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PerHOHajibHwe HroiceHepHoreoJiorHHecKHe HccjieaoBaroia H pamiOHajimoe 
m no.'ib lonaiuie cpe.ibi 

Oôiinoí OTMér npe«jio>KeHHbiii Ha HHJKeHepHoreojioniHecKOM CHMITO3MIO 
no cnytaio 60jieTHero womiea MwiaHa MaTyjry, floicropa HayK, 17 anpejjs 
1984 ro«a B BpaTMcjiaBe, npHBOflur KpaTKMň o63op npHCJiaHHbix paSoT 
K AaHHOn TeMe (HanenaTaHHbix B c6opHHKe cMMno3H») a TatoKe M O no
JIOJKCHHM HccjieflOBaHMíí B ÄaHHoň o6jiacTH M HaMeiaeT nyra ero flaJibHeň
mero pa3BMTna. 

ítegtonal engineering geological research and the rational use of 
environment 

The paper represents a comprehensive report presented on the Engineer
ing Geological Symposium organized to celebrate the 60th birthday of 
Prof. Ing. Milan Matula, DrSc, on 17th April, 1984 in Bratislava The 
paper gives a summary of contributions presented in the theme and 
publiscned in the Proceedings of the Symposium assuming the recent 
state of research pointing out the ways of further development 

Regionálny inžinierskogeologický výskum a gie. V ostatnom období sa v nej v mnohom 
ochrana prostredia sa dostávajú do popredia pokročilo a treba s uznaním konštatovať že 
zaujmú inžinierskej geológie najmä v posted jubilujúci prof. M. Matula je jedným z nai
ných dvoch desaťročiach. Tento trend úzko významnejších priekopníkov regionálnej in
suvisi s celospoločenským vývojom, ktorý žinierskej geológie v celosvetovom meradle 
speje k stale rozsiahlejšej exploatácii zdro Najmä jeho zásluhou vznikli aj u nás me
jov prírodného prostredia, pričom sa čoraz todiky hodnotenia a rajónovania územia pre 
viac narúša jeho prirodzená rovnováha. rozličné druhy inžinierskych zásahov do pro

Podmienky pre takýto trend vytvára aj stredia, ako aj metodika hodnotenia zmien 
stale vyssi stupeň rozvoja inžinierskej geoló geologického prostredia v dôsledku takýchto 
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zásahov. Rozpracovali sa aj metodické postu
py na hodnotenie územných celkov rozmani
tej taxonomickej úrovne na ich racionálne 
využívanie. Ale doteraz je málo regionálnych 
inžinierskogeologických podkladov umožňujú
cich takéto hodnotenie, najmä pri podrobnej
ších etapách územnoplánovacej, resp. inves
tičnej prípravy. Aj keď sa v geologickej služ
be vyčlenila istá kapacita na regionálny inži
nierskogeologický výskum a mapovanie, 
z hladiska súčasných potrieb takýchto pod
kladov je naďalej istý deficit, ktorý bude 
treba rýchlo odstrániť. Máme tu na mysli 
najmä inžinierskogeologické podklady na 
územnoplánovaciu prípravu na úrovni územ
nej prognózy a územného plánu sídelného 
útvaru a zóny, ako aj podklady na optimál
ne situovanie vVkých inžinierskych stavieb, 
ako sú jadrové elektrárne, prečerpávacie 
vodné elektrárne a pod. 

Základné pojmy a predmet inžinierskej 
geológie 

V súvislosti s úlohami regionálnej inžinier
skej geológie pri racionálnom využívaní úze
mia treba v prvom rade ujasniť jej posta
venie v systéme geologických vied, resp. po
stavenie inžinierskej geológie vôbec v systé
me vied o Zemi a technosfére, ktoré sa na 
riešení tejto problematiky zúčastňujú. Okrem 
toho treba deťinovat aj niektoré nové pojmy 
(napr. inžinierskogeologické prostredie) a 
spresniť niektoré staršie, doteraz nie dost 
jednoznačne definované pojmy, napr. inži
nierskogeologické procesy (Hrašna, Inžinier
skogeologické sympózium . . . , 1984, s. 7—16). 

Formovanie vlastností hornín 

Hodnotenie vplyvu niektorých ťaktorov 
diagenézy a katagenézy na formovanie vlast
ností klastických sedimentárnych hornín (Ca
balová — Hyanková, ibid., s. 44—52) je na 
obr. 1, kde sú hodnoty sledovaných vlastností 
niektorých typov psamitických hornín Slo
venska. Ako vidieť, vek hornín podstatne 
vplýva na ich fyzikálny stav. Ale predpokla
dom takejto interpretácie je približne rov
naká hĺbka, resp. teplota zóny formovania 
hornín, ako aj podobnosť chemickominerál
neho zloženia pôvodných sedimentov. Svedčí 
o tom aj obr. 2. kde sú hodnoty charakte
ristík rovnakých vlastností pieskovca z poľ

ského územia Svätokrižskych hôr (Peszot, 
1973), v ktorých sú hodnoty pórovitosti a 
nasiakavosti triasových hornín oveľa vyššie a 
hodnoty pevnosti podstatne nižšie ako pri 
psamitických horninách rovnakého veku slo
venských Karpát. 

Postupnú štadiálnosf diagenetických a ka
tagenetických zmien s hĺbkou, prejavujúcu sa 
v zmene minerálneho zloženia, štruktúry a 
pevnosti štruktúrnych väzieb, možno sledovať 
iba v územiach s jednoduchou geologickou 
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Obr. 1. Fyzikálnomechanické vlastnosti psa
mitických hornín Slovenska (Cabalová, Hyan
ková, 1984). 1 — pórovitosť, a — trias n = 15, 
b — krieda n = 24, c — paleogén n = 44; 2 — 
hmotnostná nasiakavost, a — trias n = 1 5 , 
b — krieda n = 24, c — paleogén n = 44; 
3 — pevnosť v prostom tlaku, a — trias 
n = 15, b — krieda n = 24, c — paleogén 
n = 44 
Fig. 1. Physicomechanical properties of 
psammitic rocks in Slovakia (Cabalová — 
Hvánková, 1984). 1 — porosity, a — Triassic, 
n = 15, b — Cretaceous, n = 24, c — Paleo
gene, n = 44. 2 — water absorption capacity 
in weight per cents, a — Triassic. n = 15, 
b — Cretaceous, n = 24, c — Paleogene. 
n = 44, 3 — simple compression strength, 
a _ Triassic. n = 15, b — Cretaceous, n = 24, 
c — Paleogene, n = 14 



Ale ani pri normálnom vrstvovom slede ne
možno poznatky prenášať z jedného regiónu 
na iný mechanicky. Napr. v komplexe neo
génnopaleogénnych sedimentov Tanšanu, 
ako uvádza A. T. Tardukulov (1975). sa 
v hĺbke do 5 km prejavujú iba zmeny zodpo
vedajúce strednej zóne katagenézy, ale napr. 
v neogénnych sedimentoch Východoslovenskej 
nížiny sa v hĺbke do 4 km zistili nielan pre
javy diagenetických a katagenetických proce
cov, ale aj zmeny zodpovedajúce chloritickej 
zóne regionálnej metamorfózy (Ďurica. 1982). 
Príčinou zmien bol pravdepodobne vysoký 
geotermický stupeň (50 až TO'C.km 1 ) , vy
volaný prínosom tepla z hlbších častí zem
skej kôry (Cermák, 1975. in Ďurica, 1982). 
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Obr. 3. Náčrt diskontinuít v modeli antiklí
nály z ekvivalentného materiálu vytvorenej 
vertikálnymi silami (prekreslený podľa foto
grafie Gzovského, 1975). Silnejšie čiary vy
značujú významnejšie diskontinuity, podľa 
ktorých nastal pokles časti stropu vpravo 
hore (Ondrášik, 1984) 
Fig. 3. Sketch of discontinuities in the model 
of anticline composed of equivalent substance 
and produced by the action of vertical forces 
(after a photo by Gzovský, 1975). Heavy lines 
indicate the main discontinuities along which 
part of the top (right side above) subsided 
(Ondrášik, 1984) 

Veľký význam pri stanovovaní režimu sú
časných tektonických pohybov a napätost
ných pomerov v horninových masívoch má 
najmä objasnenie spôsobu vzniku mladých 
geologickotektonických i morfoštruktúrnych 
jednotiek územia. Aplikácia nesprávnych 
modelov ich vzniku môže totiž viesť k ne
správnemu odhadu pohybových tendencií, 
charakteru a veľkosti napätí a v dôsledku 
toho aj k nesprávnemu zhodnoteniu podmie
nok výstavby veľkých inžinierskych stavieb, 
ako aj celkovej stability územia. 

Na túto problematiku poukázal R. Ondrášik 
(ibid., s. 23—34) a na príklade Turčianskej 
kotliny predložil nový model vzniku a vývoja 
kotlín Západných Karpát. Vychádza pritom 
z dlhoročných vlastných výskumov v tejto 
oblasti, zo starších koncepcií a z práce E. R. 
Andersona et al. (1983), ktoré na obdobnej 
teoretickej báze vysvetľujú vznik kotlín v Ne
vade a Utahu. 

Na rozdiel od doterajších koncepcií, ktoré 
za zdroj tektonických síl považujú uvoľnenie 
tangenciálnych napätí po hlavnej fáze vrás
nenia alebo práve naopak (v zmysle novej 
globálnej tektoniky) tangenciálne napätia vy
volané zrážkou krýh zemskej kôry a subduk
ciou, v predloženom modeli sa ako prvotní' 

zdroj pohybov uvažuje tlak vrchného plášťa 
na zemskú kôru. Vlastný vznik kotlín a hor
stiev sa vysvetľuje ako výsledok klenbového 
výzdvihu a s ním spätého roztiahnutia zem
skej kôry, ktoré sa okrem jej plastického pre
tvorenia prejavilo (najmä v stropových čas
tiach klenby) aj vznikom nespojitých defor
mácií a relatívnymi poklesmi pozdĺž vytvo
rených zlomov (obr. 3). Nastávali pritom ako 
pohyby po mierne uklonenvch šmykových 
plochách, tak aj klinové poklesávanie krýh 
podľa strmších zlomov, najmä v centrálnych 
častiach kotlín (obr. 4). 

Vplyv týchto pohybov na inžinierskogeolo
gické pomery a podmienky výstavby je evi
dentný. Prejavuje sa v zložitosti tektonickej 
stavby územia a v diferencovaných pohy
boch nielen pozdĺž zlomov v centrálnych čas
tiach kotlín, ale aj v priľahlých horstvách. 
V dôsledku týchto pohybov vznikalo veľmi 
nerovnorodé pole napätí v horninových ma
sívoch: na pomerne malú vzdialenosť sa 
striedajú horninové masívy s rozličným cha
rakterom aj veľkosťou napätia. 

Seizmické pomery na území Bratislavy 

Podľa výsledkov pozorovaní (Brouček, ibid., 
s. 17—22) možno na území Bratislavy očaká
vať maximálnu priemernú (regionálnu) inten
zitu zemetrasenia 6°MSK. Vyššia lokálna in
tenzita (do 7°MSK) sa môže vyskytnúť 
v miestach s málo pevnou základovou pôdou, 
s vysokou úrovňou podzemnej vody alebo na 
strmých svahoch. Takéto nepriaznivé lokality 
sú napr. v priestore medzi dunajskými mos
tami, kde je., zasypané staré rameno Dunaja, 
a v okolí Suchého mýta, kde sú zasypané 
priekopy mestského opevnenia. Na petržal
skej strane je zvýšená intenzita zvyčajne 
v miestach s vyššie položenou hladinou pod
zemnej vody, resp. s väčšou mocnosťou sú
držných zemín s nízkou konzistenciou. 

Ale oproti teoretickým predpokladom sa 
v západnej časti mesta na pevných horninách 
kryštalinika zistila vyššia intenzita ako v sla
bo spevnených neogénnych sedimentoch, ako 
aj v území s pomerne mocnými zvodnenými 
kvartérnymi sedimentmi vo východnej časti 
mesta. 

Hodnotenie stability územia v inžiniersko
geologických mapách 

Na tento cieľ zostavil J. Rybár (ibid., s. 
35—43) tri typy máp mierky 1 : 10 000 zo zo
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suvného územia pri Tŕebeniciach (česká krie
dová tabuľa na styku s neovulkanitmi Čes
kého stredohoria), kde svahové poruchy po
rušili cestu a železnicu: mapu inžinierskogeo
logických pomerov, mapu faktorov nepriazni
vo ovplyvňujúcich stabilitné pomery a mapu 
inžinierskogeologického rajónovania. 

V prvej mape zobrazuje typy horninového 
prostredia, zosuvy, pramene a zamokrené 
miesta: v mape geofaktorov stability okrem 
aktívnych zosuvov znázorňuje sklon povrchu, 
spádnice a pásma výverov podzemnej vody. 
Výsledná mapa špeciálneho rajónovania 
(obr. 5) rozčleňuje územie v závislosti od 
jeho stability na rajóny a podrajóny. Vysvet
ľujúca tabuľka (tab. 1) okrem kritérií rozčle
nenia obsahuje aj podmienky obnovy pre
vádzky na železnici a ceste v pôvodných tra

sách, ako aj podmienky výstavby preložky 
železnice. 

Aj keď mapa inžinierskogeologických po
merov je obsahom iba na úrovni prehľadných 
máp, použitá väčšia mierka, ktorá umožňuje 
podrobne zobraziť javy geologického prostre
dia, sa ukázala ako vhodný podklad na ob
jasnenie kvality inžinierskogeologického pro
stredia a spoločne s mapou geofaktorov sta
bility územia äj na zostavenie podrobnej ra
jonizačnej mapy stability územia. 

Inžinierskogeologickým mapovaním v sú
vislosti so stabilitou územia a ďalšími problé
mami spojenými s otváraním a prevádzkou 
uhoľných veľkolomov v severných Čechách 
(Marek, ibid., s. 53—59) sa preskúmal cha
rakter a mocnosť kvartérnych sedimentov, 
stanovila sa náročnosť ich rozpojovania a 

° b
t
r " k S f h e m a t i c k y Prof'l Turčianskej kotliny v smere maximálnych ťahových na

pätí Čiarkované je vyznačená predpokladaná úroveň poklesmi neporušeného povrchu 
klenbového vyzdvihu zemskej kôry v priestore Malej Fatry, Turčianskej kotliny 
a Veľkej Fatry. N — sedimenty neotektonickej etapy vývoja, M — sedimenty pred
tektonickej etapy vývoja, K — kryštalinikum (Ondrášik, 1984) 
Fig. 4. Schematic profile of the Turčianska kotlina basin in the direction of maximal 
tensional forces Dotted line means the presumed level of domatic crustal uplift 
undisturbed by downfaulting in the Malá Fatra Mts., Turčianska kotlina basin and 
Veľká Fatra Mts. area, N — sediments of neotectonic stage of development M — 
sediments of Pretectonic stage of development, K — crystaline (Ondrášik 1984) 



Charakteristika vyčlenených územných celkov (Rybár 1084) 
Characteristic of areál surfaces distinguished (Rybár, 1984) 

Rajón 
a 

podrajón 
Stabilné pomery územia 

11 

12 

II 

trvalé 
stabilné 

podmienečne 
stabilné 

IIl 

III 2 

nestabilné 

Podmienky obnovy pre
vádzky železnice a ces
ty v pôvodných trasách 

rovinné až mierne svažité územia (sklon 
0—8°) pokryté fluviálnymi a deluviál
nymi uloženinami 

mierne svažité územie (sklon 5—8°) po
kryté deluviálnymi uloženinami, sčasti aj 
reliktnými hmotami fosílnych zosunov 

svažité územie (sklon 8—10°) pokryté 
hmotami zosuvov v súčasných prírod
ných podmienkach pokojných 

svažité územie (sklon 10—15°) pokryté 
hmotami dočasne pokojných zosuvov 

svažité územie (sklon 10—15°) pokryté 
hmolami aktívnych zosuvov 

obnova nie je nevyhnut
nutná. komunikačné te
lesá nie sú porušené 

Tab. 1 

Podmienky výstavby 
preložky železníc 

výstavba realizovateľná 
bez osobitných opatrení 

pri návrhu železnič
ného telesa treba po
čítať so zhoršenými 
vlastnosťami relikt
ných hmôt fosílnych 
zosunov 

treba sa vyvarovať nevhodných zásahov 
do stabilitných pomerov 

najprv treba zvýšiť stabilitu územia účin
nými sanačnými opatreniami a vyvarovať 
sa nevhodných stavebných zásahov 

g 
n 
- i 

5 
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ich hydraulická funkcia vo vzťahu k podmien
kam odvodnenia ťaž*b»eä »jamy. Ale postup
ne sa ukázala nevyhnutnosť orientovať celý 
výskum aj mapovanie najmä na problema
tiku stability pozdĺž okraja Krušných hôr, 
ktorá sa stala limitujúcim faktorom ťažby 
smerom k horstvu. Pritom sa ukázala nedo
statočnosť základného geologického a ložisko
vého prieskumu, najmä pokiaľ ide o tekto
nické pomery, ktoré s problematikou stabi
lity územia bezprostredne súvisia. Okrem 
toho sa museli riešiť aj ďalšie otázky súvi
siace s ťažbou, napr. preložky inžinierskych 

Obr. 5. Mapa inžinierskogeologickej rajonizá
cie zosuvného územia pri Tŕebeniciach. 11, 
12, II, IIIl, IH2 — rajóny a podrajóny 
(pozri tab. 1); 1 — plocha sanovaná roku 
1970. 2 — návrh preložky trate 
Fig. 5. Map of engineering geological cate
gorization of the Trebenice landslide area. 
11, 12, II, IIIl, III2 — areas and subareas 
(see Tab. 1), 1 — territory maintained in 
1970, 2 — proposed railway relay 

sietí, vhodnosť vyťaženej odkrývky do násy
pov a pod. 

Geologické a životné prostredie 

Zmeny geologického a krajinného prostre
dia v dôsledku ťažby uhlia v podkrušnohor
skej panve (Stovíček, ibid., s. 60—63), ako aj 
opatrenia na ich zamedzenie alebo sanáciu 
schematicky znázorňuje tab. 2. Z nej vidieť, 
že antropogénne zmeny geologického prostre
dia nevznikajú iba priamou činnosťou člove
ka, ale často sprostredkovane, prostredníc
tvom zmien rozličných zložiek krajinného 
prostredia. Naopak, kvalitu týchto zložiek 
môže podstatne ovplyvňovať geologické pro
stredie a jeho zmeny. 

To je jeden z dôvodov, prečo sa v inžinier
skej geológii v ostatnom období začali zložky 
geologického prostredia, resp. ich rozmanité 
vlastnosti, hodnotiť ako faktory ovplyvňujúce 
kvalitu životného prostredia. Problematikou 
ich hodnotenia a zobrazovania v tzv. mapách 
geofaktorov životného prostredia sa zaoberá 
M. Zeman (ibid., s. 64—67). Takéto mapy, 
zostavené v mierke 1 : 25 000, na jednej stra
ne obsahujú čiastočne zjednodušené údaje 
poskytované bežnými mnohoúčelovými inži
nierskogeologickými mapami (napr. iba 20 
skupín hornín), ale na druhej strane sa v nich 
zobrazujú aj niektoré ďalšie údaje dôležité 
z hľadiska využívania územia (bonita poľno
hospodárskej pôdy, zalesnené plochy, znečis
tené podzemné vody a vodné toky, zdroje 
ich znečistenia a pod.). 

Takáto zjednodušená komplexná informá
cia, umožňujúca rozhodovanie o racionálnom 
spôsobe využitia územia, je určená najmä na 
oblastné plánovanie, resp. prvé etapy územ
ného plánovania. 

Inžinierskogeologická optimalizácia 

Aplikáciou metodiky inžinierskej optimali
zácie na úrovni prehľadných máp na územ
nú prognózu veľkého územného celku sa za
oberá J. Vlčko (ibid., s. 68—73). Rozdelil geo
faktory podľa ich vplyvu do troch kategórií: 

I. faktor využitie územia negatívne neo
vplyvňuje, resp. ho ovplyvňuje zanedbateľné; 

II. faktor obmedzuje využitie územia: po
trebné sú rozmanité inžinierske opatrenia, 
ktoré zvyšujú náklady na výstavbu; 

III. faktor ohrozuje alebo znemožňuje vy



Zmeny geologického a krajinného prostredia v dôsledku povrchovej tažby uhlia 
a jeho využívania v energetike, priemysle a v domácnostiach 

Changes of geological and ecological environment due to surficial coal mining 
and its use in power production, industry and households 

w 
10 

Tab. 2 

Druh činnosti 

premiestňovanie 
sídiel, komunikácií, 
inžinierskych sietí, 
vodných tokov 
a nádrží 

vytváranie 
ťažobných jám 
a výsypiek 

spaľovanie uhlia 
v priemysle, 
energetike a 
V domácnostiach 

Zmeny geologického prostredia, ovzdušia a vegetácie 

priame 

zmeny napätostných pomerov aktív
nych a pasívnych síl na svahoch ná
chylných na zosúvanie 
zmeny v úrovni a prúdení podzem
ných vôd 
zmeny mikroklímy a exhalačných po
merov 
zabratie poľnohospodárskej a lesnej 
pôdy, podstatné odstránenie vegetácie 

nepriame 

zmeny vlastností hornín 
a podzemnej vody 
vznik geodynamických 
javov 

 znečistenie atmosféry 
a geologického prostredia 
narušenie ekologických 
pomerov a vegetácie 

Opatrenia na zamedzenie 
alebo sanáciu zmien 

technické opatrenia na 
zamedzenie znečistenia 
atmosféry aj hydrosféry 
(filtre, čistiarne odpado
vej vody a pod.) 

zmeny morfologických pomerov 
zmeny napätostných pomerov 
zníženie hladiny podzemných vôd čer
paním 
odstránenie vegetácie aj pôdy 

zvýšenie prašnosti ovzdušia 
zvýšenie obsahu SO> v ovzduší a 
HjSOi v zrážkach 

zmeny hydrogeologických 
pomerov 
stláčanie hornín pod vý
sypkami, vznik bažín a 
beztokových jazier v ich 
predpolí 
vznik geodynamických ja
vov (napúčanie, nakypre
nie, erózia, sufózia, zosú
vanie) 

narušenie vegetácie, príp. 
až zánik lesov (najmä 
ihličnatých) 
zvýšenie povrchového od
toku a erózie 
zvýšenie agresivity pod
zem nej vody 

úpravy povrchu 
rekultivácia výsypiek 
a ťažobných jám 

technické opatrenia na 
zamedzenie znečistenia 
ovzdušia (filtre a pod.) 
výsadba odolných druhov 
vegetácie 
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užitie územia: využitie je možné len za cenu 
neúmerne vysokých nákladov alebo znehod
notenia iných potenciálov územia (ložísk ne
rastných surovín, poľnohospodárskej pôdy a 
pod.). 

Príklad konkrétneho zatriedenia geofakto
rov na uvažovanej úrovni inžinierskogeolo
gickej optimalizácie uvádza tab. 3. 

Výsledná vhodnosť územia na urbanistic
kú výstavbu sa vyjadruje kvantitatívne ako 
súčin bodového ocenenia faktorov v rámci 
kategórií a ich váhy stanovenej metódou pá
rového porovnania (podľa Fullera, 1963). Prí
klad mapy zostavenej týmto spôsobom je na 
obr. 6. 

Okrem spomenutých aplikácií nachádza re
gionálny inžinierskogeologický výskum a ma
povanie v súčasnosti významné uplatnenie aj 
pri ďalších špeciálnych spôsoboch hodnotenia 
geologického prostredia. Ide najmä o široko 
koncipovaný regionálny výskum podmienok 
výstavby jadrových elektrární, inžiniersko
geologický výskum a mapovanie pre výstav
bu vodných diel a pod. 

Mnohcúčelový a špecializovaný inžiniersko
geologický výskum 

Pri akomkoľvek inžinierskogeologickom vý
skume v súčasnej etape rozvoja spoločnosti 
a inžinierskej geológie treba geologické pro
stredia ako zložitý a veľmi dynamický systém 
hodnotiť vždy komplexne, mnohoúčelovo aj 
špecializované, s dôrazom na hlavné poten
ciály, resp. geobariéry, t. j . priaznivé aj limi
tujúce geofaktory využívania prostredia. 

Tieto dva prístupy — mnohoúčelový a špe
cializovaný — sa navzájom nevylučujú, ale 
dopĺňajú. Pri základnom inžinierskogeologic
kom výskume a mapovaní treba hodnotiť 
územie najmä mnohoúčelovo, avšak aj s pri
hliadnutím na podmienky výstavby rozlič
ných druhov stavieb (občianskych, priemys
lových, dopravných a pod.). 

Naopak, pri špecializovanom inžiniersko
geologickom výskume a mapovaní (vykoná
vanom už podrobnejšie na konkrétne účely) 
treba klásť dôraz najmä na špeciálne za
merané hodnotenie prostredia. Pritom však 
vždy treba vychádzať zo systémového pohľa
du na súvislosti všetkých zložiek inžiniersko
geologického prostredia, ktorý umožňuje jeho 
predchádzajúce regionálne a mnohoúčelovo 
orientované základné zhodnotenie. 

V obidvoch prípadoch (pri mnohoúčelovom 

aj špeciálne orientovanom výskume) sa 
v ostatnom období začínajú uplatňovať roz
ličné matematickologické operácie s využitím 
výpočtovej techniky. Okrem dnes už bežných 
štatistických a korelačných výpočtov alebo 
faktorovej analýzy ide predovšetkým o inži

O'or. 6. Vhodnosť územia pre výstavbu, la — 
vhodné územie z hľadiska inžinierskogeologic
kých podmienok urbanizácie (š 20 bodové 
ocenenie), lb — vhodné územie, využitie li
mituje vplyv geopotenciálových faktorov, 2 —■ 
podmienečne vhodné územie (bodové ocene
nie 21—30), 3 — nevhodné územie (bodové 
ocenenie š 31). Limitujúce faktory geologic
kého prostredia, 4 — sklon nad 14°, 5 — aktív
ne svahové pohyby, 6 — ložiská nerastných 
surovín III. kategórie, 7 — poľnohospodárske 
pôdy II. a III. kategórie, 8 — prírodné rezer
vácie II.—III. kategórie 
Fig. 6. Suitability of territory for construction. 
la — area with suitable engineering geolo
gical conditions for urbanization (s 20 points 
estimate), ab — suitable area where its use 
is limited by geopotential factors, 2 — con
ditionally suitable area (21—30 points estimate), 
3 — unsuitable area (a 31 points estimate. 
Limiting factors*!the geological environment: 
4 — 14° slope, 5 — active slope movements, 
6 — mineral raw material deposits of 3rd 
category, 7 — agricultural soil of 2nd and 
3rd category, 8 — natural reservation of 2nd 
and 3rd category 



Kategorizácia faktorov geologického prostredia (Vlčko, 1984) 
Categorization of factors of the geological environment (Vlčko, 1984) 

Tab. 3 

Fak to ry 

Kategór ie 

I. 

II. 

III. 

Základová 
pôda 

piesčité a 
š t rkovi té 
zeminy 

súdržné zeminy a 
ťažko rozpojiteľné 
ska lné horn iny 

neúnosné a 
vysoko 
t lači teľné 
zeminy, 
neuľahnu té 
násypy, navážky 
a pod. 

Pod
zemná 
voda 
(m) 

> 10 

5—10 

< 5 

Reliéf 
(°) 

< 6 

6—14 

> 14 

Geodyna
mické 
javy 

— 

stabil izo
vané 

ak t ívne a 
dočasne 
pokojné 

Poľnohos
podárska 

pôda 
(bonitná 
t r ieda) 

5 

3—4 

1—2 

Neras tné suroviny 

prognózne ložiská s tavebných 
surovín 

s t r edné ložiská s tavebných 
surovín (bez výrobní) a 
veľké nevyuž ívané ložiská 
s tavebných surovín 

r u d n é a n e r u d n é suroviny, 
ložiská uhlia, väčšie a s t redné 
ložiská s tavebných surovín 
s výrobnou 

Pr í rodné 
rezervácie 

— 

p r i p r a v o 
vané a 
n a v r h o 
v a n é 

vyhlásené 
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nierskogeologickú optimalizáciu pri hodno
tení využiteľnosti územia, ktorú dnes už mož
no využiť v rozličných štádiách územnoplá
novacej prípravy, ako aj na rozmanité špe
ciálne spôsoby využitia územia. 

Prognostické úlohy inžinierskej geológie 

Záverom treba pripomenúť, že inžinierska 
geológia je nielen diagnostická veda. t. j . 
zisťujúca iba súčasný stav kvality inžinier
skogeologického prostredia, ale najmä prog
nostická veda. Predmetom jej prognózovania 
sú najmä nežiadúce geologické a inžiniersko
geologické procesy, ktoré môžu ohroziť inži
nierske diela, resp. súčasný alebo plánovaný 
spôsob využitia územia. To treba mat na pa
mäti pri každom druhu inžinierskogeologic
kého výskumu a prieskumu, teda aj pri re
gionálnom inžinierskogeologickom výskume 
a mapovaní. 

Pioniersku prácu V inžinierskogeologickej 
prognostike vykonal prof. M. Matula (1972. 
1978), ktorý sformuloval základné východiská 
prognostického hodnotenia krajinného pro
stredia z hľadiska jeho racionálneho využitia 
i ochrany. Hlavné typy prognóz, ktorými by 
sa inžinierska geológia mala zaoberať: 
1. prognózy prirodzených zmien v geologic
kom prostredí spôsobených prírodnými fak
tormi, t. j . bez účasti človeka; 2. prognózy 
vplyvu geologického prostredia na inžinierske 
diela (a — priame krátkodobé, b — priame 
dlhodobé, c — nepriame dlhodobé): 3. prog
nózy zmien v geologickom prostredí vyvola
ných ľudskými zásahmi (a — zmeny bezpro
stredné, b — priame dlhodobé zmeny, c — 
nepriame dlhodobé zmeny). 

Prvý typ prognóz je v geológii už známy 
a bežne sa používa ako extrapolácia geolo
gického vývoja pri očakávaní prirodzených 
zmien v geologickom prostredí. Druhý typ 
prognóz tvorí súčasť posudkov a projektov, 
v ktorých sa hodnotia nielen súčasné pod

mienky výstavby inžinierskych diel. ale aj ich 
trvácnosť a bezpečnosť. Ale doteraz nie sú 
dostatočne rozpracované metódy prognózy 
dlhodobých vplyvov geologického prostredia 
v regionálnej mierke ani metódy prognóz 
tretieho typu. Od dôsledného riešenia tejto 
úlohy bade závisieť aj úspešný rozvoj inži
nierskej geológie ako jednej zo základných 
vied o prostredí. 

Recenzoval J. Vĺčíco 
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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

I v a n M a r u š i a k : Geotermický výskum 
Západných Karpát — etapa 1970—1980 (Bra
tislava 8. 11. 1984) 

V rokoch 1970 v rámci úlohy Základný 

výskum priestorového rozloženia zemského 
tepla v Západných Karpatoch (Geofyzika, 
n. p., Brno, závod Bratislava) spracovali geo
termické údaje z hlbokých vrtov na území 
Západných Karpát. Výsledkom toho je zo


