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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Z. S p i š á k : Svahové deformácie severnej 
časti Košickej kotliny a priľahlej časti Slan
ských vrchov (Košice 16. 12. 1985) 

Svahové deformácie na uvedenom území 
môžeme rozdeliť do dvoch základných sku
pín. Prvú tvoria svahové deformácie typické 
pre vnútrokarpatské depresie a druhú defor
mácie vyvíjajúce sa na okrajoch vulkanic
kých komplexov. 

V rámci prvej skupiny svahových deformá
cií je možné vyčleniť niekoľko typických štruk
túr priaznivých pre vznik a rozvoj. Takéto 
štruktúry vznikli v severnej časti Prešova a 
viažu sa na súvrstvia egenburgu (lokality Kú
ty a Surdok), na V a JV od Prešova na sú
vrstvia karpatu a bádenu, kde sa zosúvaním 
deformujú svahy prevažne so severnou ex
pozíciou. Svahovými deformáciami typu zo
súvania sú postihnuté rozsiahle územia na 
okrajoch náplavových periglaciálnych kuže
ľov v okolí Ľubotíc, Solivaru, Záhorského a 
Petrovian. Charakteristickým znakom týchto 
zosuvných území je ich čiastoiná aktivizácia 
v posledných dvochtroch rokoch. 

Svahové deformácie na okrajoch vulkanic
kých komplexov majú charakter blokových 
rozpadlín, blokových polí lemovaných výraz
nými zosuvmi. Takéto deformácie vznikajú na 
okraji extruzívnych telies andezitov v okolí 
Severnej, na území medzi Kapušanmi a Fin
ticami, v okolí Abranoviec a Mirkovlec. 

Priaznivú štruktúru pre rozvoj uvedených 
typov deformácií vytvárajú aj epiklastické sú
vrstvia v nadloží plastických ílovHých súvrst
ví v okolí Varhaňoviec a Ortáš. 

Ľ. P e t r o — E. P o l a š č i n o v á : Zostave
nie inžinierskogelogických máp v okolí Pre
šova (Košice 16. 12. 1985) 

Od roku 1982 sa pracovníci oddelenia In
žinierskej geológie v Košiciach zaoberajú zo
stavovaním základných inžinierskogeologic
kých máp 1 : 25 000 v oblasti košickošariš
ského urbanizačného regiónu v rámci štátnej 
výskumnej úlohy S52547109 Inžinierskogeolo
gický výskum vybraných území SSR. 

V oblasti košickošarišského urbanizačného 
regiónu, ktorý je dôležitý z hľadiska investič
nej výstavby, zostavili pracovníci GÚDŠ v Ko
šiciach listy 1G mapa Solivar (1984) a IG 
mapa Prešov (1985). Do roku 1984 zostavili 
pracovníci GÚDŠ Bratislava listy Myslava 
(1981). Tahanovce (1982), Drienov (1983). 

V roku 1988 sa má vydať inžinierskogeolo
gická mapa 1 : 50 000 severnej časti Košic
kej kotliny. 

Základné inžinierskogeologické mapy sa zo
stavujú do topografických podkladov 1 : 10 000 
v súlade so smernicami riaditeľa SGO o inži
nierskogeologickom mapovaní (1971), odpo
rúčaniami IAEG — komisie pre IG mapova
nie (1981), typologickou rajonizJciou (Matula 
— Hrašna, 1975). 

Základná geologická mapa ako syntetická, 
mnohoúčelová mapa, pozostávajúca z mapy 
inžinierskogeologických pomerov a mapy In
žinierskogeologického ra]ónovania ( + mapa 
dokumentačných bodov, 2 profily a sprievodná 
správa), je vhodnou pomôckou na zhotovova
nie územných plánov a na projektovanie rôz
nych druhov inžinierskych diel. 


