
chemical metods (fig. 4). The concentrat ion of cassiterite varies from 10 
to 110 grains in the sample and it is dispersed especially in the central par t 
of the section Peklisko in the direction of the elevation point Surovec, and 
in the eastern part of the Majzlová section. 

The contents of Sn in the individual g ran i te types were studied by geo-
chemical sampling from the DM-4 and DM-1 boreholes. It m a y be stated that 
the t in mineralization is not so intense as in the area of the Hnilec deposits. 
The average max imum tin content is in the medium-gra ined tourmal ine-mus-
covite grani te (39.5 ppm Sn). The contents de te rmined are presented in table 
and on figs. 5 and 6. 

Preložila E. Česánková 

RECENCIA 

B. V. B o r e v s k í j , M. A. C h o r d i 
k a j n e n , L. S. J a z v i n : Razvedka 
i ocenka expluatacionnych zápasov mesto
roždenij podzemných vod v treščinno
karstovych plastach (Moskva, vyd. Nedra, 
1976, 274 str., náklad 2300 výt.) 

V publikaci známych vedeckých pra
covníka VSEGINGEO (Vsesojuznyj na
učnoissledovatelskij inštitút gidrogeolo
gií i ínženernoj geológii) v Moskve jsou 
vyložený zvláštnosti metodiky prúzkumu 
a vyhodnocovaní využitelných zásob pod
zemních vod puklinové a krasové pro
pustných hornín. 

První kapitola obsahuje údaje o pukli
nové a krasové propustných horninách, 
o jejich rozšírení na území SSSR a vodo
hospodárskom významu; dále jsou zde 
velmi stručné uvedený charakteristiky 
puklinatosti a zkrasovční a údaje o pro
pustnosti hornin. Ponékud podrobnéji 
jsou popsány základní zvláštnosti filtrace 
kapalin v puklinové a krasové propust
ných kolektorech (podmínky filtrace ka

palin, základní smery studia procesu fil
trace, hlavní rozdíly filtrace v prúlíno
vém a puklinovém prostredí, metódy 
ŕešení filtrace v anizotropních horninách) 
a zákonitosti zmén intenzity puklinatosti 
a zkrasovéní hornin (litologickofaciální, 
strukturnétektonické a geomorfologické 
faktory). 

Druhá kapitola je venovaná podmín
kam vzniku a formovaní využitelných 
zásob podzemních vod a typízaci míst 
výskytu. Jsou zde uvedený hlavní geo
logickohydrogeologické rysy jednotlivých 
ložisek podzemních vod a jsou popsány 
a klasifikovaný výskyty podzemních vod 
v artéských pánvích platformního typu. 
v ŕíčních údolích i plošné ohraničených 
štruktúrach a masívech puklinové a kra
sové propustných hornín a zónach tek
tonických porúch. 

V tretí časti publikace jsou diskuto
vaný zvláštnosti metodiky výpočtu využi
telných zásob podzemních vod, které 
jsou podmínény pŕedevším velkou pro
ménlivostí filtračních vlastností zvodné
ných hornin, složitostí okrajových pod
mínek, nedostatočné vysokou presností 
stanovení výchozích hydrogeologických 
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parametru a základních zdroju dotace podzemních vod puklinových a zkrasové-
exploatačních zásob podzemních vod. 1ých kolektoru. Zvláštni pozornost je 

Pro výpočty využitelných zásob pod venovaná polním metódam stanovení jed
zemních vod puklinové a krasové pro notlivých členu vodní bilance, čož má 
púštnych hornin se doporučuje využití rozhodující význam pri hodnocení využi
hydrodynamických metód (pŕičemž jsou telných zásob podzemních vod zejména 
v kapitole uvedený jak základní anály v plošné omezených štruktúrach. V této 
tické vzorce pro rúzné typy okrajových kapitole je uvedená rada prakticky po
podmínek, tak doporučení analógového užitelných metód pro zhodnocení zdroju 
modelovaní jako nejvhodnéjší metódy doplňovaní podzemních vod, napríklad 
pri složitých hydrogeologických podmín bilančnéhydrometrická metóda, režimné 
kach), dále metódy hydraulické), a to jak meteorologická metóda, dále jsou dopo
pro ustálené, tak neustálené filtrační ručovány metódy konečných rozdílú, cel
proudéní), bilanční metódy, metódy sta kove vodní bilance, genetické metódy ŕe
novení z pozorovaní výdatnosti prameňu šení diferenciálních rovníc neustáleného 
a metódy hydrogeologické analógie. Nut proudéní a další. Jsou zde rovnéž popsá
no zejména vyzvednout to, že jsou zde ny základní faktory a zpúsoby odvod
stručné a jasné formulovaný podmínky ňování podzemních vod, k nimž patrí 
použití jednotlivých výpočetních metód, výpar, transpirace rostlin, odtok prame
jejich prednosti i nevýhody. ny, skryté odvodňovaní do ŕek, odtok 

V následující kapitole popisují autori podzemní vody do okolních území (mimo 
zvláštnosti metodiky pruzkumu podzem bilančné hodnocené území) a hydro
ních vod puklinové a krasové propust metrické a hydrologické metódy studia 
ných zvodnéných horizontu, a to ve sta odvodňovaní podzemních vod. 
diích prognózního. vyhledávacího. pred Nejdúležitéjší častí knihy z hlediska 
bežného, podrobného a exploatačního jejího využití pri ŕešení praktických hy
prúzkumu. V závislosti na stadiu prúz drogeologíckých úkolu je sedma kapitola, 
kumu. stupni prozkoumanosti, složitosti v níž se autori zabývají problematikou 
hydrogeologických pomeru a na velikosti metodiky provádéní čerpacích zkoušek 
prúzkumen zajišťovaného množství pod a zpracováním jeiich výsledku. Pro sta
zemní vody jsou pro jednotlivé typy lo novení výpočetních hydrogeologických 
žisek podzemních vod doporučovaný parametru puklinové a krasové propust
komplexy hydrogeologických prúzkum ných zvodnéných horizontu doporučuj! 
ných prací, jsou uvedený hlavní cíle realizaci čerpacích zkoušek s konstatní 
téchto prací, úkoly, které je nutno pri výdatností z hydrogeologických vrtu 
pruzkumu splnit i nejčastéji se výskytu opatrených pozorovacími sondami a gra
jící chyby a nedostatky, vznikající pri fickoanalytické Jacobovy metódy vy
prúzkumu a stanovení využitelných zá hodnocení výsledku čerpaní (sestrojení 
sob podzemních vod. grafu závislosti S — logt. S — logr. S — 

Geofyzikálni metódy studia puklinové log1 (r2). Autori upozorňuj! na nevýhody 
a krasové propustných zvodnéných ho a nedostatky výpočtu hydrogeologických 
rizontú jsou obsahem pate kapitoly, parametru pri čerpaní vrtu bez pozoro
Stručné, pŕehledné a a pro hydrogeológie vacích objektu, dále pak ukazují na zá
kou praxi vhodným zpúsobem jsou zde kladní zvláštnosti, se kterými je treba 
uvedený jak základní povrchové geofy počítať pri interpretaci výsledku čerpa
zikální metódy, zaméŕené na poznaní cích zkoušek. 
plošného i vertikálního rozsahu zvod Pomerné podrobné jsou uvedený zpú
nčných souvrství, štruktúry a složení soby zpracování výsledku čerpaní ovliv
hornin (anizotropie, stupeň puklinatosti, nených okrajovými podmínkami, vyhod
charakter výplne puklin a krasových nocení výsledku čerpacích zkoušek ve 
dutin) a zejména na poznaní podmínek složitých hydrogeologických pomérech 
filtrace podzemních vod (smer a rychlost i zpúsoby určovaní hydrogeologických 
proudéní), tak karotážní metódy, jejichž parametru pri akceptovaní nehomogenity 
hlavním cílem je zjišténí a vymezení zvodnéných horizontu, 
puklinových zón v profilu prúzkumných Záverečná část sedmé kapitoly je vé
vrtú. zhodnocení propustnosti hornin za nována metodice provádéní čerpacích 
stižených vrtem (stanovení koeficientu zkoušek z puklinové a krasové propust
filtrace) a štúdium objemových vlastností ných zvodnéných horizontu. Autori uvá
puklinové a krasové propustných hornin. déjí jednotlivé druhy čerpacích zkoušek 

Náplní šesté kapitoly je štúdium zdro
ju doplňovaní a zpúsobú odvodňovaní Pokračovanie na str. 121. 

92 



phenomena were observed in the mineral izat ion s tud ied : 
a. Recrystal l izat ion of sulphides and g rowth of metacrysts 
b. Recrystal l izat ion of quar tz a round metacrysts 
c. Pre fe r red or ienta t ion and paral lel g rowth of minerals 
d. Hypogene a l te ra t ion of pyr rho t i t e to pyri te and marcas i te 
3. The remobi l izat ion phenomena are the resul t of the movement of the m i 

nera ls dur ing tectonic and metamorphic processes which led to their redeposi -
tion. It is a process of a react ivated migrat ion (A. Mookherjee 1970), dur ing 
which t h e more mobi le minera ls a re t ransferred. The following p h en o men a 
were observed in t h e minera l iza t ion: 

a. Accumula t ion of minera ls in s t ra in shadows 
b. Corrosive t ex tu res 
c. Concordant me tamorph ic veins and secretion lenses 
d. Metamorph ic cross veins 
e. Origin of new minera ls from dispersed elements 
T h e analysis of the s t ruc tures and tex tures of the mineral izat ion has not 

conf i rmed the unambigu i ty of the i r genetical in terpreta t ion. We have t h e r e 
fore adopted a b roader view of i ts s t rat i form features and heterogeneous cha
rac te r in re la t ion to volcanism (V. L. Smirnov 1968, P. Grecula 1972, J. H a 
velka 1974, and others) . F r o m th is aspect the theory of the exhala t ive-sedi -
m e n t a r y origin of the mineral izat ion seems to be only par t ly valid. I t m u s t 
be emphasized tha t the research is in its beginnings and tha t the informat ion 
obtained cannot be applied to the whole region. Of interest as a working h y p o 
thesis is the concept of a submar ine volcanogenic-sedimentary origin wi th 
subsequen t me tamorph ic reworking, or it is even possible to speak about 
a submar ine me tamorph ic palaeovolcanic type of mineral izat ion. 

Preložila E. Cesánková 

Pokračovanie zo str. 92 

a jejich hlavní cíle, značnou pozornost 
vénují problematice rozmĺstční pozoro
vacích vrtu kolem vrtu odčerpávaných, 
charakteru a stupni ovlivnéní a délce 
čerpacích zkoušek. 

V poslední časti práce jsou uvedený 
príklady prúzkumu a stanovení využi
telných zásob podzemních vod puklinové 
a krasové propustných hornin. Vhodné 
vybrané príklady konkrétních lokalít 
umožnily autorúm ukázat špecifičnosti 
metodiky prúzkumu a vyhodnocení jeho 
výsledku v rozmanitých hydrogeologic
kých podmínkach a dokumentovat prin
cípy rúzných metód výpočtu exploatač
ních zásob podzemních vod. 

Kniha je doplnená pomerné rozsáhlým 
soupisem literatúry, v némž jsou však 
uvedený prevážne práce sovétských au
torú. 

Práce B. V. Borevského, M. A. Chor-
dikajnena a L. S. Jazvína je určená pŕe
devším pro pracovníky, kteŕí se zabývají 
hydrogeologickým prúzkumem a oceňo
vaním využitelných zásob podzemních 
vod v puklinové a krasové propustných 
horninách, dale pak pro studenty vyso
kých škôl príslušných specializací. 

Recenzovaná publikace pracovníka 
VSEGINGEO v Moskve je velmi zda
ŕilé, hodnotné a potrebné dílo. Svým 
celkovým pojetím, rozsahem a zpúsobem 
zpracování základních otázek metodiky 
hydrogeologického prúzkumu puklinové 
a krasové propustných zvodnéných hori
zontu a metód ocenení využitelných zá
sob podzemních vod je vhodná pro nej
širší okruh pracovníkú, kteŕí se zabývají 
hydrogeologickou problematikou. 

Jo.se/ Taraba 

121 

http://Jo.se/

