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ZO Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Dionýz V a s s : Neogén vnútorných kotlín Španielska (Bratislava 23. I. 1975) 

Neogén Španielska, ktorý sme mali možnosf vidieť počas exkurzie v rámci Medzi
národného kolokvia o kontinentálnej biostratigrafii vrchného neogénu a starších 
štvrtohôr na jeseň 1974, je vyvinutý prevažne v kontinentálnych fácíách. Neogénne 
sedimenty vypĺňajú vnútrohorské depresie (grabénové štruktúry) naložené na zvrás
nenom predneogénnom podklade. Vnútrohorské panvy pozdĺžne alebo priečne pretí
najú iberské a betické kordiléry. Niektoré panvy boli založené vo vrchnom oligocéne, 
iné v spodnom miocéne a ďalšie vo vrchnom miocéne. Kontinentálnu výplň tvoria 
červené klastické vrstvy vyvinuté najmä na báze a pri okrajoch panví, chemogénne 
sadrovce vzniknuté najskôr chemogénnou redepozíciou síranov zo starších sedi
mentárnych formácií, najmä z triasu (keupra), sladkovodné vápence, travertíny, slie
ňovce. Fácie sa na krátku vzdialenosť striedajú a zastupujú. Neogénne panvy v juž
nom a juhovýchodnom Španielsku majú staršie členy výplne v morskom vývoji 
(možno ich korelovať s langhom, serravallom, tortónom až messinom, resp. tu bol 
definovaný západomediteránny vrchný míocén — andaluzíen), mladšie číeny výplne 
sú kontinentálne. 

Výplň vnútorných kotlín spravidla nie je vrásnená a porušuje ju iba zlomová tek
tonika. Výrazné sú zlomové systémy vymedzujúce panvy, bežným zjavcm je anti
tetický úklon vrstiev proti zlomom obmedzujúcim panvu. Neogén v rozľahlej panve 
na J od Alicante je mierne prevrásnený a aj niektoré úzke panvy v betickej kordi
lére majú synklinálnu stavbu. 

Biostratigrafia kontinentálneho neogénu Španielska je podrobne rozpracovaná a je 
založená na cicavcoch. Niektoré stupne stavovčej biostratigrafie neogénu boli defi
nované práve v Španielsku (napr. vrchnomiocénne stupne vallesienu pri Barcelone, 
turolienu vo Fossa de Teruel, ruscienenu; ekvivalent najvyššieho miocénu a spod
ného pliocénu bol definovaný v susednom južnom Francúzsku v okolí Perpignanu). 

Význam metódy biostratigrafie založenej na cicavcoch. najmä zásluhou rozpra
covania biostratigrafie mikrovertebrát, vzrástol a rozšírili sa možnosti jej použitia. 
Bolo by vhodné venovať tejto metóde patričnú pozornosť aj u nás. Pomohla by 
objasniť otázky stratigrafie vnútorných kotlín Západných Karpát a kontinentálneho 
vývoja slovenského neogénu vôbec. 

I. C h r a p p a — H. E i s n e r : Inžinierskogeologické problémy zdravotnovodohospo
dárskych stavieb (Bratislava 30. 1. 1975). 

V inžinierskogeologickej literatúre sa s problematikou inžinierskogeologického 
prieskumu z odboru zdravotnovodohospodárskych stavieb stretávame zriedka, hoci 
vážne inžiníerskogeologické problémy sa aj tu vyskytujú často. Takéto stavby treba 
vzhľadom na krátky čas prípravy projektovej dokumentácie a požiadavku rýchlo 
začať výstavbu riešiť pohotovo a operatívne. 

Pod pojmom zdravotnovodohospodárske stavby rozumieme zariadenia a objekty 
slúžiace na zásobovanie obyvateľstva a priemyslu vodou, teda vodovody a zariadenia 
s objektmi na odvedenie využitej vody, splaškovej, odpadovej, prípadne zrážkovej, 
teda kanalizácie. 
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Jednou z najdôležitejších geologických podmienok na správne osadenie objektov 
do terénu je posúdiť svahy z hľadiska stability. Nestabilným zosuvným svahom sa 
zásadne vyhýbame. Ďalšou podmienkou je založiť vodojem na nestlačiteľnom, zvy
čajne skalnom podloží. Keď to prírodné geologické podmienky nedovoľujú, treba 
robiť úpravy základovej škáry, čo značí zvýšené náklady na stavbu. 

Úpravy sú najčastejšie potrebné pri zakladaní objektov na súdržných kvartérnyeh, 
resp. neogénnych sedimentoch (stlačiteľnost, presadavost, malá únosnosť atď.), a na 
nesúdržných, prevažne zvodnených sedimentoch (množstvo vody, vztlak, agresivita 
atď.). 

Pri zakladaní na vrstvovitých skalných horninách treba venovať zvýšenú pozor
nosť zisteniu úložných pomerov (sklon a smer vrstiev), ktoré bezprostredne vplý
vajú na stabilitu vlastnej konštrukcie. 

Geologický prieskum trasy vodovodných potrubí sa väčšinou zameriava na otázky 
späté s kategorizáciou zemín a hornín, ktoré sú častou príčinou kategorizačných 
sporov pri výstavbe. 

Dalej sa treba zamerať na zosuvné územia schopné ohroziť vodovodné potrubie. 
Pri kanalizácii sa prieskumné práce sústreďujú najmä na stokovú sieť a príslušné 

objekty a hlavne na areál objektov čistiacej stanice. Tieto objekty sa často zakladajú 
za komplikovaných geologických a hydrogeologických podmienok, ktoré vyplývajú 
z nevyhnutnosti situovať čistiarne odpadovej vody pri recipientoch. Častý je pri nich 
výskyt sapropelových sedimentov, ktoré sú na zakladanie objektov nevhodné, s veľ
kými prítokmi spravidla agresívnej podzemnej vody. 

Pri privádzačoch treba riešiť problém ich križovania s cestnými a železničnými 
komunikáciami, ako aj otázky zatriedenia zemín do tried tažiteľnosti. 

Na ilustráciu problémov, ktoré sa vyskytujú pri stavbách zdravotnovodohospo
dárskeho charakteru, nám slúžili príklady z týchto stavieb: 2x600 m:l vodojem v B. 
Bystrici, vodojem v Nitre, 20 000 nv' vodojem na Podkolibskej ceste a v Krasňanoch 
v Bratislave, čerpacia stanica Sihot IV, vodovod vo Vŕbovom, prívod vody L. Tep
lička — Poprad, vodovod Stará Tura, skupinový vodovod Liptovská Mara, ústredná 
čistiareň odpadovej vody Bratislava a Bratislavazberač E. 

«+ 
R. M a r s c h a l k o — M. M i š í k : Metodické poznakty zo sedimentologického vý

skumu východného Slovenska (Bratislava 
6. 2. 1957) 

V prednáške sa hovorilo o sedimentologickom výskume exotických zlepencových 
fácií v paleogéne bradlového pásma, magurského flyša a šambronského štruktúrneho 
pásma flyša centrálnych Karpát. Účelom sedimentologického výskumu bolo objasniť 
charakter substrátu bradlovej (pieninskej) geosynklinály pred orogénom. 

Dedukovať počiatočné zloženie substrátu tektonických jednotiek zo sedimentov je 
doteraz najlepšou metódou na objasnenie paleotektonického vývoja aj takých zlo
žitých štruktúrnych pásiem, ako je bradlové pásmo. Jeho zložitá stavba sa pripisuje 
vyvrásneniu rozsiahlej geosynklinály existujúcej nepretržite od jury do oligocénu. Aj 
keď vznikalo v osobitnej geosynklinálnej sústave, má príbuzné formácie jury a spod
nej kriedy s mediteránnym vývojom centrálneho karpatského bloku, ale s odlišným 
vývojom fácií. Stredná a vrchná krieda a paleogén sú v znamení flyšového cyklu 
všeobecne odlišného od centrálnokarpatského, ako aj od vonkajších flyšových jed
notiek. Vo východnom, tzv. šarišskom úseku (segmente), juhovýchodne od rieky 
Poprad až po československosovietske hranice sa okrem ojedinelých bradiel pri 
Beňatíne a Demjate, patriacich k pieninskému a czorstynskému vývoju, nachádza 
vrchnokriedový drobnorytmický flyš s kalkarenitmi patriaci k pieninskej jednotke, 
a najmä paleocénnoeocénny flyš s exotickými zlepencovými horizontmi, ktorý podľa 
B. Lesku leží len miestami nesúhlasne na kampanmaastrichte. Z terminologického 
hľadiska zodpovedá paleocénnoeocénny flyš „vulchovčickej svite" ukrajinských 
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