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nych sklovitých a jemnokryšta l ických hor
nín možno mať námietky rôzneho druhu 
(napr. námietky voči použitiu alkáli í ako 
jedného z diskr iminačných kri tér i í , a to 
najmä pre ľahkú migráciu týchto katió

nov; námietky voči členeniu bazaltov na 
navrhnu té typy; námietky voči tvaru a 
veľkosti vymedzených polí v TAS dia

grame a z toho vyplývajúce ťažkosti pri 
konštrukci i ich urči tého výseku diagra

mu pri niekoľkých typoch uhlov, ktoré 
zvierajú úsečky ohraničujúce jednotlivé 
polia a pod.) , predsa sa pr ihovárame za 
používanie danej klasifikácie a nomen

klatúry aj v našich periodikách a odbor

ných publikáciách. 
Subkomisii pre systematiku erupt ívnych 

hornín možno vyčítať, že uverejnenie vy

pracovanej klasifikácie je málo podnetné 
už napr . tým, že úplný text s prís lušným 
zdôvodnením bol publikovaný v málo roz

šírenom aust rá lskom časopise (v ČSSR 
nie je v sieti vedeckých knižníc) . Pub

likovaný výťah návrhu v Episodes (de

cember 1984) trpí lakonickosťou textu, 
pri obr. 1 je chybne uvedená hodnota 
„65" namiesto správneho údaja „63". Je 

však pravdepodobné, že návrh v najkrat

šom čase uverejnia aj ďalšie periodiká 
v rôznych svetových jazykoch. 
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ZO Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

P. T u r č e k : Význam indikátorových metód 
pri lokalizácii šmykových plôch zosuvov (Bra
tislava 19. 9. 1985) 

Účinok povrchovej a podzemnej vody na 
prírodné horninové prostredie spôsobuje za 
istých podmienok aktivizácíu svahových po
hybov. Negatívne ovplyvňuje na^mä mecha
nické parametre hornín (napr. zníženie sú
držnosti). V horninovom masíve sa vytvárajú 
najprv lokálne, neskôr súvislé oslabené zó
ny, prejavujúce sa zvýšenou priepustnosťou. 
Zabudovaním hydrogeologických pozorovacích 
objektov do týchto komplexov možno sledo
vať intenzitu pohybu vody v okolitých hor
ninách. Na Katedre geotechniky Stavebnej fa
kulty SVŠT v Bratislave používame jednovrto

vú rádioindikátorovú metódu založenú na prin
cípe sledovania vertikálneho pohybu vody vo 
vrte. 

Indikátorové metódy sa pokusne použili pri 
riešení problematiky zosuvných území v Mik
šovej po aktivizácii zosuvu počas hlbenia prí
vodného kanála k hydrocentrále a pri prie
skume v miestach projektovanej trasy diaľ
nice pri Turanoch. V oboch prípadoch rá
dioindikátorová metóda potvrdila polohy šmy
kových plôch z predchádzajúceho inžiniersko
geologického prieskumu. 

Skúsenosti sme využili pri prieskume zo
suvného územia neďaleko Líškovej. Polohám 
s najintenzívnejšou filtračnou rýchlosťou sme 
prisúdili šmykovú plochu, ktorá ďalej slúžila 
ako okrajová podmienka v stabilnom výpočte. 
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Rozsiahle merania sme realizovali v oblasti 
Vtáčnika, pri Podhradí a Veľkej Lehôtke. V 
Podhradí sme urobili úspešné sanačné opat
renia v akumulačnej časti zosuvu, ktoré po
zostávali z horizontálnych odvodňovacích vr
tov. Súčasne sme upozornili na oslabené po
lohy vo väčších hĺbkach. Zistili sme, že per
spektívne využitie územia na povrchovú ťaž
bu vo Veľkej Lehôtke si vyžiada sekundárne 

sanačné opatrenia. 
Analýzou starších výsledkov a meraním na 

aktuálnom zosuvnom území sa ukázalo, že 
jednovrtová rádioindikátorová metóda merania 
vertikálneho pohybu vody vo vrte je vhodná 
na lokalizovanie oslabených zón podložia, ako 
aj na preverenie účinnosti realizovaných sa
načných opatrení. 
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