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Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy 
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(Doručené 10. 6. 1988. revidovaná verzia doručená 6. 12. 1988) 

Detailed gravimetric and geomagnetic data from Bratislava area 

Detailed gra\imelric and magnetometric measurements in the Bratislava municipal area have 
detected a new gravimetric high near Budmerice Fault lines have been detected from microgravimetnc 
data along the planned line of the eletrie speedway \ pronounced local magnetic high has been found 
in the Petržalka suburb 

V r. 1987 sme publikovali informáciu o čiastkových 
výsledkoch gravimetrických a geomagnetických prác. 
ako aj diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) v širšom 
okolí Bratislavy (Szalaiová. Marušiaková. 1987). 

V tom istom roku pokračovali terénne práce 
s cieľom dokončiť meranie detekovanveh anomálií. 
Práce pokračovali v oblasti Budmeríc. Senca a Du

najskej Stredy. Na severe územia sme detekovali 
ďalšiu tiažovú anomáliu s maximálnou amplitúdou 
100 ums"v priestore Budmeríc. Na západe je zreteľ

né tektonické ohraničenie Malých Karpát a Podunaj

skej nížiny (gradient 115 ums~:). Na juh od Dunaj

skej Stredv sme overili výraznú kladnú anomáliu A T. 
ktorá pokračuje na území MĽR. Táto anomália je 
ohraničená lineárnymi prvkami DPZ. z. ktorých naj

výraznejší. S—J smeru, prechádza cez jej stred. 
Overovanie a upresňovanie známeho pásu kladných 
magnetických anomálií bude pokračovať v ďalšej 
etape terénnych prác. 

Z fotomozaiky SSR z pásma 600—700 a 700—800 
nm a zo snímky Kozmos v mierke 1 : 500 000 sme 
interpretovali kruhové a lineárne štruktúrne prvky. 
Najvýraznejšia je kruhová štruktúra, ktorá prechádza 
cez Dunajskú Stredu. Samorín. Senec a Sládkovičovo 
(obr. I). Tiažové a magnetické anomálie sú na jej 
okraji. Na východ od tejto štruktúry je zreteľné 
tektonické ohraničenie Malých Karpát dvoma lineár

nymi prvkami. Kladné a záporné magnetické anomá

lie na juh od Šamorina a Dunajskej Stredy oddeľuje 
zreteľná fotolineácia Z—V smeru. Na nej sa mení aj 
tok Dunaja zo smeru SZ—JV na smer Z—V. 

Regionálne mapovanie v mierke 1 : 200 000 (Ibr

majer. 1963) bolo upresnené detailnejším mapovaním 
v mierke 1:25 000. Medzi vrtmi V—85. HGB—1 
a FGC—1 sme kvantitatívne interpretovali tiažový 
profil (obr. 2). Z krivky ÚBA je zrejmý pokles 
podložia sedimentov Podunajskej nížiny. Predpokla

dali sme. že diferenčná hustota so zväčšovaním 
mocnosti sedimentov klesá. Okrem regionálnych me

raní bolo treba urobiť prieskumné mikrogravimetric

ké meranie na trase budúcej rýchlodráhy centrálnou 
mestskou oblasťou do uvažovanej stanice Hájesever 
v Petržalke s prechodom cez Dunaj, námestie SNP 
k hlavnej stanici. 

Cieľom gravimetrického prieskumu je v maximálne 
možnej miere detekovať geotektonické zlomové línie 
v záujmovom priestore rýchlodráhy. Pokusné mikro

gravimetrické merania boli robené po celej projekto

vanej trase. Body sú od seba vzdialené 10 m. merania 
sa uskutočňovali v noci. dvakrát. Do úvahy sme 
zobrali aj rušivý vplyv rôznych nehomogenít. Pred

bežná kvantitatívna interpretácia tiažového profilu po 
trase rýchlodráhy je na obr. 3. V centrálnej mestskej 
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Obr. I. Interpretované ľololineácie v okolí Bratislavy. 
Fig. I. Interpreted photolineations in the Bratislava area. 
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Obr. 2. Schematicky tiažový profil 
Fig. 2. Schematic gravimetric profile 
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1 Obr 3. Predbežná kvantitatívna interpretácia tiažového profilu v koridore rýchlodráhy Bratislava. 
fíg. 3. Preliminary quantitative interpretation of gravimetric data in the corridor of the Bratislava electric speedway. 
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oblasti vidno pokles podložia smerom ku korytu 
Dunaja. Zaujímavý problém je v samotnom riečišti. 
kde sme však merania tiaže nemohli realizovať (veľké 
chvenie mostovej konštrukcie). Ale podľa meraní na 
pravom a ľavom brehu Dunaja predpokladáme, že je 
tu kladná anomália. Prejavuje sa tiež veľmi mierny 
pokles krivky ÚBA smerom do Petržalky (20 ums"2). 
Predpokladáme, že na tomto území je podložie bližšie 
k povrchu ako na ľavej strane Dunaja. Pravdepodob

ne tu pokračujú granodiority hradného kopca pomer

ne blízko pod povrchom. 
Ako zaujímavosť môžeme spomenúť, že pri inter

pretácii sme predpokladali niekoľko alternatív, ktorý

mi sme sa snažili vysvetliť mierny pokles krivky. 
Jednou z nich bol predpoklad, že v tejto časti profilu 
snáď dochádza k zmene charakteru podložia neogén

nych sedimentov. Pretože vo vrte HGB—1 boli 
zistené metamorfity. možno predpokladať, že sa na

chádzajú aj tu. Pokusné geomagnetické merania 
v Petržalke detekovali v blízkosti riečišťa Dunaja vý

raznú lokálnu magnetickú anomáliu (cca 6 x 30 m). 
Predpokladáme, že sa tam môžu nachádzať pred

metv. ktoré by mohli pri razení rýchlodráhy spôsobiť 
problémy (potopený vrak. relikty z vojny a pod.). 

I R v b á ŕ : Inženýrskogeologický prístup k Tešení stability 
svahu a lomových stén v Kanade (Bratislava 15. 12. 1988) 

Jednou z otázek študovaných v rámci reciproční cesty do 
Kanád} by la stabilita svahu. Pobyt zajišťovala Universita 
Alberta v Edmontonu. Pri exkurzích bylv navštívený pfe

devším uhelné lomy v provinciich Alberta a Britská Ko

lumbie a lomy na živičné písky. Také se uskutečnila 
návšteva historického skalního ŕicení. které zavalilo v roce 
1903 mesto Frank: rovnéž bylv študovaný sesuvy na fekách 
Severni Saskatchewan, Bow River a Elbow River. 

Opatrení k zabezpečení stability svahu lomú v Kanade 
jsou podŕizena báŕiskoteeh niekým podmínkám ložisek a 
z nich vyplývajici téžebni technológii. Pri použití mobil

ních. rýchle pŕemístitelných technologických prostrédkú 
s automobilovou dopravou a lopatových housenicových 
ry pádel s pohonem spalovacími motory se provozovatelé 
7 ekonomických duvodú snaží o maximálni zestrmčni 
.váhu. Proto se castéji vyskytuje i porušení svahu lomú 
sesouváním. Díky vysoké pohyblivosti používaných stroju, 
dobre organizovanému kontrolnímu sledovaní svahu 
a kvalitnim havarijním plánom mohou všichni pracující, 
kteŕi jsou trvalé v bezdrátovém spojení, béhcm nékolika 
nnnut po whlášeni výstrahj opustit i s veškerým zaŕizenim 
ohrožený prostor. 

Pokud se význam kontrolniho sledovaní podceni. naprí

klad proto. že už delší dobu nedošlo k zadnému sesuvu. 
nebo / duvodu problematické úspory nákladu, múze dojít 
k havárii velkého rozsahu. Pŕíklademje zavalený lom UEL 
v Grand Cache v provincii Alberta. 

Jiná situace je ve velkolomeeh s téžkými. pomalú pojiž

déjícími kráčivými rypadly s vlečným korečkem. Tam se 
úzkostlivé dbá. ab\ ani v nejmenšim nebyla ohrožená 
stabilita svahu v okolí velkorypadla. Provozuje se neobvyk

le rozsáhlé kontrolní sledovaní. Napr. v lomech Syncrude 
ve Fort McMurray zajišťuje geotechnické problémy trvalé 
19 vysokoškoláku a dalšich 30 vysokoškoláku ve smluvnim 
pracovním pomeru. 

Základni metódou kontrolniho sledovaní, užívanou 
v kanadských lomech. je méŕení pomoci elektronických 
dálkomérú (electronic Distance Measurement — EDM). 
Ve vétšiné prípadu se systém EDM kombinuje s piezometry 
a s povrchovými lankovými extenzometry. méné často 
s extenzometry osazenými ve vrtech. s geodetickou nebo 
s hydraulickou nivelací. pŕíp. s méŕením zmén v pŕedpeti 
kotev. V současné dobé se objevuje snaha rozšiŕit v lomech 
v horských oblastech také mikroseizmiku. Využíva se 
i všech jednoduchých zpúsobú varovaní pred hrozicím 
porušením. Patrí sem bežná geodetická služba v lomu. 
provozní geologické mapovaní, vizuelni kontrola trhlin 
a jiných projevú nestability. sledovaní pomeru podzemní 
v od y. 

Za součást kontrolniho sledovaní jsou považovaný varov

né stavy. Pri dosaženi jednotlivých varovných stavu se 
postupuje podlé havarijnich plánu lomu. stanovených pro 
všechnv lomy s vyšším stupném ohrožení. Tyto plány 
obsahuj! praktické pokyny ke zmirnčni anebo odvráceni 
hroziciho rizika. 


