
armatúrou a jednotlivé časti objektu oddilatovať. Pri zakladaní boli zistené 
malovýdatné pramene, ktoré sa odviedli drenážou do kanalizácie. 

Z ostatných objektov bola z inžinierskogeologického hľadiska zaujímavá pre
ložka štátnej cesty N. Klátov — Zl. Idka (asi 6 km), sanácie v obciach Hýľov 
a Zlatá Idka a privádzač vody s priemerom 900 mm z úpravne do vodojemu 
Červený rak (asi 8 km). Pri výstavbe sa však závažnejšie technické problémy 
nevyskytli. 

5. Východoslovenské železiarne 

(B. Groma) 

K najväčším investičným celkom, ktoré podstatnou mierou prispeli k zvý
šeniu materiálovej základne našej vlasti, patria Východoslovenské železiarne. 
Tento moderný hutný kombinát reprezentuje nielen celý rad ťažkých priemy
selných komplexov a technologických zariadení, inžinierskych stavieb a napoje
nie na surovinovú základňu, ale aj celý rad aerálov bytovej, občianskej a zdra
votnorekreačnej zástavby. Len centrálna priemyselná zástavba je na rozlohe 
asi 22 km2. Taká rozsiahla a charakterom rôznorodá výstavba kládla na inži
nierskogeologický a hydrogeologický prieskum nemalé úlohy pri výbere sta
veniska a hospodárnom a bezpečnom zakladaní stavieb. 

Celkove prichádzali do úvahy štyri alternatívy VSZ v blízkosti Košíc. Na 
základe minimálneho rozsahu prieskumných diel sme odporučili ako najvhod
nejšie územie v trojuholníku obcí Sokoľany — Veľká Ida — Buzica. V záujme 
zvládnutia prieskumu v náročnom časovom rozpätí bolo treba zvoliť vhodnú 
metodiku prieskumu, aby sme mohli rešpektovať vývoj a usmerňovanie za
stavovacieho plánu. Prieskum sme realizovali inžinierskogeologickými a hydro
geologickými sondami v súradnicovej sieti staveniska podľa etapy prieskumu: 
v prvej etape v sieti 900X900 a 1200X1200 m pri hĺbke vrtov 60, 40, 20 m. 
Táto základná sieť vrtov prevažne predstavovala pozorovacie objekty na dlho
dobé pozorovanie podzemnej vody vo viacerých horizontoch. V druhej etape 
sa realizoval sieťový systém sondáže v module 300X300, 150X150, 100X100, 

Obr. 6. Schematizované geologické rezy časti staveniska VS2 
1 — Hlina, 2 — piesčitý štrk, 3 — ílovitohlinité vložky, 4 — neogénne íly a silty. 
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50X50, prípadne aj 25X25 m, a to podľa zložitosti geologických podmienok. 
V tretej etape, ktorú v podstate tvorila už len dorozviedka, sa realizovala 

pomerne malá sondáž. Na 1 km2 staveniska pripadlo dovedna 510 bm inžinier
skogeologických a hydrogeologických vrtov s priemernou hĺbkou 16,2 m v sieti 
200X200 m. Počas prieskumu, ako aj počas výstavby sa robilo režimné pozo
rovanie horizontu podzemnej vody, ako aj meranie sadania stavieb. Náklady 
na prieskum včítane úhrad za hospodárske kultúry boli 0,13% zo stavebných 
investičných nákladov. 

Stavenisko VS2 leží na rozsiahlom a zreteľnom terénnom stupni na okraji 
Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišskogemerského rudoho
ria. Z viacerých potokov je pre stavenisko najvýznamnejší potok Ida. Na geo
logickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v z. oblasti horniny Spišskoge
merského rudohoria, na J, V a S neogénne sedimety košickej panvy a neo
génne vulkanity Slanského pohoria. Košickú depresiu vypínajú neogénne se
dimenty prevažne ílovitého charakteru a podružné vložky tufov, tufitov a čoč
ky zaílovaného štrkopiesku a piesku. Paleontologický bol dokázaný sarmatský 
vek štrkopiesku. Mocnosť sarmatu presahuje niekoľko 100 m. Nad ílovitými 
sedimentmi sa nachádzajú uloženiny kvartéru prevažne vo forme terasového 
polymiktného štrku — výplň výustných nív, svahových sutín, dejekčných ku
žeľov, spraše a sprašovej hliny. Nejasná je pozície štrkového súvrstvia, ktoré 
sa zatiaľ zaraďuje k panónu. Stavenisko VSZ je situované v neogénnej oblasti 
Košickej kotliny. Podkladom sú pravdepodobne sarmatské ílovité sedimenty, 
ktoré vystupujú v hĺbke asi 6 až 35 m. Nad nimi sa nachádza košická štrková 
formácia. Reprezentuje ju ostrá štrkovitá sedimentácia s veľkým množstvom 
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izolinie pri vysokom stave podzemnej vody 
izolinie pri nízkom stave podzemnej vody 

Obr. 7. Mapa izohydrohýps hlavného horizontu podzemnej vody na časti staveniska 
VSZ 
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hlinitých vložiek. Pokrytá je štrkom zreteľne mladšieho veku. Povrch územia 
pokrýva hlina sprašového charakteru. Na obr. 6 znázorňujeme charakteristický 
úsek geologických pomerov územia. Z hľadiska hospodárnosti výstavby VS2 
boli rozhodujúce hydrogeologické pomery. Hlavným nositeľom podzemnej vody 
je mohutná vrstva piesčitého štrku, prestúpená nepravidelnými šošovkovitými 
vrstvami ílu, ktoré hydrogeologické pomery značne komplikujú. Na stavenisku 
sa zistili v podstate dva horizonty podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum 
sa zameral len na problematiku spätú so zakladaním stavieb a s odvodnením 
staveniska. Jedným z účelových podkladov je mapa hydroizohýps (obr. 7). 

Z geologického hľadiska bolo na výstavbu rozsiahleho kombinátu odporúča
né vhodné územie, čo sa preukázalo aj pri vlastnej výstavbe. Inžinierskogeo
logický prieskum prispel významnou mierou k hospodárnemu zakladaniu toh
to kombinátu. 

6. Inžinierskogeologické mapy 

(F. Gomolčák) 

Východoslovenský kraj zaznamenal v povojnovom období azda najbúrlivejší 
rozvoj v ČSSR, čo sa prejavilo predovšetkým v rozsiahlej stavebnej činnosti. 
Ohromný rozsah stavebných prác, vysoké tempo výstavby a pritom nedostatok 
špecialistov z odboru inžinierskej geológie často nedovoľovali v dostatočnom 
predstihu a v príslušnej podrobnosti dodávať projektantom komplexné infor
mácie o budúcich staveniskách. Nezriedka sa preto stávalo, že aj väčšie prie
myselné a bytové celky, ako aj líniové stavby boli situované do terénu s veľ
mi nepriaznivými až nevhodnými inžinierskogeologickými podmienkami. Tak 
vznikali značné národohospodárske škody. 

Najkomplexnejšie informácie o území môže poskytnúť inžinierskogeologická 
mapa. To sa odrazilo aj v celosvetovom meradle. V posledných 10—15 rokoch sa 
urobil významný pokrok v efektívnom získavaní inžinierskogeologických infor
mácií, v ich spracovaní a zdokonalila sa metodika ich zostavovania. 

Východné Slovensko zostane aj v budúcnosti v centre záujmov výstavby. 
Preto už od roku 1970 sa začalo systematické inžinierskogeologické mapovanie 
území s perspektívou výstavby. V rámci štátnej výskumnej úlohy (č. S —52 — 
— 547 — 007) bola v rokoch 1970—1972 spracovaná základná inžinierskogeolo
gická mapa v mierke 1:25 000 z oblasti Vysokých Tatier. Ide o listy M —34— 
—101 — C  a (j. polovica listu Štrbské Pleso), M—34—101 —C —b (Vysoké Tat
ry) a M—34—101 —D —a (Veľká Lomnica), čo predstavuje plochu asi 210 km2. 

Základná inžinierskogeologická mapa v mierke 1: 25 000 sa skladá z troch 
listov: 

a) mapa inžinierskogeologických pomerov, 
b) mapa inžinierskogeologického rajónovania, 
c) mapa dokumentácie. 
Na mape inžinierskogeologických pomerov sú v zmysle smerníc SGÚ zná

zornené súbory petrografických typov a ich genéza, hydrogeologické pomery, 
geodynamické procesy, charakter a hĺbka predkvartérneho podložia. 

Inžinierskogeologická rajonizácia je spracovaná podľa princípov typologickej 
rajonizácie až do úrovne rajónov. Na liste Vysoké Tatry sú takto vyčlenené 
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