
roide (podľa M. Mundu) z antimónovej štôlne pezinského ložiska. Analýzy zirkónov 
kvarcitu z porfyroidovej série Spišskogemerského rudohoria (600—700 mil. r.) sú 
dôkazom toho, aký veľký vplyv môže mať najmä pri menej metamorfovaných sedi
mentoch klastogénny zirkón na určenie veku. Je to vlastne určenie veku hornín, 
ktoré boli v paleozoiku rozrušované a dodávali zirkón do paleozoických sedimentov. 

V prednáške bola informácia o výsledkoch G. P. Bagdasarjana et al., podľa kto
rých K Ar analýzy potvrdzujú varínsky vek granitoidných hornín Malých Karpát, 
konštatuje sa prítomnosť jurského plutonizmu v oblasti modranského masívu (alka
lické granity), zisťuje sa relatívne starý vek mylonitizácie a vzniku mylonitových 
zón v žulových masívoch (jura — krieda). Niekoľko analýz dokázalo devónsky vek 
syngenetických kyslých hornín magmatického pôvodu, a tým aj vek synsedimentár
nych hornín ako spodný devón (až hranica devón — silúr) pre pezinskopernecké 
kryštalinikum a vrchný devón pre horninu, ktorá tvorí naspodnejší člen harmónskej 
série (prechodný typ bridlíc so zachovanými klastikami živcov). Tieto poznatky sú 
v úplnom súlade s určeniami palinológie, ktoré urobila O. Corná. 

Možno povedať, že doterajšie výsledky datovania hornín z oblasti Malých Karpát, 
ako aj z oblasti Západných Karpát spresnili a potvrdili už staršie údaje, ale na 
druhej strane priniesli nové poznatky a podnety, ktoré menia doterajšie názory 
a ktoré bude treba pri ďalších výskumoch brat do úvahy! 

M i l a n M a t u l a : Inžinierska geológia niektorých hydrotechnických a komuni
kačných stavieb v Brazílii (Bratislava 4. 3. 1976). 

V rámci II. medzinárodného kongresu inžinierskej geológie v auguste 1974 mal 
autor možnosť zoznámiť sa so zaujímavými problémami na brazílskych stavbách 
priehrad a autostrády. 

Pri výstavbe sústavy okolo 100 m vysokých sypaných priehrad pri rieke Pa
raibuna a Paraitinga (severovýchodne od Sao Paula) boli tieto hlavné inžiniersko
geologické problémy: Veľmi hlboko a nepravidelne latericky zvetraná pôda na kryš
taliniku, v ktorej bolo treba nielen zakladať náročné funkčné objekty, ale aj budovať 
z nej samotnú hrádzu. Červené piesčitopraehovité až ílovité elúviá sa tu na tento 
účel použili prvý raz a ich dlhodobú stálosť po zabudovaní overil rozsiahly výskum. 
Veľkým problémom bolo nájsť dostatok vhodného materiálu na vertikálne a hori
zontálne filtre v hrádzi (veľmi chudobné alúviá v tektonicky vyzdvihovanom re
gióne). 

Pri stavbe autostrády Sao Paulo—Santos (121 km) sú najväčšie problémy v úseku 
dlhom 17,8 km, pretínajúcom pohorie Sera do Mar, kde sa vo veľmi členitom reliéfe 
buduje 18 viaduktov a 11 svahových tunelov. Intenzívne a nepravidelné zvetranie 
prekambrických metamorfitov, subtropická klíma, silná erózia a časté zosuny vyvo
lali potrebu zložitých zabezpečovacích prác. V mimoriadne citlivých miestach okolo 
tunelových portálov a pri spojení tunelov s viaduktmi vo velkom rozsahu použili 
kotvenie (3500 kotiev, 15—35 m hlbokých, vážiacich 30—40 ton). Tunely razili vo veľ
mi premenlivom materiáli v 2 etapách, najprv smerovú štôlňu pri strope, potom 
na plný profil 165 m'. V mimoriadne nerovnorodcm prostredí zakladali aj pilierové 
konštrukcie viaduktov (šachtové piliere s priemerom 2,5 m, zaťaženie do 10 kp . c m  2 ) . 
Aj v pobrežnom úseku trasy sa museli prekonať mnohé geologické ťažkosti. Bolo 
napr. treba vybagrovat až 2,5 mil. m1 neúnosnej zvodnenej organickej zeminy a na
hradiť ju 2,9 mil. m:l piesku, ktorý vytvoril 60 m široké a 6 m mocné teleso podklaclu 
vozovky. Mosty sa zakladali až na kryštalický podklad pomocou oceľových pilót, 
ktoré sa v zóne kolísania prílivu museli osobitným spôsobom chrániť proti korózii. 

P e t e r R e i c h w a l d e r : Prehľad geologickej stavby Zambie (Bratislava 4. 3. 1976). 

Geosynklinálna sedimentácia sa na území Zambie skončila v prekambriu alebo 
v najstaršom paleozoiku a posledným tektonickometamorľným procesom je panaľrická 
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orogenéza, charakteristická absolútnym vekom 450—587 mil. rokov (spodné kam-
brium — ordovik). Mladšie paleozoikum a mezozoikum nie sú zvrásnené a majú cha
rakter pokryvných útvarov. Najrozšírenejšie sú horniny systému Karroo. Dosahujú 
často niekoľkokilometrovú mocnosť. 

Na základe novších geologických prác opierajúcich sa o rádiometrické údaje 
o veku a analýzu štruktúrnych vzťahov sa metamorťované komplexy staršie ako 
Karroo Zambie rozdeľujú do štyroch hlavných štruktúrnostratigraľických celkov 
(Drysdall et al. 1972). 

Blok Bangweulu v severnej časti Zambie je súčasťou starého kratónu, ktorý 
pravdepodobne od archaika nepostihla orogenéza. Buduje ho komplex kyslých vul
kanitov (Luapula — Tanganyika Porphyries) s intrúziamí granitov. Na ňom je 
diskordantne a takmer horizontálne uložené mocné súvrstvie psamitov (Plateau 
Series), ktorého spodné časti sú staršie ako 1800 mil. rokov. Tento archaický kratón 
lemujú mladšie orogénne pásma. 

Kĺbaridy zahŕňajú takmer celú asociáciu prekatanžských hornín, ktoré sa zvy
čajne označujú ako Basement Complex. Tvoria široké pásmo severovýchodného sme
ru v strednej a východnej časti Zambie, rozprestierajúce sa medzi starším blokom 
Bangweulu na severozápade a mladším mozambickým pásmom na juhovýchode. 
Kibarídy možno rozdeliť na dve štruktúrnostratigrafické etáže. V spodnej prevládajú 
horniny žulovorulového zloženia, zatiaľ čo vrchnú tvorí metamorfovaný sedimen
tárnovulkanogénny komplex. 

Luľilidy sú jedným z početných panafrických orogénnych pásiem charakterizo
vaných absolútnym vekom 550—1000 mil. rokov. Vystupujú v nestabilnej zóne medzi 
konžským a kalaharským kratóncm. Na území Zambie pravdepodobne predstavujú 
východné pokračovanie damaríd vo forme výrazného na sever vyklenutého oblúka 
(Lufilian Arc). Tvoria ich zvrásnené a pravdepodobne i presunuté vrchnoprotero
zoické, príp. až staropaleozoické (kambrium — ordovik) geosynklinálne sedimenty 
katanžského systému. V spodnej častí (Lower Roan) vystupujú stratiformné telesá 
mocné 10—20 m, lokálne až 40 m, s priemerným 3—4 "„ obsahom Cu (chalkopyrit, 
bornit, chalkozín). 

V externejšej časti oblúka (na území Zaire) sa v lufilianskej orogenéze rozlíšila ' 
kolwezská a kundelunžská vrásnivá fáza. Počas prvej vznikli ležaté vrásy, prešmyky 
i príkrovové nasunutie spodnej mineralizovanej časti (Roan) na vrchnú časť (Kunde
lungu). Presunuté príkrovy mladšia fáza spoločne s autochtónom opäť prevrásnila. 
L. Cahen (1970) pokladá celý katanžský systém za prekambrický, pričom absolútny 
vek 620 + 20 mil. rokov epigenetickej mineralizácíe nasledujúcej po kundelunžskej fáze 
udáva ako minimálny vek najvrchnejšej časti celého systému. Novšie palinologické 
nálezy poukazujúce na strednokambrický až spodnoordovický vek Luapula Beds 
(severná Zambia), ktoré sa často korelujú so sériou Kundelungu, však tomuto Ca
henovmu záveru protirečia. 

Mozambické pásmo je tiež súčasťou panafrických orogénnych pásiem. Predstavuje 
výrazné severojužné tektonické pásmo prebiehajúce z Mozambiku cez celú východnú 
Afriku až do oblastí Etiópie a svojím západným okrajom zasahuje i do východnej 

časti Zambie. Jeho štruktúna i metamorfná história je veľmi zložitá. Charakteris
tické sú v ňom intrúzie charnockitov, granitov a syenitov do pôvodne vysoko
metamorfných hornín (granulitová fácia) a neskôr spätne metamorfovaných. 

Poorogénny systém Karoo vystupuje prevažne v širokých údoliach ohraničených 
výraznými zlomami, ktorými pretekajú najvýznamnejšie zambijské rieky (Zambezi, 
Luangwa, Kafue, LunsemfvvaLukusashi). Najkompletnejší vývoj sa zistil v južnej 
časti Zambie (MidZambezi Valley). 

V spodnej časti (Dwyka) sú prítomné glaciálne a fluvioglaciálne sedimenty (Ulity, 
mixtity). Ich mocnosť je však malá a zvyčajne sú prítomné len v depresiách 
staršieho reliéfu. Uholné vrstvy (Coal Measures) permského veku vystupujú nad 
bazálnym pieskovcovozlepencovým súvrstvím v sérii Ecca. Najvrchnejšiu časť spod
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neho karroa tvoria jazerné usadeniny ílovcov (Madumabisa Mudstone). Vrchné 
karroo (vrch. Beaufort-Stromberg) tvorí mocné súvrstvie klastických sedimentov 
(zlepence, pieskovce, prachovce). Vrstvový sled v južnej časti Zambie ukončujú 
čadičové výlevy spodnojurského veku (Batoka Basalt). 
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