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PODIEL GEOLÓGIE 
NA ROZVOJI SOCIALISTICKÉHO HOSPODÁRSTVA 

v ČESKOSLOVENSKU 
JÁN KURÁŇ* 

Rozvoj československej geológie v posledných 25 rokoch je výsledkom pro
gramovej starostlivosti socialistického štátu o výskum prírodných podmienok 
a zdrojov, o plánovité získavanie geologických podkladov pre rozvoj hospodár
stva, techniky a vedy. Stranícke a vládne orgány poskytovali a poskytujú geo
lógii mimoriadne finančné, technické i ľudské prostriedky. 

Búrlivý vývoj československej geológie v posledných 30 rokoch sa však 
mohol oprieť aj o významné tradície. České krajiny a Slovensko už v ranom 
stredoveku patrili k svetovým strediskám baníckej činnosti. Staré revíry fa
rebných kovov v Čechách a na Slovensku boli nielen hospodárskym základom 
moci panovníkov, ale sa tu už v 13. storočí vytvoril významný systém banského 
práva, ktorého prvky prenikli postupne do celého sveta, včítane krajín Latin
skej Ameriky. V Banskej Štiavnici sa začiatkom 17. storočia prvý raz na svete 
použil v bani strelný prach a rozvíjala sa pozoruhodná banská technika. Jáchy
mov bol pôsobišťom slávneho Agricolu a dal vznik významnej mene — toliaru, 
praotcovi amerického dolára. Za to, že sa náuka o ložiskách nerastných su
rovín stala súčasťou geológie, vďačíme českému vedcovi F. Pošepnému. 

Jedinečný rozmach československej geológie nastal krátko po víťazstve nášho 
pracujúceho ľudu v roku 1948. Geológia vyšla z pracovní vedcov, z obmedze
ných priestorov banských diel a stala sa samostatným priemyselným odvetvím 
s význačným a mnohostranným poslaním. 

Rozvojové zámery vychádzali z priaznivých predpokladov, ktoré poskytovala 
rozvoju geologického výskumu a prieskumu geologická stavba územia nášho 
štátu. K tomu pristúpilo ekonomické obkľúčenie socialistického Československa 
kapitalistickými štátmi, ktoré začiatkom päťdesiatych rokov zaviedli voči ČSSR 
embargo okrem iného aj na rad významných nerastných surovín. 

Pri svojom rozvoji sa československá geológia opierala o skúsenosti a po
moc sovietskej geológie, ktorá vo veľkom predstihu vybudovala nielen obrov
skú ľudskú a technickú základňu, ale vytvorila aj vedecké základy progresív
nej metodiky vyhľadávania, prieskumu a hodnotenia výsledkov geologických 
prác. 

Organizácia geológie v ČSSR 

Moderná československá geológia ako národohospodárske odvetvie vyrastala 
zo skromných základov geologického ústavu, zemevrtných závodov a ťažob

* Ing. Ján K u r á ň , riadite! Slovenského geologického úradu, Prievozská cesta 26, 
886 25 Bratislava. 



skumom sa výrazne zúčastňujú aj na rozvoj! surovmoveho bohatstva statu. 
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výskytu ložísk nerastov. Na tieto výsledky, opierajúce sa aj o regionálne geo
fyzikálne mapovanie, nadväzujú jednotlivé disciplíny aplikovanej geológie: 
ložisková geológia všetkých nerastov, vyhľadávanie a prieskum zdrojov pod-
Z6 mnej vody, liečivých a minerálnych vôd, inžinierskogeologické práce, riešenie 
geofaktorov životného prostredia, zvládnutie zložitých geologických podmienok 
pri zakladaní stavieb, závažných sanácií a pod. technické problémy. 

Pomer týchto činností sa v priebehu rokov menil. Začiatkom päťdesiatych 
rokov sa práce sústreďovali najmä na ložiskový prieskum, ktorý čerpal až 88 ° o 
evidovaných výdavkov na geologické práce. Postupne sa rozširoval podiel geo
logického výskumu, takže prekročil 15 %, a zvyšoval sa podiel nákladov na 
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, ktorý už v roku 1967 do
siahol 26 % evidovaných nákladov a na tejto úrovni sa udržiaval aj v nasle
dujúcich rokoch. Pritom sa zvyšuje aj podiel technických prác na zvládnutie 
ťažších geologických podmienok najmä pri zakladaní stavieb, sanácii nesta
bilných terénov a historických objektov. V organizáciách Českého geologického 
úradu prekročil napr. podiel týchto prác v roku 1973 až 25 % a na Slovensku 
15 % celkového objemu. 

Zároveň s týmto vývojom sa prehlbuje špecializácia geologických pracov
níkov, rozširuje sa sortiment prístrojového vybavenia v geofyzike, analytike 

genospektrálna analytika, hmotová spektrometria, scanningová mikrosko
pia a i.) a strojnej techniky včítane vyspelej výpočtovej techniky. 

Geológia sa prejavuje ako významný interdisciplinárny odbor, na ktorý 
v prudkom rozvoji ekonomiky a v zložitých problémoch civilizácie požiadavky 
ustavične rastú. 

Geol igický výskum 

Geologický výskum jednak systematicky zhodnocuje regionálny vývoj geo
logickej stavby územia štátu a zachycuje v mapových dielach, jednak rieši 
tematické problémy späté s objasňovaním metalogenézy a prognózami ložísk 
nerastov a vody v kľúčových oblastiach štátu. 

Systematický výskum územia viedol už v roku 1960 k dokončeniu veľkého 
syntetického mapového diela, k zostaveniu geologickej mapy celej ČSSR 
v mierke 1 : 200 000. Toto mapové dielo s 33 zväzkami vysvetliviek je karto
grafickou syntézou moderných poznatkov o geologickej stavbe územia štátu 
z jednotného metodického hľadiska a podľa jednotnej koncepcie. Súbežne 
s týmto dielom sa vykonalo aj geofyzikálne mapovanie, takže Československo 
disponuje súborom máp vyspelej modernej úrovne. 

Na toto mapovanie nadviazalo mapovanie v podrobnejšej mierke, prevažne 
1 : 25 000, ktoré už pokrýva väčšiu časť geologicky a hospodársky dôležitých 
oblastí. 

Zároveň sa riešia najzávažnejšie problémy výskumu hlbších častí zemskej 
kôry a závažné štruktúrne a metalogenetické otázky. Ide napr. o cínovú me
talogenézu, o výskum hlbšieho podložia pokryvných útvarov a metalogenézy 
vulkanitov. Výsledky výskumu vyústili do závažných prognóz, ktoré prechá
dzajú do aplikovaného ložiskového a hydrogeologického prieskumu. 

Významnou zložkou výskumu bola a je ochrana kúpeľov a zdrojov minerál
nych vôd, na ktoré je Československo veľmi bohaté. 

Výskumné práce vo svojom zovšeobecňovaní obohacovali všetky disciplíny 
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geologických vied a boli aj významným prvkom v rozvoji svetovej geologickej 
vedy. Iným príspevkom Československa je jeho účasť na tvorbe európskych 
geologických a hydrogeologických máp, napr. tektonickej mapy karpatskobal
kánskeho systému, metalogenetickej mapy krajín RVHP, a na ďalších spoloč
ných mapových akciách v rámci Karpatskobalkánskej geologickej asociácie. 
Význačné funkcie, ktoré vykonávajú československí odborníci v rade orgánov 
Medzinárodného geologického kongresu, potvrdzujú, že československá geolo
gická veda má dôležité postavenie aj vo svetovom meradle. 

Nemenším dokladom medzinárodného uznania československej geologickej 
vedy je skutočnosť, že z 12 medzinárodných geologických koordinačných pro
gramov v rámci IGCP 5 vedú naši geológovia. 

Ložiskový prieskum 

Poznatky o zdrojoch nerastných surovín boli v kapitalistickom Českosloven
sku veľmi nesystematické. Obmedzovali sa len na bezprostrednú potrebu ťažby 
nerastov, ktorá bola hlboko pod dnešnou úrovňou. Ohromný rozmach socia
listickej ekonomiky vyžadoval systematicky objasňovať celý nerastný potenciál 
štátu v potrebnom predstihu a s vysokými kvalitatívnymi nárokmi na hodno
tenie prác, zodpovedajúcimi náročnosti spracovateľských technológií. S plným 
úspechom prebehli práce na overovaní zdrojov pevných palív. Boli vymedzené 
a pripravené na intenzívnu ťažbu hlavné panvy hnedého uhlia v severných 
a západných Čechách a na strednom Slovensku, ktoré tvoria rozhodujúci zá
klad našej energetiky. Podstatne sa rozšírili známe zásoby kamenného uhlia 
ostravskokarvinskej panvy, ktorej hranice posunul prieskum výrazne na juh. 
Overené boli ďalšie menšie kameňouhoľné revíry v stredných Čechách (Slan
ský, Mélník). Ťažba uhlia a lignitu sa z povojnových 30 miliónov ton zvýšila 
na viac ako 110 miliónov ton a je zaistená na niekoľko desaťročí. 

Pozoruhodné úspechy sa dosiahli v nerudných surovinnách. Tabuľka uvádza 
zvýšenie ťažby ich hlavných druhov v rokoch 1960 až 1972, teda za dvanásť 
rokov. 

nafta 
čierne uhlie 

hnedé uhlie 

meď — kov 
olovo 
zinok 
ortuť 
fluorit 
kaolín 

magnezi t 

žiaruvzdorné íly 

index 
kt 
index 
kt 
index 
index 
index 
index 
index 
index 
kt 
index 
kt 
index 
kt 
index 

1960 
100 

26 214 
100 

55 475 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1242 
100 
722 
100 
912 
100 

1972 
143 

27 822 
107 

81726 
149 
238 
104 
190 

asi 1 000 
140 

2 527 
203 

2 656 
370 

1384 
152 
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zlievárenské 

sklárske 

vápenec 

kameň 

piesky 

piesky 

štrkopiesky 

kt 
index 
kt 
index 
kt 
index 
tis. m 3 

index 
tis. m 3 

index 

1 132 
100 
454 
100 

12 769 
100 

9 819* 
100 

14 808* 
100 

2 978 
262 
784 
173 

22 139 
173 

15 840 
162 

25 980 
175 

* rok 1963 — údaje za kameň a štrkopiesky sú vykázané len za priemyslovú ťažbu. 

Pr i hodnotení uvádzaných dát nemožno zabudnúť, že už v roku 1960 bola 
ťažba relat ívne vysoká a bola už vtedy výsledkom veľkého úsilia, ktoré sa na 
rozvoj nerastnej základne v päťdesiatych rokoch vynaložilo. Tabuľka doku

mentuje najmä výrazný rast surovín na výrobu žiaruvzdorných hmôt (mag

nezit, žiaruvzdorný íl), keramických surovín, najmä kaolínu, sklárskych a sta

vebných surovín počínajúc vápencom s mnohoúčelovým použitím a končiac 
s tavebným kameňom a štrkopieskami. Najmä spotreba týchto nerastov rastie 
nesmierne dynamicky a jej prognóza kladie n a geológiu v súčasnosti mimo

riadne nároky, ktoré geológia zvládne progresívnou koncepciou hodnotenia 
širších regionálnych celkov. Treba pripomenúť aj nesporné úspechy v zabez

pečovaní československej základne grafitu a fluoritu, podloženej koncepciou ich 
ďalšieho vyhľadávania a prieskumu, ktorá sa úspešne rozvíja. 

Osobitne t reba hodnotiť nové priemyselné odvetvia, ktoré vznikli na báze 
objavených rúd (bentonit, perlit, biely cement). 

Práce zamerané na naftu a zemný plyn priniesli síce rad čiastkových úspe

chov, ale zatiaľ sa nerealizoval celý náročný a perspekt ívny program priesku

mu, ktorým sa majú v zásade overiť prognózy roponosnosti a plynonosnosti tzv. 
karpatskej predhlbne, svahov Českého masívu a predneogénnych útvarov Slo

venska. Ide o problemat iku vyžadujúcu mimoriadne vedecké a technické 
prípravy, ku ktorým československá geológia dospieva iba v súčasnosti. 

Veľmi intenzívny pr ieskum rúd dosiahol výsledky, ktoré umožnili rozšíriť 
neveľkú ťažbu niektorých farebných kovov (medi, zinku, ant imónu a ortuti) 
a dávajú predpoklady na jej ďalšie, i podstatné rozšírenie. 

Overené zásoby polymetalických rúd s radom sprievodných úžitkových zlo

žiek vedú k úvahám o potrebe vybudovať väčšiu spracovateľskú kapacitu, 
ktorá by umožnila pokryť z domácich zdrojov značnú časť potreby zinku. Vý

sledky prieskumu cínového zrudnenia sú tiež pozoruhodné a môžu byť základ

ňou na vybudovanie väčšej ťažobnej kapacity. 
Tieto úvahy podporuje aj súčasná krízová situácia v zabezpečovaní neras t 

ných surovín na svetovom t rhu. Aj keď je Československo v tejto oblasti 
v podstatnej miere dlhodobo zabezpečené spoluprácou so Sovietskym zväzom 
a ostatnými socialistickými štátmi, dáva vývoj svetového t r hu nové ekonomické 
meradlá pre rozvoj domácej surovinovej základne, ktorý v niektorých obdo

biach obmedzovali jednos t ranné názory na efektívnosť ťažby. 
Súčasný vývoj prináša aj ďalšie podnety na ložiskový prieskum s radom 

nových perspektív a je podnetom aj pre vývoj progresívnych technológií, úpra
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vy a spracovania. Progresívna technológia dovoľuje napr. komplexne využívať 
obsah úžitkových zložiek sideritických železných rúd, ktorých ťažba je súčasne 
aj zdrojom na plné pokrytie československej potreby ortuti a prispieva ku kry
tiu bilancie medi. 

Pre náš geologický prieskum je charakteristická úplná spätosť geologickej 
práce s technologickým výskumom, ktorého výsledky uvádzajú do hospodár
skeho procesu rad netradičných a pôvodne nebilančných surovín. 

Práce zamerané na farebné kovy v rokoch 1960—1973 priniesli značný prí
rastok zásob, evidenčný stav cínu takmer 12X, zásoby medi viac ako 2X, 

Inžinierskogeologický prieskum pre vodné stavby 

Rozmach inžinierskej geológie úzko súvisí s projekciou a realizáciou veľkých 
vodohospodárskych prác. Inžinierskogeologický prieskum rieši v plnej miere 
nielen vlastné pomery a podmienky zakladania, ale zahŕňa celú škálu čiastko
vých problémov: inžinierskogeologické mapy priehradných miest a zátopných 
území, vyhľadávanie nálezísk materiálov pre stavbu, prieskum náhradných 
komunikácií, pretváranie a stabilita svahov nádrží, zmeny hydrogeologického 
režimu po ukončení stavby, utesňovanie podložia ap. Jeho úroveň sa zvyšuje 
zavádzaním nových skúšok, terénnymi pokusmi na staveniskách, pri ktorých 
je predpoklad maximálne sa priblížiť skutočnému stavu horniny in situ. Roz
širuje sa používanie terénnych veľkopokusov. Dodnes sa na základe týchto 
prác postavilo v ČSSR úspešne a kvalitne 66 priehrad. 

Geotechnický prieskum na iné stavebné účely 

Geotechnický prieskum na iné stavebné účely vykonávaný progresívnymi 
metódami umožnil úspešne zvládnuť náročný prieskum pre významné priemy
selné areály, ktoré sa realizovali v období rekonštrukcie národného hospodár
stva a investičnej výstavby. Ide o celý rad kombinátov a priemyselných areálov 
a občiansku výstavbu nových sídlisk takmer v každom meste našej republiky, 
líniové stavby, širokorozchodnú železnicu, trasy diaľnic. 

Výskum, a registrácia zosuvov 

Významnú úlohu hrá aj výskum a registrácia zosuvov. Systematicky sa zo
suvy začali študovať koncom roku 1960. Zaregistrovalo sa viac ako 9000 zo
suvných oblastí. Výsledky výskumu sa stali významným podkladom pri územ
nom plánovaní, výstavbe nových priemyselných centier, komunikácií, bytovej 
zástavby ap. Boli aj podnetom na začatie podrobnejšieho výskumu vybraných 
zosuvov vrátane dlhodobého merania pohybov. 

Hydrogeologické práce 

V roku 1954 boli v ČSSR založené špecializované závody hydrogeologického 
prieskumu a výskumu. Zvýšená potreba hydrogeologického prieskumu veľmi 
podstatne ovplyvnila rast poznatkov výskytu podzemnej vody na našom 
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Celý vývoj hydrogeológie pri zaisťovaní pitnej vody je poznamenaný progre
sívnym zvyšovaním požiadaviek na jej potrebu vzhľadom na zhoršujúcu sa 
akosť vody povrchových tokov. Výsledkom práce je, že sa postupne prechádza 
ku koncentrácii vodovodného zásobenia riešením skupinových vodovodov, ktoré 
vyžadujú výdatné zdroje podzemnej vody. Bolo zabezpečené niekoľko tisíc 
sekundových litrov pitnej vody. 

V súlade s vývojom v celom rade krajín sa aj u nás začali hodnotiť a oce
ňovať zásoby podzemnej vody. Na oceňovanie a klasifikáciu využiteľného 
množstva podzemnej vody boli spracované základné zásady a smernice a bola 
zriadená subkomisia pre podzemné vody pri Komisii pre klasifkáciu zásob 
nerastných surovín. Preverovanie výpočtov zásob v tejto subkomisii vedie k ob
jektívnemu hodnoteniu skutočných možností daných regiónov a súčasne umož
ňuje uplatňovať progresívne metódy prieskumu a skvalitňovať vykonávaný 
prieskum. 

Problematika minerálnych vôd vyžaduje vždy riešenie zo širšieho hľadiska, 
a to tak geologickej stavby, ako aj hydrogeologickej štruktúry a v neposlednom 
rade aj centra výstupu minerálneho prameňa. 

Na ochranu minerálnych prameňov boli spracované smernice a vyhlášky 
a podľa nich sa stanovili ochranné pásma kúpeľov. 

V ostatnom období sa začal prieskum vysokotermálnych vôd na komplexné 
energetické, zdravotnícke a občianske využitie. 

Značná hydrogeologická preskúmavosť umožnila vyjadriť hydrogeologické 
pomery na mapách. Celé štátne územie bude spracované na hydrogeologických 
mapách v mierke 1 : 200 000, ktoré vyjdú tlačou. 

Príspevok geológie k spriemyselneniu východného Slovenska 

Výrazné úspechy v overovaní nových zásob nerastných surovín sa dosiahli 
vo Východoslovenskom kraji. Uvedieme aspoň niektoré. Bolo preskúmané 
a odovzdané ložisko železnej rudy v Nižnej Slanej, podstatne sa rozšírili zá
soby ložiska Rudňany, kde je popri železe významnou zložkou rudnej sub
stancie ortuť a smerom do hĺbky aj meď. Po vyriešení využitia antimónu 
z tetraedritov rudnianskeho ložiska by jeho hodnota ešte viac stúpla. Úspešne 
pokračujú prieskumné práce na ložisku Rožňava — Mária, z ktorého možno 
získať Hg, Sb, Ag a Cu. V meďných rudách sa dokončuje prieskum ložiska 
Novoveská Huta. Pozornosť sa sústredila aj na ložisko Slovinky a Gelnica. 
Výsledky geologického výskumu v ostatných rokoch ukazujú na možnosť ob
javiť málo známe typy stratiformných polymetalických ložísk v širšom okolí 
Smolníka, ako aj impregnačnožilníkového zrudnenia v oblasti neovulkanitov 
východného Slovenska. Bolo objavené nové monominerálne ložisko ortuti Dub
ník, na ktorom by sa mala začať ťažba do roku 1980. Základný geologický 
výskum a prieskum v Spišskogemerskom rudohorí potvrdili cínovowolfrámové 
zrudnenie najmä v okolí Hnilca. V nerudách je najväčším úspechom geologic
kého prieskumu objavenie surovinovej bázy magnezitov, na ktorej vyrástol 
nový moderný priemysel. Overili sa zásoby zemného plynu vo východoslo
venskom neogéne a na štyroch ložiskách sa plánuje ťažba. 

V podstate na všetkých ložiskách vo Východoslovenskom kraji, z ktorých sa 
dnes ťaží, sa nové zásoby overili za posledných 30 rokov. Geológia tým význam
ne prispela k spriemyselneniu východného Slovenska. 

13 



Záver 

Úspechy československej geológie doma našli svoj odraz aj v požiadavkách 
na geologické práce v zahraničí. Takmer 300 geológov z ČSSR pôsobilo od roku 
1953 v zahraničí, spravidla na vyžiadanie druhej strany. Naši geológovia s úspe
chom pracovali pri komplexných prácach regionálneho výskumu a prieskumu, 
pri prieskume nerastných surovín, vo výučbe, na metodických geologických 
prácach, pri vedení rozsiahlych kolektívov v rámci UNESCO ap. 

ČSSR sa aktívne zúčastňuje na práci Stálej komisie RVHP pre geológiu a aj 
na tomto poli osvedčili naši geológovia svoje odborné a politické kvality, ktoré 
prispeli k tomu, že sa socialistická integrácia v geológii uskutočňuje v praxi. 
Dokladom toho je, že ČSSR pracuje v INTERGEOMORGEO, v INTERGEO
TECHNIKE, pri príprave Medzinárodnej geologickej expedície pre geologický 
výskum Mongolskej ľudovej republiky. Práca našich geológov, technikov a eko
nómov v rámci celého programu Stálej komisie RVHP pre geológiu'sa hodnotí 
pozitívne. 

V súčasnosti dochádza k ďalšiemu rozvoju geologických prác v ČSSR. Obja
vujú sa nové, sľubné výsledky, ktoré prispejú k ďalšiemu rozšíreniu surovino
vého bohatstva štátu. Prognózy geológie do roku 1990 navyše ukazujú možnosť 
rozšíriť nerastné bohatstvo a dať nové geologické informácie socialistickému 
hospodárstvu. Tento pozitívny vývoj si žiada integrovaný postup oboch ná
rodných orgánov s vysokými školami, akadémiou vied a ostatnými rezortmi pri 
riešení všetkých zásadných problémov geológie. 
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