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1 lii/ivťiicpiHi i ľo.ioi iľiťi'Kajt CLCMKa TeppiiTopiiii C.ionaKiiit 

C TOIKH 3PCHH5I Me/KflyHapOflHMX flOCTMJKeHMH OlieHMBaiOTCa COCTOaHMC 
npoóJieMbi M ncpcneKTHBM H3roTOBJieHHa HH/KeHepHO-reojionmecKHX KapT 
OiOBaKMH. MH»ceHepHO-reojiorMHecKHe KapTM aBjíaicrca OCHOBHMMH flOKy-
MeHTaMM njiaHMpoBaHMa fljia pa3JiHHHwx npoeKTOB cTpoiiTejibHwx KanwTa-
JIOBJI05KCHMM. nOBMUieHHMM MHTepeC K HUM OOyCJIOBJíeH COBpeMCHHblM fle-
MorpaqbMqecKMM pa3BwraeM, POČTOM ropoflOB M npoMwuijieHHOc™, a TaK-
5KC floSbineň nojie3Hbix MCKonaeMbix H Tpe60BaHnaMn K 3am.HTe OKpyjKaio-
meň cpeflbi. MHaceHepHO-reojiorHqecKHe KapTM nosTOMy npMOôpeTawT, no 
cpaBHeHMK) c npoiiijibiM, eure 6ojibiiioe 3HaneHne, KaK Baxcrioe 3BCHO KOM-
njieKCHoň CHCTeMbi co3«aHna n 3ainHTbi »M3HeHHOň cpeflw B qexocno-
BaKini. 

Engineering geological mapping on the territory of the Slovak Socialist 
Republic 

In the light of internationally achieved results the state is evaluated, 
problems and perspectives of compiling the engineering geological maps 
in the Slovak Socialist Republic (SSR). Engineering geological maps 
represent a fundamental material for planning institutions to prepaie 
various levels of projects and investment plans. The increased interest 
to obtain the maps is supported by the present demographic evolution, 
by urban and industrial development, by mining mineral raw materials 
as well as by requirements to conduct the natural environment protection. 
Engineering geological maps have gained even higher meaning than in 
the history representing an important link in the complex system of the 
formation and protection of the environment in Czechoslovakia. 

Zabezpečenie rozsiahlej investičnej vý- na inžiniersku geológiu stále vyššie požia-

stavby, urbanizácie, dopravnej siete dávky. 
a ostatných líniových stavieb, ako i ener- Jednou zo základných metód inžinier-

getických komplexov, z nich najmä j ad- skogeologického výskumu a pr ieskumu je 
rových elektrární , vodohospodárska vý- inžinierskogeologické mapovanie. Kom-

stavba a ťažba neras tných surovín kladú plexne sa pri ňom zhodnocujú všetky pr i -
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rodné podmienky (geologické, hydrogeo
logické, geomorfologické, tektonické, seiz
mické atď.), inžinierskogeologické vlast

nosti hornín, geodynamické javy a proce

sy atď. Výsledkom inžinierskogeologického 
terénneho mapovania a laboratórneho vý

skumu je súbor mnohoúčelových, pr ípadne 
špeciálnych — účelových máp, ktoré slúžia 
ako spoľahlivý podklad pre plánovacie 
orgány štátnej správy a sú východisko

vým mater iá lom pre rôzne stupne projek

tovania investičných zámerov. Vychádza

júc z inžinierskogeologických podkladov, 
už v prvej etape prípravného plánovania 
možno vylúčiť územia nevhodné na uva

žovaný zámer, a tak ušetriť značné f inanč

né prostriedky, ale aj čas a kapacity prie

skumných a projekčných organizácií, n e 

hovoriac o bezpečnosti pri prevádzkovaní 
inžinierskych diel a ochrane životného 
prostredia. Naviac dnes je velmi naliehavá 
ochrana poľnohospodárskej pôdy (v zmys

le zákona č. 124,76 Zb.). 
Význam inžinierskogeologických m á p 

pre racionálne budovanie rôznych aglome

rácií — inf raš t ruktúr stúpa z roka na rok. 
Dnes už prakticky nejestvujú lokality 
s jednoduchými inžinierskogeologickými 
pomermi. Poúča nás o tom celý rad prípa

dov, v ktorých inžinierskogeologické pod

klady chýbali, resp. ich závery neboli dô

sledne rešpektované, čo sa negatívne od

zrkadlilo na neúmerne vysokých nákla

doch na zakladanie stavieb, alebo bolo 
t reba urobiť rekonštrukciu porušených ob

jektov, príp. rôzne sanačné opatrenia. 
V súčasnom období, keď sa v geologic

kom prostredí začínajú obzvlášť nepriaz

nivo prejavovať dôsledky neuváženej hos

podárskej a technickej .činnosti, nadobú

dajú inžinierskogeologické mapy, ako dô

ležitý článok v komplexnom systéme tvor

by a ochrany životného prostredia, ešte 
väčší význam. 

V tomto článku chronologicky uvádza

me základné momenty vývoja a perspek

tívy inžinierskogeologického mapovania 
na území Slovenska. 

Inžinierskogeologické podklady pre potreby 
národného hospodárstva 

Po druhej svetovej vojne sme sa v praxi 
stretávali s vyhotovenými mapami rôz

nych mierok, zostavovaných na rôzne cie

le a podľa špeciálnych požiadaviek len 
jednostranne, pretože bolo potrebné urých

lene vyhovieť nal iehavým úlohám obnovy 
a výstavby národného hospodárstva. Záko

nom o územnom plánovaní (1949) a vy

hláškou Štá tneho plánovacieho úradu 
(1950) sa legislatívne ustanovila požiadav

ka nutnost i geologických podkladov pre 
úlohy väčšieho investičného zámeru (Rez

níček et al., 1980). , 
V období (1950—1963) veľkej výstavby 

vodných diel na Slovensku sa spracovali 
geologické mapy inžinierskogeologického 
rajónovania dolín väčších riek (Hron, 
Hornád, Poprad, Slaná, Torysa, Laborec 
a iné). Ide o geologické mapy prevažne 
mierky 1 : 25 000 (Matula, Nemčok, Pašek, 
Sarik, Ingr a iní), v ktorých sa horniny 
rozdeľujú na hlavné litologickogenetické 
typy a následne sú vyčlenené rajóny vhod

nosti inžinierskogeologických podmienok 
podľa kritérií pre výstavbu energetických 
a hydrotechnických stavieb (Matula, 1956; 
Sarík et al., 1981). 

V miestach projektovaných vodných 
nádrží a ich zátopných oblastí sa zostavo

vali podrobnejšie účelové inžinierskogeo

logické mapy (1 : 10 000, príp. 1 : 5000), 
ktoré slúžili ako konkré tne podklady pre 
rôzne s tupne projektovej dokumentácie. 
Boli to prevažne zakryté geologické mapy, 
v ktorých boli zakreslené — znázornené 
hlavne morfologické, hydrogeologické a in

žinierskogeologické prvky a údaje. Na 
i lustráciu uvedieme hornovážsku a stred

novážsku kaskádu (Krpeľany, Sučany, Li

povec, Hričov, Mikšová, Považská Bystr í
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ca, Nosice, Ladce, Hava, Dubnica, Nové 
Mesto, Madunice — Dráhovce), VD Bra
tislava — Wolfsthal, Podvihorlatskú nádrž, 
Veľkú Domašu, Ružín, Liptovskú Maru 
a celý rad ďalších od mnohých autorov 
(Matula, Nešvara, Vadovič, Ingr. Kačník, 
Mach, Gíra). 

P r e územné plánovanie z hľadiska ur

banistických zámerov sa spracovávaniu 
inžinierskogeologických m á p venovala väč

šia pozornosť v Čechách než na Sloven

sku. Bola to edícia m á p pôdnych pomerov 
(mierka 1 : 75 000). Neskoršie to boli tzv. 
technologické mapy pokryvných útvarov 
1 : 25 000 (kraj Ostrava a iné oblasti), kto

ré boli ako prvé vydané tlačou. Do hĺbky 
2 m znázorňovali pôdne pomery, vyzna

čené tu boli miesta ťažby nerastných a sta

vebných surovín, zosuvy, poddolované 
územia a rezervácie. 

Inžinierskogeologické mapy — významný 
dokument v územnom plánovaní 

Na Slovensku sa inžinierskogeologické 
mapy pre územné plánovanie a urbanizač

nú výstavbu začali spracovávať až po roku 
1958. Venovali sa tomu predovšetkým 
pracovníci vysokých škôl (Matula, Letko, 
Sajgalík, Hulman a ďalší), ďalej GÚDS 
Bratislava a IGHP, n. p., Žilina. Inžinier

skogeologické mapy sa spracovávali do 
podkladov v mierkach 1 : 25 000. 1 : 5000, 
ale aj do podkladov 1 :200 000, najmä 
z oblasti väčších miest (Bratislava, Zvo

len, Košice, Žilina, Nitra). Spracovávaniu 
inžinierskogeologických máp pre územné 
plánovanie a urbanist ické ciele sa veno

vala podstatne väčšia pozornosť v Čechách 
pod vedením skúsených odborníkov (2e

bera, Pašek, Zeman, Simek). Zvlášť t reba 
vyzdvihnúť súbor podrobných inžiniersko

geologických máp v mierke 1 : 5000 hlav

ného mesta Prahy, podľa ktorého sa reali

zovala celá jeho urbanist ická výstavba 
a rekonštrukcia dopravných stavieb. 

Zjednotenie metodiky o inžinierskogeolo

gickom mapovaní 

Spracovávanie inžinierskogeologických 
máp nielen na Slovensku, ale v celej 
ČSSR malo značnú rôznorodosť. Zostavo

vali sa mapy urbanistickogeologické, s ta

vebnogeologické, mapy pôdnych pome

rov, geotechnické a iné. Inžinierskogeolo

gické mapy okrem toho, že mali rôznu 
náplň, boli aj odlišne graficky znázorňo

vané. Napriek tejto nejednotnosti mali 
veľký význam a znamenali prínos pre 
prípravu územných plánov a výstavbu n a 

šich miest (Matula, 1972). 
Veľká rôznorodosť inžinierskogeologic

kých máp ale prinášala aj mnohé problé

my. Mapy boli ťažko čitateľné a málo 
zrozumiteľné pre projektantov, ktorí mali 
ich výsledky použiť. Začala sa snaha 
o zjednotenie náplne a zobrazovacích m e 

tód inžinierskogeologických m á p nielen 
u nás, ale aj v krajinách RVHP. Komisia 
pre inžiniersku geológiu RVHP roku 1959 
rozhodla, že t reba pripraviť zjednotenie 
noriem a klasifikácií v inžinierskej geoló

gii a jednotlivým štátom uložila spracovať 
makety inžinierskogeologických m á p a vy

konávacie predpisy o inžinierskogeologic

kom mapovaní (in Matula — Pašek, 1966). 
V ČSSR sa touto úlohou zaoberal kolek

tív pracovníkov pod vedením Matulu 
a Paseka. 

Roku 1966 schválila stála komisia p r e 
geológiu pri RVHP Smernice pre zostavo

vanie inžinierskogeologických máp. Pri 
vypracovávaní vykonávacích predpisov n a 
zostavovanie inžinierskogeologických m á p 
v ČSSR sa brali do úvahy naše skúsenosti 
s inžinierskogeologickým mapovan ím 
a geologické pomery nášho územia. V po

rovnaní so smernicami RVHP došlo k zjed

nodušeniu najmä stupnice geologickoge

netických komplexov a genetických typov 
hornín, zmenili sa jednotl ivé farby tak, 
aby mapa bola čitateľnejšia a zodpovedala 
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našim zvyklostiam. Počas spracovávania 
vykonávacích predpisov došlo k dohode 
medzi RVHP a ISO (International Organi

sation for Standart isat ion) o zjednotení 
používaných geologických a petrografic

kých značiek. 
Smernice o inžinierskogeologickom ma

povaní oficiálne vydal Slovenský geologic

ký úrad a Český geologický úrad ako Vy

konávacie predpisy k Pokynu č. 1 riaditeľa 
SGÚ a predsedu CGÚ o inžinierskogeolo

gickom mapovaní v apríli 1970 s účinnos

ťou od 1. mája 1970. Po vydaní Smerníc 
pre zostavovanie inžinierskogeologických 
máp boli vybrané listy základných in

žinierskogeologických máp v mierke 
1 : 25 000 z oblasti Vysokých Tatier a Bra

tislavy na riešenie štátnej výskumnej úlo

hy, ktorej cieľom bolo spracovanie kon

kré tnych makie t v rôznych podmienkach 
(jednoduché, zložité geologické pomery) 
a overenie nákladovosti na jednotlivé listy 
máp. Výskumná úloha bola ukončená roku 
1973. 

Projekt urbanizácie Slovenska a inžinier

skogeologické mapy 

Podľa hlavných smerov urbanizácie Slo

venska je vymedzených 13 vyšších sídel

ných š t ruktúr . Z toho je šesť sídelnore

gionálnych aglomerácií (SRA): brat is lav

ská, košickoprešovská, pohronská (Banská 
Bystrica — Zvolen), hornoni t r ianska (Ni

t r a — Topoľčany), severopovažská (Žili

n a — Čadca) a strednopovažská (Trenčín). 
Sú to najdôležitejšie centrá osídlenia u nás. 
V ďalšom poradí je 6 mestských regiónov: 
t rnavský, dolnonitr iansky (Nové Zámky —■ 
Komárno), novohradský (Lučenec), pod

ta t r anský (Poprad — Spišská Nová Ves), 
hornopovažský (Liptovský Mikuláš) a zem

plínsky (Michalovce). 
Vážnosť programu urbanizácie Sloven

ska zvýrazňuje uznesenie vlády SSR č. 
95/1971. Slovenský geologický úrad vy

tvoril optimálne podmienky na inžinier

skogeologické mapovanie, a to najmä 
podporou cieľavedomej koncepcie a finan

covania prác zo štátneho rozpočtu SGÚ 
(IGHP, n. p., Žilina, vysoké školy) a z fon

du RVT (GÚDS Bratislava). V 6. päťroč

nici sa na inžinierskogeologické mapy zo 
štátneho rozpočtu SGÚ čerpalo 19 mil. Kčs. 
V 7. päťročnici vynaložené prostr iedky 
dosiahli už čiastku 29,7 mil. Kčs, z fondu 
RVT 8.5 mil. Kčs. 

Zásluhou širokého kolektívu odborníkov 
mapovacích t ímov IGHP, n. p., Žilina, 
GÚDS Bratislava. Katedry inžinierskej 
geológie P F UK Bratislava, Katedry geo

techniky SF SVŠT Bratislava sa program 
inžinierskogeologického mapovania na 
území SSR úspešne realizuje. Za obdobie 
šiestej, siedmej a dvoch rokov ôsmej 
päťročnice sa vyhotovili inžinierskogeolo

gické mapy v mierke 1 : 25 000, pr ípadne 
1 : 10 000 (obr. 1) z cca 2100 km 2 územia 
Slovenska. Ukončené boli hlavné sídelno

regionálne aglomerácie a časť mestských 
regiónov (mapa Bratislavy, Stupavy, Zá

horskej Bystrice, Samorína, Pezinka, 
Senca, Komárna , Nitry, Piešťan, Trnavy, 
Trenčína, Prievidze, Banskej Bystrice, 
Zvolena, Žiliny. Bytče, Martina, Vrútok, 
Vysokých Tatier, Košíc, Prešova, Micha

loviec a Trebišova). 
V SSR sa na rozdiel od CSR nevydávali 

netajné verzie mapových podkladov 
v mierke 1 : 25 000. Na škodu celej úlohy 
a najmä prakt ického využitia je, že inži

nierskogeologické mapy sa zakresľovali do 
podkladov, ktoré sú tajné. A tak sú kom

plexné geologické informácie uložené len 
v Geofonde a plánovacie orgány, projek

tové organizácie a ďalší záujemcovia ich 
môžu študovať len v Geofonde v Bra

tislave. 
Slovenský geologický úrad schválil od 

roku 1985 na zostavovanie inžinierskogeo

logických máp použitie netajných mapo

vých listov v mierke 1 : 10 000. Všetky in
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Obr. 1. Inžinierskogeologické mapovanie územia SSR. Základné inžinierskogeologické 
mapy 1 :25 000: 1 — ukončené, 2 — rozpracované, 3 — plánované do roku 1995. 
Účelové inžinierskogeologické mapy (historické centrá) 1:5000: 4 — rozpracované, 
5 — plánované do roku 1995. 
Fig. 1. Engineering geological mapping of the territory of the Slovak Socialist Re
public. Basic engineering geological maps on the scale of 1 : 25 000: 1 — completed, 
2 — elaborated, 3 — planned until 1995. Special purpose engineering geological maps 
(historical centres) on the scale of 1 : 5000: 4 — elaborated, 5 — planned until 1995. 

žinierskogeologické mapy netajného cha

rak te ru v mierke 1 : 10 000 sa distr ibuujú 
príslušným krajským a okresným orgánom 
a Urbionu v Bratislave, aby sa využili pri 
územnom plánovaní a výstavbe v SSR. 

Pre historické mestá Kremnica, Ban

ská Štiavnica. Levoča, Bardejov a pre nie

ktoré národné kul tú rne pamiatky sa vy

pracovali špeciálne metodické postupy zo

stavovania inžinierskogeologických máp 
v mierke 1 :10 000. vo vybraných úze

miach aj mapy v mierke 1 : 5000, najmä so 
2ameraním na zistenie podzemných pries

torov, banských diel a porušenosti podzá

kladia budov a chránených objektov. 
Tieto mapy sa využijú pri návrhoch sa

nácie, rekonštrukcie historických pamiatok 
a na ďalší plánovitý rozvoj výstavby uve

dených miest. 

Pri riešení úloh problemat iky zosuvov 
na území Slovenska majú osobitné posla

nie špeciálne inžinierskogeologické mapy 
svahových porúch, ktoré sa spracovávajú 
ako súčasť každej prieskumnej úlohy v zá

verečnej správe. Mapy svahových porúch 
sa zostavujú v mierke 1 : 10 000, resp. 
1 : 25 000 regionálneho charak teru (napr. 
Handlovská a Liptovská kotlina, severozá

padné svahy pohoria Vtáčnik, východný 
okraj Kremnických vrchov a pod.). O vy

sokej úrovni inžinierskogeologických m á p 
svahových porúch spracovávaných rezor

tom geológie na Slovensku svedčí to, že 
do prí ručky UNESCO bola ako vzorový 
príklad zaradená mapa z Handlovskej kot

liny od au torov Malgota a Mahra (Sarík 
et al., 1985). 

Významný prínos znamená tiež edícia 



Mineralia slov., 20, 2988 

prehľadných inžinierskogeologických máp 
z celého územia SSR v mierke 1 : 200 000, 
ktorú objednal SGÚ na Katedre inžinier

skej geológie PF UK v Bratislave. Ide 
0 mnohoúčelové inžinierskogeologické ma

py znázorňujúce komplexné údaje o inži

nierskogeologických pomeroch na území 
SSR. Vyhotovili sa roku 1984. SGÚ v sú

časnosti pripravuje ich vydanie tlačou. 
Budú slúžiť krajským národným výborom 
a vyšším orgánom štátnej správy pri 
územnom plánovaní a výstavbe. 

V rámci základného regionálneho geo

logického mapovania SSR v mierke 
1 : 50 000 sa na GÚDS ukončujú práce na 
mape inžinierskogeologickej rajonizácie 
z oblasti Záhorskej nížiny a v spolupráci 
s Katedrou inžinierskej geológie PF UK 
sa spracováva oblasť Turčianskej kotliny. 
Obe mapy vyjdú tlačou ako doplnkové 
mapy k základnej inžinierskogeologickej 
mape regiónov SSR v mierke 1 : 50 000. 

Inžinierskogeologické mapovanie zazna

menalo v posledných rokoch veľký pokrok 
nielen u nás, ale aj v medzinárodnom me

radle. Komisia IAEG (Medzinárodnej aso

ciácie inžinierskej geológie) vedená Matu

lom vydala na požiadanie organizácie 
UNESCO príručku pre inžinierskogeolo

gické mapovanie. To dokumentuje nielen 
veľký význam týchto máp a vysokú úro

veň československej školy, ale aj snahu 
o medzinárodnú unifikáciu metód inžinier

skogeologického mapovania (Hrašna et al., 
1985). 

Prehĺbili sa teoretickometodologické zá

klady využívajúce moderné systémové, 
interdisciplinárne prístupy, opierajúce sa 
o nové technické prostriedky, aparatúry, 
postupy a automatickú výpočtovú techni

ku, zvýšila sa komplexnosť a exaktnosť in

formácie vyjadrovanej na inžinierskogeo

logických mapách. Vypracovali sa vý

znamné medzinárodné odporúčania a ná

vody, ktoré podstatne zvyšujú úroveň 
a užitočnosť inžinierskogeologických máp. 

Novelizácia pokynov a smerníc pre inži

nierskogeologické mapovanie 

Spoločenský záujem o inžinierskogeolo

gické mapy podmieňujú nároky na objas

nenie geologických faktorov ovplyvňujú

cich racionálne územné plánovanie, urba

nizáciu, technickú a ekonomickú efektív

nosť investičnej výstavby i ťažby a v ne

poslednom rade čoraz nástojčivejšie zdô

razňované záujmy ochrany životného pro

stredia. Doteraz platné československé 
smernice pre inžinierskogeologické mapo

vanie, pripravované v 60. rokoch a vydané 
roku 1970, v mnohom zastaralí. Nadišiel 
čas, aby sa všetky nové poznatky a skúse

nosti československých inžinierskych geo

lógov premietli do inovácie našej inžinier

skogeologickej kartografie. Na pracovnom 
seminári inžinierskogeologickej sekcie 
ČSVTS v apríli 1985 v Liptovskom Jane 
odznelo odporúčanie pre CGÚ a SGÚ. aby 
sa Pokyn č. 1 a Smernice na zostavovanie 
inžinierskogeologických máp novelizovali. 
Vypracovaním novelizácie bola poverená 
Katedra inžinierskej geológie PF UK pod 
vedením Matulu. Návrh novelizácie Poky

nu č. 1 a Smernice na zostavovanie inži

nierskogeologických máp autorský kolek

tív priebežne konzultoval s pracovníkmi 
rezortu CGIJ a SGÚ. Novelizovaný Pokyn 
č. 1 a Smernice majú byť vydané k 1. júnu 
1988. 

Hlavné smery a perspektívy inžiniersko

geologického mapovania v 8. a 9. päťročnici 

Spracovanie inžinierskogeologických máp 
pre zostávajúce sídelnoregionálne aglo

merácie na Slovensku plánuje Slovenský 
geologický úrad ukončiť do roku 1995. 
Treba ešte zmapovať územia mestských 
regiónov: Lučenec — Rimavská Sobota, 
Veľký Krtíš, Levice, Topoľčany, Partizán

ske, Zlaté Moravce, Puchov, Dolný Ku

bín — Tvrdošín — Námestovo, Čadca, 
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Poprad — Spišská Nová Ves, Humenné — 
Snina, Bardejov, Rožňava, Moldava n/Bod-

vou. 
Splnenie uvedenej úlohy je náročné aj 

na finančné požiadavky. V 8. päťročnici 
plánuje SGÚ na tento účel zo štátneho 
rozpočtu 42,0 mil. Kčs a z fondu RVT 
8,5 mil. Kčs, v 9. päťročnici zo štátneho 
rozpočtu 45,0 mil. Kčs a z fondu RVT 
9,0 mil. Kčs. 

Okrem podrobných inžinierskogeologic

kých máp v mierke 1 : 10 000 pre Projekt 
urbanizácie Slovenska v 8. päťročnici 
a v období do roku 2000 bude rezort geo

lógie spracovávať ďalšie špeciálne — ana

lytické inžinierskogeologické mapy pri r ie

šení úloh zosuvnej problematiky, úloh 
hydrotechnických a jadrovoenergetických 
komplexov, ďalej pri riešení problémov 
ochrany životného prostredia — mapy geo

faktorov životného prostredia, úlohy hod

notenia prostredia v súvislosti s vyhľadá

vaním vhodných priestorov pre skládky 
tuhých komunálnych a tekutých odpadov, 
pri záchrane a rekonštrukciách historic

kých pamiatok najmä v Banskej Štiavnici, 
Levoči, Bardejove a na iných miestach 
Slovenska. 

Záver 

Inžinierskogeologické mapovanie dosiah

lo na Slovensku pomerne široké upla tne

nie. Obsah a podrobnosť inžinierskogeolo

gických máp závisí hlavne od účelu, pre 
ktorý sa zostavujú, pričom podrobnosť 
mapy nie je daná iba jej mierkou, ale 
hlavne množstvom a kvalitou dokumento

vaných bodov na km' . Mnohoúčelové m a 

py, na ktorých sa komplexne hodnotia 
všetky zložky inžinierskogeologického pro

stredia, sú považované za základný a na j 

dôležitejší typ máp u nás. Novelizácia Po

kynu č. 1, Smernice na inžinierskogeolo

gické mapovanie (SGÚ, 1970) prispeje 
k zdokonaleniu, upresneniu, zjednoteniu 

samotnej metodiky, ako i k uvedeniu na j 

novších poznatkov výskumu do mapérskej 
praxe, aby sa to výrazne prejavilo vo vyš

šej kvalite, exaktnost i i využívaní máp. 
Tvorba inžinierskogeologických máp 

v rezorte SGÚ má nielen po s t ránke kva

lity, ale aj z hľadiska rozlohy mapovaných 
území stúpajúci t rend, čo možno prisúdiť 
aplikácii najnovších progresívnych metód 
zhodnocovania a získavania potrebných 
údajov, ako i naras ta júcemu dopytu inves

torských a projektových organizácii. 
V ostatnom čase sa do popredia dostáva 
použitie inžinierskogeologickej optimali

začnej analýzy (Vlčko, 1981), ktorá umož

ňuje zhodnotiť väčší počet relevantných 
faktorov geologického prostredia za po

moci automatickej výpočtovografickej 
techniky. 

V neposlednom rade sa značná pozor

nosť venuje i špeciálnym mapám inžinier

skogeologického prognózovania na rôzne 
účely (mapy geofaktorov. rizík stability, 
znečistenia atď.), ako i mapám optimál

neho inžinierskeho využit ia územia, inži

nierskogeologickej vhodnosti pre rozličné 
druhy stavieb (priemyselné objekty, síd

liská, JE, JEZ a pod.). 
I naďalej je nal iehavým problémom vy

dávanie inžinierskogeologických máp t la

čou. V organizácii IGHP. n. p.. Žilina vďa

ka pochopeniu n. p. Geodézia Brno a SGÚ 
sa od roku 1985 zostrojené inžinierskogeo

logické mapy 1 : 10 000 (Martin — Vrútky. 
Trebišov, Nitra — Zbehy, Trnava a Komár

no) vyhotovili kvali tnou ofsetovou techni

kou. 
Je nesporné, že inžinierskogeologické 

mapovanie preniklo do rôznych sfér tech

nického zamerania i prí rodného prostredia, 
kde neustále dochádza k veľkým zásahom 
človeka do prirodzenej rovnováhy. Možno 
konštatovať, že v najbližšej budúcnosti 
bude inžinierskogeologické mapovanie vý

raznejšie prenikať do problematiky ochra

ny a optimálneho využitia životného pro



p. Mineralia slov., 20, 1988 

stredia formou najrozličnejších druhov 
špeciálnych inžinierskogeologických máp. 
Im patrí budúcnosť a po výraznejšom na 

sadení automat ickej výpočtovografickej 
techniky budú tieto mapy j edným z na j 

požadovanejších výstupov inžinierskogeo

logických informačných systémov. 
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Engineering geological mapping on the territory of the 
Slovak Socialist Republic 

In the light of internationally achieved 
results the state is evaluated, problems and 
perspectives of compiling the engineeringgeo
logical maps in the Slovak Socialist Republic 
(SSR). Engineering geological maps represent 
a fundamental material for planning institu
tions to prepare various levels of projects and 
investment plans. The increased interest to 
obtain the maps is supported by the present 
demographic evolution, by urban and indus
trial development, by mining mineral raw 
materials as well as by requirements to 
conduct the natural environment protection. 
Engineering geological maps have gained 
even higher meaning than in the history 
representing an important link in the complex 
system of the protection of the environment 
in Czechoslovakia. 

The engineering geological mapping is 
a base for engineering geological research 
and survey. In the course of the mapping 
engineering geological conditions of a parti
cular region are evaluated, and homogeneous 
units from the point of view of engineering 
geological conditions for construction are 
distinguished. 

The meaning of engineering geological 
maps for a rational building of infrastructures, 

i. e. for a proper location and projecting of 
settlements, industrial complexes, hydrotech
nical constructions, communications or other 
objects in particular regions continuously 
increases. It can be documented by numerous 
negative examples which show relatively high 
costs on the investigation of foundations, and 
of reconstructions works where there was no 
engineering geological mapping used as a base 
for regional planning and for projection 
studies. 

At the present time when the negative 
impacts of economictechnological activities 
began to show up most unfavourably in the 
geological environment, the engineering geo
logical maps start to be of even higher 
significance in the complex system of the 
protection of the Nature and the environment 
than in the past. 

In the past several years the engineering 
geological mapping has undergone a great 
progress not only in our country but also on 
the international level. Theoreticalmethodo
logical background has been more elaborated, 
using modern systems or interdisciplinary 
approaches based on new technology, 
equipment and computers technique. A com
plexness and exactness of the information 
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expressed in engineering geological maps 
have also increased. 

In Slovakia in fifties and sixties various 
kinds of engineering geological maps were 
compiled with no coordination, which were 
not uniform and complex. A large team of 
professionals under the leadership of professor 
Matula and Pašek produced sample dummies 
of engineering geological maps on the scale of 
1 : 25 000. In 1966 the permanent commission 
for geology at the Council of Economic Mu
tual Aid (RVHP) approved the "Instructions 
for a compilation of engineering geological 
maps". In 1970 the Czech and Slovak Geolo
gical Offices issued the "Executive regulations 
to no. 1 Instruction of the Director of the 
Slovak Geological Office and of the Chairman 
of the Czech Geological Office about engine
ering geological mapping". A systematic 
compilation of engineering geological maps 
of the Slovak Socialist Republic commenced 
on the basis of decree of the Government of 
the SSR no. 96/1971 and no. 284 1976 in the 
sense of main trend in urbanization of Slo
vakia The Slovak Geological Office offered 
favourable conditions for a systematic en
gineering geological mapping of selected 
regions of Slovakia. This program has been 
successfully accomplished thanks to the team 
of professionals in the IGHP Žilina, Depart
ment of Engineering Geology of the Faculty 
of Natural Sciences (PF) at the Comenius 
University, Department of Geotectonics of the 
SF SVST, and at the Dionýz Štúr Geological 
Institute in Bratislava. 

Engineering geological maps are appreciated 
not only from the point of view of contri
butions to planning, urbanization, and further 
construction, but also from the aspect of being 

convincing documents of scientific and pro
fessional contributions of the Czechoslovak 
engineering geology to the world knowledge. 

For the entire Slovak territory multipurpose 
synoptic engineering geological maps have 
been completed on the scales of 1 :500 000, 
and 1 : 200 000, which have been used for the 
regional planning by the District National 
Commitees, and by the higher institutions 
in the state. In selected and prospective re
gions of Slovakia where large investments are 
anticipated a need has arisen to compile mul
tipurpose and special engineering geological 
maps on the scale of 1 : 50 000 of a regional 
character (Banská Bystrica, the Turčianska 
kotlina depression etc.). 

Today in Slovakia complete sets of engine
ering geological maps are available on the 
scale of 1 : 10 000 and 1 :25 000, covering 
the area of 2 100 km2. Another engineering 
geological maps of the area of 600 km2 has 
just been finished. The Slovak Geological 
Office has conceptionally prepared a com
pletion of basic and detailed engineering geo
logical maps according to the Project of urba
nization of Slovakia until 1995 (Fig. 1). 

The main trend in the engineering geolo
gical mapping on the Slovak territory until 
the end of year 2000 shall be aimed to 
a compilation of various kinds (multipurpose, 
special, analytical etc.) of engineering geo
logical maps for the solution of problems of 
landslides, hydrotechnical and nuclear energy 
complexes, for the environmental purposes 
(as the maps of geofactors), for suitable areas 
for dumping sites, for solid communal waste 
and those for fluid waste, and for the 
activities in the course of saving and recon
struction of historical monuments. 


