
specific underground discharge is only up to 0,8 1/s/km2. More favourable are 
conditions in more continuous layers of andesites and rhyolites, where springs 
wi th a yield to 3,0—10,0 I s occur. 

3. The nor theas tern area is mostly affected by the contact of the depression 
with an extensive dolomite and limestone complex of the Veľká Fa t ra moun

tains. On this contact, considerable amounts of underground waters issue, 
penetrat ing from the Mesozoic. In the area of Háj is a spring with an exploi

table yield of 88,0 I s of water . In the Neogene beds only smaller amounts of 
water may be expected in the layers of carbonatic elastics, in deeper par ts 
also mineral waters may be presumed. 

Among the alluvia, the sediments of Turiec are less thick, less permeable 
from their en t ry in the depression to Dubové, as well as alluvia of the r ivers 
Žarnovica — Teplica. Below Turčianske Teplice the yield of boreholes in 
alluvia is up to 12 1 s. 

Impor tant is the place of minera l waters in the evaluation of hydrogeolygical 
conditions of t he southern par t of the Turčianska kotlina (depression). They 
are comparatively rich there. They may be ranged in two basical spring sys

tems : thermal waters of Turčianske Teplice restricted to the Veľká Fa t ra fault 
line and cold carbondioxide waters of the area Dubové — Budiš restricted to 
the Ziar tectonic line. Genetically, they may include mineral waters in the 
borehole HV103. 

It may be expected tha t new resources of mineral , and mostly thermal 
waters may be encountered by deeper boreholes situated in the region under 
study. 
Preložila E. Jassingerová 

RECENZIA 

E. It a g u i n : Pétrographie des roches 
plutoniiiucs dans !eur cadre géologique. 
Masson et C11', Paris, 239 p., 1970 

Autorem recenzované knihy je známy 
profesor parížske École nationale supé
rieure des mines a jeden z mala žijících 
klasiku „plutonické'' geológie a petro
grafie. Dlouholeté výzkumné práce ve 
Francii a jejích bývalých koloniích í v 
jiných zemích Evropy (pobýval nékolí
urát i v ČSSR), Afriky a obou Amerík, 
oyly mu zdrojem rozsáhlých zkušeností, 
které shrnul již pred nčkolika lety v pro
slulém díle „Geológie du granite", a kte
ré nyní predkladá v rozšírené forme ve 
své Petrografii plutonických hornín. 

Jak je zŕejmo z názvu i obsahu knihy, 
jsou jejím tématem pŕedevším geologická 
pozice plutonitú, morfológie jejich téles 
a jejich vztahy k okolím geologickým 
sériím a jejich geologickom vývoji. V té
to souvíslosti autor obrazné zdúrazňuje 
(p. 220). že plutonické horniny jsou si
tuovaný na kŕižovatce nejrúznéjších 
geologických jevú. Velký dúraz je kladen 

také na genetickou interpretací plutonitú, 
kdežto údaje chemického a petrologíc
kého rázu i širší aplikaci výsledku ex
perimentálního petrologického studia 
systému analogických svým složením 
plutonitúm, bychom v knize marné hle
dali. 

Pri rozčlenení své knihy do ôsmi zá
kladních kapitol vyšel autor z rozdelení 
plutonických hornín do ôsmi skupín po
dlé jejich petrografického charakteru. 
V každé kapitole postupuje podlé pŕe
dem určeného schématu, a to od cel
kové mineralogické charakteristiky dané 
skupiny hornín a deíinic termínu 
(zvlášté užitečné pro nékteré vzácnejší 
odrúdy plutonitú) pŕes popis petrografic
kých štruktúr a megastruktur až k pre
cizování geologické pozice a vývoje vy
braných téles plutonitú. Pŕehlednosti 
prospívá to, že v rámci každé skupiny 
jsou probírány zvlášť horniny sdružené 
s plutonity jiných skupín (podskupina S), 
horniny sdružené s migmatity (M), hor
niny tvoŕící autonómni telesa (A) a hor

Pokračovanie na str. 65 

50 



With estimation of groundwater reserves the area was valuated. divided into 
two independent hydrogeological s tructures, eastern and western. In these, 
utilizable quanti t ies of groundwaters (according to Muscat-Leibenzon) 577 1 s 
were calculated. A great difference between utilizable and na tu ra l reserves 
has been found, caused by induced (evoked) sources, supply of kars t waters 
from the underl ier and a suitable activity of exploitational equipment (at the 
locality Hosťovce 160—250 1 s of water were pumped by three outlet series 
of wells). 

For preservation of groundwater quality it is necessary mainly to preserve 
pur i ty of surface waters , which is suitable in present t ime (I—III rd puri ty 
class). A potential danger is also the possibility of oil escape and therefore 
a passive protection has been recommended. 

On the basis of the genetic classification of S. Gazda (1971) the groundwaters 
were at t r ibuted to fluviogenic waters . In the majori ty of waters an indistinct 
calciummagnesium bicarbonate type of chemical composition with a relatively 
low mineralization 0,1 — 0,35 mg 1 predominates. In the prevailing flow direc

tion of groundwaters mineralization inscreases and in the western par t of the 
plain attains 0,46 — 0.67 gr 1. In places of karst w a t e r supply into the Bodva 
river alluvia mineralization of water attains up to 0,9 gr 1. 

For supplying with potable and service waters the waters are mostly less 
suitable (low hardness, presence of aggressive carbon dioxide). In the SE par t 
of the plain the waters contain a higher Fe and Mn content. 

For utilization of the waters it is necessary to t ake into regard the possibility 
of secondary influence of human activity. 
Preložil J. Pevný 
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niny subvulkanické. zejména v prsten
covitých komplexech (SV). 

První kapitola se zabýva granity. Au
tor v ní geologicky, štruktúrne a mine
ralogický charakterizuje nejen granity, 
ale i pegmatity. aplity a lamprofyry. Ro
zeznává. ve shodé se svými staršími pra
cemí, granity ostŕe ohraničené (circons
crits) a granity difúzni, tvoŕící batolity 
nebo stratoidní masívy. Uvádí príklady 
obou typu a diskutuje i úlohu metasoma
tózy. chemických front a diferenciace pri 
jejich vzniku. Cenná je geologická část 
této kapitoly, v níž jsou granity rozčle
nený podlé časového vztahu k tektonic
kému vývoji okolních komplexu. Autor 
zde uvádí príklady synkinematických. 
pozdné kinematických a kratonických 
granitu z rúzných častí sveta, pŕičemž 
zvláštni pozornost venuje geologické 
pozici a genezi plutonitú v prstencovi
tých komplexech s diferencovanou vnitŕ
ní stavbou. 

Pŕedmétem druhé kapitoly jsou pluto
nity skupiny kŕemenného dioritu. Cha
rakter jednotlivých podskupín (S, M, A, 
SV), včetné žilných hornin, je osvétlen 
príklady, zejména z francouzského území 
a z oblastí Alp (Adamello), Škandinávie 
a Severní Ameriky. 

Alkalické syenity a nekteré vzácnejší 
horniny této skupiny (nordmarkity, šon
kinity. bostonity aj.) jsou probrány ve 
tretí kapitole. Z hlediska našich geologú 
je tu zvlášf zajímavá metasomatza s pŕí
nosem železa a alkalií a odnosem SiO_. 
— tzv. fenitizace. nebof existence tako
vých procesii byla v nedávne dobé pro
kázána i v Ceském masívu (Kopecký). Je 
zajímavé. že fenitizace nemusí být vá
zána pouze na alkalické masívy, ale mú
ze k ní docházet i v okolí nékterých 
karbonatitových. bázických a dokonce 
i ultrabazických téles. Rovnéž bostoni
tické subvulkanické ekvivalenty této 
skupiny jsou pro naše geology zajímavé 
vzhledem k výskytu analogických sye
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nitických a bostonitických hornín v Ces
kém stŕedohoŕí (na pŕ. u Roztok n L). 
Ty ovšem — co do rozlohy — nejsou 
srovnatelné s popisovanýmu analogy, 
které vytváŕejí napr. žilné roje v Colo
radu, klasické prstencovité masívy na 
Madagaskaru a velká telesa na záp. po
breží USA a v príkopové propadliné 
u Osla v Nórsku. 

Horninám skupiny alkalickovápena
tých syenitú a monzonitú je venovaná 
pátá kapitola. Autor v ní mj. diskutuje 
názory starších badatelú na genezi od
povídajících magmat a podáva užiteč
nou charakteristikou rúzných hornino
vých variet této skupiny. Ilustruje — na 
príklade hornín z Vogéz — í vlastnosti 
durbachitú. Je škoda, že v tomto kon
textu se nezmiňuje o nékterých analo
gických horninách ze Stŕedočeského plu
tonu, které študoval v roce 1964 u nás. 
Podrobnou pozornost zaméŕil Raguin na 
autonómni telesa, mezi nimiž figurují 
i známe rumunské banatity a laramické 
syenitové masívy v Bulharsku. Uvádí 
rovnéž známy míšeňský syenit a mon
zonity v Utahu a neobvyklé výskyty sub
vulkanických syenitú v prstencovitých 
komplexech Portugalska. 

V páté kapitole píše Raguin o horni
nách s feldspatoidy. Správne ukazuje na 
nomenklatorické nesnáze s jejich ozna
čovaním a dokumentuje jejich pozici na 
pŕíkladech z Evropy, Grónska a severní 
Afriky. Známy komplex nefelinických 
hornín u Ditráu v Rumunsku považuje 
za migmatitický a vzniklý pŕínosem ur
čitých a odnosem jiných látek. Tím se 
približuje k názoru rumunských autorú, 
kteŕí tyto horniny považují za hyperal
kalické migmatity, a liší se od pojetí 
Streckeisenova s dúrazem kladeným na 
diferenciaci. Dúležité horniny této sku
piny nalézáme v prstencovitých kom
plexech s vyzaŕující fenitizací a často 
i s karbonatitovým jádrem. Mezi prí
klady uvádí klasický masív Fen a zvlášté 
svetoznámy masív chibinský. Bohužel se 
ani stručné nezmiňuje o unikátni a eko
nomicky významné mineralizaci (apatit, 
nefelin, minerály vzácnych zemin), které 
tento masív provázejí. 

Sestá kapitola obsahuje údaje o gab
broidních horninách. Autor v ní správne 
reaguje na výsledky nových výzkumú a 
podtrhuje možnost dvojího púyodu gab
ber: rekrystalizací a mobilizací z vulka

nitú, a intruzí z hlubších zón. Diskutuje 
vztah gabber k iniciálnímu vulkanismu 
a uvádí posici rúzných typu gabbroidních 
téles v Evropé, Africe, včetné dnes již 
klasických intruzí Skaergaard v Grónsku 
a Sudbury v Kanade. 

Pŕedmétem sedmé kapitoly jsou peri
dotity. Do této skupiny radí Raguin i ge
neticky dosud nevysvetlené dvojpyroxe
nové horniny s pyropem a spinelem — 
tzv. ariégity z Pyrenejí. Jako príklady 
peridotitú rúzných asociací uvádí Raguin 
peridotity z evropských a maloasijských 
ofiolitových sérií, ultrabazika orogenních 
zón záp. pobreží USA, pyrenejské lherzo
lity, i peridotity v jádrech nékterých 
prstencovitých komplexu (Aldan, Brazí
lie). 

Osma kapitola se zabýva problemati
kou charnockitú. Dosavadní nejednotné ' 
názory na jejich genezi vedou Raguina 
k tomu, aby genezi, paragenezi a vývoji 
téchto hornin i jejich tolik diskutované 
príslušnosti ke granulitové facii venoval 
ve své knize hodné místa; místy zde do
konce (napr. diskusí obecné problematiky 
granulitú) vybočuje z tematického rámce 
své knihy. Z desítek svetových výskytu 
charnockitú uvádí Raguin indické a za
ŕazuje prekvapivé do této skupiny i gra
nulity saské a dokonce i jihočeské, i když 
je mu známo (p. 189), že tyto horniny 
jsou našimi autory interpretovaný jako 
metavulkanity. 

Velkou pozornost venuje autor anorto
zitúm (hlavné nórskym) a jejich diferen
ciaci, pŕičemž se opírá pŕedevším o vý
zkumy belgického badatele Michota. 

V záverečné deváté kapitole se autor 
zamyslí nad nékterými obecnejšími prob
lémy genéze plutonitú. Nájdeme v ní za
jímavé úvahy o dualismu transformismu 
a magmatismu, o vztazích mezi vulkanís
mem a plutonismem i o litologických 
sériích plutonitú. Podlé Raguina je vznik 
plutonických hornin dúkazem konvergen
ce, vedoucí — rúznými cestami — k do
sažení (málokdy však úplného), rovno
vážneho stavu. 

Raguinova kniha je celkové velmi vy
dareným, a pro svúj originálni prístup 
se zdúraznéním geologických aspektu, 
cenným dilem. Její hodnotu nesnižují ani 
nékteré menší nedostatky jako napr. za
razení saských a českých granulitú do 
knihy o plutonitech, a nékteré mezery 
v citacích moderní literatúry. V tomto 
smyslu postrádame v knize zmĺnky napr. 
o vvznamnvch sovétskvch pracích véno-
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HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF VÁH 
RIVER ALLUVIA BETWEEN BECKOV AND LEOPOLDOV 

(WESTERN SLOVAKIA) 

DUŠAN JALC 

The influence of m a n on the na tura l conditions of the area has affected the 
regimen of surficial s t reams of Váh, Dudváh and groundwater of the flood-
plain. The considerably contaminated Váh s tream has eliminated the possibility 
of utilizing the groundwater in near-r iver areas, the outlets being secured by 
the evoked infiltration of wa te r from the Váh river into the aquifer. The u t i -
lizable amounts of g roundwater at these places under the condition of zero bank 
discharge of the Váh r iver during exploitation were appreciated at localities 
near Ducové, Rakoľuby, Hrádok and between Cachtice and Nové Mesto n/V. 
More favourable conditions are in rightsided areas of the Dudváh r iver 
between Trebatice and Trakovice, where guidance of infiltration from the Dud

váh can be taken into consideration. 
Permanent deterioration of the na tura l environment of the Váh floodplain 

has reduced the possibility of utilizing groundwater for watereconomic pur 

poses. The utilizable amuont of 467,6 1 s represents only 51 % of floodplain 
groundwater when compared with natura l dynamic possibilities. 

Preložil J. Pevný 
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vaných antarktickým charnockitúm (Ra
vič) a o dúležité americké monografii 
o charnockitech vydané v roce 1969 
Isachsenem. Náš čtenáŕ by v knize oče-
kával alespoň stručnou zmĺnku o Stŕedo
českém plutonu nebo karpatských grani
toidech a to tím spíše, že jejich proble
matika je autorovi dobre známa z néko
lika exkursí po ČSSR. Na druhé strane 
je však treba ocenit, že autor se nevy
hýba pŕíkladúm plutonitú z území so
cialistických zemí, ač i zde by našel vice 

a vhodnejších príkladu (napr. bazika a 
ultrabazika Uralu). V tomto smeru je za
jímavé, že autor je dobre obeznámen 
s prácemi D. S. Koržinského, jehož práce 
jsou v poslední dobé vysoce hodnoceny 
a hojné aplikovaný moderní francouzskou 
petrologickou školou (Fonteilles, Guitard). 

Po Raguinové knize sáhnou jisté se 
zajmem i naši geologové, zejména tí, 
kteŕí spíše než petrochémií a petrologií 
se zabývají terénni prací v oblastech plu
tonitú a studují jejich telesa v kontextu 
s jejich geologickým rámcem. Pro velké 
množství príkladu z rúzných oblastí sve
ta a pro výstižné definice a petrografické 
charakteristiky i četné inštruktívni map
ky je kniha užitečným doplňkem i pro 
vysokoškolské studenty geologických véd. 
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