veľmi zložitý syst ém cha
rakterizovaný presne určenými podmien
kami sedimentácie. Tento syst ém citlivo 
reaguje na okolité prostredie. Spraš m á 
svoj areá,l, ktorý je podobný živému or
ganizmu, prispôsobujúci sa dan ému geolo
gickému prostrediu. Inžinierskogeologické 

O 2 4 6km 

Obr. 1. Vymedzenie skúmaného územia. 
Fíg. 1. Delimitation of the area of study. 

Obr. 2. Regionálne geomorfologické členenie 
územia. I - Tríbeč: 1 - Zobor, 2 - Jelenec; 
II - Podunajská pahorkatina: 1 - Nitrianska 
pahorkatina, 2 - Žitavská pahorkatina, 3 -
Nitrianska niva. 
Fig. 2. Regionally-geomorphological division 
of the area. 
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vlastnosti spraší záv.isia od klímy, reliéfu, 
vegetácie a iných faktorov. Zistené vzťahy 
majú vysoký stupeň korelácie. Spraš je 
obrazom k rajiny, kde vzn~kala, a je pod
riadená zákonom geologickej zonálnosti. 
Rozšírenie a vlastnosti spraší ako systému 
sa určujú migračnými schopnosťami ató
mov, pevnosťou kryštalochemických, mo
lekulárnych, koloidných a ,iných väzieb 
v hmote, kvantitou a rozdelením vody 
v biosfére, dynamikou a tmosfér y a prí
tokom slnečnej energie. 
Keď chceme študovať spraše, nesmieme 

ich vytrhnúť z k ontextu sedimentogenézy 
kyprých u sadených hornín. Kypré sedi
mentárne horn iny sa t voria za r ôznych 
fyzikálno-geografických, geologických a 
term odynamických p odmienok povrchu 
Zeme. Vznilknuté sedimenty vyzerajú n a 
prvý pohľad ako náhodné, chaotické na
h romadeniny, v skutočnosti však majú 
prísnu zákonitosť. Pod zdanlivo chaotic
kým zložením kyprých hornín sú skryté 
pravidelné systémy. 

Pri terénnom výskume sme zistili, že 
sprašové sedimenty sú v n iektorých pro
filoch vrstvovité. Nachádzajú sa t u vrstvy, 
vrstvičky, šošovky a vložky rôzneho gra
nulometrického zložen ia. Heterogénnosť 

zloženia sprašových profilov poukazuje na 
to, že na ich vzniku sa okrem eoliokých 
procesov podieľajú . aj deluviálne, prolu
viálne a in é procesy svahovej modelácie. 

Tvorba rôznych litologicko-genetických 
typov spraší závisí od klimatickej a geo
grafick,ej zonálnosti, od hyposomatickej 
úrovne územia a pod. študovali sme 
spraše n a území, ktoré v súčasnos ti zväč

ša pred,stavuje pahorkatinovú a tabuľovú 

akumulačno-eróznu kraj inu. Z hľadiska 

paleopedologického patria do panónskej 
provincie (Vaškovská, 1984). Vo vyššie po
ložených oblastiach (okolo 300 m nad mo
rom) maj ú sprašové sedimenty odlišný ha
bitus a variabilnejšie zloženie. 'Dieto sedi
menty sú charakterizovan é degeneráciou 

určitého li tologického znél!ku, ktorý je vý
sledkom zonality klímy alebo sedimentač
néh o prostredia. 

Okre m pr.imárnych spraší, ktoré sú ulo
žené na pahorkatine a tabuliach, sme sa 
v študovanom terén e stretli aj so sekun
dárnymi sprašovými uloženinami, z pri
márnych stanovíšť predovšetkým prolu
viálnymi procesmi premiestnenými na 
mladšie, hlavne t erasové uloženiny. 

Posledné dva druhy sprašový ch sedi
mentov majú odlišnú vnútornú stavbu, 
väčšie percent uálne zastúpenie ílovej hm o
ty a väčšie m nožstvo hydroxidov, k toré sa 
vyzrážali počas kolísania h ladiny podzem
nej vody, resp. väčšou zrážkovou činnos

ťou. Vaľiabilnosť sprašových sedimentov 
a ich rôzne litologicko-genetické typy spô
sobili pri ich zatrieďovaní váhavosť, ba 
v niektorých prípadoch i bezradnosť mno
hých geológov, k torí sa špeciálne kvartér
nymi sedimentmi n ezaoberajú. J edni ich 
zatrieďujú k sprašiam, iní k povodňovým, 

resp. deluviálnym hlinám (podľa prevlá
dajúcich zna kov t ej -ktorej genetickej sku
piny) . Dosť často sa stáva, že sú opísané 
bez u dania genézy, nemôžeme sa preto di
viť, že pri št údiu archívnych materiálov 
sme sa v Geofonde stretli s rôznymi ná
zvami spomínaných usadenín. 

Úložné pomery spraší 

~ a jjednoduchšie úložné pomery majú 
spraše sedim entované na mierne zvlne
nom, skoro rovnom reliéfe pahorkatín, na 
tzv. tabuľových štruktúrach. Tu sú spraše 
a fosílne pôdne komplexy rozšírené n a 
väčších plochách, uložen é subhorizontálne. 
Jednotlivé litologicko-genetick é t ypy za
chovávajú viac-menej rovnakú mocnosť na 
väčšie vzdialenosti. Zriedkavejšie je nasa
dzovanie, resp. vykliňovanie v rstiev. 
Vzhľadom n a rovinatý t erén v t eplejších 
klimatických fázach bola t u činnos ť sva
hovej m odelácie (ron , soliflukcia a pod .) 
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veľmi obmedzená, dochádzalo len ku 
kľudnému zvetrávaniu a vzniku pôd in 
situ. Pôdne komplexy na týchto morfolo
gických tvaroch sú málo členité, malej 
h rúbky, lebo neobsahujú alochtónny m a
teriál. 

Hádam najkomplikovanejšie úložné po
mer y majú sprašové komplexy v riečnych 
dolinách na terasových stupňoch a na na
k lonených svahoch. Na týcht o morfologic
kých tvaroch terénu spraš v každej pra 
šovej fáze predovšetkým eróziou vyrovná
vala nerovnosti terénu vytvorené pred
chádzajúcim odnosom. Usadzovala sa tak 
dlho, pokiaľ povrch akumulácie nevytvo
ril plynulú svahovú krivku. Spraše po
stupne pokrývali a vyrovnáva]i jednotlivé 
terasové stupne. Pri viacnásobnom opa
kovaní sprašových fáz počas pleistocénu 
sa vytvorila akási šupinovitá alebo t ele
skopická (ako ju nazval Kukla, 1961) stav
ba sprašových pokryvov. Na tejto stavbe 
sa významnou mierou podieľajú aj sva
hové prooesy, predovšetkým plošný zmyv, 
ktorý spôsobuje, že horizonty fosílnych 
pôd v nižšie položených častiach dolín, 
t. j. bližšie k údoJnej nive, majú veľkú 
mocnosť a sú bohato členen é. Tvoria akési 
polycyklické pôdne komplexy. Vo vyššie 
položených častiach svahov sú v priestore 
odnosu slabo zachované alebo úplne ode
rodované, prípadne sa z nich zachovali len 
horizonty vápenatých konkrécií. V tele
skopickej stavbe sprašových pokryvov sa 
často stretávame s nerovnomerne vyvinu
tou hrúbkou litologicko-genetických ty
pov. Jednotlivé vrstvy sa od miesta 
k miestu menia, vykliňuj ú, resp. nasadzu
jú. Preto sú t u veľmi časté stratigrafick é 
hiáty a diskordancie, vyvolané predovšet
kým svahovou modeláciou (Šajgalík -
Modlitba, 1983). 

Ešte väčší priestor p r e svoju činnosť 

majú svahové p rocesy pri t zv. úvalino
vom type sprašovej sedimentácie. J e to 
t aký typ usadzovania , kde sa sprašový 

komplex tvorí v podmienkach úvalín, kto
ré sú vytvorené v samotných sprašových 
pok ryvoch, niekedy aj v predkvartérnych, 
najčastej šie neogénnych sedimen toch. Na 
dnách úvalín nachádzame obyčajne mo
hutne vyvinuté, predovšetkým intergla
ciálne, resp. interštadiálne litologicko-ge
netické typy premiestnené plošným zmy
vom. Smerom k okr a jom úvalín dochádza 
k postupnému vykliňovaniu týchto h ori
zontov, ako sme to mohli pozorovať napr. 
na hlinisku tehelne Nitra-Čermáň (obr. 3). 

Obr. 3. Bývalá tehelňa Nitra-Cermá1'í. s bohato 
členeným i fosílnymi pôdnymi horizontmi 
(v strede obrázku). 
Fig. 3. Former brickworks Nitra-Čermáň with 
richly stratified fossil soil horizons (in the 
centre of photograph) . 

Uviedli sme len niekoľko charakteristic
kých typov stavieb sprašový ch komplexov, 
k toré sa najviac vyskytujú v n ížinách, 
resp. v pahorkatinách nielen v Nitrianskej 
pahorkatine, ale v celej Poduna jsikej ní
žine. Už aj z toho vidno, že stavba spra
šových komplexov je rôzna, a preto budú 
rôzne aj ich inžinierskogeologické vlast
nosti. Heterogénnosť týchto sedimentov 
vo vyššie položených oblastiach, ako je 
300 m . n . m. , sa zvyšuje nielen st riedaním 
spra šových h orizontov s fosílnymi pôda
mi, ale aj prechodom, nadväznosťou, resp. 
st r iedaním so svahovými sedimentmi rôz-
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n eh o charakteru a granu1ometrick ého zlo- chod fluviálnych sedimentov do sprašo
ženia. vých sedimentov, čo vyplýva z ich gene

tických aspektov. 
Vzťah spraší k ostatným sedimentom 

Tam, kde sú spraše uložené n a skalných 
h orninách, ležia bezprostredne na nich s o 
zja vno u diskordanciou a ostrým ohraniče
n ím . Vzhľadom na mor~ologický charak
t er týchto skalných hornín, ktoré majú 
obyčaj ne bra,lový charakter so strmými 
sklonmi svahov, je sprašová pokrývka na 
nich malá. Sú to len akési denudačné 

zvyšky (obr. 4) . 
V te rénoch, kde podložie sprašových ze

m ín tvoria poloskalné horniny, predovšet
kým neogén, sa na báze spraší vytvorila 
zvetraninová pokrývka, či už „in situ", 
alebo v alochtónnej pozícii. V niektorých 
prípadoch je dosť ťažko identifikovať, či 

sa jedná o rezíduá najstarších fosílnych 
pôd, alebo či sú to zvetr aniny, p retože hra
n ica m edzi sprašami a týmito hlinami nie 
je ostrá. Sprraše uložené na riečnych tera
sách tvor ia viditeľnú hranicu , ktorá ich 
oddeľuje od fluviálnych sedimentov. V nie
k torých prípadoch sa zistil badateľný pre-

Obr. 4. Denudačné zvyšky spraší, k toré Ježia 
diskordantne na vápencoch. 

Fig. 4. Denudation remnants of loesses, which 
lie discordantly on limestones. 

Smerom do pohorí a vo ·vyšších hypso
metrických ú rovniach sú spraše p rikryté 
rôzne mocnými svahovými sedimentmi 
rozličnej petrografickej st avby a gran ulo
metrického zloženia. 

Morfológia sprašových terénov 

Predkvartérny r eliéf, vytvoren ý št ruk
túrno-tektonickými pomermi, bol pôvodne 
prikrytý morfologicky mono tónnym spra
šovým pokryvom, ktorý maskoval disek
ci u št ruktúrno-tektonického reliéfu, a k o 
i starších geodynamických procesov. Tento 
morfologicky monotónny sprašový pokryv 
nemal dlhú trvácnosť, pretože za t eplý ch 
klimatických fáz ho rozrušova la a pre
miestňovala perig,laciálna modelácia . 
Akumulačné, ako i erózne formy tejto 

periglaciálnej modelácie sú zachované 
niekde viac, niekde menej, pretože mnohé 
boli v mladších obdobiach premodelová
vané. Erózia na sprašiach prebieha s veľ
kou intenzitou i v súčasnosti. Môžeme to 
sledovať už i počas 'krátkeho časového 

úseku. 
Najbežnejším geodynamickým procesom 

súčasnos ll je plošná erózia (zmyv). Robí 
veľké starosti p redovšetkým poľnohospo
dárom. 1ntenzita tý chto p rocesov p riamo 
závisí od sklonitosti územia, dÍžky, fo rm y 
svahov, ich expozície a pod. Na študova-

• nom území sa plošný zmyv n ajinten zív
nejšie prej av uje v členitejších častiach 

Zálužianskej a Zi tavskej pahork atiny. 
V rôzne exponovaných svahoch pah orka
tín sa jej vplyv prejavuje diferencovane. 
Košlálik (1974) poukazuj e, že plošná eró
zia sa prejav uj e už pri 3-4° sklonu sva
hu. Jej činnosť sa odr áža v zmene stavb y 
pôdneho profilu, v odnášaní častí pôdneho 
profilu, resp. celéh o p rofilu až do podlo
žia. Intenzívn ejšie sa táto plošná erózia 
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Obr. 5. Drobné náplavové kužele zložené zo 
sprašového materiálu ako výsledok plošného 
zmyvu. 
Fig. 5. Minute aggradation cones composed of 
loess material, resulting from an areal rain 
splash. 

prejavuje pri odlesňovaní pahorkov, 
hlbokej orbe, búrkových dažďoch, pri jar
nom topení snehu a pod. Najviac postihuje 
konvexné časti svahov, ktoré sú expono
vané na juhozápad. Na týchto svahoch je 
pôdny profil skoro úplne zmytý a na po
vrch vystupujú sedimenty pôdneho sub
st rátu, t. j. spraší. Na podnoží svahov sa 
tvoria drobné náplavové kuželíky (obr. 5) 
a na dnách dolín sa akumulujú pôdne se
dim enty. Óastým javom na svahoch sú po
m erne husté plytké ryhy, tiež dôsledok 
plošného zmyvu. Vývoj plošného zmyvu 
počas kvartéru možno dobre dokumento
vať n a tehelni Nitra-Čermáň, kde s.a daj ú 
pozorovať niekoľko metrov hrubé vrstvy 
pôdnych sedimentov, k torých tvorba pre
bieh ala počas poslednej medziľadovej 

doby, r esp. v posledných int erštadiáloch. 
Vertikálna výmoľová činnosť má v po

rovnaní s plošným zmyvom m enšie plošné 
rozšírenie, ale z,ato vytvár a práve pr e 
spraše charakteristické erózne fo rmy. 

Charakteristickou eróznou formou 
v sprašiach sú hlboké erózne ryhy, vý
mole, ktoré majú tvar veľkého písmena U. 
Vyskytujú sa obyčajne na mohutných 

sp rašových pokryvoch. Tam, kde je malá 
mocnosť spraší a horniny podložia sú viac 
odolné vo či eróznym p rocesom, resp. tam, 
k de sa vyskytujú sp raše so značným % 
ílovej frakcie, má výmoľ tvar písmena V. 
Nachádzaj ú sa a j kombinované výmole : 
v horno m úseku tvaru V, v dolnom ú eku 
tvaru U. 
Počiatočné štádium výmoľov a úvozov 

s.a vy tvára obyčajne vznikom poľnej ces
t y. Koľaj e poľných ciest slúžia ako trati
vody prívalových vôd, ktoré cestu veľmi 
rýchlo vymývajú, až ju úplne znehodno
tia a z bývalej poľnej cesty vzniká hlboký 
výmoľ. Tento p roces s.a dej e veľmi rýchlo, 
zvlášť pri búrkových lejakoch. 

Morfologicky významnou formou sú su
fózne zjavy. Majú charakter lievikovitých 
de presií, v kto rých sa hlavne v zime zhro
mažďuje sneh. Na jar s.a pomaly topí 
a voda p res-akuje až na nepriepustnú bázu 
spra ší, čím dochádza k pomalému poru
šovaniu štruktúrnej väzby spraší a k pre
padávaniu územia. Ak sa dno toh to lie
vika zakolmatuje, čo sa stáva veimi zried
kavo , vytvorí sa výrazná bezodtoková de
presia podobná závrtu. Oveľa častejšie si 
ale tieto vody vytvoria „privilegované" 
cesty a v smere gravitácie odtekajú pod
zemným kanálom, resp. kanálmi do údol
nej nivy. Strop t ýchto kanálov sa po
stupne p repadáva a konečná m orfologická 
forma je tiež výmoľ. 

Erózne fo rmy u dávaj ú geomorfologický 
charakter sprašovej krajiny. Niekedy stačí 
len dôkla dné geom orfologické štúdium, 
a by sme m ohli usudzovať o prítomnosti 
sprašových zemín v t om-ktorom území. 
Dnešný r eliéf je v podstate produktom 
exogénnych geologických procesov prebie
haj úcich v nedávnej m inulost i a pokra
čujúcich v mierne modifikovanej fo rme a j 
dnes, samozrejme za spolupôsobenia endo
génnych p rocesov. Reliéf preto indikuje už 
pri zbežnom pohľade základný charakter 
vývo ja daného územia. Reliéf predovšet-
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kým tabuľového a pahorkat inn ého typu je 
charalkter izovaný sústavou chrbtov a me
dzi nimi prebiehaj ú cich dolín. Povrch je 
pom erne vyrovnaný, bez výrazných výš
kových anomálií. Naj rozšírenejšou skupi
nou dolín sú suché, resp. polosuché peri
glaciálne úvalinovité doliiny so svo jrázny
m i znakmi : V pozdÍžnom profile má horná 
časť doliny krátky úsek so silne uklo
n eným dolinným záverom prechádzajú
cim do plytkej úvaliny, alebo sa r ozvet
vuje n a viacero krátkych strmo u klone
ných dolín prechádzajúcich znovu do úva
lín . Stredná časť sa vyznačuje veľmi 

m iernym sklonom, ktorý sa zvyšuje iba 
v dolnej časti pri vyústení. Dná týcht o 
dolín sú v detailoch rozdielne, v závislosti 
od toho, či sú trvale suché, alebo cez ne 
občas preteká voda, prípadne sú stálymi 
m alými tokmi. Trvalo suché doliny maj ú 
dná viac vyrovnané, korytovit•e prerunuté, 
najmä po prudkých lejakoch zap}nené 
splachmi z priľahlých strání. Polosuché 
doliny oo vyznačujú výrazným úvalinovi
tým - korytovitým dnom. Za trvalejších 
dažďov v nich vznikajú krátkodobé toky. 
V dolinách s trvalým tokom sa vytvoril 
obyčajný, plytký (1-3 m hlboký) zárez. 
Priečne profily periglaciálnych dolín 

majú t iež svojrázne znaky podmienené 
hlavne orientáciou dolín voči svetovým 
stranám. Podľa t oho sú symetrické alebo 
asym et r ické. Symetrickými priečnymi pro
fi lm i sú charakterizované doliny smeru 
SZ-JV, aj keď miestami pozorovať mier
nu asymetriu so strmšou dolinou, oriento
van ou na J Z. Tieto doliny sa vyznačujú 
konvexno-konklávnymi stráňami, ktoré 
pozvoľne prechádzajú do dnových častí, 

resp. chrbtov. Na oboch st ranách dolín 
sú hojne rozšírené úvaliny, buď jednodu
ché alebo rozvetvené. V sprašových úze
miach (pa horkat inách) sú veľmi r ozšírené 
a symetrické doliny naj častejšie smeru 
S-J , Z- V, ale aj iné. Asymetria týchto 
dolín nie je podmienená štruktúrou zemi-

ny, ale je výsledkom klímy, ktorá pod
mieňuje nerovnaké n ahr ievanie strání 
rôzne exponovaných voči slnečnému žia
reniu, a tým i rozdielnej intenzity pohybu 
zeminy a JeJ odnosu v periglaciálnych 
podmienkach . Zatiaľ čo p ozdÍžny profil 
asymetrický ch dolín je zhodný so sy
met r.ickými dolinami, v priečnom profile 
s ú nápadné rozdiely. Mierne stráne sú 
plošne rozľahlejšie, s miernejším sklon om 
a s plynulým prechodom do dnový ch 
a chrbtových častí. Povrch týcht o strání 
je hladký, na m nohých miestach s dlhými, 
p lytkými úvalinami, vo vrchnej časti oby
čajne rozvetveným i. Strmé stráne sú na
p roti tomu krátke, s pomerne ostrým pre
chodom do dnovej a vrcholovej časti. Tie
to stráne majú m alý pokryv spraší. 

Záver 

Z uvedeného vyplýva, že sprašový po
kryv nie je homogénny, ani jeho členenie 

nie je všade rovnaké. Niekde sa sprašové 
pokryvy vyskytujú ako bohato členené 

k omplexy, či u ž stratigraficky alebo lito
logicky. Na iných miestach vystupujú zase 
monotónnejšie, resp. m álo členené spra
šové sedimenty. Nezáviselo to len od di
sekcie predkva rtérneho reliéfu, a-ls aj od 
vplyvu klimatických pomerov, smeru 
vetra, stanovištný ch pomerov svahov, r ôz
nej intenzity slnečného žiarenia, od inten
zity strieda vého zamŕzania a rozbrieda nia 
materiálu atď. 

Tieto zákonit osti sediment ácie si t reba 
ozrejmiť nielen zo stratigrafického, ale aj 
z inžinierskogeologického hľadiska , aby 
stavebný inžinier vedel, s a kými litolo
gicko-genetickými typmi spraší sa môže 
na tých-ktorých m orfologiokých t varoch 
stretnúť. Analýzou úložných pom erov sa 
ukázalo, že rozdielnosť vnútornej stavby 
sprašových komplexov závisí aj od vzťahu 
m orfologickej pozície podložia a vzdiale
n osti deflačného priestoru. 
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Engineering geological mapping of loess sediments in the Nitra 
urbanization region, Western Slovakia 

In the Nitra-town urbanization region 
(Figs. 1 and 2) which belongs to two morpho
logical units, i. e. the Tríbeč massif and the 
Podunajská pahorkatina hills, t he formation 
soils are predominantly formed by loess se
dimen ts . We have foun d that the presented 
sediments exhibit v ariable structural charac
ters depending on t he hypsometric level of 
t heir origin, and on morphological formati ons 
upon which t hey were d eposi ted. In t he 
c ourse of the field engineering-geological 
mapping we found that loess sediments are 
strikingly stratified in some profiles. Here, 
l ayers stratula, an d lenses of variable granu
lometrie composition are present. The hetero
genesis of their composition documents that 
their origin is not only due to eolian processes 
but also due to deluvial, proluvial, and other 
p rocesses of slope modelling. Besides primary 
loesses which a r e deposited on hilly and 
table lands also secondary loess sediments 
occur. These w ere transported from their 
primary locat ions mainly onto younger ter
races by p roluvial processes. 

A mode of deposition of loesses is different 
depending on the depositional environment, 
i. e. whether they were deposited on a gently 
undulating table land or in t he river valleys 
and on t heir slopes. On the table land loessses 
are deposited subhorizontally with a small 
thickness of foss il soils. On the slopes of river 
v alleys wher e processes 6f erosion and accu
m ulation repeated several times a flaky tex
t ure of loess sheet was developed containing 
richly stratified horizons of fossil soils in 
lower parts of the v alleys, i. e. close to the 
alluvium. 

The pre-Quaternary relief w hich was 

formed by structurally tecton ic processes was 
formerly cover ed by a morph ologically mono
tonous loess sheet which masked a dissection 
of t he structurally tectonic relief as w ell as of 
older geodynamic processes . The p resent 
relief si basically a product of exogenetic 
geological p rocesses which h ave continued in 
a slightly modified form until present t ime, 
of course a ccomp anied by endogenetic p ro
cesses. Erosion-accumulation forms, such as 
deep U -shaped erosion gullies, suffosion phe
nomena, fla t proluvial cones (Fig. 5) , and 
a characteristic terrain relief indicate the 
basic evolu t ion character of loess regi on 
al ready at first look. Prevailingly t able 
land and hilly type relief is charac
terized by a system o.f ridges separated by 
d ales. The surface of r elief is relatively gentle 
an d smooth without any elevation anomalies. 
The m ost freq uent group of dales includes 
dry or semidry periglacia l wide shallow 
valleys. T he b ottom of dry valleys is more 
or less even and channel-bend, f illed with 
a rainsplash sediments. The semidry v alleys 
con t a in a ch annellik e bottom. A shallow 1 to 
3 m deep cu t has usually developed in the 
persistently drained valleys. 

It is also important to explain all the laws 
of sedimentation and of the following changes 
of the loess sheet from the engineerin g geo
logical - point of view. A n ana lysis of modes 
of deposition has shown that t he loess sheet 
is n ot homogeneous, and t hat t he variations 
of interna! text ure of loess complexes also 
depends on the r elation ship of m orphological 
position of t he basement with the distance 
of deflation a rea . 
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Engineering geological conditions and the environment in the Michalovce 
area, Eastern Slovakia 

The area a round the town of Michalovce shows a complex geological 
structure. The Paleogene and Neogene tectonically considerably disturbed 
basement is covered by the Quaternary (eluvial, deluvial-eluvial, delu
vial-eolian, proluvial, and fluvial) sediments of large thickness. 

The u rban development which is taking place here at present has an 
unfavourable effect on the environment, i. e. occupat ions of agricultural 
land, problems with dumping sites fo r constructional and municipal 
w aste, pollu tion of the atmosphere and groundwaters, soil devastation 
by unsuitable construction interventions, mining of mineral r aw mate
r ials, and by unsuitable regimen of agricultural activities. 

F rom the geological poin t of view there are suitable sites for situating 
dum ps of a solid municipal w aste, here. 

V súčasnej dobe predstavuje oblasť Mi
chaloviec jedno z významných centier 
priemyselnej a občianskej výstavby na vý
chodnom Slovensku a vďaka Zemplínskej 
šírave tiež významné rekreačné centrum. 

Vzhľadom na rozsiahlu výstavbu požadujú 
stavebné organizácie kvalitné geologické 
podklady ovplyvňujúce spôsob a v koneč
nom dôsledku i finančnú náročnosť na 
jednotlivé stavby. Z toho dôvodu sa v ro-
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koch 1981-1984 vykonal v uvedenej ob
last i r ozsiahly inžinie rskogeologioký prie
skum, výsledkom k torého bolo komplexn é 
z hodnotenie územia s rozlohou cca 126 km2. 

Morfológia územia 

Územie širšieho okolia Michaloviec sa 
n achádza na hranici Vihorla tu a severné
h o okraja Východoslovenskej nížiny. 
Väčšia časť t ohto územia má plochý, 

rovinný reliéf. V údolnej nive Laborca, 
ktorý s niekoľkými menšími prítokmi od
vodňuj e celú oblasť, sa dajú odlíšiť 

m eandre a mŕtve ramená. Ich väčšie 

m nožstvo sa nachádza severne od Micha
loviec (obr. 1). Aktívne meandre a ra
m ená sa nachádzajú v t esnej blízkosti 
v odného toku . V o väčšej vzdialenosti od 
neho vypíňa mŕtve ramená naplavená 
hlina a v krajine sa pre javujú ako pre
t iahnuté depresie. V blízkosti Laborca se
v erne od Michaloviec sa nachádzajú roz
siahle, t . č. už m álo využívané št r koviská, 
ktoré v čase vyššieho vodn ého stavu za
plavuje voda. 

Brehy Laborca majú tvar charakteris
tický pre st redný až dolný tok r iek. Se
verne od Mich aloviec sú brehy nižšie, 
(1- 2 m), plynule stúpajúce od vodnéh o 
t oku. Južne od Michaloviec sú oproti tomu 
st rm é a ž zvislé, pomerne vysoké (3-4 m) 
a na mnohých miestach (hlavne v oblú
koch) ich porušuje bočná er ózia. 

ú dolnú nivu Laborca lemuje od SV pa
horkatinný stupeň, ktorý tvorí mierne 
zvlnený terén plynule stúpajúci k pohoriu 
Vihorlat. Východne od údolnej .nivy La
borca, m edzi Michalovcami a Zbudzou, 
vystupuje morfologicky výrazný terénny 
stupeň t zv. zbu dzianska t erasa (obr . 1). 
Povrch terasy je takmer r ovinný, smerom 
na východ p rechádza do mierne zvlneného 
terénu. V bezodtok ových depresiách sa 
vytvorili močiare, miestami až jazierka 
s voľnou vodnou hladinou. 

Bližšie k pohoriu Vihorlat , medzi obca
mi Trnava pri Laborci a Vinné, sú mor
fologicky významným prvkom n ápla vové 
kužele (obr. 1) , ktorých p ovrch je členený 
početnými vodnými t okm i stekajúcimi 
z pohoria. 

Obr . 1. Schematická inžinierskogeologická 
mapa okolia Michaloviec. 1 - predkvartérne 
podložie v hlbke < 1 m, 2 - deluviálno-elu
viálne sedimenty, 3 - sedimenty tzv. zbu
dzianskej terasy (deluviálno-eolické nad te
rasovými fluviálnymi sedimentmi), 4 - flu
viálne sedimenty, 5 - mŕtve ramená vo flu
viálnych sedimentoch Laborca, 6 - prolu
viálne sedimenty v náplavových kužeľoch. 

Fig. 1. Schematic engineering geological map 
of the surroundings of the town of Micha
lovce. 1 - pre-Quaternary basement at 
a depth of < 1 m, 2 - deluvial-eluvial sedi
ments, 3 - sediments of the so called Zbudza 
terrace (deluvial-eolian and terrace fluvial 
sediments) 4 - fluvial sediments, 5 - dead 
channels in the fluvial sediments of the La
borec river, 6 - proluvial sediments in the 
alluvial fans. 
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Pohorie Vihorlat m á typickú stratovul
kan ickú stavbu, kitorá výrazne podmie
ňuje jeho morfologickú modeláciu. V ob
lastiach tvorených odolnými efuzívami sa 
vytvárajú st rmé svahy, m iestam i aj bral
naté fo rmy. V častiach t vorených pyro
klastikami sú t vary m iernejšie, zaoblenej
šie. Vzhľadom n a to, že väčšinu vrcholo
vých častí pohoria tvovia pevnejšie .efu
zíva, ktoré zvetrávajú pomalšie ako pyro
k lastiká, na mierne modelovaných svahoch 
sa pod n imi nachádzajú relikty týchto efu
zív vo form e rôzme veľkých (0 30 cm -
1 m 3) balvanov. Na miernych svahoch se
verozápadne od Vinného a v niektorých 
vrcholových častiach pohoria sa zachovali 
lávové prúdy. Vzhľadom na pokročilé štá
dium zvetrávania sa však rozpadli na rôz
ne veľké balvany, takže iba celkový cha
r akter usporiadania týchto balvanov nám 
d áva obraz o pôvodnej veľkosti a podobe 
lávového prúdu. 

Trvalé i občasné vodné toky stekajúce 
z pohoria sa vzhľadom ma charakter pre
rezávaných sedimentov a hornín zarezali 
do podložia rôzne hlboko. Západne a se
verozápadne od Trnavy pri Laborci sa vy
t vorili početné, pomerne úzke, rôzne hlbo
ké (0,5-4 m) er ó:zme r yhy. Väčšina týchto 
rýh je väčšiu časť rok a suchá a slúži n a 
odvád:zian,ie zrážkov;ýth vôd po- intenzív
nych zrážkach, pri k torých dochád:zia aj 
k ich výraznejšiemu prehlbovan iu a r oz
širovaniu. P ri ich vyústení do voľnej kra
jiny sa vytvorili me nšie, m orfologioky 
málo výrazné náplavové kužele. V územ í 
severne od obce Vinné sú erózne r yhy 
širšie, menej hlboké (do 2 m ) a erózia 
v n ich prebieha pomaly, pretože vymý
vacia a unášacia schopnosť prú diacej vody 
sa triešti na balvanovitej výplni dna 
týchto rýh. 

Výrazným morfologickým p rvkom ty
pickým pre n eogénne sedimentáirno-vul
kanick é oblasti sú izolované vulkanity. 
Vytvárajú morfologicky n ápadné vyvýše-

niny v okolitom, prevažne r ovinatom te
réne (kopec Hrádok n a severnom ok raji 
Michaloviec). 

lnžinierskogeologické pomery 

Územie m á zložitú geologickú stavbu, 
na kt-orej sa v rôznej miere podieľajú hor
niny a sedimenty paleogénu a neogénu 
prekryté sedimentmi k vartéru. Predkvar
térne podložie rozčlenili početné zlomové 
systémy (smeru SZ-JV, JZ-SV) n a nie
koľiko tekton ických jednotiek (strážska de
presia, micha1ovská hrásť, podvihorla tská 
depresia; Ma tej ka et al. , 1964). Tektonick á 
,aktivita na týchto zlomových systémoch, 
ktorá v priebehu neogénu podmienila a j 
intenzívnu vulkanickú činnosť , neprestala 
ani v priebehu kvartéru. V súčasnosti t u 
dochád:zia k pohybom poklesového charak
teru (Mazúr et al., 1980). 

Paleogén (vrchný eocén). Vyskytuje sa 
v pomerne malom rozsahu na j edinej 
lokalite severovýchodne od Trnavy pri 
Laborci (kryha rozmerov cca 300 X 800 m) . 
Paleogénne sedimenty zastúpené hnedý
mi ílovcami, pieskovcami a čiernymi váp
nitými slieňovca.mi sú prekryté proluviál
nymi a deluviálnym i sedimentmi m ocn osti 
3-9 m . Prítomnosť sedimentov t ohto 
útvaru predpakladáme ako dôsledok tek
t anických pohybov, ktorými m ohli byť 

vyzdvihnuté z hlbších častí panvy (Wa
nieková et a l., 1984). 

Neogén (vrchný t or tón - p liocén). Pred
stavuj e naj väčšiu časť predkvartérneho 
podložia. Vyvíjal sa v dvoch odlišných 
vývojoch - v sedimentárnom (oblasť Vý
chodoslovenskej nížill1y) a vulkan ickom 
(oblasť pohoria Vihorlat) . V rámci sedi
mentárneho vývoja vznikali rôzne sedi
ment á11I1e fácie (detritické súvrstv:ie a pe
Htická fácia vrchného morského tortónu, 
rotaliová subzóna - vrchný vysladený 
tortón, brakický sarmat, spodný - vrch
ný pliocén), počas ktorých sedimentovali 
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p reva:ž!lle pestré íly, pieskovce, menej zle
pence, tufy, tufity. Ojedinele (v okolí 
Zbudze) sa v nich vyskytujú soľonosné 

vrstvy. V priebehu vulkanického vývoj a , 
ktorý prebiehal sucasne, sedimentovali 
jednak pyroklastiká (v morských sedi
mentoch tortónu pyroklastiká ryodacitov, 
v priebehu sarmatu pyroxenické andezity 
v tufitickom a prechodnom vývoji) a jed
nak efuzívne horniny (amfibolicko-pyro
xenické andezity, pyroxen ické andezity 
a ryolity; Matéjka et al. , 1964). 

Kvartér. Kvartérne sedimenty dosahujú 
v okolí Michaloviec značnú hrúbku. 

Eluviálne sedimenty sa nachádzajú n a 
zaoblených vrcholoch kopcov, prípadne na 
m iernejších svahoch pohoria Vihorlat a na 
v rcholoch pahorkatinového stupňa Výcho
doslovenskej nížiny. Charakter elúvií je 
úzko spätý s podložnými horninami. Čisto 
úlomkovité elúviá sa nachádzajú zried
kavo; najčastejšie sú doplnené piesčitou 

a hlinitou zložkou. 
Deluviálno-eluviálne sed1menty pokrý

vajú svahy takmer celej oblasti (obr. 1). 
V oblasti pohoria Vihorlat sa ich mocnosť 
pohybuje v rozpätí 1-4 m , na východnom 
okraji obce Vinné až 8 m. Ojedinele vy
plňajú vulkanické depresie v hrúbke i viac 
a ko 14 m. Väčšinou ich tvorí hnedá p ies
oitá, m enej í1ovito-piesčitá hLina s úlom
kami podložných hor nín 0 do 15 cm, 
prii. čom smerom do hlbky sa množstvo 
úlomkov zväčšuj e. Deluviálno-eluviálne 
sedimenty mocnosti 2-8 m , miestami 
i viac a k,o 15 m , pokrývajú svahy južne 
od pohoria Vihorlat. Tu sú zastúpen é p re
važne hnedou ílovitou hlinou , hlinou, pies
čitou h lin ou a ílmi. Miestami sa v nich 
nachádzajú p olohy až šošovk y hlim.itých 
až ílovitých pieskov a ojedinele m alé ob
liaky a úlomky 0 do 15 cm až polohy hli
nitých štrkov. 

Proluviá1ne sediment y pestrého zloženia 
sa nachádzajú v oblasti priúpätného 
stupňa pohoria Vihorlat, hlavne v oblasti 

medzi obcami Trnava p r i Laborci a Vinné 
(obr. 1). Sedimentovali pri vyústení väč
ších potokov z pohoria a eróznych rýh . 
Vytváraj ú morfologicky výrazné t vary -
náplavové kužele. Mocnosť proluviáln ych 
sedimentov je v priemere 5-10 m, ojedi
nele (západne od Trnavy pri Laborci) až 
15 m. P r i vyústení potokov z pohoria Vi
horlat ich t vorí prevažne hnedá až hnedo
sivá piesčitá hlina, menej ílovito-piesč~tá 

a ílovitá hlina a hlina so slabo opracova
nými úlom kami a malými o bliakmi s ne
pravidelne s.a vyskytujúcimi 0,5-7,5 m 
mocnými šošovkami až polohami hlinitých 
pieskov s obliakmi až hlinitých štrkov. 
Proluviálne sedimenty vytvorené p r i vy
ústení eróznych rýh západne od Trn avy 
pri Laborci zastupujú p revažne hnedé, 
hrdzavošk vrnité ílovit é a ilovito-piesčité 

hliny, hlbšie íl. 
Deluviálno-eoJické sedimenty ,sia vy

skytujú severne od Michaloviec, m edzi 
Michalovcami a severným okrajom obce 
Zbudza (obr . 1), kde prekrývajú fluviálne 
sedimenty tzv. zbudzianske j terasy v moc
nosti 3-16 m. Vytvára ich svetlohnedá 
a žltohne dá, nevápnitá ílovitá htlina, íl, 
menej hlina a piesčitá hlina. Ojedinele ob
sahujú 0,5-2,4 m m ocné polohy ílovito
prachovite j a prachovitej hlin y. 

Fluviálne sedimenty majú v okolí Mi
chaloviec zo všetkých sedimentov kvartéru 
n aJvacs1e zastúpenie. Vyplňaj ú údolnú 
nivu Laborca a vysk yt ujú sa v podloží de
Juv:iálno-eolických sedimentov tzv. zbu
dzianskej terasy v pahorkatinnom s tupn i 
(obr . 1). Z genetického hľadiska ich podľa 
Va škovského (1977) môžeme r,ozaleniť na 
sedimenty riečnych ter ás (st r edná tera
sa - riss) a sedimenty údolnej n ivy (ho
locén). Sedimenty riečnych t erás sa na
chádzajú n a ľavej strane toku Laborca se
verne od Michaloviec v pruhu širokom 
cca 600-1500 m . 'I'erasové sedimenty sú 
vyvinuté v dvoch navzájom prerušených 
úsekoch. Prvý sa nachádza na severnom 
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okraji Zbudze, druhý priamo v t ej to obci 
a zasahuje až po severný okraj Michalo
viec. Pov rch terasových fluviálnych sedi
m entov je prevažne v hlbke 10-18 m, 
v obci Zbudza do 6,5 m. Ich mocnosť je 
1-4,5 m, južne a juhozápadne od Zbu
dze až 18 m. Z väčšej časti ich tvorí sivo
h nedý a hnedý, uľahnutý hlinito-piesčitý, 

menej hlinitý a ílovitý štrk, mies tami pre
chádzajúci do hliny s obliakmi. V strede 
obce Zbudza sa na rozhraní fl uviálnych 
t erasových štrkov a deluviálno-eolických 
hlín vyskytuje 0,5- 1,8 m m ocná poloha 
slabo hlinitého, jemnozrnného až stredno
zrnného piesku. štrk je drobnozrnný až 
stredn ozrnný (0 prevažne 2-5 cm, menej 
do 8 cm, ojedinele do 20 cm), dobre opra
covaný, obsahuje obliaky pieskovoa, ro
hovca, andezitu, kremeňa, kremenca, vá
penca a tufov. 

V údolnej nive sa nachádzajú sedimen
ty mŕtvych ramien a niViné hltny prekrý
vajúce fluviálny piesok a štrk. 

Sedimenty mŕtvych ramien Laborca sú 
pomerne rozšírené. Najväčší rozsah majú 
severne od Michaloviec, kde sú vyvinuté 
po oboch stranách vodného toku. Na ostat
nom území sa vyskytujú len ojedinele. 
V okolí Michaloviec sa vyskytujú i pocho
vané mŕtve ramená, ktorých prítomnosť 

sa dá zistiť iba prieskumnými prácami. 
Mŕtve ramená sú vyplmené prevažne hne
dosivou, hnedou a sivou prachovHou, pies
čitou , menej ílovitou hlinou a ílovitým 
pieskom, väčšinou s organickou prímesou, 
resp. so zuhoľnatenými časťami rastlín, 
s typickým zápachom. 

Fluviálne nivné hliny pokrývajú - až na 
menšie výnimky (územie v tesnej blízkosti 
vodného toku Laboroa seve rne od Micha
ioviec a na východnom okra ji Michalo
viec) - v súvislej vrstve celú údolnú nivu 
La borca. Ich mocnosť je prevažne 2-9 m, 
pričom smerom n a juh narastá a v oblasti 
juhozápadne od Michaloviec dosahuje až 
24 m. Tv,orí ich p redovšetkým hnedá -

hnedosivá ílovitá hlina a ílovito-piesčitá 

hlina , menej piesčitá hlina a hlina, pies
čitý íl a íl. V oblasti južne od Michaloviec 
sa väčšinou na rozhraní fluviá1nej hli!ľly 

a štrku, r esp. piesku vyskytujú viac-menej 
súv.islé 0,3-2 m (v okolí Stráňan oj edinele 
až 11 m) mocné polohy tmavosivej - čier

nohnedej organickej ílovitej a prachovitej 
hliny. V oblasti juhovýchodne od Micha
loviec sa vyskytujú 2 i 3 takéto polohy 
nad sebou, oddelené neorganickými súdrž
nými sedimentmi. 

Fluviáme piesky sa vyskytujú v tesnej 
blízkosti vod ného toku Laborca priamo na 
povrchu t erénu a ako šošovky až polohy 
vyvinuté na rozhraní nivných hlín a flu
viálnych štrkov na ostatnom území. Po
vrchové vrstvy pieskov dosahuj ú hrúbku 
1,8-4,5 m (ojedinele až 5,3 m); ak ide 
o šošovky a ž polohy, ich mocnosť je pod
statne menšia 0,4-2,6 m (ojedinele až 
5 m). Zastupuje ich prevažne hnedý jem
nozrnný až strednozrnný hlinitý, menej 
ílovitý, prachovitý a v tesnej blízkosti ko
ryta Laborca i čistý piesok . Ojedine le sa 
v pieskoch vyskytujú obliaky s priemerom 
do 8 cm. Piesky sú slabo uľahnuté až 
kypré, často zvodnené. 

Fluviálne štrky sa vyskytujú v údolnej 
nive Laborca v podloží nivných hlín 
a pieskov a v blízkosti aktívneho koryta 
Laborca severne od Topolian i ako kory
tová fácia p r iamo na povrchu terénu. Ich 
mocnosť k olíše v závislosti od členitosti 

111eogénneho podldia: v oblasti severne od 
Michaloviec dosahuje 2,5-10 m, južne od 
Michaloviec v okolí Lastomíra až 30 m . 
Fluviálny štrk je prevažne sivohnedý hli
nito-piesčitý a piesčitý, menej h linitý, 
s ojedinelými 0,1-5,5 m mocnými šošov
kami piesčitého ílu, ílovitej hliny a hli
nitého piesku. Je drobnozrnný až stredno
zrnný, priem er obliakov je vacsmou 
3- 5 cm, menej 7-12 cm, ojedinele do 
20 cm. Obliaky sú dobre opracované, pre
t iahnutého tvaru , tvorí ich materiál r ov-
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rnakého petrografického zloženia ako flu
viálne sedimenty terás. Hlinito-piesčitá 

výplň štrku tvorí cca 20-30 %, miestami 
a ž 40 %. Sú stredne uľahnuté až uľahnuté. 

A ntropogénne sedimenty sa sústreďuj ú 

p revažne v intraviláne mesta Michalovce 
a v blízkom okolí jednotlivých obcí. Ich 
h r úbka je prevažne menšia ako 1 m. Na
vážky (stavebný odp.ad, kovový, sklenený 
a papierový šrot, menej organická hmot a) 
väčších mocností (3-4 m) sa nachádzajú 
na západnom okraji Michaloviec. 

Hydrogeologické pomery 

Hydrogeologické pomery odrážajú geo
logickú stavbu územia. Podzemné vody 
v predkvartérnych útvaroch sa viažu jed
n ak na rozpukané polohy výlevných ho r
n ín v pohorí Vihorlat, jednak na priepust
n ejšie (piesčité, štrkovité) polohy v sedi
m entárnych fáciách Východoslovenskej ní
žiny. 

Z hľadiska posudzovania územia pre vý
stavbu majú význam hlavne vody kvar
téru. V deluviálno-eluviálnych a proluviál
n ych sedimentoch sa podzem ná voc1a viaže 
na piesčitejš.ie, resp. štrkovité polohy, 
ktorých priepustnosť v závislosti od ob
sahu hhnitej zložky značne kolíše (rádove 
10-u až 10-3 m. s- 1). Vyskytuje sa v hib
kach 1,5-5 m, ojedinele až 10 m a má 
prevažne voľný charakter. Deluviálno-eo
lické sedimenty sú vzhľadom na svoj pe
litický vývoj prakticky nepriepustné (rá
dove 10-8 až 10- 10 m. s- 1). Podzemná 
voda sa ojedinele vyskytuje v piesčitejších 
polohách, kde vytvára v závislosti od zrá
žok nesúvislé a nestále horizonty. Fluviál
ne sedimenty, ako najrozšírenejšie kva r
térne zeminy, majú naJvacs1 význam 
z hľadiska akumulácie podzemnej vody. 
Povrchová, nivná hlina a organická výplň 
mŕ'tvych ramien Laborca sú prakticky n e
priepustné a tvoria rnadložie zvodnených 
fluviálnych pieskov a štrkov. Pri svojich 

väčších m ocnostiach spôsobuj e napätosť 

h ladiny podzemnej vody. Koeficient filtrá
cie zvodnených št rkov sa pohybuje v roz
sahu 4,74 . 10-3 až 9,21 . 10-5 m . s- 1, pri
čom menej p riepustný je štrk na ľavej 

strane Laborca. 
Podzemné vody v okolí Michaloviec s ú 

prevažne kalciovo-bikarbonátového typu, 
s minerá lizáciou 0,1-2,6 g .1- 1, s pH 
6, 1-8,0. O bsahuj ú značné množstvo (do 
50 g. 1- 1) agresívneho CO2 a v oda fluviál
neho komplexu má i zvýšený obsah agre
sívnych síranov (Wa nieková et al., 1984). 

Antropogénna činnosť a jej vplyv na ži
votné prostredie v okolí Michaloviec 

Ako vyplýva z vyššie uveden ého h od
notenia inžinierskogeologických pomerov 
okolia Michaloviec, toto územie je napriek 
svojej rôznorodosti vhodné n a bežnú ob
čiansku a p r iemyselnú výstavbu a vzhľa

dom na inžinierskogeologické a hydrogeo
logické p omery medzi Michalovcami 
a Trnavo u pri Laborci je vhodn é i ma vý
stavbu skládok tuhého odpadu. Intenzívny 
rozvoj tejt o oblasti prináša so sebou a j 
negatívne vplyvy na životné prostredie 
(čistotu ovzdušia a vôd, zachovanie poľno
hospodársk eh o a lesného pôdneho fondu), 
ako to uvádzam e v ďalšom. 

Značný rozvoj p riemyselnej a občian

skej výstav by v okolí Michaloviec po 
2. svetovej vojne, spočiatku orientovaný 
na okrajové časti Michaloviec, zaberal 
mnoho kvalit nej poľnohospodárskej pôdy. 
Neskôr sa priemyselná výstavba sústredila 
na západnom okraji lVIichaloviec v blíz
kosti železničnej stanice. Občianska vý
stavba začala využívať už zastavanú plo
chu starších častí m est a , kde sa prešlo 
z indiv1duálnej na k omplexnú bytovú vý
stavbu . Individuálna bytová výstavba sa 
sústredila na severovýchodnom ok raji Mi
chaloviec na menej kvalitnej pôde pod 
Bielou horou. 
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Rozvoj priemyselnej a občianskej vý
stavby pónáša so sebou problémy s likvi
dáciou odpadu. V oblasti Michaloviec ne
bola vytvorená centrálna skládka odpa
dov, ale vhodne sa využili priestory opus
tených ťažobných jám bývalého tkameňo

lom u na Hrádku a hlinísk na Z od neho. 
Bývatlé ťažobné jamy hliniska sa po za
plnení odpadom zaviezli humusom a vrá
tili sa do užívania ako ornä pôda. V pries
tore bývalého kameňolomu na Hrádku sa 
po zarovnaní odpadov a úprave pov,rchu 
vybudovali športové ihriská. Do roku 1985 
sa na skládku hlavne stavebného odpadu 
využívala bývalá ťažobná jama hliniska 
severo východne od železničnej stanice. 
V ostatných obci:ach v blízkost1i Michaloviec 
sa na skládky odpadov využíva jú r ôzne 
pr irodzen é i umelé terénne depresie (býva
lé ťažobné jamy štrkovíStk a mŕtve ramená 
Laborca pri Zbudzi, Petrovciach nad La
borcom a Topoľanoch , erózne ryhy pri 
Trnave pri Laborci, prevažne opustené 
kameňolomy, mene j k roviny p ri poľných 
cestách pri Vi:nnom). 

Problémy sú aj so zachovaním kvality 

životného prostredia, h lavne čistoty ovzdu
š1a a podzemných vôd. 
Väčšina podni!kov m iestneho hospodár

stva viac či m enej znečisťuj e ovzdušie 
pevnými (prevažne popolček, menej prach) 
a plynnými (hlavne S0 2) emisiami. Množ
stvo tý chto emisií sa v jednotlivých pod
n ikoch pohybuj e v rozpätí od niekoľkých 
ton po niekoľko desiatok až stoviek ton 
za rok. Tabuľka 1 udáva podniky, 
k toré sú najväčšími znečisťovateľmi 

ovzdušia, a množstvo n imi vylučovaných 
emisií v oblasti Michaloviec za rok 1981. 
Okrem týcht o podnikov je v oblasti Mi
chaloviec množstvo menších, k t orých 
vplyv na zinečisťovanie ovzdušia je malý. 
Významným znečisťovateľom okolia Micha
loviec je podnik Chemko Strážske, kto rý je 
síce situovaný v pomerne značnej vzdí,ia
lenosti, ale v dôsledku prevažuj úceh o 
priazn ivého (S-SZ) vzdušného prú den ia 
m á značný vplyv na čistotu ovzdušia aj 
v oblasti Michaloviec (tab. 2). 

Na znečisťovaní ovzdušia pevným i emi
siami (prach) s,a v nepatrnej miere a v ob
medzenom rozsahu podieľa i p revádzka 

TAB. 1 

Hlavní znečisťovatelia ovzdušia a množstvo n imi vylučovaných emisií 
v oblasti Michaloviec za rok 1981 

The main air polluting enterprises and t he amount of t heir emission in the 
M icha lovce area i n 1981 

Znečisfovatelia 

Okresný podnik miestneho priemyslu Michalovce 
Okresný bytový podnik Michalovce 
Okresná správa ciest Michalovce 
š tá tny m ajetok Michalovce 
SPTš Michalovce - výhrevňa 
JĽSD Michalovce - výhrevňa 
VÚ Michalovce 
OÚNZ Michalovce 
Keramické závody Michalovce 
PNZZ Michalovce 
Komunálne služby Michalovce 
Cementa, závod Michalovce 
Cestné st av by Zbudza 

Pevné emisie 
(t/rok) 

Plynné emisie 
(t/ rok) 

----------
popolček 

105 
270 

83 
77 

llO 
68 

99 
41 

p rach 

16 

7 

S O 2 

124 
36 

3 
15 
10 

8 
17 

7 

14 
12 
4 

21 
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T AB. 2 

Charaläer a množstvo pevných a p lynných emisií podniku Chemko Strážske 
za obdobie 1975-1981 

Character and t he number of stiff and gas em issions produced by t he 
Chemko Strážske Enterprise during 1975-1981 

Pevné emisie Plynné emisie Org, zlúčeniny 

Rok (t/rok) (t/rok) (t/rok) 

Popolček Prach SO2 N Ox NH3 CO F2 Etylalkohol 

1975 551 69 3281 1513 1530 858 64 30 
1,978 472 65 3378 2224 2729 748 61 39 
1979 490 :69 3680 3210 2390 820 ,65 39 
1980 550 69 3790 1360 2190 850 ,65 53 
1981 400 62 5261 1075 „ 837 1016 62 60 

údaje uvedené v tabuľke 1 a 2 poskytol Ing. K vetka, štátna inšpek cia ochran y 
ovzdušia SSR v Košiciach. 

v kameňolome Šútová severne od obce 
V inné. Znečistenie sa prejavuje iba v naj
bližšom okolí kameňolomu a na ceste 
z kameňolomu do obce Vinné. 

Priemyse1né podniky spôsobujú aj zne
čisťovanie podzemných vôd hlavne presa
kujúcimi ropnými látkami. Odpadová voda 
z Michaloviec sa sústreďuje v čistiarni od
padovej vody severne od Lastomíra. Od
tiaľ sa po prečistení vypúšťa do Laborca. 
V súčasnosti však už táto čistiareň nepo
stačuje, a tak sa do Laborca dostáva i ne
dokonale prečistená odpadová voda. 

Podzemné vody znečisťujú aj poľnohos
p odárske podniky, a to hlavne biologic
ky - odpadovými produktmi živočíšnej 

výroby (hnoj , močovka), pretože 111.emaj ú 
vy tvorené podmienky pre ich bezpečné 

skladovanie v nepriepustný ch bazénoch. 
Väčšin.a týchto odpadov sa skladuje voľ
ne, v blízkosti jednotlivých hospodárskych 
dvorov. Neodbornou výstav bou hydrome
liorácií v blízkosti hospodárskeho dvora 
v Zbudzi došlo dokonca k napojeniu voľ

nej skládky živočí šnych odpadov na me
liorácie, a tým dochádza k pr iamemu od
vádzaniu týchto odpadov do Laborca. 

Na zmečisťovaní vôd sa podieľajú a j 
s kládky umelých hnojív na poliach. Dlhším 

neodborným skladovaním sa porušujú ich 
nie veľmi kvalitné obaly a dažďovou vo
dou sa tieto hnojivá splachuj ú do blíz
kych vodných tokov. 

Napriek tomu, že v okolí Michaloviec 
sa nachádziajú aj strmšie svahy v pelitic
kých sedimentoch, väčšina územia je tu 
odlesnená a využíva sa ako orná pôda, 
menej a ko vinioe a pastviny. P r i takomto 
spôsobe poľnohospodárskej činnosti sú 
i pomerne strmé svahy bez ochranného 
drnového, resp. lesného porastu a pri náh
lych a .in tenzívnych zrážkach dochádza n a 
nich k plošnému splachu. Takéto je úze
mie severne od Zbudze (hrana t zv. zbu
dzianskej terasy) a strmšie svahy na ľavej 

strane ú do:lia Turského jarku zápa dne od 
Trnavy p ri Laborci a severn e a východne 
od obce Vinné. 

Antropogénna činno sť nepriamo pod
mienila devastáciu pôdneho fond u, i keď 
len v nepatrnej m iere, zosuvmi. J edná sa 
o menšie plošné, plytké aktívne zosuvy 
na vnútorných stranách prívodnéh o ka
nála Zemplínskej šíra vy. Ich vznik vo 
väčšine p rípadov zapríčinila voľba ne
vhodného sklonu svahu v pelitických se
dimentoch, resp. vznik najväčšieho zosuvu 
(cca 50 X 100 m) je podmienený nekvalít-
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ným spevnením svahov kanála v úrovni 
trvailej hladiny vody na rozhraní teraso
vého štrku a pokryvnej deluviálno-eolickej 
hliny. 

Estetickú hodnotu krajinného prostredia 
zmižuje i ťažba nerastných surovín. Živel
nou ťažbou štrkopieskov (bez násled
n ej rekultivácie vyťažených p riestorov) 
v inundačnom území -Laborca medzi 
Petrovcami nad Laborcom a Zbudzou 
došlo k výraznému zásahu do tvárnosti 
k rajiny: rozsiahle priestory predtým ro
v inného územia sa zmenili na členitý, 

r ozrytý terén s početnými jazierkami za
rastaj úcimi močiarnou vegetáciou. 
Ťažba kameniva v oblasti pohoria Vi

horlat narušila celistvosť a prirodzený 
charakter kraj1ny. Najvýraznejšie sa to 
p rejavuje na severnom okraji Zemplín
skej šíra vy západne od Medvedej hory 
a na juhozápadnom úpätí Vinianskeho 
hradu. 

Na tvorbu životného prostredia okolia 
Michaloviec vplýva aj intenzívna rekreač
ná činnosť v okolí Zemplínskej šíravy. 
Výstavba 1rôznych podnikových i súkrom
ných rekreačných objektov sa sústredila 
na severnom, menej na západnom brehu 
Zemplínskej šíravy v rekreačných stredis
k ách Biela hora, Hôrka ; Slnečný lúč, Med
vedia hora, ďalej v okolí Vinianskeho ja
z.era a na priľahlých svahoch pohoria Vi
horlat. V letnom období pozd1ž celého po
brežia Zemplínskej šíravy vzniká množ-

stvo tanových táborov. Vzhľadom na 
vysokú koncentráciu osôb i motorových 
vozidiel v t uristickej sezóne (väčšina 

návštevníkov prichádza vlastným m otoro
vým vozidlom) sa v tomto období výrnz.ne 
zhoršuje kvalita ovzdušia (zvýšenie p raš
nosti, škodlivé látky z výfukových ply
nov), ako aj čistota vody pri pobreží (ne
dostatočné sociálne zariadenia) . 

V budúcnosti bude nevyhnutné veno
vať ochrane a tvorbe životného prostre
dia tejto oblasti viac pozornosti, ako sa jej 
venovalo doposiaľ, a vhodnými opa1Jrenia
mi či už technického ailebo organizačného 
r ázu (napr. m ontovanie odlučovačov, re
kultivácia opustených ťažobných pr iesto
r,ov, zákaz ťažby kameniva v rekreačnej 

oblasti na severnom okraji Zemplínskej 
šíravy a pod.) kladne vplývať n a ochra
nu a tvorbu ž,ivoimého prost redia. 
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Engineering geological conditions and the environment in the 
Michalovce area, Eastern Slovakia 

The geological structu re of the area is 
complex. The p re-Quaternary basement is 
divided by numerous fault systems (of 
NW-SE, and SW-NE direction s) into several 
tectonic units (Matejka et al., 1964). A tectonic 
activity alon g these . fault systems, w hich 
during the Neogene also conditioned an 
intensive volcanic activity, has not terminated 

d uring the Quaternary. At present, move
m ents of a dip-slip fault character (Mazúr 
et al., 1980) are taking place there. 

The Paleogene (the Upper Eocene) occurs 
in a limited extent NE of the village of 
Trnava pri Laborci. It is represented by 
brown claystones, sandstones, and black cal
careous mar lites (Wanieková et al., 1984). 



86 M iner alia slov., 20, 1988 

The Neogene (the Upper Tortonian-Plioce
ne) represents the largest par t of the pre
Quaternary basemen t. It evolved in two 
separate environments, i. e. in the sedimentary 
and volcanic ones. In the course of the sedi
mentary evolu tion prevailingly variegated 
clays, sandstones were deposited, in lesser 
quantity then tuffs, tuffites with isolated salt
bearing layers (Zbudza) . The volcanic complex 
consists of rhyolites and pyroxenic andesites. 

The Quaternary sediments covering the 
a rea in the surroundings of the town of Mi
chalovce are of a large thickness. They a re 
r epresented by cohesive soils (elluvial, delu
vial, deluvial-eolian, proluvial sediments, 
flood and meadow loams, fi ll of dead 
channels) , and by fluvial sand and grave! 
sediments exhibiting thicknesses of up to 18 m 
(Fíg. 1). 

An thropogeneous sediments are concentrated 
in a higher quantity (up to 4 m in thickness) 
m ainly within the city limits of the town of 
Michalovce, and in a lesser quantity (up to 
1 m in thickness) in surroundings of indi
vidual villages. It is mostly a building waste. 

Despite these complex engineering geolo
gical conditions the area surrounding t he 
town of Michalovce is suitable for urban 
development. This, though, is associated with 
n umerous negatíve effects on the environ
ment. 

Hydrogeological conditions 

Groundwaters are confined to fractured 
effusive rocks of the Vihorlat Mts., and to the 
more permeable (with higher sand and gravel 
content) layers in the loose sediments of the 
Neogene and Quaternary. In the Quaternary 
sediments the groundwater occurs at depths 
from 1 to 10 m below the Eartťs surface, 
and is m ostly of gravity character. Confined 
waters occur only in fluvial gravels and 
sands below great thicknesses of overbank 
loam deposits. A fil tr ation coefficient of 
fluvialgravels rangesfrom 10-5 to 10-3 m.s- 1, 
thatofothersoils up to 10- 5 m.s-1, in places 
also 10-8 to 10-10 m. s-1. 

Groundwatets of this area belong prevai
lingly to the calcium-bicar bonate type. They 
contain a considerable ammount of aggressive 
CO2, and in the fluvial complex also aggressive 
sulphates. 

Anthropogeneous activity and its impact 
upon the environment in the surroundings of 
the town of Michalovce. 

Anthropogeneous activity and its impact upon 
the environment in the surroundings of the 
town of Michalovce 

Depending on the stage of industria! and com
munal urban development t here is gradually 
less and less agricultural land available. 
There has also increased the volume of 
buildings and consequently also of municipal 
waste a t dumping sites for w hich various 
terrain depressions have been used, i. e. 
abandoned stone quarries in the Vihor
lat Mts., gravel pits and cut-off m eanders 
of the Laborec ri ver between the villages of 
Petrovce pri Laborci and Zbudza. The in
dustrial growth of the area yields also 
a change in the atmospheric air composition. 
Local enterprises pollute the atmospheric air 
by solid (ashed and dus ts) and gaseous 
(mainly SO2) emissions, their ammount being 
up to several hundreds tons per year (tables 1 
and 2). Besides the air pollution these 
enterprises also contaminate groundwaters in 
the area mainly by seepages of oil products. 
The sewage disposal plant in the town of Mi
chalovce does not have the necessary capacity, 
so that the waters of the Laborec river a re 
contaminated by inadequately cleaned sewage 
waters discharged in it, 

Agricultural enterprises contaminate ground
waters prevailingly biologically by the waste 
p roducts of the stock p roduction, in lesser 
extent by an incorrect manipulation with 
synthetic fertilizers. A character of t heir field 
activity (arable land is also on steep slopes) 
contributes to devastation of the soil by 
supporting a splash and r un-off soil trans
port. 

An anthropogeneous activi ty has condition
ed the agricultural land devastation by 
allowing the origin of landslides on internal 
sides of the feeding channel of the Zemplín
ska šírava storage lake by choosing a wrong 
dip of its slopes, actually by inadequate rein
forcing the slopes at the permanent water 
level in the channel. 

Human beings strongly contribute to lo
wering the esthetic value of the environment 
also by quarrying raw materials in quarries 
on the northern margin of the Zemplínska 
šírava storage lake, and in marginal parts of 
the Vihorlat Mts., and by an uncontrolled 
pitting of sands and gravels betwenn the 
villages of Petrovce pri Laborci and Zbudza. 
Intensive recreation activities have also 
bad impact on the environment of the area. 
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JfIDKeeepeo-reOJIOľHqeCKHe H3blCKaHJm JI paií:OHHpouaeue ,!\Jlll BblOOpa 
CTPOJfTCJII,HI,lX DJIOII.\a):\Ol( aTOMHO-,mepreTJiqCCKJIX ycTaHOBOK 

J1HJKeHepHo-reOJIOrJ,[qecKHe H3bICKaHHJI ,!\JIJI CTpOeK, CO,!\CpJKal.llHX aTOM
HO-3HepreTHtreCKHe YCTaHOBKH (A3Y), HMelOT CBOH oco6eHHOCTH, BhITeKalO
lllHe rnaBHh!M o6pa30M 1,13 Tpe6oBaHJrn o6ecrretrHTb JI):\epHylO 6e3OIIaCHOCTb. 
COBM CCTHO C pa3pa60TKO11 M eTO):\HtreCKHX peKOMeH):\al\HH no HCIIOJIHCHHH 
J13bICKaHJ111, cocpe):\OTOtIHBaeTCJI B COBpeMeHHOCTH BHHMaHHe HMeHHO Ha MeTo
,!\bl COCTaBJiemrn crre111,1aJihHhlX HHJKeHepHO-ľCOJIOľHtreCKHX M O):\eJie11 (KapT, 
pa3pe3OB HT,!\,), IIO3BOJIJI101.11HX OTBeTCTBeHHbIH BbI6Op CTPOHTeJibHhIX IIJIOl.lla
,!\OK J1 OIITHMaJibHOe pa3Me111eHHe CO OpYJKeHHH A3Y B PaMKax CTpOHIIJI0-
11\a):\KH. 

Engineering geological survey and zoning for the selection of sites for 
a con s truction of n uclear power plants 

An engineering geological survey of po ten tial si tes fo r a construction 
of nuclear power plants (NPP) includes the specific need to assure thei r 
nuclear safety. Besides making the m ethodological operating instructions 
for conducting the in vestigations, the atten tion is presently paid namely 
to methods of compilation of special engineering geological models 
(maps, sections e tc.) which will enable a responsible selection of NPP 
constr uction sites, an d also the optimum location of individual NPP 
objects in the construction site. 

--------------------------------------·----

Roz~oj jadrovej energetiky a rozsiru
júca sa výstavba jadrových zdrojov ener
gie kladie zvýšené požiadavky na kvalitu 
i rozsah inžinierskogeologického priesku
mu pre tieto náročné technické diela. Do 
popredia vystupujú špecifické problémy 
stavebno-technické, ale najmä otázky za
istenia jadrovej bezpečnosti stavieb. 

-1 
Hlavné nebezpečie ohrozenia týchto 

stavieb prírodnými faktormi predstavujú 
geologické a seizmické vplyvy, prípadne 
ich vzájomná kombinácia. Pri výbere sta
venísk jadrovoenergetických :z.ariadení 
(JEZ) môžu byť tieto vplyvy vylučujúcimi 

kritériami situovania JEZ v danom území. 
Do roku 1980 nemal náš inžinierskogeo-
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log ický prieskum vypracovanú žiadnu 
špecifickú metodiku a ni záväzné predpisy 
pre JEZ. Práce vykonávan é n a tento účel 
sa riadili všeobeone platnými predpismi 
a normami a vlastná stavba sa posudzo
vala ako bežná priem yselná stavba väč
šieho rozsahu. Otázkam situovania JEZ 
z hľadiska ich jadrovej bezpečnosti 

i ochrany životného .p rostredia sa začala 

ven ovat zvýšená pozornosť až od r oku 
1880 po vydaní Výnosu č. 4 česk,osloven

skej komisie pre a t ómovú energiu 
(ČSKAE) o všeobecných kritériách zais
t enia jadrovej bezpečnosti pri umiestňo

vaní stavieb s jadrovoenergetickým zaria
dením, r esp. po vydaní sovietskej normy 
pre p rojektovanie JEZ v seizmických ob
lastiach (VSN-15-78). 

V nadväznosti na uvedené i ďalšie 

predpisy vypracoval Energoprojek.t Praha 
(EGP), ako riadiace a koordinačné pra
covisko pre zabezpečenie prieskumu a vý
beru lokalít pre výstavbu JEZ v ČSSR, 

sm ernice na vykonávanie geologických 
a inžiniersko-seizmologických prieskumov 
pre J EZ (Šimum.ek, 1980, 1981). Tie sa stali 
záväznými pre p rieskumné práce :na všet
kých 1okalitách sledovaných po r oku 1980. 
V smerniciach sa stanovili požiadavky n a 
výskumné a prieskumn é práce pre jed
notlivé etapy projektovania JEZ, ale 
vlastná metodika inžinierskogeologického 
prieskumu sa v nich neriešila. J ej sa preto 
venova1a čiastková téma štátneho plánu 
výskumu RVT Hodnotenie a výber sta
venísk jadrových elektrární, k torú v ro
koch 1981-1984 riešila Ka tedra inžinier
skej geológie PF UK v spolupráci s GÚDŠ 
Bratislava. Výsledky riešenia t ejto úlohy 
boli uvedené v dvoch -vý:skumných sprá
va ch (Hrašna et al., 1982, 1984) a v spolu
práci s IGHP, n. p. , Žilina sa zverejnili vo 
forme metodickej príručky na vykonáva
nie .inžinierskogeologického prieskumu pre 
JEZ (Hrašna et al., 1985). , 

V ďalšom u vádzame stručný prehľad 

doteraz vykonaných inžiniersk ogeologic
kých prieskumov pre JEZ na území SSR 
a na príklade plánovanej jadrovej elek
trárne (JE) Severné Slovensko metodiiku 
špeciálneho inžinierskogeologického raj ó
novania pre výber Joka lít na výstavbu 
JEZ. 

Prehľad inžinierskogeologických priesku
mov pre výstavbu JEZ na území SSR 

Na území SSR sa inžinierskogeologický 
prieskum pre J EZ začal v roku 1955 a rie
šil situovanie prvej československej jad
rovej elektrárne v Jaslovských Bohuni
ciach (Jakubec, 1956) . Rozsiahlej šie prie
skumné práce sa však realizovali až na 
staveniskách J E V-1 a V-2 v Jaslovských 
Bohun iciach a na staveniskách J E v Mo
chovciach (Otepka - Hošek, 1972, 1974, 
1976) . Keďže v tom to období nej estvovali 
osobitné predpisy, pou žili sa bežné postu
py inžiniersk ogeologického prieskum u. 
V súlade s vyššie uvedenými novými me
todickými postupmi sa však dokončil 

prieskum pre J E Mochovce (Otepka et al., 
1980, 1981) a pre obe lokality sa do
datočne vypracovali geologicko-tektonické 
štúdie ich širšieho okolia (Maheľ , 1979; 
Vaškovský, 1981). 

Na lokalite Mochovce bola v rámci 
uvedených prác Otepku (1980, 1981) zo
stavená mapa Ln žinierskogeologických po
merov v mierke 1 : 5000 a niekoľko ana
ly t ických máp v mierke 1 : 1000 (mapa 
plošného rozšírenia vulkanických hornín, 
mapa mocnosti kvartérnych pokryvov 
a mapa plošného rozšírenia a mocnosti or
ganogénnych sedimentov). 

Inžinierskogeol ogickú rajonizáciu v mier
ke 1 : 1000 pre staveniská ďalších pláno
vaných JE na tejto lokalite vykonala 
v rámci diplomovej práce Liščáková-J elín
ková (1 984) . 

e vše~}:/ -,,.Eie uvažované lokali ty vý
stavby JEZ na území SSR boli v rámci 
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úlohy Regionálny geologický výskum SSR, 
riešenej na GÚDŠ Bratislava, vypracované 
geologicko-seizmotektonické štúdie: pre 
Severné Slovensko Haško et al. (1981), Vý
chodné Slovensko Vass et al. (1982), Západ
n é Slovensko Vaškovský et al. (1983), Ri
mavskú kotlinu Vass et al. (1984) a pre 
Južn é Slovensko Vaškovský et al. (1985). 

Súčasťou uvedených prác, s výnimkou 
prvej, boli aj .inžinierskogeologické štúdie, 
v k torých sa jednotlivé územné oolky 
zhodnotili podľa vyššie uvedenej meto
dickej príručky. Podkladom pre takéto 
hodn otenie boli inžinierskogeologické ma
py 1 : 200 OOO zostavené pre každú oblasť 
m etódou typologickej inžinierskogeologic
k ej raj onizácie (Matula - Brašna, 1976). 

Hrašna (1985a) Ziostavil pre lokalitu Se
vern é Slovensko obdobným spôsobom sa
m ostatnú inžinierskogeologickú štúdiu 
a mapu špeciálneho inžinierskogeologic
kého raJonovania v mierke 1 : 200 OOO 
(1986b). 

V :nadväznosti na vypracova né štúdie sa 
r ealiZioval orientačný inžinierskogeologic
ký prieskum v dvoch a lternatívnych loka
litách na východnom Slovensku : Žehňa 

pri Mirkovciach (Ryška et al. , 1982), K e
cerovce (Baroš et al., 1983) a na lokalite 
Radnovce v Rimavske j k otline (Baroš -
Ondrejka, 1984). 

Na uvedených lokalitách sa vypracovali 
mapy inžinierskogeologických pomerov 
v mierke 1 : 10 OO O, mapy inžinierskogeo
log ického rajónovania sa nezostavovali. Na 
základe výsledkov orientačného priesiku
mu sa n a východnom Slovensku n a ďalšie 
sledovanie vybrala lok alit a Kecerovce. 

Doteraz rozpracovaná metodika m z1-
nierskogeologického prieskumu pre výber 
a hodnotenie stavenísk J EZ cie ši zásadné 
otázky jeho náplne a et apovitosti. Ako vi
dieť zo spracovania výsledkov pľ'ieskumu 

pre jednotlivé lokality výstavby JEZ, 
v ďalšom procese jej zdokonaľovania bu de 
treba vypracovať návod n a zost avova nie 

špeciálnych unifikovaných m odelov inži
nierskogeologického prostredia v rôznych 
mie rkach, n ajmä špeciálnych raj onizač

ných máp, p rofilov a pod. Touto p roble
matikou sa v súčasnosti zapodieva Ka
tedra inžinierskej geológie PF UK v rámci 
úlohy Inžinierskogeologické modelovanie 
a optimalizačná a nalýza pre JEZ, riešenej 
v spolupráci s GúDš Bratislava. Prí
klad spracovania špeciáln ej mapy inžinier
skogeologického raJ onovania v mierke 
1 : 200 OOO uvádzame ďalej. 

Mapa špeciálneho inžinierskogeologického 
rajónovania pre výstavbu JE Severné Slo
vensko 

Záujmové územie JE Severné Slovensko 
v okolí Žilin y, Raj ca, Martina, Ružomber
ku a Liptovsk ého Mikuláša m á zložitú 
geologickú stavbu a rozsiahle možnosti 
rôzneho využitia. Situovanie JE v t omto 
území preto naráža tak na relatívne ne
priaznivé inžinierskogeologické podmienky 
výstavby, ako aj na širšiu problem atiku 
účelného využitia kraj.inného potenciálu 
a ochrany životného prostredia. 
Možnosť situovania JE v tomto území 

sa skúmala jednak v Geologicko-seizmo
t ektoniakej štúdii širšieho okolia JE 
(Baško et al., 1981) , jednak v štúdii Inži
.nierskogeologické podmien:ky výstavby 
JEZ Severné Slovensko (Brašna, 1985a). 
Kým v prvej štúdii sa vzhľadom na uve
dené problémy odporúčalo vypustiť oblasť 

severného Sfovenska z ďalších úvah o si
t uovaní JE, druhá štúdia túto možnosť 

pripúšťa a vymedzuje časti územia i hor
nin ové kom plexy relatívne vhodné pre 
uvažovaný investičný zámer. Podkladom 
pre takéto hodnotenie bola mnohoúčelová 

inžinierskogeologick á mapa M = 1 : 200 OOO 
zostavená na základe geologických pod
kladov v štúdii Haška et al. (1981) a P re
hľadnej inžinierskogeologickej m apy SSR 
1 : 200 OOO - listy Bansk á Bystrica - Lu-



Obr . 1. Inžinierskogeologické podmienky výstavby JE Severné 
Slovensko, rajonizácia zložiek inžinierskogeologických pome
rov. územie pre výstavbu: 1 - vhodné, 2 - podmienečne 
vhodné, 3 - nevhodné; 4 - lokality odporúčané na výstavbu 
JE, 5 - aktívne zlomy. Faktory obmedzujúce možnosť výstav
by: intenzita zemetrasenia (MSK): S - ~ 8°, s ' - 7°, s - 6°; 
prevládajúce sklony svahov: R - > 25 °ľo , ť - 18-25 %, r 
- 10-18 % ; hibkový dosah sv aho vých porúch : G - > 15 m, 
g - 5-15 m; krasové javy: K - rozvinuté, k - málo rozvi
nuté; hibka podzemnej v ody : v ' - < 2 m , v - 2-7 m ; únos-
nosť základovej pôdy (MPa) v hlbke 7 m : p ' - 0,1-0,3, p -
0,3- 0,5. 

Fig. 1. Engineering geological conditions of the construction of the NPP North Slovakia - zoning of components of 
engineering geological conditions. The r egion for the NPP ~onstruction: 1 - suitable, 2 - conditionally suitable, 3 
unsuitable; 4 - r ecommended localities Ior the NPP construction, 5 - active faults. Factors limiting the possibilities of 
the NPP construction: ear thquake intensity (MSK): S - ~ 8°, s' - 7°, s - 6°; prevailing slope dips : R - ~ 25 %, r ' 
18 to 25 %, r - 10 to 18 % ; depth extent of slope failures : G - > 15 m, g - 5 to 15 m, carst phenomena: K - developed, 
k - weak ly developed ; depth to the groundwater table : v ' - < 2 m , v - 2 to 7 m ; bearing capacity (MPa) a t the depth 
of 7 m: p' - 0.1 to 0.3, p - 0.3 to 0.5. 
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čenec (Ondrášik et al. , 1980) a Gottwal
dov - Žilina (Ondrášik Hyánková, 
1983) . 

S cieľom upresniť podmienky výstavby 
JE v záujmovej oblasti sme ako doplnok 
k inžinierskogeologickej štúdii w stavtli 
mapu špeciálneho inžinierskogeologkkého 
rajónizovania v m ierke 1 : 200 OOO (Hraš
na, 1986b), v ktorej okrem pôvodne od
porúčaných lokalít v · Turčianskej (III) 
a v Liptovskej ,kotline (IV a V) uvádzame 
ďalšie dve alte rnatívne lokality v Rajeckej 
kotline (I a II). 

Spôsob zostavenia mapy 

Mapa bola zostavená metódou komplex
ného rajónovania (Hrašna, 1986a), podľa 

ktorej každá pre daný účel dôležitá vlast
nosť zložiek inžinierskogeolog-ického pro
stredia sa rajonizuje osobitne a výsledné 
rajonizačné celky zobrazené v mape sa 
delimitujú sčítaním plôch vyčlenených 

rajonizáciou vlastností jednotlivých zlo
žiek. Po dobne sm e rajonizovali aj ďalšie 
geopotenciály, umožňujúce iný spôsob vy
užttia územia než na výstavbu jadrovo
energetického zariadenia. 

Hodnotené územie m á zložitú geologickú 
stavbu i inžinierskogeologické pomery 
a značné sú aj m ožnosti jeho využit ia na 
iné účely, a a by sme dosiahli prehľadnosť, 

zobrazili sme t ieto geopotenciály v oso
bit:nej mape. 

Klasifikáciu geofaktorov zobrazených 
v mapách na obr. 1 a 2 podávam e v t ab. 1. 
S výiľlimikou poddolovaných území, ktoré 
sa v danej oblasti cnevyskytujú, sú v nej 
zahrnuté všetky inžinierskogeologické fak
tory rozoberané vo Výnose č. 4 ČSKAE 
(1979). Z ďalších geopot enciálov uvádza
ných vo Výnose sú v klasifikácii zohľad
nené len :najdôležitejšie, resp. tie, ktoré sa 
týkajú priamo geologického prostredia. 

Hodnotené geofaktory sme podľa miery 
ich vplyvu na podmienky výstavby JEZ 

rozdelili do 2-4 kategórií, ktoré sme zo
skupili do t roch skupín vhodnosti. Rozčle

nenie skupin y podmienečnej vhodnosti na 
dve k ategórie umoznuJe konkrétnejšie 
hod:notiť podmienky výstavby J EZ v zá
vislosti od stupňa obťažnosti prekonania 
nepriaznivých vplyvov jednotlivých geo
fa ktorov. 

Pri stanovovaní hraničných hodnôt ka
t egórií a stupňov vhodnosti pre výstavbu 
JEZ sme vychádzali jednak z českosloven
ských predpisov a skúseností, najm ä z ci
tovaného výnosu čSKAE, jednak zo so
vietskych prameň,ov, najmä z normy 
VSN-15-78. S pl'ihliadnutím na predpisy 
a skúsenosti s výstavbou JEZ v ďalších 

k ra jinách sme však niektoré kritériá 
upresnili, resp. doplnili. 

K územiam s rozvinutým krasom zara
ďujeme tie, kde sa vyskytujú závrty, prie
pasti a jaskyne, r esp. kde horninové m a
sívy obsahujú početné trhliny a dutiny. 
Do kategórie m álo rozvinutých krasových 
javov zaraďujeme územia, kde horninové 
masívy obsahujú početné otvorené (k ra
sovo rozšírené) pukliny, prípadne i trhliny 
a ojedinelé dutiny. 

K svahovým gravitačným javom spôso
bujúcim nevhodnosť územia na výstavbu 
JEZ radíme v zm ysle tab. 1 tie, pri kto
rých šm yková plocha, resp. zóna prebie ha 
v hibke nad 15 m . Patria sem najmä po
malé deform ácie masívov pevných hornín, 
blokové polia a rozsadliny a vcelku oje
dinelé hlboké zosuvy s rovinnou a lebo val
covou šm ykovou plochou. 

K nevhodným základovým pôdam, kto
ré v h1bke 7 m majú únosnosť menšiu než 
0, 1 MPa, patria v našich geologQckých 
pomeroch kypré organické a organogénne 
zeminy (rašeliny, sapropely a pod.), na 
ktorých v zmysle klasifikácie objektov 
JEZ podľa VSN-15-78 nie je možné za
kladať bez zvláštnych opatrení ani objek
ty II. kategórie. 

Zlomové poruchy s intenzívne poruše-



Obr. 2. Inžinierskogeologické podmienky výstavby J E Severné 
Slovensko, rajonizácia geopotenciálov prostredia: územie na 
výstavbu : 1 - vhodné, 2 - podmienenčne vhodné, 3 - n evhod
né, 4 - lokality odporúčané na výstavbu JE. Geopotenciály 
obmedzujúce možnosť výstavby: ochranné pásma liečivých 
zdrojov: M - vyhlásené; zásoby podzemných vôd (1/s): z' -
200- 500, z - 100- 200; poľnohospodárske pôdy : b - 4.- 6. bo-
nitnej triedy ; chránené územia: U - národné parky, u -
šPR a CHKO. 

Fig. 2. Engineering geological conditions of the construction of the NPP North Slovakia - zoning of geopotentials of the 
environment. The region for the NPP construction: 1 - suitable, 2 - conditionally suitable, 3 - unsuitable; 4 - recom
mended localities for the NPP construction . Geopotentials limiting the construction possibility: mineral water protective 
bands : M - claimed ; groundwater reservoirs (1/ s) : z' - 200 to 500, z - 100 to 200 ; agricul tural land: b - 4. to 6. bonus 
classes; p rotected areas: U - National forests and parks, u - Nature preservations and protected areas. 
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nými horninami spôsobujú podmienečnú 

vhodnosť územia n a výstavbu JEZ najm ä 
z dôvodu obťažnosti vyhľadania celistvého 
geologického bloku (I-foašna, 1985b) po
t rebného na založenie hlavných objektov 
JEZ. Zlomy akt ívne počas kvartéru spô
sobuj ú podľa návrhu novej sovietskej no r
my (aiktualizácia VSN-15-78 z roku 1985) 
nevhodnosť územia na výstavbu JEZ. 
Vzhľadom na preskúmanosť územia 

a m ierku mapy n ebolo možné v tomto 
št ádiu prieskumu rozlíšiť zlomové poruchy 
spôsobujúce podmienečnú vhodnosť úze
mia na výstavbu JEZ. V mape na obr. 1 

sú preto zakreslené Jen zlomy s predpo
kladanou a ktivitou v priebehu kvar t éru. 
čo sa týka zdrojov podzemných vôd, 

podľa Výnosu ť. 4 ČSKAE (1979) je vý
stavba JEZ vylúčená v územiach s ich vy
hlásenými ochrannými pásmami, ostatné 
zdroje a významné zásoby podzem ných 
vôd spôsobujú podmienečnú vhodnosť úze
mia na výst avbu JEZ. 
Vzhľadom na to, že údaje o och ranných 

pásmach pitnej vody (podobne ako údaje 
o ložiskách nerastných surovín) nemožno 
zverejniť, t ento geopotenciál sme klasifi
kovali iba z hľadiska veľkosti dyn am ic-

TAB. 1 

Klasifikácia geofaktorov pre v ýstav bu JEZ 
Classification of geofactors for the N PP constructions 

Geofaktor 
Vhodné 

Regionálna seizmicita 
územia (MSK) 6 

Prevládajúce sk lony < 10 % 
svahov 

Krasové javy žiadne alebo 
n evýr azné 

Hlbkový dosah 
svahových porúch 

Hibka p odzemnej vody 

únosnosť základovej 
;,ôdy (MPa) v híbke 7 m 

Zlom ové poruchy 

Och ranné p á sma 
liečivých zdrojov 

Zásoby podzem ných v ôd 
(1/s) 

Ložiská neras tných 
surovín 

Poľnohospodárske p ôdy 

Chránen é ú zem ia 

< 5 m 

> 7 m 

0,5 

žiadne alebo m álo 
vý znamné 

s 

ú zemie pre výstavbu 

Podmienečne vhodn é Nevhodné 

6 (s) 7 (s') .;: 8 (S) 

10-18 O/o 18-25 O/o > 25 O/o 
(r) (r') (R) 

málo r ozvinuté rozvinuté 
(k) (K ) 

5-15 m (g) > 15 m (G) 

2-7 m < 2 m 
(v) (v') 

0,5-0,3 0,3-0,1 < 0,1 
(p) (p ') (P) 

intenzívne porušeným i ak tívne 
hornin ami v k vartéri 

navrh ovan é vyh lásené 
(m) (M) 

100- 200 200-500 > 500 
z z' z 
dôleži t é bez dôležité 

vy hlásených DP, s vyhlásen ými DP 
osta tné s vyhlásenými (L) 

DP (1 ) 

4.- 6. bonitnej t riedy 
(b) 

ŠPR, CHKO a p od. 
(u) 

1.-3. bonitnej 
t riedy (B) 

národné parky 
(U) 
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kých zásob podzemných vôd, bez ohľadu 
na súčasný stav ich v yužívania. Pre tože 
mnoh é zdroje podzemnej vody nemajú do
teraz v yhlásené ochranné pásma a spotre
ba pitnej vody a ,požiadavky na ich nové 
zdroje n eustále vzrastajú, je takýto postup 
opodstatnený. 

V zostavených mapách sú v ,každom 
vyčlenenom územnom· celku u vedené prí
slušné symboly geofa:ktorov spôsobujúcich 
podmienečnú vhodnosť alebo nevhodnosť 
ú zemia na výstavbu JEZ. Vh odné a ne
v hodné celky sú okrem toho označené šra
fou , ktorá umožňuje rýchle vizuálne zhod
notenie územia. 

Záver 

V mapách špeciálneho inžinierskogeofo
gického rajónovania sa územné celky ra
jonizácie vyčleňujú podľa k ritérií v yja
drujúcich vhodnosť inžinierskogeologického 
prnstredia priamo pre zamýšľaný druh vý
stavby. Umožňuj ú preto pohotovej šie 
a zodpovednejšie rozhodnúť o najvhodnej
šom situovaní stavieb a lepšie ,informovať 
užívateľa o problémoch spoj ených s ich 
výstavbou než mnohoúčelové inžiniersko
geologické mapy. V prípade takých nároč
ných a dôležitých stavieb, akými sú JEZ, 
je zostavovanie týchto m áp potrebné 
a účelné. Pri ich konštruovaní je najvhod
nejšie vychádzať z vopred zostavených 
mnohoúčelových inžinierskogeologických 
máp rovnakej alebo väčšej mierky. V pro
cese postupného zostavovania d.nžiniersko
g eologických podkladov pre výstavbu JEZ 
m ajú byť prvým krokom, kto rý nemožno 
vynechať. 

Vlastnosti zložiek inžinierskogeologické
ho prostredia rajonizovaných v mape na 
obr. 1 i ďalších geopotenciálov rajonizo
va,ných v mape na obr. 2 ovplyvňujú zá
k,ladné situovanie celého komplexu J EZ 
v ú zemí. Pre konkrétne rozmiestnenie jed
notlivých objektov, najmä situovanie 

hlavných objektov JEZ (objekty I. kate
górie podľa VSN-15-78), t reba zostaviť 

mapy väčších mierok, v ktorých je rajo
n izácia vhodnosti prostredia na situovanie 
jednotlivých objektov JEZ založená na 
podrobnejšom zhodnotení vlastnost í zlo
žiek inžinierskogeologického prostredia. 

Pri konečnom rozhodovaní o vý bere 
najvhodnejšieho stavenisk a JEZ, r esp. 
jednotlivých objektov J EZ je okrem máp 
zostrojených na základe semikvantitat ív
nych klasiHkácií vlastností zložiek inži
,nierskogeologického pr,ostredia vhodné 
použiť aj exaktné rozhodovacie metódy, 
napr. me tódu optimalizačnej analýzy 
a jej zodpovedajúce mapy inžin ierskogeo
logickej optimalizácie pre výber stavenísk 
JEZ. 
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Engineering geological survey and zoning far the selection 
of sites far a construction of nuclear power plants 

The engineering geological invest igations 
at the sites of the firs t NPP on the territory 
of the Slovak Socialist Republic (SSR) (i. e . 
the J aslovské B ohuni ce and Machovce) were 
carried out according to regulations valid for 

common industrial construction s. A strong 
need to assur e a nuclear safety of the NPP 
constructions led to making t h e operation 
instructions and methodological op er a ting 
instructions on conducting the enginee ring 
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geological investigations especially for this 
k i_nd of const ructions (Šimúnek, 1983, Hraš
na - Matula - Matys, 1985) . 

Before commencing the engineering geolo
gical investigations in every region wi th 
planned construction of NPP an engineering 
geological study is made in accordance with 
the above mentioned documents, the result of 
w hich is a proposition of alternatíve localities 
suitable for situating a nucler power plant. 
On the territory of the SSR such studies are 
available for regions ·of the north (Haško 

et al., 1981) east (Vass et a l., 1982) , west and 
south Slovakia (Vaškovský et al., 1983, 1985) , 
and fo r t he Rimavská kotlina depression 
(Vass et al., 1984). 

Recently besides the standard multipurpose 
engineering geological maps, special maps of 
engineerin g geological zoning have been 
compiled enabling a responsible selection of 
the NPP construction sites (figs. 1 and 2) as 
well as more detailed special maps allowing 
the optimu m location of individual NPP ob
jects in the construction site. 
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