
RECENZIE a dále i vlastnosti související s jejich 
plastickým tečením. 

J. V e r h o o g e n, F. J. T u r n e r, L. Tretí kapitola (Štruktúra a tvar geolo
E. W e i s s , C. W a h r h a f f t i g : The gických téles) charakterizuje š t ruktúry 
Earth — an introduction to physical geo a textúry jak hornin, tak i geologických 
logy. Holt, Rinehart and Winston. Inc., téles. Užitečné pro naše čtenáŕe jsou t u 
748 p, 197?. zejména deíinice rúzných strukturních 

a texturních pojmú a jevú a jejich g e 
Recenzovaná kniha je peknou ukážkou netická a kinetická interpretace. Zvlášť 

moderné pojatého, bohaté dokumentova jsou probrány tvary a štruktúry vyvŕe 
ného a pritom pŕehledného díla, shrnují 1ých téles (v tomto smyslu má t e rmín 
cího nové poznatky geológie a pŕíbuz „structure", kterého autori použili, stejný 
ných véd. Pro svou pŕehlednost je vhod význam jako u nás, neplatí tedy vždy, 
ná jako príručka pro pokročilé posluchače že anglické structure — naše textúra a 
geologických véd, na druhé strane však naopak, jak se to často u nás prekladá) 
pro vysokou odbornost nékterých svých a dále deformační štruktúry, zejména 
častí múze sloužit i vysokoškolským uči vrásového typu. Zajímavé údaje obsahu
telúm nebo vedeckým pracovníkúm téch je část venovaná hrubé štruktúre zemské 
to odboru. Z tohoto hlediska je možno kúry, vývoji a pohybúm kontinentu a 
považovat tuto knihu — nebo alespoň globálni tektonice včetné dnes tak popu
nékteré její časti — za víc než pouhý lární hypotézy, jako je tzv. „sea floor 
úvod do fyzikálni geológie, jak ji skrom spreading". 
né označili její autori, prední svetoví Čtvrtá kapitola (Čas a geológie) je v é 
odborníci na poli petrologie, štruktúrni nována vývoji Zeme v čase a metódam, 
geológie a geofyziky. které k jeho studiu slouží. Uvedený jsou 

Kniha je matematicky rozdelená do 14 rúzne geochronologické metódy opírající 
kapitol nestejného rozsahu a také ne se o paleontológii, litologickou a l i tostra
stejné úrovne. Je však nutno ŕíci, že vét tigrafickou korelaci i o metódy fyzikálni 
šina kapitol je nadprúmérná a obsahuje (radiometrie, UPb, RbSr, Cmetody 
mnoho užitečných dat u nás neznámych aj.). Diskutovaná je problematika pred
ného v našich geologických učebnicích klambrické evoluce Zeme a originálním 
neuvádéných. zpúsobem i vztah mezi časem a fyzikou 

V první, rozsahem nevelké kapitole geologických procesu, zejména v souvis
(s nazvem „Zeme jako celek") je cha losti s rýchlostí nékterých geologických 
rakterizována Zeme jako součást solár procesu uvnitŕ i na povrchu Zeme. 
ního systému a je podán pŕehled geolo Nevelká, zato však dúležitá (a škoda, 
gických procesu, které se podílejí na že tak stručná) je pátá kapitola (Ter
jejím utváŕení. modynamické úvahy). Obsahuje údaje, 

Druhá, velmi obsažná kapitola (Mine jejichž nedostatek v našich petrografic
rály) popisuje základní fyzikálni vlast kých učebnicích je velmi citelný, j ako 
nosti kryštalických látek. Zabýva se jak napr. charakteristiky základních termo
externí a interní geometrií kryštálu a dynamických pojmú, použití fázového 
jejich príčinami, tak i morfológií a sy pravidla, údaje o stabilite a polymorfismu 
metrií kryštálu. Podáva pekný pŕehled minerálu, o reakční kinetice, vlastnos
symetrologických operací a jiných cen tech vodních roztoku apod. Nékteré uda
ných udajú o kryštálové stavbe, které je, napr. o distribučních koeficientech, 
vétšinou márne hledáme v našich učeb jsou príliš stručné a také výčet l i tera
nicích krystalografie a které jsou nezbyt tury (v níž chybéjí práce napr. Kretzovy, 
né pro pochopení a výpočty štruktúr mi Thompsonovy, Ean Zenovy aj., které 
nerálú. Chemickomineralogická část této patrí mezi známe aplikace termodyna
kapitoly je venovaná vztahu mezi ehe miky na geologické a petrologické prob
mickou štruktúrou a vlastnostmi nerostú lemy) se zdá být príliš malý. Vzhledem 
a jejich klasifikaci na základe chemismu ke své dúležitosti by mšla být tato k a 
a štruktúry zpúsobem obdobným, jakého pitola obsažnejší. 
užívají napr. ve svém známém kompediu Šestá kapitola (Vyvreliny) pojednáva 
Deer, Howie a Zussman. Závérem jsou prevážne o problematice vzniku magma
pŕipojeny i údaje o nékterých fyzikálních tu a o tavení vúbec. Velká pozornost je 
vlastnostech nerostú, mezi nimiž nájde proto zaméŕena na rovnováhy mezi krys 
me — na rozdíl od našich obdobných 
učebníc — i stlačitelnost, tepelnou roz
tažnost, pružnost a plasticitu minerálu Pokračovanie na str. 123 
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3. tektonické porušenie vulkanitov pred sedimentáciou mastrichtu a vznik meďzlato
pyritového zrudnenia, 

4. laramické tektonické pohyby a vznik galenitsfaleritbarytového zrudnenia. 
V ložiskovo najvýznamnejšom treťom hydrotermálnom období mineralizácie vznikli 

tieto minerály: pyrit, luzonit, enargit, famatinit, bornit, chalkopyrit, tenantit, sfalerit, 
galenit, kremeň, sericit, baryt, diskit, alunit. 

Zrudnenie je však koncentrované do zón prekremenenia a v nich do rudných 
stĺpov. Na ložisku sa vyskytujú dva morfologicky odlišné typy rudy: kompaktné ma
sívne šošovkovité telesá rudy neveľkého rozsahu a veľmi zriedkavé, s obsahom okolo 
25 "o Cu (do 10 % rudy), a impregnácie so žilníkmi a s jemne dispergovaným chalko
pyritom (80—90 " „ rudy). 

Ložisko Grynčarica je asi 15 km jz. od Velingradu v západorodopskom rajóne. 
Jeho širšie okolie má pomerne jednoduchú geologickú stavbu. Je to antiklinála kryš
talických bridlíc (rudy a amfibolity) sj. smeru s masívom granitoidov v strednej 
časti antiklinály a na krídlach so sedimentmi paleogénu a neogénu. Kupolovitá časť 
antiklinály obsahuje porfyrické variety granitoidov. V s. časti pretína antiklinálu 
babäšskogrošovský prešmyk zv. smeru so sklonom na juh. Lokálne oddeľuje drobno
zrnné variety od porfyrických variet granitoidov. 

Vlastné ložisko pozostáva z dvoch typov: z kremennoživcových pegmatitických 
žíl v strednej a západnej časti s vyšším obsahom scheelitu a zo zrudnených fylonitov 
vo v. časti s drobnozrnnými inklúziami scheelitu na interfoliačných plochách. Vo 
vzdialenejšom pokračovaní prešmyku zo s. strany je ložisko Babek s rôznosmernou 
sústavou kremenných žiliek molybdenitu s podradným volframitom. 

Ložisko tvorí niekoľko plocho uložených žíl (úklon 10—30° na juh), pričom scheelit 
vytvára primárnu aureolu rozptylu medzi nimi a v ich nadloží. 

Výplň rudných telies a primárnu aureolu rozptylu tvoria tieto minerály: pvrit. 
scheelit, chalkopyrit, pyrotín, markazit, magnetit, molybdenit, bizmutín, kremeň, živce', 
karbonáty, zeolity a sekundárne tungstit a hydrotungstit. Z nich absolútne prevláda 
pyrit, scheelit, kremeň a živec. 

Ložisko postihli ďalšie tektonické procesy, ktoré ho rozsegmentovali sústavou po
klesov a viedli k mylonitizácii rudy. 

Zrudnené pásmo je doteraz preskúmané v dĺžke 5 km, pričom perspektívna dlžka 
je údajne až 15 km. Ložisko je známe až do vertikálnej hĺbky 700 m. 

Dokončenie zo str. 70 

talickými fázemi a taveninami v siliká Osma kapitola (Sedimentace a sedi
tovych systemech; rovnováhy jsou ob mentární horniny) shrnuje moderní po
jasňovány na termodynamickom základe znatky o chémii a fyzikálni chémii sedi
a znázorňovaný četnými grafy. V dalším mentačního procesu probíhajícího ve 
textu se dočteme zajímavé poznatky vodním prostredí. Velká část v ní ob
o asociacich vyvrelín a vulkanických a saženého materiálu je však pŕejata z ori
íntruzivních provinciích. Diskuse se opírá ginálních prací Garrelsových, kterv po
o nejnovéjší poznatky získané studiem prvé upozornil na význam ' kombinace 
v pacifických ostrovních obloucích. ve EhpHfaktorú pro štúdium stabilít ehe 
stredoatlantické provincii a v oblastech mických sloučenin za nízkych teplôt B 
trappu. Pozornosti zaslouží i údaje o ul tlaku, panujících v béžném sedimentač
tramafitech. n i m prostredí. Velmi pekné pojatá je 

Rozsáhlá sedma kapitola (Geomorfolo paleogeografická část teto kapitoly, dis
gie) je dynamicky pojatá. Pojednáva po kutující vliv prostredí na sedimentární 
drobné nejen o exogenních faktorech facie a diastrofické implikace facií. ob
modelace zemského povrchu, ale i o vzta jasnéné zejména na severoamerických 
zich mezi štruktúrami a morfológií kra pŕikladech. 
jiny. 
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V deváté kapitole (Deformace hornin) 
se setkáváme s mnohým, co je obsaženo 
v samostatných starších pracích Weisso-
vých. Vedie precizování mechanických 
vlastností hornin a jejich experimentál-
ních deformací, vhodné definovaných 
matematicky i graficky, nájdeme v ní 
i cenné údaje o seizmické deformací a 
pohybech. Kapitola je výborné dokumen
tovaná a patrí k nejlepším v celé knize. 

Desátá kapitola (Metamorfismus) je 
venovaná príčinám, projevúm a charak
teristice rúzných typu metamorfismu. Pro 
svou stručnosť, danou rámcem knihy, 
predstavuje však jen část toho, co již 
bylo publikováno v samostatných dílech 
Turnera, Verhoogena a Fyta a neobsa
huje ve srovnání s nimi nie nového. 
V tomto smyslu je desátá kapitola oprav
du jen úvodem do široké problematiky 
metamorfismu. Jako v ostatních pracích 
Turnerových klade se tu hlavní dúraz 
na metamorfní facie a nejsou v ní zhod
noceny ani dúležité práce o této temati
ce, jejichž autory jsou napr. Barth, Ram
berg, Koržinský. Thompson aj. Zajímavý 
je synoptický diagram pro regionálni 
metamorfismus; je však škoda, že nebyl 
konfrontován s jinými (napr. Hietane
nová). 

Jedenáctá kapitola (Vnitŕek Zeme), 
pojatá z hlediska geofyzika, je zaméŕena 
na matematickou charakteristiku tíže, ší
rení seizmických vln, rozdelení hustot 
v Zemi a na problematiku složení a 
vlastností zemského jadra, plášte a kúry. 
Dotyká se hlavné otázky púvodu a vlast
nosti zemského magnetického pole. 

Otázkam zdroju, proudéní a rozdelení 
tepla v Zemi je venovaná dvanáctá ka
pitola (Zdroje tepla a termálni vývoj 
Zeme). Jej í zarazení do knihy je nutno 
uvítať již proto, že jde o problematiku, 
se kterou se bežné v našich učebnicích 
geológie nesetkáváme, pŕestože s ní sou
visí rada dalších geologických problému, 
jako je napr. vznik magmatu, metamor

fismus, vulkanismus, tvorba magmato
genních ložisek apod. 

V tŕinácté kapitole (Štruktúrni vývoj 
kontinentu a oceánu) se autori zaméŕují 
na problematiku distribuce kontinentu 
a jejich rúst a na intrakontinentální de
formací. Diskutuj v ní rovnéž hypotézu 
o kontinentálním driftu pro jehož exis
tenci snášejí radu dúkazú. V této souvis
losti zdúrazňují význam paleomagnetic
kých méŕení pro štúdium pohybu konti
nentu a pólu a štúdium tzv. „seafloor 
spreading". 

Ctrnáctá kapitola (Nékteré aspekty 
chemického vývoje Zeme) obsahuje geo
chemické úvahy o chemickom složení 
a vývoji Zeme. Zajímavé jsou pojatý 
stati o prvotní chemické histórii Zeme, 
o púvodu oceánske vody, atmosféry, kys
líku a života. Nastínény jsou chemické 
trendy ve vývoji zemského telesa. 

Recenzovaná kniha je bezesporu velmi 
moderním a užitočným vodítkem a ma
teriálem pri studiu základních geologic
kých a geofyzikálních jevú. Svým rozčle
nením a čestnými príklady a prílohami 
je vhodná pro rychlé proniknutí do štu
dované problematiky. Predností knihy je 
její pŕehlednost, četné dvoubarevné až 
čtyŕbarevné obrázky a grafy a dobré fo
tografie v nékterých částech i matema
tický prístup ke geologické problematice. 
Je jí možno vytknout nevyváženost né
kterých partií vúči druhým (napr. príliš 
stručná kapitola o termodynamice a mož
nostech její aplikace v geológii ve srov
nání s podrobnou kapitolou venovanou 
mineralógii; nedostatok novéjších údaju 
a citací v kapitole o metamorfismu; zad
ná zmĺnka o vzniku rudních a nerudních 
ložisek) a — až na malé výjimky — 
zanedbávaní každé jiné kromé anglo
saské literatúry. Pŕes tyto nedostatky jde 
o dílo, které by nemélo chybét v kni
hovne zadného geológa, který se zajíma 
o problematiku v knize obsazenou. 

Jifí Losert 
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