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Engineeringgeological rayonizat ion of the Danube w a t c r w o r k system 
area between Gabčíkovo and Nagymaros 

An engineeringgeological rayonizat ion assuming basic input data 
for the Danube wate rwork sys tem be tween Gabčíkovo and Nagymaros 
al lowed to provide processed da ta for su i tab le antisuffosion measures 
along protect ive lines. 

Najvyšší stranícki a vládni predsta

vitelia ČSSR a MĽR podpísali 16. sep

tembra 1977 dohodu o výstavbe a pre

vádzke sústavy vodných diel na Du

naji a medzivládnu dohodu o vzájom

nej pomoci pri výstavbe. Tým sa za

vŕšilo niekoľkoročné úsilie o komplex

né využívanie Dunaja v úseku medzi 
Bratislavou a Budapešťou. 

Projektovaná sústava vodných diel na 
Dunaji bude viacúčelovým vodným die

lom a sleduje najmä ochranu priľahlého 
územia proti záplavám, využitie vodnej 
energie toku a zlepšenie plavebných 
podmienok. 

Výstavba sústavy vodných diel bude 
významným zásahom do prírodného 
prostredia. Jedným z jej činiteľov bude 
trvalé zvýšenie hladiny Dunaja nad 
okolitý terén v priestore projektovanej 
zdrže Hrušov — Dunakiliti. Podobne, ale 
ešte na väčšom priestore to bude v ob

lasti zasiahnutej vzdutím vodného stup

ňa Nagymaros. 
Ako výsledok vyvolaných tlakových 

rozdielov vody pod hrádzou a v aku

mulačnom priestore zdrží možno očaká

vať zvýšený únik presakujúcej vody do 
zahrádzových priestorov. Na zabezpe

čenie priaznivého vývoja tlakov vhod

http://paii0HM3au.ua
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Obr. 1. Prehľadná situácia sústavy vodných diel na Dunaji 
1 — zdrž Hrušov — Dunakiliti. 2 — haf Dunakiliti. 3 — derivačný kanál. 4 — stupeň 
Gabčíkovo. 5 — územie dosahu vzdutia vodného diela Nagymaros. 6 — stupeň Nagymaros 
Fig. 1. Sketch map of the Danube waterwork system area 
1 — the HrusovDunakiliti dam, 2 — the Dunakiliti fascine. 3 — derivation channeL 4 — 
the Gabčíkovo cascade. 5 — area reached by the Nagymaros dam waterlevel elevation. 6 — 
the Nagymaros cascade 

nými protisui'óznymi opatreniami sú 
nevyhnutné poznatky o inžinierskogeo

logických a hydrogeologických pome

roch ovplyvnených priestorov. Z roz

siahleho územia bolo treba pomery 
spracovať v súbornej forme a vyčleniť 
úseky s rovnakými charakteristickými 
znakmi. 

Detailné a komplexné poznanie sú

vislostí medzi geologickými pomermi 
a hydrogeologickými procesmi získané 
inžinierskogeologickým a hydrogeologic

kým prieskumom je rozhodujúcim vý

chodiskom pri realizácii ekonomicky 
najvhodnejších protisufôznych opatrení. 

Technická koncepcia protisufôznych 
opatrení zahŕňa možnosť voľby týchto 
ochranných prvkov: teleso hrádze, 
podložený koberec, tesniaca clona, za

ťažovacia berma. priesakový kanál, 
studňový rad. kombinácia priesakového 
kanála a studňového radu a sekundárna 
ochranná hrádza (medzizdrž. resp. pol

der: V. Hálek 1974). 
Najvhodnejším podkladom pre voľbu 

ochranných opatrení je rajonizácia 
podložia hrádzí podľa osobitných a len 
na tento účel vybratých kritérií. 

Stručná geologická charakteristika 
územia 

Zdrž Hrušov — Dunakiliti (obr. 1) je 
projektovaná tesne pod Bratislavou. 
Dunaj v tejto oblasti tečie chrbtom 
svojho nánosového kužeľa, na ktorom 
prekladal svoje koryto, vytváral a zno

va zanášal hustú ramennú sieť. Výsled
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Obr. 2. Jednotlivé druhy ochranných prvkov 
1 — teleso hrádze. 2 — predložený koberec, 3 — tesniaca clona. 4 — zafažovacia berma. 5 — 
priesakový kanál. 6 — studňový rad, 7 — kombinácia priesakového kanála a studňového 
radu. 8 — sekundárna ochranná hrádza 
Fig. 2. Single protective measures used 
1 — levee body, 2 — hydraulic back pressure sheet, 3 — sealing diaphragm. 4 — water load 
banquette. 5 — seepage channel. 6 — epen caissoh well tier. 7 — combined seepage channel 
and open caisson well tier. 8 — secondary protective levee 

kom toho je veľká pestrosť inžiniersko

geologických podmienok, prejavujúca sa 
v striedaní typov zemín nivného po

kryvu, v zmene ich mocnosti, ako aj 
vo variabilnosti granulometrického cha

rakteru štrkopieskového súvrstvia. 
Mocnosť pokryvnej hlinitej vrstvy 

(na účely rajonizácie tu používame ter

mín krycia vrstva) sa pohybuje od 
0.6—6,0 m. Piesčité sedimenty (tzv. 
priechodová vrstva) dosahujú mocnocť 
až 8 m. Sedimenty sú variabilné aj čo 
do striedania sa jednotlivých typov 
a ich mocnosti. 

Pomerne časté sú sedimenty výplne 
mŕtvych ramien. Ide najmä o väzné ilo

vité zeminy s vysokým obsahom orga

nických látok, v spodnej časti súvrstvia 
o jemný organický piesok so sklonom 
stekutieť. 

Aj štrkopieskové súvrstvie (zvodnená 
vrstva), ktoré je pod týmito sediment

mi, má veľmi premenlivú mocnosť. Za

tiaľ čo v blízkosti Bratislavy je jeho 
hrúbka okolo 10 m, v blízkosti profilu 
Hrušov—Dunakiliti až 250 m. V celom 
tomto súvrství je najmä piesčitý štrk 
(obsah piesku, t. j . častíc do 2 mm, je 
medzi 25—50 " ( l ) : časté sú aj polohy 
čistého štrku bez piesku alebo naopak, 
šošovky čistého piesku v hrúbke 4—7 m. 
Výskyt piesčitých polôh sa viaže najmä 
na hĺbkový interval 25—50 m. Podložie 
kvartérnych štrkopieskových sedimen

tov tvoria ílovité alebo piesčité sedi

menty neogénu (D. Jalč et al. 1977. 
L. Jakubec — A. Porubský 1962. L. Var

ga 1975). 
V území zasiahnutom vzdutím vod

ného diela Nagymaros (Palkovičovo — 
Chľaba) sú podstatne iné geologické po

mery. Povrchové sedimenty tvori hlinitá 
„krycia" vrstva a piesčitá „priechodová" 
vrstva majú čo do mocnosti prakticky 
podobný vývoj ako v oblasti zdrže Hru

šov, ale vývoj typov jednotlivých se

dimentov je faciálne stálejší aj na dlh

šiu vzdialenosť. V úseku Palkovičovo — 
Klížska Nemá je zvodnená vrstva pies

koštrkového súvrstvia, tzv. gabčíkovské 
piesky. Ide o kvartérne sedimenty cha

rakteru strednozrnného až hrubozrn

ného piesku s prechodom do drobného 
štrku. Mocnosť sedimentov sa pri Pal

kovičove overila do hĺbky 360 m. Pod

ložím sú ílovité sedimenty neogénu. 
V blízkosti Klížskej Nemej je oblasť 

tektonických zlomov, pozdĺž ktorých 
boli podložné sedimenty vyzdvihnuté. 
a tak sa v podstatnej miere zmenšila 
mocnosť kvartérnych štrkopieskových 
sedimentov (J. Janáček 1967, P. Pospi

šil et al. 1978). Vyzdvihnutím neogén

neho ílovitého podložia sa vytvorila 
„bariéra", ktorá podstatne menila uná

šaciu silu Dunaja, a preto sa markantne 
zmenila sedimentácia. Pod povrchovými 
sedimentmi je opäť kvartérne štrko

piesčité súvrstvie s prevahou obliakovej 
frakcie nad pieskovou. 
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Pre spomenuté tektonické procesy je 
mocnosť sedimentov medzi 5—30 m. 

Podložné sedimenty tvorí neogénno

panónsky íl. v úseku Moča — Chľaba 
sú už sedimenty miocénu a paleogénu, 
a to z ílovcov, andezitov, aglomerátov 
tufov a pod. (L. Varga et al. 1975. 1977). 

Výber kritérií na stanovenie rajónov 
a rozsah prác 

V inžinierskogeologickom chápaní sme 
pod termínom rajón všeobecne rozu

meli model litologickogenetických sú

borov hornín vyznačujúcich sa zhod

ným zložením a priestorovým usporia

daním jednotlivých typov hornín (ze

mín). 
Ale všeobecné chápanie termínu ra

jón bolo treba na daný cieľ rozšíriť 
o ďalšie špeciálne charakteristiky na zá

klade dohodnutých kritérií (kritériá 
boli platné pre československých, ale aj 
maďarských geológov, ktorí boli pove

rení vypracovať rajonizáciu na maďar

skej strane). 
Pri vyčleňovaní špeciálnych inžinier

skogeologických rajónov bolo nevyhnut

né brať do ohľadu rovnakú mocnocť 
hlinitého pokryvu — „krycej vrstvy", 
rovnaké hodnoty koeficienta filtrácie 
tohto pokryvu, rovnakú mocnosť vrstvy 
piesku — „prechodovej vrstvy", rovnakú 
hodnotu koeficienta filtrácie štrkopies

čitého súvrstvia (v rajóne sa nemá me

niť vo väčšom pomere ako 1 : 5), koe

ficient anizotropie štrkopiesčitých se

dimentov, približne rovnaký priebeh 
hĺbky nepriepustného (neogénneho) 
podložia. 

Stanovenie rajónov v projektovaných 
líniách ochranných hrádzí bolo zavŕše

ním celkových prác. Na kompletizáciu 
údajov bolo treba zhodnotiť a zosúladiť 
poznatky z archívnych materiálov 
a z rozsiahleho terénneho prieskumu. 

Pozornosť sme orientovali hlavne na 
„kryciu vrstvu" ako celok (ale aj na 
čiastkové komponenty) a na štrkopies

čitý komplex, najmä jeho filtračnú zo

nálnosť. 
V trasách projektovaných a jestvu

júcich línií sme vyhĺbili pruh príruč

ných vrtov po povrch štrku. Zásadou 
bolo dostať sa pokiaľ možno až k bre

hovej čiare (s dosahom okolo 200 m) na 
vzdušnú stranu ochranných línií. Preto 
bola šírka skúmaného pruhu rozličná. 
Vzdialenosť profilov bola 100 a vzdia

lenosť vrtov 50 m. 
Z hodnotenia vrtov sme vypracovali 

mapy litofaciálneho vývoja a mocnosti 
pokryvu v mierke 1 : 5000. V oblasti 
vodného diela Nagymaros bolo územie 
pozdĺž koryta Dunaja od Palkovičova 
po Chľabu spracované na 55 listoch. 
Váhu v úseku Komárno — Komoča na 
30 listoch. Hrona na 3 listoch a Ipľa na 
10 listoch (L. Varga et al. 1977). 

Komplexne spracované mapy obsa

hovali plochy s chýbajúcim pokryvom 
(označené symbolom CHp), plochy s po

kry vom slabším ako 1 m (symbol p < 1). 
plochy, na ktorých pod hlinitým pokry

vom chýba piesok (symbol P~), plochy, 
na ktorých je pod hlinitým pokryvom 
vrstva piesku mocnejšia ako 4 m (sym

bol P > 4), plochy, na ktorých je pod 
hlinitým pokryvom aj piesok s moc

nosťou menšou ako 4 m (symbol pT) . 
Na mapách sa vyznačili aj miesta 

(typ a rozsah) registrovaných filtrač

ných porúch z povodne v roku 1965 
(L. Jakubec et al. 1965). 

Koeficienty filtrácie pokryvu sme sta

novili v kopaných sondách podľa vsa

kovacích skúšok Girinského metódou. 
V štrkopiesčitom komplexe (vo zvod

nenej vrstve) sme na základe vrtného 
prieskumu mali overiť litologické a 
úložné pomery zvodneného kolektora. 
jeho filtračnú zonálnosť. opísať vyme

dzené čiastkové filtračné zóny koefi

cientom filtrácie kh, hrúbku vrstvy T 
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Obr. 3. Schematizovaný príklad výseku mapy 
1 — plochy s chýbajúcim pokryvom. 2 — plochy, na ktorých pod hlinitým pokryvom 
chýba piesok, 3 — plochy, na ktorých je pod hlinitým pokryvom vrstva piesku mocnejšia 
ako 4 m, 4 — plochy, na ktorých je pod hlinitým pokryvom aj piesok, ale mocnosť jeho 
vrstvy je menšia ako 4 m. 5 — trasa infil tračného profilu 
Fig. 3. Schematized map section 
 surface without cover, 2 — areas without sandy horizon beneath the loam cover, 3 — 
areas with a sandy horizon exceeding 4 m under the loamy cover, 4 — areas with a sandy 
horizon thinner than 4 m under the loamy cover, 5 — infiltration profile course 

a heterogénnosť prostredia označiť prí

slušným koeficientom anizotropie. Na 
tento cieľ sme napr. v oblasti zdrže 
Hrušov od vŕtali a zabudovali 15 vrtov 
s hĺbkou až do 150 m. Podobne, ale vo 
väčšom rozsahu sme postupovali v ob

lasti dosahu vzdutia Nagymaros. Tu 
sme vyhĺbili a zabudovali 89 vrtov 
v maximálnej hĺbke 132 m. V obidvoch 
oblastiach bolo naším cieľom dostať sa 
konečnou hĺbkou vrtu až do podložia, 
ktoré v tejto oblasti tvoria neogénne 
sedimenty. 

Ďalej sme prikročili k zostaveniu geo

logických profilov pozdĺž ochranných 
línií so zakresleným priebehom hlinité

ho a piesčitého pokryvu, zonálnosťou 

štrkopieskovej vrstvy a hodnotami koe

ficientov filtrácie, ako aj hĺbkou neprie

pustného podložia. Relatívne „slabé" 
miesta hrádzových úsekov signalizovali 
výskyt filtračných porúch — výverov 
registrovaných počas povodne roku 
1965. 

Ohraničenie záujmového územia a do

siahnuté výsledky 

Záujmové územie zahŕňa zátopu pro

jektovanej zdrže Hrušov — Dunakiliti 
a oblasť dosahu vzdutia vodného diela 
Nagymaros. 

Územie zdrže Hrušov ohraničujú 
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Obr. 4. Príklad geologického profilu 
1 — hlina. 2 — piesok. 3 — štrkopiesčité súvrstvie, 4 — podložie. S — štrk. ŠP — pies
čitý štrk. P — piesok. kp — koeficient filtrácie krycej vrstvy, kí — koeficient filtrácie pre
chodnej vrstvy, kí — koeficient filtrácie vodonosnej vrstvy, }.i — koeficient anizotropie 
vodonosnej vrstvy. Ti — mocnosť vodonosnej vrstvy 
Fig. 4. Example of a geological section 
1 — loam. 2 — sand, 3 — sandy gravel. 4 — basement. S — gravel. SP — sandy gravel. 
P — sand. kp — filtration coefficient of the covering layer, kj — filtration coefficient of the 
transition horizon, ki — filtration coefficient of the water-bearing horizon. }., — anisotropy 
coefficient of the water-bearing horizon. Ti — thickness of the water-bearing horizon 

projektované a jestvujúce ochranné 
hrádze na ľavej strane od Hrušova až 
po Bratislavu (prakticky po Slovnaft). 
na pravej strane od Dunakiliti (na úze

mí MĽR) až po Petržalku. Na rajoni

zácii tohto územia sa zúčastnili naši aj 
maďarskí geológovia. Predmetom ich 
záujmu bola časť pravostrannej ochran

nej línie v úseku od hate Dunakiliti po 
štátne hranice. 

Oveľa rozsiahlejšie bolo záujmové 
územie zdrže Nagymaros. Začína sa pri 
Palkovičove a končí sa na štátnych hra

niciach v úseku Chľaba — Szob. Do 

územia na československej strane patria 
aj ľavostranné prítoky Dunaja, a to 
Váh. v dosahu až 30 km na obidva bre

hy, ďalej Hron a Ipeľ. Pravú stranu 
Dunaja, a teda aj zdrže Nagymaros 
vrátane pravostranných prítokov a ľa

vého brehu Ipľa (štátne hranice) spra

covali maďarskí geológovia. 
Pri spracúvaní vlastnej rajonizácie 

sme vychádzali zo Smerníc pre meto

diku výpočtov protisufôznych opatrení, 
ktoré pre projekciu sústavy vodných 
diel na Dunaji zastavili naši a maďarskí 
odborníci (V. Hálek 1974). 
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Kritériá, podľa ktorých sme územie 
rozčleňovali na rajóny, sme už opísali. 

Smernice . . . brali do úvahy aj eko

nomické hľadisko, t. j . žiadali, aby tam, 
kde to geologické pomery dovoľujú, 
bola dĺžka vyčlenených rajónov mini

málne 2 km. Ide o to, že variabilnosti 
geologických pomerov (a tá je značná) 
nemôže v plnej miere a bezprostredne 
zodpovedať variabilnosť stavebných po

stupov budovania jednotlivých typov 
ochranných prvkov. Ale táto požiadav

ka sa nedala vždy akceptovať. 
V oblasti zdrže Hrušov — Dunakiliti 

(územie siahajúce od Bratislavy po 
Hrušov) sme na jej ľavom brehu v t ra

se dlhej 25,640 km vyčlenili 9 rajónov. 
Rajón s najmenšou dĺžkou má 1 km, 
najdlhší úsek 4.850 km. 

Na pravom brehu zdrže (trasa dlhá 
17 km) sme vyčlenili 8 rajónov. V ra

jonizovanej trase je 5 rajónov, v kto

rých vzhľadom na premenlivé geolo

gické charakteristiky nebolo možno vy

tvoriť líniu v dĺžke aspoň 2 km. Ich 
dĺžka sa pohybuje od 1,000—1,950 km. 
Najdlhší rajón má 5,050 km (D. Jalč 
et al. 1977).' 

Vyčleniť veľa krátkych rajónov si vy

žiadal vývoj mocnosti pokryvu a jeho 
filtračné parametre. Je to obraz roz

siahleho meandrovania Dunaja v tejto 
oblasti, prekladania koryta, vytvárania 
rozsiahlej ramennej sústavy, jej opä

tovného zanášania, ako aj výskytu po

chovaných mŕtvych ramien. 
Na výber typu ochranného opatrenia 

a stanovenia jeho základných paramet

rov (dĺžka, hĺbka, mocnosť a pod.) má 
projekcia vypracované programy pre 
počítač. Z toho vyplynulo, že bolo mož

no (ak to rozsah vstupných dát dovoľo

val) spájať krátke rajóny do jedného 
dlhšieho a projektant sa nemusel strikt

ne pridŕžať výsledkov rajonizácie. 
Záujmová oblasť dosahu vzdutia vod

ného diela Nagymaros sa na českoslo

venskom území začína pri Palkovičove 

a končí sa pri štátnych hraniciach Chľa

ba — Szob. Tu mal Dunaj už relatívne 
pokojný tok, a preto aj mocnosť a vý

voj jednotlivých typov sú stálejšie. Na 
študovanom území v dĺžke 107,5 km 
sme vyčlenili 19 rajónov, najkratší 
v dĺžke 2.7 a najdlhší 15,5 km. 

Vzdutie zasahuje aj ľavostranné prí

toky Dunaja — Váh, Hron, Ipeľ, kde 
sme vyčlenili rajóny podobným spôso

bom a s približne rovnakými dĺžkový

mi parametrami. 
Výsledky rajonizácie sú spracované 

tabelárne a v doplnkovej grafickej do

kumentácii (L. Varga et al. 1977). Ta

belárne spracovanie obsahuje číselné 
hodnoty parametrov charakterizujúcich 
kryciu a prechodovú vrstvu, vodonosné 
vrstvy a podložie. 

Štatistické spracovanie údajov o moc

nosti krycej a prechodovej vrstvy (Tpa, 
Tp2, Tj) s počtom hodnôt viac ako 30, 
ako aj údaje o pravdepodobnosti výsky

tu minimálnych, maximálnych, jedno

percentných a 99percentných hodnôt, 
boli zhodnotené podľa výpočtového 
programu VIZITERVu v Budapešti. 

Hodnoty koeficienta filtrácie kí, fc2 sa 
získali z granulometrickej analýzy a vý

počtom podľa KarmánaKozenya, ďalej 
hydrometrovanim (reometrom) vo vrte 
a z čerpacej skúšky. Vážený priemer 
hodnôt z výpočtu a hydrometrovania sa 
porovnával s hodnotami z čerpacej 
skúšky, ktorú v súčasnosti pokladáme 
pri zisťovaní filtračných parametrov za 
najpresvedčivejšiu. 

Hodnoty koeficienta anizotropie A sa 
získali (pre prechodovú vrstvu) labora

tórnou skúškou a pri štrkopiesku vý

počtom a z údajov hydrometrovania. 
Záverom možno konštatovať, že ra

jonizácia poskytuje projektantovi ma

ximum informácií o inžinierskogeolo

gických a hydrogeologických charakte

ristikách v podzákladí ochranných línií. 
Použité kritériá sú aplikovateľné len na 
sledovanie cieľa, na aký je táto special
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Obr. 5. Podkladové údaje rajonizácie 
Tpu _ mocnosť krycej vrstvy na návodnej strane hrádze. Tpz — mocnosf krycej vrstvy na 
vzdušnej strane hrádze, kp — koeficient filtrácie krycej vrstvy. Ti — mocnosf prechodovej 
vrstvy. kí — koeficient filtrácie prechodovej vrstvy. Xi — koeficient anizotropie prechodovej 
vrstvy, Ti, T> — mocnosť vodonosných vrstiev, kí, k; — koeficient filtrácie vodonosných vrstiev. 
Aj, Ä2 — koeficient anizotropie vodonosných vrstiev 
Fig. 5. Basic data for the engineeringgeological rayonization 
Tpu — covering layer on the levee waterward side. Tp2 — covering horizon on the levee aerial 
side. kp — filtration coefficient of the covering layer. T s — thickness of the transition horizon. 
k} — filtration coefficient of the transition horizon. A; — anisotropy coefficient of the 
transition horizon Ti, Tz — thickness of the waterbearing horizon, ki, k2 — filtration coeffi
cient of the waterbearing horizon, /.;, A2 — anisotropy coefficient of the waterbearing ho
rizon 
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■ PODLOŽ E 

na rajonizácia spracovaná: V danom 
prípade možno na základe zistených 
a vážených vstupných údajov navrhnúť 
optimálny typ. príp. súbor protisufôz

nych prvkov a súčasne určiť najekono

mickejší postup pri realizácii ochran

ných opatrení. 

Recenzoval M. Matula 
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Ľngineering-geological rayonization of the Danube waterwork system 
area between Gabčíkovo and Nagymaros 

LADISLAV VARGA 

The projected Danube waterwork system 
will serve for several purposes. Its con
struction has in view the protection of the 
neighbour area against high flows, the utili
zation of water energy and the amelioration 
of conditions for navigation. 

The construction of the waterwork system 
will represent a considerable intervention 
into the existing natural environment. The 
steady elevated water level in the Danube 
flow over the surrounding terrain surface 
within the projected Hrušov — Dunakiliti dam 
area will be one of most important impacts. 
A similar but areally more extensive water 
level elevation concerns the Nagymaros wa
terwork area. Due to such elevated water 
regimes and owing to pressure differences 
below the dam relative to the dam accumu
lation surface, an increased water leakage 
may be expected into the areas behind 
levees. With the aim to assure favourable 
pressure developments, the most suitable 
course of water pressures is necessary by 
applying advantageous antisuffosion measu
res. A profound knowledge of engineering
geological and hydrogeological conditions of 
the area affected is therefore necessary. 

The task comprised the evaluation of an 
extensive area in a comprehensive manner 
as possible and the delimitation of regions 
where conditions of similar nature will be 
present. 

Determining the single engineeringgeolo
gical rayons in the area, the following pro
perties were assumed: 

— the equal thickness of the loamy cover 
(covering horizon), 

— equal filtration coefficient values in this 
horizon. 

— equal thickness of the sandy transitio
nal horizon, 

— equal filtration coeficient values in the 
sandy gravel bed (to avoid changes surpass
ing the 1 : 5 rate), 

— equal anisotropy coefficient values of 
sandy gravel sediments, 

— roughly the equal depth for the im

permeable basement (beds of Neogene age). 
Accordingly, the Hrušov — Dunakiliti dam 

area (the Danube flow section between Bra
tislava and Hrušov) comprises 9 rayons 
delimited on the left riverside reaching 
a total length of 25.640 km. Single rayons 
are 1 to 4.850 km long. On the right riverside. 
a total of 8 rayons amounts 17 km length 
from which 5 rayons are shorter than 2 km 
due to the variable geological conditions. The 
longest rayon is 5.050 km long here. 

Protective measures and their basic para
meters were chosen using a computerized 
decision technique. This means that, in cases 
when input data made it possible, single 
shorter intervals were unified into a longer 
one and so alternative solution possibilites 
may have been examined during the pro
jection. 

The Danube flow section affected by the 
Nagymaros waterdam area on Czechoslovak 
territory stretches from Palkovičovo to the 
state frontier at ChTaba — Szob. The Danube 
flow is here already quiet and hence the 
lithological content and thickness of single 
engineeringgeological horizons are relatively 
constant. In a total lengtht of 107.5 km 
altogether 19 rayons were delimited ranging 
from 2.7 to 15.5 km. 

Water level elevation touches the Danube 
river left tributaries as well (Váh, Hron and 
Ipel rivers). Here, similar rayons were deli
mited. 

The engineeringgeological rayonization 
in the indicated manner provides maximum 
information to the waterwork projectation. 
These concern hydrogeological and engineer
along protective lines. Nevertheless, the used 
criterions are applicable only to such pur
poses to which the application has been 
aimed. The chosen procedure, however, 
allows to decide the realization of the 
optimum protective measures including the 
most suitable antisuffosion ones together 
with their most economical application. 

Preložil I. Varga 


