
T i b o r M a h r : Spôsoby sanácie svahových deformácií 

Geologická stavba územia Slovenska je z hľadiska vzniku svahových pohybov veľmi 
nepriaznivá. Pri registrácii zosunov v ČSSR pripadalo na územie Slovenska približne 
50 % zosunov. Ročne sa v ČSSR vydá na sanáciu svahových deformácií priemerne 
50 miliónov Kčs. Voľbou výhodnej metódy sanácie možno časť týchto výdavkov 
ušetriť. 

Pri výstavbe veľkých, najmä líniových stavieb je správnejší postup zhodnotiť sta
bilitu svahov a pri nestabilných svahoch urobiť preventívne opatrenia. Po vytvorení 
šmykovej plochy sa už uplatňuje iba reziduálna pevnosť a okrem toho nastávajú 
straty aj zničením už vybudovaných konštrukcií a predĺžením času výstavby. 

Metódy sanácie svahov porušených svahovými deformáciami zhrňujeme do piatich 
skupín: 

1. Úprava tvaru svahu. Sú to najjednoduchšie metódy, ako napr. zmiernenie sklo
nu svahu, priťažovacie lavice, odľahčenie svahu, premiestnenie materiálu z odlučnej 
do akumulačnej časti. Ide o zemné práce, na ktoré majú stavebné organizácie po
trebnú mechanizáciu. 

2. Odvodnenie svahu. Povrchové odvodnenie sa robí obvodovými priekopami a po
vrchovou zbernou drenážou. Na hĺbkové odvodnenie sa používa čerpanie z vertikál
nych sond a studní, ďalej horizontálne odvodňovacie vrty, odvodňovacie štôlne, hĺbko
vá drenáž, odvodňovacie rebrá a elektroosmatické odvodnenie. 

3. Ochrana pred zvetrávaním, a eróziou. Patrí sem vegetačný pokryv svahu, utes
nenie škár a puklín, torkretovanie skalných stien, ako aj regulácia vodných tokov 
a stavba vlnolomov. 

4. Spevňovanie zemín a skalných hornín. Do tejto skupiny zahrňujeme injektáž, 
vypaľovanie, zmrazovanie, chemickú stabilizáciu a elektrochemické spevňovanie. • 

5. Technické stabilizačné opatrenia. Na stabilizáciu sa používajú stabilizačné rebrá, 
oporné a zárubne múry, prípadne špeciálne združené oporné múry pilóty a pilótové 
steny, štetovnicové steny, kotvenie, podmurovávanie a rozrušovanie šmykových plôch 
trhavinami. 

I v a n C i l l í k : Ložisko Cclopeč a Grynčarica v Bulharsku 

Ložisko Čelopeč sa nachádza v najsevernejšej časti Stredohoria, neďaleko od za
balkánskeho hlbinného zlomu (J. Bončev 1961), a to na hranici medzi Starou pla
ninou a Stredohorím. Okolie ložiska patrí k severnému, silne redukovanému a štruk
túrne komplikovanému ramenu stredohorského antiklinória. Tvorí úzku synklinálu 
zhruba zv. smeru. 

Na stavbe okolia ložiska sa zúčastňujú predkambrické sľudové ruly. ordovické (?) 
fylity, turónske hrubozrnité pieskovce a konglomeráty, senónske vulkanity (dacity, 
dacitové tufy. andezity, andezitové tufobrekcie, tufy a lávové brekcie, polymiktné 
pieskovce, tufity), červené sliefiovce a flyšoidné slienitotufové sú vrstvia mastrichtu. 
Slabo sú zastúpené aj žily dioritových porfyritov spodného paleocénu. 

Geologická stavba rajónu je výsledkom predovšetkým alpínskych tektonických pro
cesov, ktorých jednotlivé fázy sa prejavovali od hornej kriedy až po kvartér. 

Pre vznik ložiska má mimoriadny význam disjunktívna tektonika, ktorá sa delí na 
predrudnú a porudnú. Dorudné zlomky sú len vo vulkanogénnom komplexe a nepo
kračujú do hornín mastrichtu. Ide o paralelné poruchy, kulisovite usporiadané so 
smerom okolo 90° a so sklonom 65 až 80° na juh. Tieto dislokácie sprevádza propyli
tizácia, sericitizácia a prekremenenie, s ktorými je spojené medené, zlaté a pyritové 
zrudnenie. S porudnou tektonikou je spojená galenitsfaleritová mineralizácia. 

Hydrotermálna činnosť má v rajóne tieto etapy aktivity: 
1. dacitový magmatizmus a s ním spojené hydrotermálne premeny, 
2. andezitový magmatizmus a propylitizácia, 
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3. tektonické porušenie vulkanitov pred sedimentáciou mastrichtu a vznik meďzlato
pyritového zrudnenia, 

4. laramické tektonické pohyby a vznik galenitsfaleritbarytového zrudnenia. 
V ložiskovo najvýznamnejšom treťom hydrotermálnom období mineralizácie vznikli 

tieto minerály: pyrit, luzonit, enargit, famatinit, bornit, chalkopyrit, tenantit, sfalerit, 
galenit, kremeň, sericit, baryt, diskit, alunit. 

Zrudnenie je však koncentrované do zón prekremenenia a v nich do rudných 
stĺpov. Na ložisku sa vyskytujú dva morfologicky odlišné typy rudy: kompaktné ma
sívne šošovkovité telesá rudy neveľkého rozsahu a veľmi zriedkavé, s obsahom okolo 
25 "o Cu (do 10 % rudy), a impregnácie so žilníkmi a s jemne dispergovaným chalko
pyritom (80—90 " „ rudy). 

Ložisko Grynčarica je asi 15 km jz. od Velingradu v západorodopskom rajóne. 
Jeho širšie okolie má pomerne jednoduchú geologickú stavbu. Je to antiklinála kryš
talických bridlíc (rudy a amfibolity) sj. smeru s masívom granitoidov v strednej 
časti antiklinály a na krídlach so sedimentmi paleogénu a neogénu. Kupolovitá časť 
antiklinály obsahuje porfyrické variety granitoidov. V s. časti pretína antiklinálu 
babäšskogrošovský prešmyk zv. smeru so sklonom na juh. Lokálne oddeľuje drobno
zrnné variety od porfyrických variet granitoidov. 

Vlastné ložisko pozostáva z dvoch typov: z kremennoživcových pegmatitických 
žíl v strednej a západnej časti s vyšším obsahom scheelitu a zo zrudnených fylonitov 
vo v. časti s drobnozrnnými inklúziami scheelitu na interfoliačných plochách. Vo 
vzdialenejšom pokračovaní prešmyku zo s. strany je ložisko Babek s rôznosmernou 
sústavou kremenných žiliek molybdenitu s podradným volframitom. 

Ložisko tvorí niekoľko plocho uložených žíl (úklon 10—30° na juh), pričom scheelit 
vytvára primárnu aureolu rozptylu medzi nimi a v ich nadloží. 

Výplň rudných telies a primárnu aureolu rozptylu tvoria tieto minerály: pvrit. 
scheelit, chalkopyrit, pyrotín, markazit, magnetit, molybdenit, bizmutín, kremeň, živce', 
karbonáty, zeolity a sekundárne tungstit a hydrotungstit. Z nich absolútne prevláda 
pyrit, scheelit, kremeň a živec. 

Ložisko postihli ďalšie tektonické procesy, ktoré ho rozsegmentovali sústavou po
klesov a viedli k mylonitizácii rudy. 

Zrudnené pásmo je doteraz preskúmané v dĺžke 5 km, pričom perspektívna dlžka 
je údajne až 15 km. Ložisko je známe až do vertikálnej hĺbky 700 m. 

Dokončenie zo str. 70 

talickými fázemi a taveninami v siliká Osma kapitola (Sedimentace a sedi
tovych systemech; rovnováhy jsou ob mentární horniny) shrnuje moderní po
jasňovány na termodynamickom základe znatky o chémii a fyzikálni chémii sedi
a znázorňovaný četnými grafy. V dalším mentačního procesu probíhajícího ve 
textu se dočteme zajímavé poznatky vodním prostredí. Velká část v ní ob
o asociacich vyvrelín a vulkanických a saženého materiálu je však pŕejata z ori
íntruzivních provinciích. Diskuse se opírá ginálních prací Garrelsových, kterv po
o nejnovéjší poznatky získané studiem prvé upozornil na význam ' kombinace 
v pacifických ostrovních obloucích. ve EhpHfaktorú pro štúdium stabilít ehe 
stredoatlantické provincii a v oblastech mických sloučenin za nízkych teplôt B 
trappu. Pozornosti zaslouží i údaje o ul tlaku, panujících v béžném sedimentač
tramafitech. n i m prostredí. Velmi pekné pojatá je 

Rozsáhlá sedma kapitola (Geomorfolo paleogeografická část teto kapitoly, dis
gie) je dynamicky pojatá. Pojednáva po kutující vliv prostredí na sedimentární 
drobné nejen o exogenních faktorech facie a diastrofické implikace facií. ob
modelace zemského povrchu, ale i o vzta jasnéné zejména na severoamerických 
zich mezi štruktúrami a morfológií kra pŕikladech. 
jiny. 
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