
ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

J i ŕ i K o n t a : Kvantitatívny systém reziduálních hornín, sedimentu a vulkano
klastických usazenín (Bratislava 3. 4. 1976) 

Autor rozpracoval tento nový systém v knize stejného názvu, vydané v roce 1973 
nákladem University Karlovy. 

Systém je analytický, tj. spočíva na petrograf i cky nejvýznamnéjších vlastnostech 
a znacích, a je vypracován tak, aby vyhovoval jak požadavkúm vedy, tak i potrebám 
praktických oboru. Nutí k tomu, aby i k poznaní genéze sedimentu, t j . objasnení 
jeho zdroje, podmínek zvetrávaní, zpúsobu transportu, sedimentace, diageneze a epi
gcneze se postupovalo analytickou cestou. 

Poprvé je systematicky utŕídéna hierarchie klasifikačních kritérií. Tak napr. 
u klastických sedimentu, klastických reziduálních hornin a vulkanoklastických usa
zenin jsou prvoradým klasifikačním kritériem hlavní štruktúrni znaky, t j . velikost 
úlomku a jejich stupeň zaoblení, a teprve na druhém místé se bere v úvahu látkové 
složení, vyjadrené obsahem minerálu a hoŕlavé organické substance. U cementačních 
sedimentu je naopak prvoradým kritériem látkové složení, kdežto hlavní štruktúrni 
znaky jsou dúležité až na místé druhém. Toto pojetí odstraňuje dosavadní nomen
klatorické problémy u nékolika velmi rozšírených sedimentárních rad. 

Problém číselných hraníc u nékterých sedimentárních nebo vulkanoklastických 
rad byl ŕešen mnohá autory a existuje mnoho odlišných návrhu, z nichž ani jediný 
nebere zŕetel na nutnou jednotu v celém systému. V navrženém systému profesora 
Konty nejsou číselné hranice volený libovolné subjektívne geometricky jednotné. Pri 
stanovení hraníc se brala v úvahu analytická kvantitatívni data, uverejnená v lite
rature, kterých je však dostatek zatím jen u nékolika málo sedimentárních rad. 
U ostatních rad bylo treba volit takové ŕešení, aby zústaly rešpektovaný pŕirozené 
vztahy a pŕirozená jednota uvnítŕ sedimentu, reziduálních hornin i vulkanoklastic
kých usazenin. Autor našel jednotné ŕešení v tom, že hranice se mení podlé štruk
túrni nebo látkové príbuznosti nebo odlišnosti mezi základními druhy v horninových 
radách. Jestliže existuje významný štruktúrni nebo látkový rozdil mezi konečnými 
členy jakékoliv horninové rady, zvolí se hranice vétšinou pri 10—50—90 procentech. 
U dvou štruktúrne nebo látkové pŕíbuznéjších konečných členu je treba volit hra
nice v horninové radé širší, a to vétšinou pri 20—50—80 procentech nebo nékdy jen 
pri 50 "o, po prípade jen jeden z konečných členu múze být úžeji vymezen. 

Navržený systém je otevŕený, t j . umožňuje zaŕadit jakékoliv nové druhy sedi
mentu, reziduálních hornin či vulkanoklastických usazenin, objavené a kvantita
tívne analyzované v budoucnu. 
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