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HoBue ii3r.in;n,i Ha npoC.'ie.Mbi HHweHepnoreoJionmeCKOro KapTiipoBaniitc 

OScyac^aiOT pa3BMTiie Teopim M npaKTMKH iiHweHepHOreojionmecKoii 
CbeMKM c 1970 r., HMeHHO pe3yjibTaTM paôoT ocymecTBJíeHHbix B paMKax 
MoK^yHapoflHOM accou.nau.nn mweHepHon reononíH (VÍA3T). C TOMKH 
3peHiw Me»cflyHapoflHbix TeHfleHUHň oueHeHM Kax coBpeivieHHoe COCTOHHHC, 
TaK M 3aflami pa3BHTiia MH»ceHepHOreonorimecKoro KapTwpoBaHHH B MCCP. 
Ha 3Tanax nonyqeHna M očpafJOTKH IICPBHHHOH HHCpopMauMH aHaJni3iipyi0Tca 
OCO6CHHOCTH CT>eMKM B ycJiOBiiHX HauiHX ropHwx ynacTKOB, npoôJieMw pau.no
Hajui3au.Hn H npiiMeHeHiia MCTO^OB KapTOrpacpHH npit nOMOiuw 3BMrpa
cpimecKiix cHCTeM. ílajiee pasonpaioTcs npo6jie.Mbi BwnycKa KapT no pa3
HbiM 3aKa3a.M H fljia pa3Hbix u,ejieH, jorOTOBjíeHHH MHoroueJieBbix n cne
UiiajibHbix KapT, KaK H KapT KOJiiiHecTBeHHOň (rjiaBHWM o6pa30M onniMa
jni3aqnoHHoň n nporH03Hoň) OUCHKH TeppHTopnajibHbix nejiwx. 

New approaches to compilation of engineering geological maps 

In the paper the development of the theory and practice of the 
engineering geological mapping since 1970 is evaluated, namely the 
results of the work within the International Association of Engineering 
Geology (IAEG). In the light of these international trends the present 
state is evaluated as well as the future tasks of engineering geological 
mapping in our country. The problems of acquisition and processing 
the primary specific information are analysed in the conditions of our 
mountainous regions, as well as the problems of racionality, and those 
of the new methods of the regional investigation including the use of 
computer graphics. Problems of the maps preparation are also discussed 
for various users and purposes, a compilation of multipurpose and spe
cial — purpose maps of quantitative (mainly optimization and prog
nosing) evaluation of regional units. 

Mapovanie inžinierskogeologických po a geológov. Tento styčný bod nadobudol 
merov a zostavovanie máp názorne vyja ešte väčší význam, keď sa v polovici nášho 
drujúcich podmienky uskutočnenia rôz storočia sformovala inžinierska geológia, 
nych stavieb (hlavne železníc, tunelov, ale najlepším dokladom toho bolo to, že 
priehrad) sa už v 19. storočí považovalo aj novovytvorená Medzinárodná asociácia 
za základný článok v spolupráci inžinierov inžinierskej geológie (IAEG) v roku 1968 
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ako prvú ustanovila pracovnú komisiu pre 
inžinierskogeologické mapovanie. Zvolenie 
československého predstaviteľa do jej čela 
bolo prejavom uznania toho, čo sme už 
dovtedy na tomto poli dosiahli. 

S výsledkom činnosti Komisie IAEG pre 
mapovanie sa spája významná etapa roz

voja modernej inžinierskogeologickej kar

tografie. Komisia si predsavzala (Paríž, 
1970) zhodnotiť stav inžinierskogeologic

kého mapovania v rôznych častiach sveta, 
analyzovať rôzne typy máp zostavovaných 
na účely stavebníctva a územného pláno

vania a vypracovať medzinárodné odporú

čania na zostavovanie moderných inžinier

skogeologických máp. 
O takýto program prejavilo veľmi kon

krétny záujem UNESCO, a tak Komisia 
IAEG už na svojom druhom zasadaní 
v ČSSR (Harmónia. 1971) schválila projekt 
požadovanej medzinárodnej príručky na 
zostavovanie inžinierskogeologických máp. 
príprava ktorej sa stala hlavnou osou čin

nosti komisie až do jej vydania (IAEG

UNESCO, 1976). Táto publikácia podstatne 
ovplyvnila vývoj inžinierskogeologického 
mapovania vo svete a z nej vychádza i na 
ňu sa odvoláva napr. prevažná časť refe

rátov na medzinárodných konferenciách. 
Veľkou udalosťou bolo prvé medziná

rodné sympózium o inžinierskogeologic

kom mapovaní v Newcastle u. Tyne (sept. 
1979). spoločne organizované Komisiou 
IAEG pre mapovanie a Inžinierskou sku

pinou Geologickej spoločnosti Veľkej Bri

tánie. Presvedčivo ukázalo, aký veľký po

krok sa dosiahol na tomto poli v 70. ro

koch. Súčasne sa tu zdôraznilo, že náš 
odbor ešte zaostáva za inými geologickými 
disciplínami (napr. stratigrafia. tektonika) 
v oblasti medzinárodnej štandardizácie 
a unifikácie, pretože v mnohých krajinách 
stále prevláda úzko pragmatický prístup, 
podceňujúci rozvíjanie teórie a metodoló

gie, unifikáciu v terminológii, štandardi

záciu klasifikačných sústav i výskumno

prieskumných metód včítane zostavovania 
inžinierskogeologických máp. 

V hlavnom referáte na tomto sympóziu 
sme. i v mene Komisie, do popredia po

zornosti postavili nástojčivé problémy zvy

šovania exaktnosti a úrovne kvantitatív

neho hodnotenia informačných údajov vo 
všetkých fázach ich získavania, spracová

vania i zobrazovania na mapách (Matula, 
1979). 

Plniac svoj dlhodobý program. Komisia 
pre mapovanie v nadväznosti na príručku, 
ktorú vydalo UNESCO, rozpracovala uce

lený systém na opísanie, kvantitatívne 
hodnotenie a klasifikáciu hornín a ich 
vlastností (IAEG. 1980a). ako aj zoznam 
odporúčaných symbolov a znakov na zná

zorňovanie charakteru hornín, hydrogeo

logických, geomorfologických a geodyna

mických javov na inžinierskogeologických 
mapách (IAEG. 1980b). Známy americký 
teoretik v oblasti inžinierskogeologického 
mapovania Varnes hodnotí tieto materiály 
ako komplexné a vytvárajúce bázu pre 
skutočne unifikovaný a medzinárodný sys

tém pre inžinierskogeologické mapovanie 
(Varnes — Keaton, 1984). 

V tomto príspevku by sme radi vo svet

le medzinárodne dosiahnutých výsledkov 
prediskutovali niektoré základné problémy 
inžinierskogeologického mapovania u nás 
s osobitným zreteľom na jeho súčasný stav 
a budúci vývoj. 

Získavanie prvotnej informácie 

Priorita regionálneho výskumu a mapova

nia — zvlášť v podmienkach hornatých 
území 

Inžinierskogeologická prax svojimi pozi

tívnymi i negatívnymi skúsenosťami (naj

mä v súvislosti s výstavbou veľkých a ná

ročných diel) neraz potvrdila platnosť sta

rej múdrej zásady, že každý terénny vý

skum i prieskum stavenísk sa musí odví
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jať od pozorného zoznámenia sa s geolo

gickotektonickou stavbou a s históriou 
geologického vývoja širšieho regiónu. 
(Vhodným poučením v tomto smere by 
mohli byť napr. nedosta tky inžiniersko

geologických podkladov pre PVE na Čier

nom Váhu, ako aj zodpovedná príprava 
pre projekt PVE Ipeľ). 

Dvojnásobne to platí pre mapovanie, 
pr ieskum i výstavbu v hornatom území, 
ktoré tvorí prevažnú časť nášho štátu. 
Z doterajších našich i medzinárodných 
skúseností vyplýva, že pri inžinierskogeo

logickom výskume a prieskume t u pod

s ta tne väčšiu pozornosť t reba venovať naj 

m ä : 
a) geologickoštruktúrnemu výskumu 

zameranému na vyčlenenie litologicky 
a š t ruk tú rne kvázirovnorodých celkov, na 
zhodnotenie systémov tektonického poru

šenia horninových masívov zvrásnením 
a zlomovými poruchami, ako aj objasne

niu vplyvu týchto ..defektov podkladu" na 
hydrogeologické, geomorfologické a geo

dynamické javy v regióne; 
b) výskumu, dokumentačnému opisu 

a klasifikácií hornín i horninových masí

vov v prirodzených i umelých odkryvoch, 
extrapolácii získaných charakteris t ík na 
celé horninové masívy so špeciálnym zre

teľom n a nerovnorodosti ich litologického 
charakteru a fyzického stavu, ovplyvnené

ho zvetraním, diskontinuitou i diferenco

vanou napätosťou; 
c) rozpracovaniu racionálnych metód 

a postupov hodnotenia, dokumentácie 
a klasifikácie tektonicky, hydrotermálne 
a hypergénne degradovaných hornín 
v masívoch zlomových porúch; 

d) inžinierskohydrogeologickému výsku

m u skalných a poloskalných masívov, za

meranému najmä na voľbu paramet rov 
pre modelovanie vplyvu inžinierskych zá

sahov na zmeny režimov podzemných vôd 
i stability horninového prostredia; 

e) inžinierskogeomorfologickému výsku

mu s osobitným dôrazom na objasnenie 
dynamiky vývoja a kvant i ta t ívne hodno

tenie tých prvkov, ktoré ovplyvňujú cel

kovú stabilitu a využiteľnosť územia: 
f) zhodnoteniu podmienok stability hor

nín v prirodzených i umelých svahoch, 
štúdiu faktorov spôsobujúcich zmeny lát

kovoenergetickej rovnováhy svahových 
deformácií i prognostickej rajonizácii úze

mia z hľadiska rizikových možností poru

šenia stability svahov; 
g) inžinierskogeologicky or ientovanému 

výskumu krasových javov a procesov 
s osobitným zreteľom na degradáciu hor

ninových masívov a ovplyvnenie hydro

geologických pomerov. 

Racionalizácia metód terénneho mapovania 

Naši mapujúci geológovia si už zvykli 
v štádiu pr íprav na t e rénne mapovanie 
využívať archívy Geofondu. Narážajú tu 
však ešte stále na nízku organizovanosť 
informačných fondov, slabé technické vy

bavenie (napr. nedostatok pohotovej re 

produkčnej techniky, absenciu plného na 

sadenia počítačovej techniky i napojenia 
na medzinárodnú informačnú sieť). Kva

lita informačných údajov preberaných 
Geofondom od spracovateľov pr ieskumu 
je veľmi nerovnorodá a zväčša dosť nízka. 
Nevyhovuje an i excerpcia a využívanie 
publikovaných prác, značne sa porušujú 
etické i technické zásady pri citovaní pre 

beraných poznatkov a dát. 
Pri rekognoskácii t e rénu sa málo využí

vajú efektívne formy konzultácií a pr ia

meho preberania poznatkov od tých špe

cialistov, ktorí už v danom území mapo

vali. 
Pri t e rénnom výskume sa už čoraz viac 

využívajú metódy diaľkového pr ieskumu 
Zeme, ktoré sa efekt ívne osvedčujú aj 
v našich podmienkach na jmä na š túd ium 
regionálnych zákonitostí a priestorových 
súvislostí morfologických, tektonickoš t ruk
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túrnych a geodynamických javov. Výsled
kom takéhoto štúdia (samozrejme v spo
jení s pozemným prieskumom) má byť 
rozčlenenie územia na jednotlivé geolo

gickoštruktúrne jednotky (napr. na re

gionálne a lokálne masívy v zmysle klasi

fikácie Golodkovskej et al., 1982), ďalej 
identifikácia a predbežné zhodnotenie zlo

mových pášem a porúch, trendov neotek

tonických pohybov atď. Ako o tom svedčí 
zahraničná prax (napr. Sissakian et al., 
1983), metódy DPZ poskytujú veľa nových 
možností aj pre podrobné inžinierskogeo

logické mapovanie. Projekty rýchleho vy

budovania technickej a podkladovej bázy 
v rezortnom Ústave geodézie a kartografie 
v Bratislave vytvárajú sľubnú perspektívu 
masového využitia týchto metód aj 
v ČSSR. 

Málo sa u nás využíva pozemná foto

grametria na exaktnejšie hodnotenie dis

kontinuít a zvetrania horninových masí

vov, ktorá je veľmi efektívna najmä 
v slabo prístupných odkryvoch. 

Prieskum vrtmi a banskými dielami pri 
mapovaní stále naráža na nedostatok 
vhodnej mechanizácie a účelnej techniky, 
zameranej na rýchle a lacné dosiahnutie 
komplexnej inžinierskogeologickej infor

mácie o zložení, stave a vlastnostiach hor

ninových masívov na základe cielupri

meraného vzorkovania, dokumentovania 
(napr. teleskopickými kamerami, televíz

nymi sondami), ako aj „in situ" karotáže 
vrtov (geofyzikálnej, presiometrickej a i.). 

Popri používaní aj tých najmodernej

ších techník prieskumu tými najzáklad

nejšími a rozhodujúcimi v terénnom ma

povaní však stále zostanú osvedčené metó

dy geologického mapovania, založené 
hlavne na dôkladnom a účelnom hodno

tení horninových masívov v prirodzených 
i umelých odkryvoch, prameňov i iných 
prejavov ich zvodnenia, terénnych tvarov 
a geodynamických javov. Základom tejto 
účelnosti a exaktnosti hodnotenia jednot

livých zložiek i celých systémov inžinier

skogeologického prostredia je používanie 
jednotných pravidiel opisu mapovaných 
javov a jednotných klasifikácií ich rozlič

ných kvalitatívnych i kvantitatívnych 
stránok a vlastností. Takéto pravidlá 
a klasifikácie sú rozpracované, medziná

rodne potvrdené a treba ich už len v pra

xi rutinne použiť. 
Je tiež najvyšší čas zaviesť do terénneho 

výskumu inštrumentáciu založenú na roz

voji elektroniky, automatizácie a výpočto

vej techniky (napr. pri vyhodnocovaní, 
opise a dokumentácii odkryvov, vrtov, 
prameňov, zosunov atď.), ako aj štandar

dizované formuláre prvotnej dokumentá

cie umožňujúce získané údaje priamo 
ukladať v príslušných registroch automa

tizovaných bánk dát Geofondu. 

Zhromažďovanie a spracovanie inžiniersko

geologickej informácie 

V regionálnom výskume a pri mapo

vaní pracujeme s obrovským množstvom 
rozličných údajov, a preto práve tu sa 
žiada nasadiť čo najviac počítačovú tech

niku na ukladanie inžinierskogeologickej 
informácie. Nevyhnutne tu však treba 
predvídavo rozpracovávať pravidlá forma

lizácie údajov prvotnej dokumentácie a je 
dôležité, aby sa tak dialo pri aktívnej 
účasti a následnej širokej oponentúre naj

lepších špecialistov odboru tak, aby tieto 
pravidlá čo najlepšie vyjadrovali súčasné 
i budúce aspekty inžinierskej geológie 
a aby ich nebolo treba často meniť. 

Treba vypracovať aj pravidlá a unifiko

vať aspoň základné programy pre spraco

vávanie informačných dát; týka sa to 
všetkých fáz spracovávania údajov, od ich 
analýzy a kontroly správnosti cez klasi

fikácie až po zovšeobecnenie do komplex

ných logických štruktúr, z ktorých sa tvo

ria syntetické modely inžinierskogeologic

kých geosystémov (rajonizácia). 
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Dnes už v mnohých krajinách jestvujú 
štátne alebo firemné banky údajov, pra
cujúce podľa vlastných pravidiel a zauží

vaných postupov. Bolo by veľmi užitočné, 
keby príslušná komisia IAEG ich doteraj

šie skúsenosti vyhodnotila a zovšeobecnila. 
Počítače a ich grafické systémy umož

ňujú bežne získavať výstupy vo forme 
textu, tabuliek, diagramov i jednoduchých 
plošneznakových máp. Zriedkavejšie sú 
geologické rezy a kontúrové mapy. najmä 
syntetické mapy inžinierskogeologických 
pomerov a rajonizácie. Aj u nás sa v rámci 
výskumu preukázala možnosť ich automa

tizovaného zostavovania, do praxe však 
najmä pre nedostatok grafických systémov 
a zatiaľ stále vyššiu časovú i finančnú 
náročnosť v porovnaní s manuálne kon

štruovanými mapami nemôžu ešte prenik

núť. Je isté, že časom sa tieto podmienky 
zmenia. Automatizované zostavovanie syn

tetických inžinierskogeologických máp za

tiaľ neprekročilo štádium experimentova

nia nielen u nás, ale ani v celosvetovej 
praxi odboru. 

Odovzdávanie inžinierskogeologickej infor

mácie vo forme máp 

Príprava máp pre rôznych užívateľov a na 
rozličné účely 

Inžinierskogeologické mapy sa pripra

vujú tak, aby sa mohli používať na roz

ličné účely, užívateľmi z rôznych odbo

rov spoločenskohospodárskej praxe, sa

mozrejme včítane samotnej inžinierskej 
geológie. Do popredia pritom vystupuje 
problém hľadania vhodných spôsobov na 
efektívny prenos údajov vyjadrených 
v mape, resp. také sprostredkovanie inži

nierskogeologickej informácie, ktoré pre 
jej potenciálneho užívateľa vytvára opti

mum možností prevziať ju a využiť. 
Popri uplatňovaní zásady dobrej čitateľ

nosti a zrozumiteľnosti máp všetky tieto 

hľadiská sa premietajú do klasifikácie inži

nierskogeologických máp podľa účelu, ob

sahu a mierky. 
Medzinárodne prijaté triedenie inžinier

skogeologických máp na mnohoúčelové 
a špeciálne, syntetické, analytické a do

plnkové a na prehľadné až podrobné pre

vzala aj čs. smernica na mapovanie. Tieto 
mapy rôzneho účelu, obsahu i mierky však 
možno konštruovať s rozličným prístu

pom: a) zobrazovať odpozorované a zame

rané údaje o jednotlivých typoch hornín, 
podzemných vôd, reliéfu i geodynamic

kých javov na mape inžinierskogeologic

kých pomerov; b) vyčleňovať priestorové 
modely s rovnakými inžinierskogeologic

kými pomermi na mape rajónovania; 
c) hodnotiť tieto územné celky pomocou 
rozličných kvantitatívnych metód hodno

tovej analýzy, optimalizácie, prognózova

nia a pod. na mapách inžinierskogeologic

kčho hodnotenia územia. Niektoré po

známky k týmto trom odlišným kategó

riám máp prejednáme v ďalšom. 

Prioritnosf mnohoúčelových syntetických 
máp inžinierskogeologických pomerov 

Teoretické úvahy i medzinárodne ove

rené skúsenosti dokazujú, že pri regionál

nom výskume a mapovaní je najracionál

nejšie získavať a zhodnocovať čo najviac 
a čo najrozmanitejšie údaje komplexne 
charakterizujúce inžinierskogeologické po

mery územia a na základe nich zosta

vovať mnohoúčelovú mapu inžiniersko

geologických pomerov. Metódou superpo

zície sú v nej znázornené jednotlivé typy 
hornín, podzemných vôd, reliéfu i geody

namických javov, je obrazom ich priesto

rového výskytu, variabilnosti a súčasne 
podáva informáciu o ich inžinierskogeolo

gicky významných vlastnostiach (napr. 
v legende). 

Táto mapa je najzložitejším, ale aj naj

vernejším inžinierskogeologickým mode
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lom prostredia a bezprostredným primár
nym produktom terénneho mapovania; 
v porovnaní s ostatnými druhmi a typmi 
našich máp je tiež najnákladnejšia. Aj náš 
program zostavovania listov základnej in
žinierskogeologickej mapy 1 : 25 000 v roz-
vojovo exponovaných oblastiach republiky 
však ukázal, že na základe kvalitných 
máp inžinierskogeologických pomerov 
možno — bez väčších dodatočných nákla

dov na prieskum — zostrojovať všetky 
ostatné typy máp: rajonizačné, špeciálne, 
optimalizačné, mapy geofaktorov atď. Na

opak je ťažké alebo nemožné zostaviť ra

jonizačnú mapu alebo skutočne dobrú 
analytickú a špeciálnu mapu bez dokona

lej znalosti celkového regionálneho a kom

plexnesystémového obrazu inžiniersko

geologických pomerov a vzájomnej pod

mienenosti ich zložiek. 
Mapa inžinierskogeologických pomerov 

je určená predovšetkým pre inžinierskych 
geológov a pre tých odborníkov, ktorí sa 
naučia jej „reči" rozumieť. Skúsený od

borník si z nej dokáže vytvoriť nielen 
predstavu priestorového modelu výskytu 
a charakteru základných zložiek inžinier

skogeologického prostredia, časovopries

torových vzťahov, ich vzájomnej podmie

nenosti; dokáže tiež dešifrovať geologickú 
históriu vedúcu k sformovaniu dnešných 
pomerov, vie pochopiť dnešnú dynamiku 
vývoja daného prostredia a na základe 
toho je schopný prognózovať, k akým ja

vom môže dôjsť v interakcii geologického 
prostredia a technických diel. 

Mapy inžinierskogeologických pomerov 
sú však príliš zložité a málo zrozumiteľné 
pre väčšinu negeologických užívateľov. Tí 
dávajú prednosť zjednodušeným mapám 
inžinierskogeologickej rajonizácie, na kto

rých sa v území vyčleňujú priestorové 
modely (napr. rajóny, podrajóny, okrsky) 
s rôznym stupňom rovnorodosti inžinier

skogeologických pomerov. 
Je veľa dôvodov, prečo sa tu natoľko 

rozširujeme o význame týchto dvoch dru

hov konštrukcie máp a opakujeme už zná

me veci. U nás, ale hlavne v niektorých 
iných krajinách sa často vznášajú rôzne 
námietky, spochybňujúce potrebu máp 
inžinierskogeologických pomerov zostave

ných na základe originálneho terénneho 
mapovania a prieskumu. Zdôvodňujú to 
okrem naznačených problémov interdisci

plinárnej komunikácie najmä nákladnos

ťou ich zostavovania, vyššími nákladmi na 
tlač takýchto „zložitých" máp a pod. Uvá

dzajú sa argumenty, že v budúcnosti budú 
počítačovografické systémy podľa špeci

fických požiadaviek aj tak produkovať 
hlavne rôzne analytické a špeciálne mapy 
„na mieru". Proti takým námietkam máme 
však mnoho argumentov. 

Hlavným poslaním nášho odboru je in

žinierskogeologické pomery predovšetkým 
dokonale poznať a až na základe toho 
vhodnými formami a prostriedkami odo

vzdávať ich zhodnotenie užívateľom — 
územným plánovačom, projektantom, or

gánom štátnej a ľudovej správy atď. Do

konalé poznanie prostredia však umožňuje 
len komplexný a interdisciplinárny terén

ny výskum. Mapovanie terénu sa musí 
robiť priamo v teréne a nižšie náklady 
naň treba dosahovať racionalizáciou me

tód. (U nás samozrejme existujú aj iné 
príčiny neodôvodnene vysokých nákladov 
na zostavenie máp.) V situácii, keď mnohé 
mapy nemožno pre nedostatok finančných 
prostriedkov vytlačiť ani v najjednoduch

šej zostave: mapa pomerov — rajonizá

cie — dokumentácie, dávame prednosť 
tlači rajonizačných máp s rozšíreným ob

sahom a legendou, najvhodnejších pre ši

rokú obec užívateľov máp (tak sa stalo 
napr. aj pri vydávaní Atlasu inžiniersko

geologických máp SSR 1 :200 000). To 
však vôbec neznamená, že základným 
a pre nás nevyhnutným východiskovým 
podkladom na zostavenie mapy rajonizá

cie, ako aj na odvodzovanie rôznych iných 
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máp nie je kvalitná mapa inžinierskogeo
logických pomerov. 

Zásadu, že vždy treba súčasne zosta

vovať a publikovať mapy znázorňujúce 
pozorované javy, ako aj ich zjednodušenú 
interpretáciu v podobe rajonizácie, zdôvod

ňujú dnes všetci najvýznamnejší odbor

níci v oblasti inžinierskogeologického ma

povania nielen v krajinách RVHP, ale aj 
na Západe (napr. Varnes, 1984). Pokiaľ ide 
o počítače, tie za nás nebudú nikdy ma

povať, ale môžu zostrojovať analytické 
a špeciálne mapy na základe uložených 
dát o inžinierskogeologických pomeroch. 
A aj potom, keď dokonalé automatizované 
systémy budú pomocou diaľkového prie

skumu získaných a ukladaných údajov 
produkovať jednoduché mapy, najdôleži

tejšia bude ich interpretácia, overenie 
a syntetizácia na základe pozemného te

rénneho prieskumu. 

byť pre všetky druhy máp v podstate rov

naké. Zaisťuje sa tým dostatočne vysoká 
úroveň máp, ich vzájomná porovnateľnosť 
a nadväznosť, možnosti mierkovej i obsa

hovej transformácie, ako aj lepšia čitateľ

nosť a zrozumiteľnosť máp. Rozdiely 
medzi mapami určitého typu, ale rozlič

ných mierok, majú spočívať len v rôznej 
taxonomickej podrobnosti klasifikácie a 
znázornenia javov. Špecifické kritériá ich 
rozlišovania a hodnotenia vyplývajúce 
z odlišného účelového a obsahového za

merania rôznych špeciálnych máp nesmú 
byť v principiálnom rozpore so všeobecne 
platnými zásadami a musia byť dôkladne 
a zrozumiteľne vysvetlené v legendách. To 
sa vzťahuje najmä na syntetické špeciálne 
mapy. 

Mapy inžinierskogeologického kvantitatív

neho hodnotenia územných celkov 

Platnosť rovnakých princípov mapovania 
aj pre špeciálne inžinierskogeologické 
mapy 

Doterajšie Smernice CGU a SGÚ na 
inžinierskogeologické mapovanie sa týkali 
len zostavovania mnohoúčelových máp. 
Pretože sa pociťuje potreba zostavovať 
čoraz viac špeciálnych máp. najmä v po

drobnejších mierkach pre rozličné potreby 
konkrétnych stavieb, ťažby, ochrany pro

stredia a pod., do nových Smerníc sa za

hrnuli tiež rámcové pravidlá pre tento 
druh máp. 

Smernice tu v porovnaní s mnohoúčelo

vými mapami umožňujú značnú variabil

nosť náplne, špecifických prístupov k hod

noteniu javov i spôsobov ich zobrazenia. 
Uplatňuje sa tu však dnes všeobecne uzná

vaná zásada, že základné princípy inži

nierskogeologického mapovania, hodnote

nia, opisu a klasifikácie mapovaných ja

vov, ich znázorňovania dohodnutými sym

bolmi i princípy zostrojovania máp majú 

Inžinierskogeologické mapy sa stávajú 
čoraz viac exaktnými tým, že kvanti

tatívne hodnotia jednotlivé stránky a cha

rakteristiky mapovaných hornín, hydro

geologických, geomorfologických a geody

namických javov. Používajú sa k tomu 
najmä rôzne semikvantitatívne klasifikácie 
odporúčané novými mapovacími smerni

cami, štátnymi i odborovými normami 
(najmä novelizáciou CSN 721001). 

Široký okruh užívateľov inžinierskogeo

logických rajonizačných máp sa však do

žaduje, aby sa kvantitatívne hodnotili 
nielen individuálne stránky jednotlivých 
zložiek inžinierskogeologických pomerov, 
ale tiež ich integrované systémy, vystupu

júce v podobe priestorových modelov 
(napr. rajónov, okrskov) vyčleňovaných na 
mapách rajonizácie. 

Kvantitatívne hodnotenie územných 
celkov sa dnes v mnohých odboroch (napr. 
v geografii, ekonómii, ekológii, v územ

nom plánovaní, a i.) robí pomocou dobre 
rozpracovaných metód hodnotovej analý
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zy, optimalizácie, valorizácie, prognózova
nia atď. 

Čoraz viac sa pri tom budú využívať 
počítače a automat ické grafické systémy. 
Nová mapovacia smernica CGÚ a SGÚ 
preto zahŕňa aj ten to druh máp, ktoré sú 
akoby tretím, generačne najmladším čle

nom logickej reťaze vyjadrenia inžiniersko

geologickej informácie pomocou: a) zná

zornenia superponovaných zložiek pro

stredia (hornín, hydrogeologických, geo

morfologických a geodynamických javov), 
b)vyčleňovania kvázirovnorodých rajoni

začných jednotiek, c) kvant i ta t ívneho oce

ňovania, hodnotenia a prognózovania ich 
jednotl ivých stránok. Všetky tieto t r i 
druhy máp môžu byť mnohoúčelové i špe

ciálne. 
Mapám inžinierskogeologického prognó

zovania, vývoju metodiky ich zostavovania 
na účely prognózovania interakcií veľkých 
stavieb s geologickým prostredím, ako aj 
na ovládanie zmien spôsobených ľudskou 
činnosťou v regionálnych geosystémoch 
t reba teraz venovať najväčšiu pozornosť. 
Im patr i budúcnosť a po plnom nasadení 
automat ickej výpočtovografickej techniky 
budú tieto mapy j edným z najpožadova

nejšich výstupov inžinierskogeologických 
informačných systémov. 

Záver 

Československá inžinierska geológia do

siahla vo svete vynikajúcu povesť vďaka 
úspechom v regionálnom výskume a ma

povaní i vo výskume svahových deformá

cií. To nás všetkých zaväzuje, aby sme tu 
an i v budúcnosti nezastali. 

Z toho, čo bolo povedané vyššie, vyplý

va nielen krit ické zhodnotenie súčasného 
stavu v našom mapovaní , ale aj naznače

nie t rendov jeho ďalšieho rozvoja. 
V týchto týždňoch nadobúdajú platnosť 

nové smernice CGU a SGÚ na inžinier

skogeologické mapovanie. Sú v nich vy

užité najlepšie skúsenosti i progresívne 
t rendy medzinárodného rozvoja na tomto 
poli. Je veľmi dôležité, aby sa čo najskôr 
tvorivo a čo najúplnejšie uviedli do ži

vota tak, aby sa to výrazne prejavilo n a j 

mä vo vyššej kvalite, exaktnost i i využí

vaní máp. 
Aj u nás sa urýchľuje nás tup výpočto

vej techniky a s nasadením výkonných 
počítačovografických systémov na našich 
pracoviskách prejde zostrojovanie m á p 
pomocou počítačov z doterajšieho exper i 

mentálneho štádia do novej éry automat i 

zovanej kartografie. Treba sa na to však 
už dnes pripravovať. 

Naliehavým problémom stále zostáva 
vysoká nákladnosť a prácnosť mapovania 
najmä pre absenciu racionálnych, rých

lych a lacnejších metód i techník t e rén

neho prieskumu. Blíži sa však čas prelomu 
aj v tejto oblasti. 

Mapy sa nemajú robiť pre t rezory Geo

fondu. ale pre ich bežné a čo najširšie vy

užívanie v praxi . Veľkou prekážkou v tom 
je však nepružnosť v ich publikovaní a vy

soké náklady na ich tlač. Publikovanie 
m á p musí byť tak ako inde vo svete súčas

ťou a konečným produktom celého procesu 
ich výroby. Je neúnosné, že rezortu geo

lógie sa možnosti na rýchlu a vysoko kva

li tnú tlač máp (aj pre vysoké školy, a k a 

démie a i.) stále nedostávajú. 
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New approaches to compilation of engineering geological maps 

An intensive development of the engineering 
geological cartography is connected with the 
activity of the IAEG Commission on Enginee
ring Geological Maps. Following the order by 
UNESCO the Commission prepared a com
prehensive guide on engineering geological 
mapping (IAEG-UNESCO, 1976), and later two 
recommendations on the Classification of 
rocks and soils and the Mapping symbols 
were published (IAEG, 1980a, b). A significant 
achievement in the Commission's activity was 
the International Symposium on engineering 
geological mapping which took place in 
Newcastle u. Tyne in September 1979. 

In the paper the author evaluates the 
present state, problems and perspectives of 
the compilation of engineering geological 
maps in Czechoslovakia in the light of inter
nationally achieved results. He stresses the 
priority of regional investigation and mapping, 
as well as its particularities in conditions of 
mountainous regions of Slovakia. The low 
technical level and poor organization of the 
geoinformation system,and inadequate use of 
remote sensing, terrestrial photogrametry, and 
geophysical techniques are discussud, as well 

as a more dedicated use of internationally 
unified rules for the description and classifi
cation of mapped phenomena is required as 
an inevitable basis for a wide application of 
computers and automated cartography sys
tems. 

Computerized graphical systems make it 
possible to obtain various retrieval and pre
sentation outputs in the form of printed 
documentation, tables and diagrams, geo
logical sections and simple maps. However, 
there are still no quite satisfactory results in 
automatized compilation by plotting contours 
of comprehensive maps of engineering geo
logical conditions, and/or of zonation maps. 

For the future it is more and more signi
ficant promptly to prepare a variety of 
engineering geological maps which would 
serve efficiently different needs of engineering 
and environmental developments. Mainly in 
compiling the special-purpose maps and maps 
of quantitative land evaluation there is the 
most suitable way to an optimum transfer 
of our information, best understandable for 
various potential users. 


