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í iii/KiiiiL'piiD i eojioi !ľifCK,is! oueHKa TeppiiTopiia.n.Hoíi cpe.u>i 

PecpepaT oueHHBaeT pe3yjibTaTM rocyflapcTBeHHoii MccjieflOBaTejibCKOň pa
6oTM II—4—8/7, KOTopaa HanpaBjieHa Ha KOJiH êcTBeHHyio oueHKy CBOJÍCTB 
3JieMeHT0B MHJKMHeporeojiorHHecKWx ycnoBHň (jcnaccHCpHKaiiMM), cocTaBJíe
Hwe ciieuHajibHbix nH>KHHepHOreoJiorimecKMx it reoTexHimeCKMX rnoflejieň 
reojiorHnecKMx ycJioBHň (KapTH, HOMorpaMM HTn), anjiMKaijHio 3K3aKTHbix 
MeTOflOB ou,eHKM Hcnojib30BaHHa cpeflbí (onTHMajiH3aHHMŕi aHajiM3) 
ncnojib30BaHMe MOflepHwx MCTOAOB fljia noJiyneHHa n o6pa6oTKH MH
>KMHepHOreoJiorHMecKMX nHCpopiviauHii (dpoTorpaMMeTpjia, ajieKTpoHHwe Ma
UIMHbl). 

Engineering geological evaluation in landuse 

The General report on the third theme of the conference on "Engine
ering Geological Problems of the Rock environment and landuse" 
which took place at Štrbské Pleso from 21sl—23rrl April 1981 presents 
results of the state research programme No II48/7 concerning: compo
nents of engineering geological conditions and the quantitative evaluation 
of their properties (classifications), preparation of special purpose 
engineering geological and geotechnical models of the geological environ
ment (maps, nomograms), use of quantitative methods for the evaluation 
of landuse (decision and optimization analysis), utilization of modern 
methods for acquisition and interpretation of engineering geological 
information (aerial photography, computer technique). 

Problematika využívania kraj inného technické zásahy do územia posudzovali 
prostredia na rozličné hospodárske účely viacmenej izolovane a dominantným bolo 
sa v ostatnom období zákonite dostáva do najmä úsilie ekonomicky realizovať stav

centra záujmu spoločnosti. Zatiaľ čo sa by, pre súčasnú etapu je príznačný kom

v minulosti hospodárske, resp. inžiniersko plexný prís tup k problematike a cieľ vy



184 Mineralia slov., 14, 1982 

užívať prostredie racionálne. Takýto prí

s tup je motivovaný záujmami tvorby a 
ochrany životného prostredia, ako aj re

la t ívnym aj absolútnym ubúdaním zdrojov 
geologického prostredia, tzv. geopotenciá

lov. 
Zatiaľ čo sa v minulosti výskum jednot

livých zložiek a celého systému inžinier

kogeologických pomerov sústreďoval na j 

mä na bezprostredné okolie stavieb, pre 
modernú inžiniersku geológiu je charak

teristický širší regionálny pohľad a snaha 
optimálne situovať inžinierske zámery 
v kraj innom prostredí. Dôraz sa pritom 
kladie na systémový prístup, na racionálne 
využívanie prostredia založené na posúdení 
vzájomných väzieb v systéme inžinierske 
dielo — geologické a krajinné prostredie. 

Takýto prís tup je okrem už uvedeného 
celospoločenského t rendu motivovaný aj 
poučením z praxe zlého situovania inži

nierskych diel v území nevhodnom na ich 
realizáciu, resp. v území, kde mali nežia

dúce, príp. až katastrofálne účinky na 
okolné prostredie. Ako príklad možno 
uviesť dôsledky havárií niektorých vod

ných diel. nevhodné situovanie komuni

kácií a sídlisk na zosuvných svahoch a 
pod. 

Naznačený t rend výrazne dominoval aj 
na medzinárodných kongresoch inžinier

skej geológie v Paríži (1970). Sao Paule 
(1974) a v Madride (1978). kde poprední 
odborníci v mnohých referátoch dokumen

tovali význam včasného a komplexného 
riešenia geologických problémov, racio

nálneho využívania prostredia, ako aj ne

blahé dôsledky zanedbania kvalifikované

ho inžinierskogeologického výskumu, resp. 
nerešpektovania jeho výsledkov. 

Nevyhnutným základom pre takéto 
komplexné hodnotenie geologických sys

témov a ich väzby s okolím je dôsledné 
exaktné hodnotenie prostredia a jednot

livých zložiek inžinierskogeologických po

merov. Iba ono môže byť východiskom 

rozličných mnohoúčelových alebo špeciál

nych modelov geologického prostredia po

t rebných na posudzovanie jeho vhodnosti 
na rozmani té spôsoby využitia územia. 

Pri zostavovaní takýchto modelov (naj

mä pre väčšie územné celky) v časovo 
i ekonomicky prijateľných reláciách treba 
aplikovať nové. progresívne metódy získa

vania a spracovania inžinierskogeologic

kých údajov, ako aj nové metódy ich hod

notenia pri posudzovaní racionálneho vy

užívania kraj inného prostredia. 
Z takýchto pozícií sme vychádzali aj pri 

plánovaní a realizácii úloh regionálneho 
inžinierskogeologického výskumu v 6. päť

ročnom pláne. Zamerali sme sa pri tom na 
riešenie štyroch okruhov problémov: 

1. exaktné hodnotenie rozličných vlast

ností zložiek inžinierskogeologických po

merov. 
2. zostavovanie špeciálnych inžiniersko

geologických a geotechnických modelov 
geologického prostredia, 

3. exaktné metódy hodnotenia využiteľ

nosti územia. 
4. využitie moderných metód pri získa

vaní a spracúvaní inžinierskogeologickej 
informácie. 

Všetky štyri okruhy problémov sa riešili 
najmä v súvislosti so zostavovaním inži

nierskogeologických m á p rozličných mie

rok. Vzhľadom na to. že sa pri inžiniersko

geologickom mapovaní komplexne hodno

tia všetky zložky inžinierskogeologických 
pomerov, majú vypracované metodické 
postupy a klasifikačné systémy širšiu plat

nosť a možno ich využiť na rozličné účely 
inžinierskogeologického a geotechnického 
hodnotenia územia. 

Exaktné hodnotenie zložiek inžiniersko

geologických pomerov 

Úlohu vypracovať systém exaktného 
hodnotenia zložiek inžinierskogeologických 
pomerov riešil kolektív Katedry ižinier
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skej geológie P F U K v Bratislave. Pr i hod
notení jednotlivých zložiek inžiniersko
geologických pomerov sa sústredil najmä 
na vypracovanie klasiťikácií ich rozmani

tých vlastností. Taxonomická škála a kla

sifikačné stupne sa vyberali tak, aby od

rážali podstatné kvali tat ívne rozdiely 
v š t ruk túre aj vlastnostiach klasifikova

ných javov a rozčleňovali ich kvant i ta t ív

ne na také skupiny a triedy, v ktorých sú 
rozdiely vlastností inžiniersky významné a 
súčasne reprezentujú také reálne prírodné 
javy (napr. geologické telesá), ktoré sú zo

braziteľné v mapách rozličných mierok. 
Ako príklad možno uviesť už známu taxo

nomickú škálu klasifikácie horninových 
alebo rajonizačných jednotiek, ale týka sa 
to aj rozličných vlastností hornín, geody

namických a hydrogeologických javov, ako 
aj morfologických pomerov. 

Výhodné je, ak klasifikácia javov vy

hovuje požiadavkám rozličných vedných 
odborov, resp. rozmanitým spôsobom ich 
využitia, v našom prípade spôsobom využi

tia hornín aj geologického, resp. krajin

ného prostredia. Z týchto aspektov sme 
pristupovali aj k hodnoteniu všetkých zlo

žiek inžinierskogeologických pomerov. 

Pri klasifikácii hornín (Matula in Inži

nierskogeologícké. . .. 1980, s. 1—20) okrem 
návrhu na jednotný systematický opis li

tológie, š t ruk túry a zvetrania hornín — 
ako materiálu aj v horninovom masíve — 
boli vypracované semikvant i ta t ívne klasi

fikácie takých inžiniersky významných 
vlastností, ako je pevnosť, plasticita, uľah

nutosť a klasifiácia diskontinuít v horni 

novom masíve a i. 
Pri hodnotení hydrogeologických pome

rov sa okrem rozboru celého súboru 
hydrogeologických údajov poskytovaných 
pri inžinierskogeologickom mapovaní kvan

tifikovali najmä údaje o hydrodynamic

kých vlastnostiach hornín (Hrašna in Inži

nierskogeologícké . . . . 1980, s. 21—27). 
Z doteraz používaných klasifikácií tých

to vlastností sme vybral i alebo spresnili 
tie. ktoré najlepšie vyhovujú potrebám in

žinierskogeologického hodnotenia geologic

kého prostredia. Okrem iného sme spres

nili obsah doteraz viacmenej voľne použí

vaného te rmínu „zvodnenie"' a vypraco

vali sme jeho klasifikáciu podľa rozličných 
hydrodynamických charakterist ík hornín 
(tab. 1). 

V rámci hodnotenia geomorfologických 

Klasifikácia zvodnenia podľa koeficienta filtrácie k, filtračnej rýchlosti vr, koeficienta 
prítokovosti Qk a jednotkového prítoku Qr ( H r a š n a , 1980) 

Classification of water-holding capacity according to permeability coefficient k, 
seepage velocity vr, discharge coefficient Qk, by hydraulic gradient I — 1 and specific 

discharge Qk by natural hydraulic gradient (according to H r a š n a , 1980) 
Tab. 1 

k 
[m/s] 

1 . 1 0  2 

i.io3 
1 . 1 0  4 

i . i o  3 

I . I O " 6 

1 . i o  7 

1 . 1 0  8 

1 . i o  9 

Qk 
[1,'min] 

600 
60 

6,0 
0,6 

0,06 
0,006 
0,0006 
0,00006 

v r 
[m/s] 

3,3 . IO" 5 

1 . i o  ° 
3 , 3 . 1 0  ° 

1 . 1 0  6 

3 ,3 . I O  7 

1 . i o  7 

3 . 3 . 1 0  8 

1 . 1 0  8 

Qr 
[1/min] 

2,0 
0,6 
0,2 
0,06 
0,02 
0,006 
0,002 
0,0006 

Zvodnenie 
horn ín 

ve lmi vysoké 

vysoké 

s t redné 

nízke 
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pomerov sa vypracovali klasifikácie inži-
nierskogeologicky dôležitých údajov o sklo-
nitosti a členitosti reliéfu zohľadňujúce 
požiadavky rozmanitých spôsobov využitia 
územia (Hrašna in Inžinierskogeologíc

k é . . . , 1980, s. 41—44). Napr. klasifikáciu 
sklonitosti územia (tab. 2) sme zostavili 
v súlade s požiadavkami Projektu urban i 

zácie Slovenska, s CSN 73 6101 Projekto

vaní silnie a dálnic, ako aj s ohľadom na 
vzťah sklonitosti k vývoju geodynamic

kých javov a k základným geologickotek

tonickým i geomorfologickým jednotkám 
vytvárajúcim isté typy reliéfu. 

Na hodnotenie geodynamických javov 
sa tu odporúčajú jednotné klasifikácie neo

tektonických pohybov, svahových gravi 

tačných pohybov a eróznoakumulačných 
javov vyjadrujúce ich intenzitu a rozsah, 
príp. aktivitu. Zdôraznil sa aj význam štú

dia procesov spôsobujúcich zmeny litolo

gického zloženia, š t ruk túry a fyzikálneho 
stavu hornín, najmä zvetrávania a obje

mových i konzistenčných zmien súdržných 
zemín (Hrašna in Inžinierskogeologícké . . . , 
1980, s. 27—41). 

Okrem priameho prínosu pre prax, k to 

rý spočíva v kvant i ta t ívnom definovaní 
vlastností geologického prostredia dôleži

tých z hľadiska jeho inžinierskeho posúde

nia a využitia, je významný aj teoreticko

metodický prínos riešenej úlohy. Ten spo

číva v zjednotení metodických postupov 
pri zisťovaní a vyjadrovaní rozličných 
vlastností zložiek inžinierskogeologických 
pomerov, ako aj v jednoznačnom defino

vaní obsahu a významu pojmov, resp. ter

mínov, ktoré ich vyjadrujú. 

Otázky terminológie a klasifikácie v sú

časnej etape rozvoja inžinierskej geológie, 
ktorú možno charakterizovať najmä ako 
etapu formalizácie a matematizácie, nie sú 
zanedbateľné. Svedčia o tom aj posledné 
kongresy Medzinárodnej asociácie inžinier

skej geológie (IAEG), Medzinárodnej spo

ločnosti pre mechaniku hornín (ISRM) a 
ďalšie. Dôkazom tohto t rendu je aj Návrh 
klasifikácie hornín a Návrh symbolov pre 
javy zobrazované na inžinierskogeologic

kých mapách vypracované za našej ini

ciatívnej účasti Komisiou pre inžiniersko

geologícké mapovanie IAEG a publikované 
v buletíne tejto asociácie. 

Klasifikácia sklonitosti povrchu územia ( H r a š n a , 1980) 
Classification of slope on the land surface (according to H r a š n a , 1980) 

Tab. 2 

Kategór ia 

I. s malým sklonom 
(ploché) 

II. so s t r edným sklonom 
(mierne) 

III . s v e l k ý m sklonom 
(strmé) 

Typ 

1. ve lmi ploché 
2. ploché 
3. p o m e r n e ploché 

4. ve lmi mierne 
5. mierne 
6. p o m e r n e mierne 

7. p o m e r n e s t rmé 
8. s t r m é 
9. ve lmi s t rmé* 

Sklon v % 

< 3 
3— 5 
3— 9 

9—12 
12—20 
20—30 

30—36 
36—60 

> 60 

= s tupňov 

< 2 
2— 3 
3— 5 

5— 7 
7—11 

11—17 

17—20 
20—31 

> 31 

* Svahy so sklonom väčším ako 100 % (45°) možno označiť a k o p r í k r e . 
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Zostavovanie špeciálnych inžinierskogeo-
logických a geotechnických modelov geo
logického prostredia 

Z mnohých možných špecializovaných 
prístupov k hodnoteniu geologického pro
stredia zodpovedajúcich v podstate rozlič

ným typom inžinierskych zásahov do tohto 
prostredia, resp. rozličným spôsobom vy

užitia územia sa rozpracovala metodika 
zostavovania špeciálnych máp inžiniersko

geologického rajónovania pre dopravné a 
vodohospodárske stavby a metodika zosta

vovania a hodnotenia geotechnických mo

delov základovej pôdy. 
Metodiku zostavovania podrobných m á p 

inžinierskogeologického rajónovania pre 
dopravné stavby rozpracovala Katedra 
geotechniky VÚ v Brne (Samalíková — 
Prostejovská in Inžinierskogeologické . . . , 
1980. s. 52—101). 

Navrhnutá metodika vychádza z rozboru 
inžinierskogeologických m á p zostavených 
pre výstavbu diaľnice Dl a D2, zo smer

níc ČGÚSGÚ na inžinierskogeologické 
mapovanie, z metodiky typologickej rajo

nizácie používanej pri zostavovaní mnoho

účelových inžinierskogeologických máp. 
ako aj z rozličných predpisov a noriem 
platných pre daný typ výstavby. 

Pri posudzovaní vhodnosti vyčlenených 
územných celkov (t. j . podrajónov a 
okrskov) na výstavbu komunikácií sa berú 
do ohľadu rozličné geotechnické a techno

logické kritériá, ako je vhodnosť aktívnej 
zóny pláne a dna zárezu, stabilita svahov 
zárezov a podzákladia násypov, vhodnosť 
hornín do násypov, ťažiteľnosť hornín, mož

nosti a spôsoby zhutnenia zeminy a pod. 
Počíta sa s tým, že výsledky výskumu 

zužitkujú rozličné organizácie pri inžinier

skogeologickom prieskume pre dopravné 
stavby, ako aj ako podklad na návrh od

borovej normy ON 73 0095 — Geologický 
prieskum pre pozemné komunikácie. 

Obdobným spôsobom rozpracovala me

todiku zostavovania máp inžinierskogeo

logického rajónovania pre vodné diela 
Katedra hydrogeológie a inžinierskej geo

lógie PFUK v Prahe (Dovolil — Candra — 
Bouška — Ružička in Inžinierskogeologic

k é . . . , 1980, s. 102—135). Úlohu riešili na 
modelovom území v povodí vodnianskej 
Blanice. 

Vo vypracovanej metodike sa stanovuje 
rozsah, podrobnosť aj spôsob zakresľova

nia javov zobrazovaných na mape a obsah 
sprievodnej správy. Pri hodnotení a vý

bere optimálneho situovania priehradného 
miesta použili autori metódu rozhodovacej 
analýzy, ktorá berie do úvahy všetky dô

ležité faktory ovplyvňujúce podmienky 
výstavby a využívania vodného diela a 
okolného územia, ako sú inžinierskogeo

logické pomery v priehradnom profile a 
v zátopovej oblasti, možnosť získavať pri

rodzené stavebné hmoty v ekonomickej 
vzdialenosti, prírodné aj kul túrne pamiat

ky a rezervácie, podmienky výstavby ná

hradných investícií a pod. 
Počíta sa s tým, že sa tá to metodika 

použije ako podklad pri zostavovaní odbo

rovej normy na rajonizáciu povodí pri 
plánovaní veľkých vodohospodárskych 
diel. Zostavaná mapa sa už v praxi použila 
pri riešení problematiky vodohospodár

skeho využitia vodnianskej Blanice. 
Zostavovaniu špeciálnych inžiniersko

geologických m á p sa v súčasnosti prikladá 
veľký význam aj v zahraničí. Zaužívané 
sú najmä rozličné špeciálne mapy pre ur

banizačnú výstavbu, ale aj mapy pre vý

stavbu komunikačných alebo vodohospo

dárskych stavieb. Napríklad na III. medzi

národnom kongrese inžinierskej geológie 
v Sao Paule (1978) bolo o tejto problema

tike 10 referátov a na sympóziu o inži

nierskogeologickom mapovaní v Newcastle 
upon Tyne (1979) 13 referátov. 

Najvhodnejším podkladom na zostavo

vanie dobrých špeciálnych inžinierskogeo
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logických máp sú mnohoúčelové inžinier

skogeologické mapy. Ich vhodnou t r ans 

formáciou možno získať najrozličnejšie 
mapy špeciálneho inžinierskogeologického 
rajónovania, resp. ďalšou transformáciou 
geotechnické mapy. ktoré slúžia spravidla 
už len na istý úzko špecializovaný staveb

ný zámer (napr. geotochnická rajonizácia 
pre zakladanie panelových stavieb s prieč

nym nosným systémom, mapa pre zakla

danie objektov na pilótach a pod.). 
Na rozličné inžinierskotechnické zásahy 

v geologickom prostredí je okrem geotech

nických m á p metodicky aj ekonomicky 
výhodné vytvárať aj ďalšie typové alebo 
špeciálne geotechnické modely, ako aj roz

mani té grafické pomôcky na ich hodnote

nie. Touto problematikou sa v rámci vý

skumu zaoberal kolektív pracovníkov Ka

tedry geotechniky SVŠT v Bratislave 
(Jesenák — Hullman — Tresa — Kuzma — 
Masarovičová in Inžinierskogeologické . . . . 
1980. s. 159—180). Aj keď inžinierskogeo

logické modely obsahujú základné údaje 
dôležité z hľadiska inžinierskeho osvojenia 
geologického prostredia, definujú sa najmä 
v geologických pojmoch, geotechnické mo

dely v inžinierskych pojmoch, odrážajú

cich vzťah geologického prostredia a plá

novaného inžinierskeho zásahu. 
Racionálne stanoviť konkrétny kvant i 

ta t ívny obsah geotechnických modelov 
umožňujú rozličné grafické pomôcky zo

stavené na základe matematických mode

lov vyhovujúcich danému prípadu. V rám

ci úlohy sa vypracovali diagramy pre sa

danic rozličných typov základov, grafické 
pomôcky na výpočet prítoku do stavebnej 
j amy pri povrchovom aj h ĺbkovom odvod

není v rozmanitých hydraulických pod

mienkach a i. V tab. 3 ako ukážku uvá

dzame časť takého modelu — z nomogra

m u na určenie prítoku do stavebnej jamy 
metódou náhradnej studne. 

Význam takýchto modelov je pre prax 
nesporný. Dokumentuje to aj fakt, že sa 

niektoré z nich podali ako zlepšovacie ná

vrhy a aplikovali sa v rozličných projekč

ných organizáciách v ČSSR. 

Exaktné metódy hodnotenia využiteľ

nosti územia 

Tret iemu okruhu problémov — metó

dam hodnotenia územia z hľadiska jeho 
využitia a ochrany — sa venovali pracov

níci Katedry inžinierskej geológie PFUK 
(Matula — Vlčko in Inžinierskogeologic

k é . . .. 1980. s. 137—158). 
Zaradenie tejto problematiky do vý

skumnej úlohy dokumentuje úsilie inži

nierskej geológie účinnejšie vystupovať 
v rozhodovacích procesoch o optimálnom 
využívaní územia. Nová etapa v rozvoji 
inžinierskej geológie, založená na kom

plexnom inžinierskogeologickom výskume 
orientovanom najmä na tvorbu oblastných 
a územných plánov, vyžaduje aj nové. 
progresívne metodické postupy a široké 
uplatnenie výpočtovej techniky. 

Podobný t rend v rozvoji regionálneho 
inžinierskogeologického výskumu možno 
v poslednom desaťročí pozorovať aj v za

hraničí. Známe sú najmä základné práce 
Livingstona — Blayneyho (1971). J. Gy. 
Fabosa — S. J. Caswellovej (1976). A. K. 
Turnera (1976), a S. E. Hasana — T. R. 
Westa (1978). 

Jednou z prác tohto druhu bolo Inžinier

skogeologické hodnotenie prostredia pre 
účely urbanizácie — na príklade regiónu 
Bratislavy (Letko, 1977). Zostavená vý

sledná Mapa racionálnej využiteľnosti pro

stredia pre urbanizáciu v mierke 1 : 50 000 
vychádza z tektonických a seizmických po

merov územia, exogénnych geodynamic

kých javov, geomorfologických a hydro

geologických pomerov, kvality základo

vých pomerov, využiteľnosti prostredia ako 
zdroja surovín a z kvali ty poľnohospodár

skej pôdy. Kategórie vhodnosti územia na 
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Nomogram na určenie prítoku vody do stavebnej jamy metódou náhradnej studne 
(T r e s a , 1980) 

Diagram for estimation oj water discharge into foundation pH by the method 
of substantial well (according to T r e s a , 1980) 
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tento účel sa stanovili podľa kombinácie 
významnosti posudzovaných faktorov. Ma

pa bola zostavená klasickým spôsobom. 
bez využitia počítača. 

Metodika hodnotenia využiteľnosti úze

mia vypracovaná v rámci ďalších etáp vý

skumu na Katedre inžinierskej geológie 
PFUK (Vlčko in Inžinierskogeologické . . .. 
1980. s. 259—264) vychádza v podstate 
z hodnotenia rovnakých faktorov, ale pri 
porovnávaní ich vplyvu na využiteľnosť 
územia sa aplikovali kvant i ta t ívne metódy 
optimalizačnej analýzy a celý postup spra

covania bol zautomatizovaný. Časť schémy 
tohto spracovania, ktorá obsahuje najdô

ležitejšie optimalizačné procedúry, uvádza 

tab. 4. Výsledná mapa optimálneho využi

tia a ochrany územia vychodí z kvant i ta 

tívneho porovnania vhodnosti využitia 
územia na rozličné typy pozemných a 
priemyslových stavieb vzhľadom na kvali

tu inžinierskogeologických podmienok ich 
realizácie, ako aj možnosti iného spôsobu 
využitia územia (ako napr. ťažba nerast

ných surovín, rezervácia a pod.). Perspek

tívne sa uvažuje s rozšírením programu 
tak, aby zahŕňal aj iné spôsoby využitia 
územia (napr. na energetickú výstavbu, do

pravné stavby a i.). Význam takýchto 
podkladov je pre prax územného plánova

nia nesporný. Umožňujú už v prvých štá

diách rozhodovania voliť správne al terna
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Vývojový diagram in
žinierskogeologické j 

optimalizácie územia 
— etapa C a D (Vlčko, 

1980) 
Flowchart of engineer
ing geological optimi
zation analysis in land
use planning — stages 
C. D (according to 
Vlčko, 1980) 

tívy rozličných spôsobov využitia územia 
podľa povahy geologického prostredia a 
vyhnúť sa tak nevhodným zásahom do 
prostredia, často s ďalekosiahajúcimi ne

priaznivými ekonomickými aj spoločen

skými vplyvmi. 

Využitie moderných metód pri získavaní 
a spracúvaní inžinierskogeologickej in

formácie 

Z rozličných moderných metód získa

vania a spracúvania inžinierskogeologic

kých informácií sa v rámci výskumu veľ

ká pozornosť venovala využitiu fotogra

metrie a samočinných počítačov v inžinier

skogeologickom mapovaní. 
Problematikou využitia fotogrametrie 

v inžinierskogeologickom mapovaní sa za

oberal kolektív pracovníkov Katedry geo

dézie SvF SVŠT v Bratislave v spolupráci 
s Katedrou inžinierskej geológie PFUK 
(Gregor in Inžinierskogeologické. . . . 1980. 
s. 202—220). Cieľom úlohy bolo vytypovať 
interpretačné znaky jednotlivých zložiek 
inžinierskogeologických pomerov a celkove 
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posúdiť možnosti a prednosti využívania 
leteckých snímok pri inžinierskogeologic

kom mapovaní . 
Popri štúdiu morfologických pomerov 

územia výskum preukázal možnosť litolo

gicky identifikovať odlišné horninové 
komplexy, sčasti aj tektonické línie a hy

drogeologické pomery. Zo súčasných geo

dynamických javov sa na snímkach výraz

ne prejavujú najmä svahové pohyby, vý

moľová erózia, erózia brehov vodných to

kov a nádrží, niektoré sufózne javy. ako 
aj niektoré prejavy antropogénnej činnosti 
(napr. poklesy v poddolovanom území a 
pod.). 

V ČSSR sú v súčasnosti bežne dostupné 
iba čiernobiele letecké snímky, ale v za

hraničí nadobúdajú stále väčší význam 
radarové, laserové, tepelné a multispek

trálne snímky vyhotovené z lietadiel alebo 
umelých družíc, ktoré poskytujú širšie 
možnosti pri fotogeologickom hodnotení 
územia. 

Využitím počítačov pri inžinierskogeo

logickom mapovaní sa v úzkej spolupráci 
s Katedrou inžinierskej geológie PFUK 
v Bratislave zaoberal najmä V. Shánélec 
z Terplanu Praha (Shánélec in Inžiniersko

geologické . . .. 1980, s. 181—201). Náplňou 
úlohy bolo zdokonaliť a rozšíriť programo

vé zabezpečenie na využívanie inžiniersko

geologickej da tabanky pri inžinierskogeo

logickom mapovaní. Vyskúšali sa nové 
programy na zostavovanie analytických 
m á p izolínií kóty povrchu, bázy alebo 
mocnosti vrstiev a program na zostavova

nie bodovej mapy inžinierskogeologického 
rajónovania. 

Výsledky výskumu všetkých riešených 
úloh sa sčasti realizovali už v jeho prie

behu, a to pri riešení rozličných úloh v re 

zorte SGIJ a CGÚ. v rezorte stavebníctva, 
v úlohách riešených pre SEP i pre územ

noplánovacie a projekčné zložky. Niektoré 
z nich boli podané ako zlepšovacie návrhy. 
V ďalšom budú slúžiť aj ako podklad na 

novelizáciu smerníc na inžinierskogeolo

gické mapovanie, odborových noriem r e 

zortných ministerstiev, ako aj pre ďalší 
rozvoj medzinárodnej spolupráce (najmä 
letné postgraduálne školy UNESCO 
v ČSSR). Vo forme metodických príručiek 
sa budú využívať v prieskumných organi

záciách. 
V 7. päťročnom pláne sa bude pokra

čovať ako v hodnotení využiteľnosti geo

logického prostredia na účely územného 
plánovania a urbanizácie (pri širokom 
využití výpočtovej techniky, optimalizač

ných metód i rozmanitých geotechnických 
modelov), tak aj v problematike inžinier

skogeologickej interpretácie leteckých sní

mok. Ako nová sa bude riešiť najmä 
problematika hodnotenia a prognózovania 
antropogénnych zmien v geologickom pro

stredí. 

Recenzoval J. Sajgalík 
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