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llii>KiiHcpiii>-i eoJioi iľít'uíafl out'iiKa .ie(|)op.Maiinu CKJIOHOB 

ABTOP flaéT OTMČT MCcneflOBaHHH flBiweHMH CKJIOHOB n MX aecpopiviauMM 
B TeieHHH 1976—1980 roflOB. BHMMaHHe y^eJiHJiocb HccneAOBaHHaM, KOTO-
pbie B HexocnoBaKHH nivieioT CBOHD Tpaflnqwio M xopoiunň OT3WB B MHpe. 
Bbuia npefljio)KeHa fleTajibHaa cxeivia ycjiOBHií M cpaKTopoB una pa3BMTMH 
CKJIOHOBMX nepeflBíDKeHMii. OiíeHCHbi GbiJiH pe3yjibTaTbi n3y4eHHH nepefl-
BM>KeHM5t CKJIOHOB B paňOHe HCOByjIKaHHTOB; CpJIHUia, nOflKpKOHOIHCKOrO 
nepMOKap6oHa M B necnaHHOM cbamiM <jeccKoro Mejia. 

B paŕioHe MopaBCKHx KapnaT 0MJIH nojiyMeHbi HOBbie CBefleHwa o pe
u,eHTHbix nepe«Bn>KeHnax 3eMHoň noBepxHOcra. BMJIO npoBcpeHO ncnojn>30
BaKMe pa3J[WMHbIX reOCÍ)M3HHeCKHX MeTOflOB flJIH OIjeHKH CKOJIb3eBbIX jje
cpopMauMM 6JIOKOBOIO Tuna M flJia onoji3Heŕt. ycoBepmeHCTBOBaHHbie BMJIH 
MeTOflbl M3MepeHHH CKOPOCTH flBHJKCHMH CKJIOHOB. BbIJI pa3BMHyT MeTO/I ÄOJI
roBpeMeHHoro MOfleJiupoBaHiw CKJIOHOBMX npou.eccoB npn ncnojib30BaHnn 
(pOTonjiacTMHeCKMx MaTcpMií M KOM6nHau,na KJiacHqecKoro MOflejiupoBaHiia 
H3 3KBMBaJieHTHbIX MaTCpMH M MaTeiHaTMHeCKOrO MOflejIMpOBaHMa. 

Engineer ing geological evalua t ion of slope deformat ions 

Resul ts of the basic research of mass movements and slope deforma
t ions in t he years 1976—1980 are presented in a genera l report . In the 
cen t re of in te res t stood research t r ends with t radi t ion in Czechoslo
vak ia which have gained acknowledgement in the world. A detai led 
analysis of the condit ions favour ing and factors causing mass movement 
has been worked out. The repor t provides resul ts of a s tudy of mass 
movemen t s in areas bui l t by neovolcani tes , flyschlike sediments . P e r m o 
Carboniferous sediments (Krkonoše Mountains) and sandy Cretaceous 
sediments (Bohemian Table) . N e w informat ion on recent movements 
of t he ear th surface w e r e acqui red in t he model a rea of t he Moravian 
Carpa th ians . Tests w e r e m a d e to prove the sui tabi l i ty of var ious geophy
sical methods for an evaluat ion of block type creep deformat ions and 
sliding. Methods for measur ing t he velocity of mass movemen t were 
improved . For the purpose of model l ing long te rm mass movements by 
m e a n s of photoplas t ic mate r i a l and classical modell ing by means of 
a d e q u a t e mater ia l s combined wi th mathemat i ca l modelling a n e w 
method has been developed. 
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Svahové pohyby patr i mezi geodyna-
mické procesy, k teré v pomérech Česko

slovenska vážne ohrožují možnosti racio

nálního využití územních celku. Výzkumu 
svahových pohybu a deformací je proto 
t radičné venovaná zvýšená pozornost. což 
se projevilo i v šesté pétiletce, t j . v období 
1976 až 1980. Na jejich inženýrskogeolo

gickém výzkumu se podílelo 5 kolektívu, 
a to z katedry geotechniky Slovenské vy

soké školy technické v Bratislave, z ka

tedry geodézie téze fakulty, z katedry lo

žiskové a prúzkumné geológie Vysoké ško

ly báňské v Ostrave, z katedry geotechni

ky Vysokého učení technického v Brne 
a z laboratoŕe inženýrské geológie Ústavu 
geológie a geotechniky ČSAV v Praze. Pŕ í 

nosem byla spolupráce s akademickými 
pracovišti v Bulharsku, v SSSR. i s vysoko

školskými pracovišti v NDR, v Polsku a 
v Kanade. 

Do výzkumu v oboru inženýrské geoló

gie, t j . disciplíny úzce spjaté s potrebami 
praxe, se bezprostredné promítají aktuálni 
potreby národního hospodáŕství. Proto 
i v šesté pétiletce byly ŕešeny nékteré 
nové otázky navíc mimo púvodní plán. Do 
popredí napr. vystoupila rada náročných 
problému, které jsou odezvou na stále na

rústající požadavky po zvýšení téžby ne

restných surovín, což je problém celo

svetový — bohužel v pomérech Českoslo

venska je ta to tendence provázena nut 

ností otvírky dosud opomíjených ložisek 
s nepŕíznivými podmínkami pro téžbu. 
Zejména dobývaní ložisek ve veľkých 
hloubkách a v nepŕíznivých geologických 
podmínkách naráží na radu obtížných otá

zek, jejichž ŕešení nemohou báňští specia

listé zvládnout bez úzke spolupráce s inže

nýrskými geology. Pri tom se plné proje

vila skutečnost. že československá inženýr

ská geológie, zaujíma j ící jedno z pŕedních 
míst ve svété, má tradici pŕedevším j ako 
stavební inženýrská geológie a nemúže 
ihned nahradi t u nás se teprve rozvíjející 

smery ložiskové inženýrské geológie. 
Oproti púvodnímu plánu se do ŕešení 

problematiky ložisek zapoj ily i všechny 
výzkumné kolektívy. Byla sledovaná otáz

ka zpúsobu téžby rumélky v prostoru 
hlubokých svahových deformací blokové

ho typu u Malachova (Mahr et al., 1980) 
i podmínky hlubinné téžby hnedého uhlí 
v oblastech rozsáhlých deformací svahu 
pohorí Vtáčnik (Malgot, Mahr in Kolektív, 
1981, s. 96—101). Na príkladu velkodolu 
Cs. armády byla rozpracovaná metodika 
inženýrskogeologického hodnocení faktoru 
ovlivňujících pomery stability pŕedpolí po

vrchových hnédouhelných dolu pri úpätí 
Krušných hor (Rybár, 1981). 

J iným neplánovaným impulsem ke zme

ne zaméŕení výstupu byl narústající 
nedostatek nových plôch pro zástavbu. 
Pŕedevším na Slovensku bylo nutno revi

dovať tradiční prís tupy k hodnocení použi

telnosti plôch porušených nebo ohrožených 
sesouváním a j inými svahovými pohyby 
pro zástavbu. Nutnost zabránit dalšímu 
úbytku plôch vhodných pro intenzívni ze

médélství vede stále častéji k ŕešení využít 
pro méné náročnou zástavbu i svažitých. 
obtížné prís tupných terénu, a to i za cenu 
výrazného zvýšení nákladu na výstavbu, 
včetné nároku na prúzkumné a sanační 
práce. Konkrétních výsledku pri ŕešeni 
této problematiky bylo dosaženo v pahor

katinných. vrchovinných a horských oblas

tech Slovenska (Malgot et al., 1978; 
Nemčok, 1979). 

Hlavní smery výzkumu 

Výzkumné práce byly zaméŕeny k plne

ní základního cíle — poznaní zákonitostí 
vzniku a vývoje svahových procesu. V po

predí byly smery výzkumu, které mají 
u nás dobrou tradici a pŕíznivý ohlas ve 
svété. 

Podmínky a faktory pro vývoj svaho
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vých pohybu byly souhrnné zhodnoceny 
na katedre geotechniky SVŠT (Nemčok 
in Kolektív. 1981, s. 83—95). Podrobná 
analýza byla vypracovaná zejména na zá

klade dlouholetého komplexního studia 
svahových deformací v oblasti karpatského 
flyše a v oblasti neovulkanitú. 

Charakter samostatných studií mélo 
hodnocení faktoru ovlivňujících stabilitu 
pŕedpolí povrchových hnédouhelných dolu 
na úpätí Krušných hor (Rybár. 1981; Ry

bár — Kudrna in Kolektív, 1981, s. 102— 
109). i hodnocení vlivu povrchové téžby 
hnedého uhlí v handlovské pánvi na sta

bilitu svahu, pohorí Vtáčnik (Malgot — 
Mahr in Kolektív. 1981. s. 96—101). Z hod

nocení obou pr ípadu lze vyvodiť obecné 
závery. V obtížných úložných pomérech — 
zejména, když povrchová nebo hlubinná 
téžba nerostných surovín je plánovaná pri 
pate svahu, neplatí pro prognózu očeká

vaných deformací v pŕedpolí téžby bežné 
báňské prístupy. Téžbou mohou být vyvo

laný na pŕilehlých svazích deformace za

sahující i nékolik kilometru za stanovené 
hranice ochranných pášem. 

V omezené míŕe byl ŕešen i vztah mezi 
seizmickým faktorem a vývojem svaho

vých deformací, a to na príkladu lokality 
Taukl iman na černomoŕském pobreží 
v Bulharsku. Ve spolupráci s Bulharskou 
akadémií véd (Košťák — AvramovaTa

čeva. 1977) bylo prokázáno. že hluboké 
plouživé deformace blokového typu nej sou 
pŕímo ovlivňovány ani vysokou seizmicitou 
této oblasti. Na základe méŕení in situ, 
fyzikálního modelovaní a hodnocení dat 
o kolísaní hladiny Cerného more byla vy

pracovaná prognóza vývoje svahových de

formací. včetné vlivu seizmicity. 
Součástí výzkumu bylo také sledovaní 

vývoje deformací na bŕezích vodních ná

drží (Rybár, 1977). Na príkladu vodní ná

drže Nechranice, situované v miocennich 
slabé zpevnéných sedimentech, byl zhod

nocen vývoj sesuvných deformací a abra 

ze za období 13 let. Cilem bylo zpŕesnéní 
metód prognózy pŕetváŕení bŕehú nádrží 
situovaných v obdobných geologických, 
klimatických a morfologických podmín

kách. 
V letech 1976—1980 pokračoval syste

matický regionálni výzkum svahových 
pohybu, pŕičemž byly podstatné prohlou

beny poznatky z púvodního soupisu z let 
1962—1963. Na Slovensku byla zpracována 
oblasť neovulkani tú (Malgot. 1977) a oblast 
flyše (Nemčok — Baliak in Kolektív, 1981, 
s. 120—128). Podrobný výzkum umožnil 
vypracovať typológii svahových deformací 
pro jednotlivé regionálni oblasti (Nemčok 
in Kolektív, 1981. s. 83—95). Jde o novou, 
vyšší formu klasifikace svahových defor

mací, která bude dále rozvíjena. Jeví se 
jako perspektívni i z hlediska mezinárodní 
spolupráce. 

V českých zemích byly nové študovaný 
svahové deformace v oblasti podkrkonoš

ského permokarbonu (Rybár. 1979). Do 
popredí vystoupila úzka väzba výskytu 
svahových deformací na svahy, kde jsou 
jílovité, písčitojílovité a slínité sedimenty 
chránený odolnejšími melafyry, kŕemen

nými porfyry a čediči. 
Chovaní svahu v písčité facii české kŕ í 

dy bylo studováno na pravém brehu lab

ského údolí mezi Déčinem a Hŕenskem 
(Zvelebil in Kolektív, 1981, s. 110—119). 
Nesnadné jsou metodické otázky oceňo

vaní pomérú stability pískovcových skal

ních stén. 
Regionálni charakter pro mnohé príbuz

né obory mají poznatky o recentních po

hybech zemského povrchu v modelové ob

lasti Moravských Karpát . Dúkladný rozbor 
umožňuje odlišit složky pohybu tektonic

kého púvodu od pohybu netektonického 
púvodu. vyvolaných pŕírodními exogenní

mi i antropogenními procesy (Kalvoda — 
Zeman. 1979; Kalvoda in Kolektív, 1981, 
s. 116—175). 

V náväznosti na výzkum kvar térních 
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sedimentu byly také získaný nové poznat
ky o vývoji svahu v extrémnich klimatic
kých a morfologických pomérech vysoko
horských oblastí (Kalvoda, 1979). 

Pozitívne je nutno hodnotiť overení no

vého zpúsobu systematické registrace 
svahových deformací. Provedení registrace 
sesuvných území v letech 1962—1963 zna

menalo tehdy prvenství ve svétovém me

rítku. Teprve s velkým časovým odstupem 
se začal provádét obdobný výzkum v dal

ších evropských zemích, a to zpravidla 
s pŕevzetím našich zkušeností. Postupné 
však s pŕechodem Geofondu na ukladaní 
archivovaných dať do Geologické databan

ky bylo u nás nutno prikročiť k prestavbe 
zpúsobu archivovaní všech dat (Pašek — 
Rybár — Spúrek. 1977). V roce 1980 již 
bylo možno zhodnotit zkušenosti a apli

kací nového zpúsobu registrace v Liptov

ské kotline i v Podkrkonoší. 
Tradičné dobrou úroveň má v Česko

slovensku zobrazovaní svahových defor

mací v inženýrskogeologických mapách. 
V 6. pétiletce vznikla celá rada nových 
map svahových deformací v podrobných 
až v pŕehledných méŕitcich (Malgot — 
Mahr. 1979). Mezi nejlépe propracované 
patrí mapa v. okraje Kremnického pohorí 
v méŕ. 1 : 10 000. Castéji jsou v mapách 
zobrazovaný i další prírodní a antropogen

ní faktory, ohrožující využití území. Fak

tory bývají označovaný jako rizikové — 
vznikající mapy jako mapy rizika. V Ústa

vu geológie a geotechniky ČSAV byla ove

rovaná možnosť sestavování inženýrsko

geologických map faktoru ohrožujících 
využití území na príkladu podkrkonošské

ho permokarbonu. tj. oblasti s nízkou 
prozkoumaností. 

Za velmi úspešné lze označiť výsledky 
systematického geofyzikálního výzkumu 
svahových deformací na Vysoké škole 
báňské v Ostrave. V 6. pétiletce byla štu

dovaná vhodnosť metód geoelektrických. 
seizmických, magnetometrických. termic

kých a geoakustických pro hodnocení 
plouživých deformací blokového typu i se

souvání (Múller — Múllerová. 1979; Múlle

rová — Muller in Kolektív. 1981. s. 139— 
147). Príkladný byl trvalý úzky kontakt 
inženýrských geofyziku s inženýrskými 
geology a geomechaniky. Cenné jsou napr. 
výsledky stanovení prohnétené zóny v pod

ložních plastických sedimentech u defor

mací blokového typu. které byly overova

ný na lokalitách Homolka u Ilavy a Cebraď 
u Ružomberka. 

V úzke spolupráci s inženýrskými geo

logy probíhal také výzkum geodetických 
a fotogrammetrických metód hodnocení 
svahových deformací. Pracovníci katedry 
geodézie stavební fakulty SVŠT v Bra

tislave analyzovali možnosti aplikace geo

detických a fotogrammetrických metód na 
sledovaní svahových pohybu typu sesou

vání, ale také typu ploužení, kde je úloha 
ztižena s ohledem na nízke rýchlosti po

hybu. Inovace prístrojového vybavení 
podniku resortu Geodézie a Kartografie 
umožňuje využití perspektivních geodetic

kých metód trilaterace. presné tachymetrie 
a mikrotriangulace. Podarilo se prepra

covať fotogrammetrické metódy tak. že je

jich presnosť je srovnatelná s presnými 
geodetickými metódami. Cenné výsledky 
múze poskytnout i metóda srovnávání 
rúzné starých topografických podkladu 
(Petráš in Kolektív, 1981, s. 148—155). 

Špeciálne byl zaméŕen výzkum na hod

nocení aktivity velmi pomalých svahových 
pohybu. Jsou to pohyby z geologického 
hlediska dlouhodobé, pŕevládajicím mecha

nismem je ploužení (creep). Jejich rýchlosť 
je tak nízka, že v terénu nejsou jako po

hyby pŕímo pozorovatelne. Nejsouli plou

živé deformace včas odhalený a rešpek

tovaný pri stavební nebo dúlní činnosti, 
múze již sebemenší nesprávny zásah vést 
ke vzniku nekontrolovateľných pohybu, 
které mohou pŕerúst v sesouvání nebo 
ŕícení katastrofálního rázu. Velmi pomalé 
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svahové pohyby lze zjistit pouze dlouho-
dobým méŕením, nejlépe méŕením dilatací 
v trhlinách. Výber vhodných prístroju je 
velmi omezený. V Československu se 
osvedčilo méŕidlo TM 71, vyvinuté v bý

valom Geologickom ústavu ČSAV (Košťák, 
1977). Zajem ze zahraničí o tento prístroj 
svedčí o spolehlivosti zaŕízení, které je 
unikátni svou dlouhodobou stabilitou. Sys

tematické méŕení probíhá asi na 30 loka

litách v ČSSR, v Bulharsku, Polsku, NDR, 
v sibiŕské časti SSSR a v Kanade. Tam je 
sledovaná možná aktivace pohybu v od

lučné oblasti klasického skalního ŕícení 
u mesta Frank v provincii Alberta. Pŕ í 

mým méŕením prístroj em TM 71, doplne

ným prototypem automatické registrace 
pro celoroční sledovaní v neprís tupných 
oblastech, byla získaná prúkazná data 
o existenci velmi pomalých svahových po

hybu od 0,2 mm rok do 8 mm rok. a to 
i v podmínkách. kdy morfologické prízna

ky pohybu chybe j í a pohyby nej sou pro

kazatelné geodeticky (Košťák — Rybár. 
1978). Zajímavé jsou poznatky z lokality 
Kraja v NDR. Byl zde prokázán méŕením 
odlišný vliv extrémních srážek na sesuv 
plošného tvaru a hlubokou deformací blo

kového typu (Johnsen — Košťák. 1980). 
Metodicky poučné výsledky byly získa

ný méŕením na lokalite Veľká studňa — 
Malachov v Kremnickom pohorí (Košťák 
in Kolektív, 1981. s. 156—165). Tato lo

kalita je jedním z mnohá príkladu tesné 
spolupráce výzkumných kolektívu i pŕ ímé 
náväznosti na prúzkumné práce. V tomto 
prípade spolupracovali pracovníci ze Slo

venské vysoké školy technické, z Ústavu 
geológie a geotechniky ČSAV a z národ

ního podniku IGHP. 
V náväznosti na resortní výzkumný úkol 

Slovenského geologického úradu byly š tu

dovaný a zhodnoceny základní zpúsoby 
zjišťování hloubky aktívni šmykové plochy 
na pŕirozených i umelých svazích postiže

ných sesouváním (Fussgänger — Rybár, 

1981). 
Laboratórni výzkum se soustŕedil na 

otázky modelovaní svahových deformací. 
Otázky napjatosti, deformací a porušení 
horninových š t ruktúr lze ŕešit na modelech 
z ekvivalentních materiálu. Pri tom se 
naskýtají dvé cesty: 

a) Klasické ŕešení, které vychází ze 
stavby detailní š t ruktúry modelu na zá

klade okamžité podobnosti s geologickou 
š t ruktúrou v prírode. Predpokladá se jej í 
podrobná znalosť z prúzkumných prací. 
Model pak zobrazuje bezprostrední dúsled

ky zmén podmínek, vyvolaných nejčastéji 
lidskou činností. 

b) V praxi je však znalosť geologické 
š t ruk túry málokdy dostatečné prozkoumá

na a vnéjší podmínky jejího vzniku bý

vají odvozený pouze na základe hypotéz. 
Jsou to proto tyto podmínky a vývoj geo

logické š t ruktúry, které je nutno ovéŕit. 
Tomu napomáha špeciálni modelové ŕeše

ní, které smeruje k overení mechanismu 
vývoje geologické š t ruktúry (v našem prí 

pade svahu) i k overení jeho současné 
dynamiky. Na prední místo podobnosti 
vystupuje na rozdíl od klasického prís tu

pu dlouhodobé reologické pŕetváŕení hor

ninových hmôt. Model pak zobrazuje 
dlouhodobé dúsledky podmínek púsobících 
na predpokladanou výchozí š t ruktúru . 

Současný stav inženýrskogeologického 
prúzkumu a modelové techniky nedovo

luje zatím ŕešit obé úlohy na jediném mo

delu současné. Proto je zapotŕebí sledovať 
obé cesty. Zpúsob modelovaní dlouhodo

bých svahových procesu pomoci fotoplas

tických materiálu byl zvolen v Ústavu geo

lógie a geotechniky ČSAV v Praze (Koš

ťák. 1978). Na Vysokém učení technickém 
v Brne zvolil Nazari (in Kolektív. 1981, 
s. 176—187) klasický zpúsob modelovaní 
z ekvivalentních hmôt, pŕičemž rozpraco

val metódu kombinace fyzikálního modelu 
s matematickým modelem. ŕešeným metó

dou konečných prvku. 
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Pozornosť byla také venovaná hodno

cení efektívnosti sanačních opatrení. Roz

bor metód užívaných na Slovensku zpra

coval Mahr (in Kolektív. 1981. s. 194—199). 
Pŕehledné hodnocení pro celé území Čes

koslovenska sestavil Z. Kudrna (1981). 

zují i v j iných oborech — často je to pro

to, že tyto poznatky zústanou utajený 
v informačních zdrojích pracovníkúm j i 

ných oboru téžko prístupných, ale často 
také pro neochotu jednotlivých odborní

kú pŕipustit nabourávání vlastních tradič

ních prístupu. 

Záverečné hodnocení 

Dosažené výsledky mají pŕedevším vý

znam teoretický pro rozvoj inženýrské 
geológie, ale i pro radu oboru príbuzných. 
S cílem prohloubit inženýrskogeologické 
poznatky o zákonitostech vzniku a vývoje 
svahových pohybu se podarilo koordiná

torovi hlavního úkolu prof. Matulovi za

pojiť do ŕešení i radu špecialistu z oboru 
mimo inženýrskou geológii, pŕičemž j imi 
dosažené výsledky zpétné obohacují i je 

jich vlastní obory. Spoluŕešiteli inženýr

ských geologú byli odborníci z oboru geo

dézie, fotogrammetrie, inženýrské geofy

ziky, fyzické geografie, teoretické a apli

kované mechaniky. 
Nékteré dílčí poznatky mají teoretický 

význam i pro nezúčastnené obory — napr. 
fotoplastické modely dlouhodobých svaho

vých procesu pŕinášejí cenná poučení i pro 
š t ruk túrn i geology. Inženýrskogeologický 
výzkum hlubokých gravitačních deformací 
horských svahu je pŕínosem pro tektonic

kou geológii a geomorfologii. Dúsledný 
inženýrskogeologický a geomorfologický 
prís tup k hodnocení stabilitních pomérú 
základních bodu geodetické síté umožnil 
v modelové oblasti Moravských Karpát vy

tvoriť predpoklady k úspešné interpretaci 
výsledku geodetických méŕení pro hodno

cení recentních pohybu zemského povrchu. 
Toto má zásadní význam pro recentní geo

lógii a tektoniku kvartéru, i pro radu inže

nýrských oboru — zejména pro geodézii, 
stavební a báňské obory. 

Ne vždy se poznatky získané pri inže

nýrskogeologickém výzkumu včas prosa

Hodnocením stability výškových a poloho
vých bodu základní geodetické síté v mode
lové oblasti na Morave bylo v 5. pétiletce 
ovéŕeno, že prakticky pouze '/j stávajících 
bodu múze poskytnout spolehlivé údaje pro 
stanovení recentních pohybu zemské kúry. 
Rada geodetú a geologú tyto, poznatky rýchle 
prijala, ne však všichni. I v současné dobé 
jsou publikovaný závery o recentních tekto
nických pohybech v nékterých oblastech re
publiky, ačkoliv jde o závery predčasné a 
v nékterých pŕípadech zjevné mylné. 

Pri inženýrskogeologických terénních pra
cích se podrobné dokumentuje každý prira
zený i umelý odkryv. Napríklad v povrcho
vých hnédouhelných dolech a v kamenolo
mech získavaj! inženýrští geologové značné 
množství udajú, které umožňují rekonstruo
vat histórii deformačních procesu probíha
jících v minulosti v horninovém masívu (Ry
bár, 1978). Dojdou tak k závérúm, které ne
bývají vždy v souhlase s prijatými názory na 
tektonický a geologický vývoj území. Nékteŕí 
pracovníci, ŕešící problematiku globálne, be
rou jen neradi na vedomí detailní závery 
z inženýrskogeologických prací. 

Pŕíznivé lze hodnotiť prenos výsledku do 
praxe. U vétšiny kolektívu docházelo 
k aplikaci poznatku již béhem ŕešení účastí 
na jednáních, formou konzultací a for

mou písemných zpráv a posudku. Odborná 
veŕejnost se seznámila s dílčími výsledky 
asi ve 120 publikacích. Byla poskytovaná 
pomoc podnikúm CGÚ, SGÚ, dále orga

nizacím rady ministerstev i okresním a 
krajským národním výborúm ve vétšiné 
kraju republiky. Napríklad na lokalite Vel

ká studňa — Malachov umožnil komplex

ní výzkum prokázat stupeň ohrožení plá

nované téžby ložiska rumélky blokovými 
deformacemi svahu. Také pri plánovaní 
téžby hnedého uhlí v handlovské pánvi se 
využíva četných inženýrskogeologických 
poznatku, stejné jako pri posuzování mož
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ností téžby hnedého uhlí pri úpätí Kruš 
ných hor. Výsledky výzkumu vývoje sva
hu v české kŕídé jsou ihned brány v úva

hu pri zajišťování bezpečnosti prevozu na 
statní silnici pod nebezpečnými skalními 
stenami mezi Déčínem a Hŕenskem. 

Význam výsledku je značný i pro tvor

bu a ochranu životního prostredí. Výzku

my v hnédouhelných pánvích poskytuj í 
podklady pro omezení negativních vlivú 
téžby uhlí na úpätí a svahy Vtáčnika 
i Krušných hor i pro tvorbu nového kra

j inného prostredí v oblastech již drive de

vastovaných. Hodnocení aktivi ty svaho

vých pohybu i hodnocení recentních po

hybu zemského povrchu dáva možnost 
včasného rozeznání antropogenních vlivú 
v krajine. Rada výzkumu probíhá pŕímo 
v pŕíredních rezervacích, chránených kra

jinných oblastech anebo v okolí stavebních 
památek. 

Poznatky získané pri výzkumu sesuvú 
a j iných svahových deformací snesou 
v mnohá pŕípadech srovnání se svetovou 
úrovní. Je tak navázáno na tradici školy 
akademika Quida Záruby, u néhož vždy 
pozornosť venovaná sesuvúm zaujíma 
prední místo. Uznaním dosavadních vý

sledku byla skutečnost, že v r. 1977 svéŕila 
Mezinárodní asociace inženýrské geológie 
pravé Československu uspoŕádání 1. me

zinárodního sympózia na téma Sesuvy a 
j iné svahové pohyby. Ohlas mély zejména 
československé zkušenosti se systematic

kou registrací a mapovaním svahových 
deformací, dále poznatky o vývoji plouži

vých deformací blokového typu a hlubo

kých deformací horských svahu i metodi

ka geofyzikálního výzkumu a méŕení ak

tivity velmi pomalých svahových pohybu. 

Recenzoval J. Malgot 
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V súvislosti so širokým uplatňovaním glo
bálnej tektoniky, geofyziky a geochémie v 
geologickom výskume nastali v ostatných ro
koch aj isté zmeny v zameraní a spôsobe 
petrografického bádania. Aj keď hornina zo
stala naďalej objektom skúmania a poznanie 
jej genézy hlavným cielom petrografického 
štúdia, v novom chápaní sa báda ako súčasť 
väčšieho geologického celku i ako produkt 
globálnej tektoniky. 

Nové smery v petrografickom výskume pri
niesli aj vela nových názvov a termínov. 
Oživili sa aj staršie, už málo používané me
tódy a vznikli celkom nové pracovné postupy. 
O týchto novinkách je v našej literatúre po
merne málo údajov. Túto medzeru vo velkej 
miere vypína recenzované vysokoškolské 
skriptum D. Hovorku — M. Suka. 

Skriptá, ako uvádzajú autori, sú určené 
najmä študentom III. roč. geochémie PFUK, 
ale podľa nášho náhladu je ich význam ovela 
väčší. Sú nevyhnutnou literatúrou všetkých 
študentov geológie a zaiste poskytnú aj po

trebné údaje a nové myšlienkové impulzy 
mnohým geológom a petrografom základného 
aj aplikovaného výskumu. 

Učebné texty sa nezaoberajú celou proble
matikou geochémie a genézy eruptívnych a 
metamorfovaných hornín, ale osvetlujú iba 
isté špecifické otázky ich genézy. Z proble
matiky magmatických hornín je to napr. 
miesto a spôsob vzniku magmy, petrografic
ké série, význam vzácnych prvkov (TR) a izo
topov stroncia pre genézu eruptív, petrogra
fické koeficienty a ich grafické zobrazovanie, 
genetické typy granitoidov a ich pôvod ap. 
V kapitolách o metamorfovaných horninách 
uvažujú autori o faktoroch metamorfózy, 
charakterizujú druhy metamorfózy a jej spä
tosť s globálnou tektonikou ap. 

Učebné texty sú napísané jednoducho, ale 
prísne vedecky a zrozumitelne. Bohato ich 
ilustrujú grafické prílohy a tabulky, ktoré 
názorne dokumentujú základné myšlienky 
textovej časti. 

Vydanie recenzovaných textov pokladáme 
za velmi užitočné a odporúčame ich do po
zornosti čitatelov. Ale s poľutovaním musíme 
konštatovať, že počet výtlačkov (90) nie je 
adekvátny významu a potrebe skrípt, a preto 
treba iba dúfať, že čoskoro vyjde ich druhé 
a rozšírené vydanie. 

Jakub Kamenický 


