
ment of considerable wa te r amounts necessary for cooling of central Carpat 
hian nappe uni ts to ascertained low values of t empera tu re gradient might 
have occured. 

Gradual sealing of faults and fissures caused by diagnesis the strongly dec
reased wate r supply in both directions. As superficial outflows are recently 
lacking, g roundwate r migrat ion may be supposed into sediments of the Neogene 
of surrounding areas. Such migrat ion may be expected into the Eggenburgian 
of the Smrdáky area, into Eggenburgian, Ot tnangian and Karpa t ian of the 
Sašt ín area, into Lower Badenian of the the S tudienka s t ructure or into the 
Karpa th ian , Upper Badenian and mainly Sarmat ian of the Štefanov ele
vation. Accordingly, t empera tu re gradient decrease does not occur recently 
in rocks of central Carpath ian nappe s t ructures of the Lakšárska up th rown 
block. Achieved values of the t empera tu re gradient are recently maintained 
or they slightly increase. 

Preložil I. Varga 

RECENZIA 

0 . F r a n k o — S. G a z d a — M. M i-
c h a l í č e k : 
Tvorba a klasifikácia minerálnych vôd 
Západných Karpát. 
1. vyd. Bratislava, Geologický ústav 
Dionýza Štúra 1975. 

Potreba publikácie súhrnnejšie doku
mentujúcej a hodnotiacej minerálne vody 
Západných Karpát sa u nas pociťovala 
už dlhší čas. Vyžadovala si ju prax v sú
vislosti s prieskumom, zachytávaním a 
využívaním minerálnej vody na liečebne 
a čoraz viac aj na rekreačné účely. Do
terajšie práce sa dotýkali len čiastkových 
otázok teoretickej či regionálnej hydro
geológie minerálnych vôd, resp. mali iba 
praktickú alebo faktografickú povahu. 

Ani autori recenzovanej publikácie si 
nemohli vytýčiť ciel spracovať problema
tiku v úplnom rozsahu, najmä pokiaľ ide 
o komplexné hodnotenie jednotlivých 
zdrojov. Využívajú ich však ako ilustrá
ciu pri členení a schémach. Aj tak možno 
dielo pokladať za význačný prínos do 

hodnotenia minerálnych vôd u nás, lebo 
podľa analýzy ich pôvodu vytvára jed
notiaci rámec na podrobnejšie štúdie 
a práce praktického zamerania, najmä 
v oblasti terminológie, klasifikácie mine
rálnych vôd a výskumu ich genézy podľa 
základných schém. 

Publikácia sa člení na štyri časti. 
V prvej sa analyzujú náhľady na pôvod 
vodnej zložky minerálnych vôd a na ich 
rozdelenie a na tomto základe sa pred
kladajú príslušné schémy. V druhej časti 
je hodnotenie podmienok tvorby minerál
nych vôd Západných Karpát podľa zá
kladných aspektov: podľa štruktúry, vý
datnosti, teploty, chemizmu, mineralizá
cie a obsahu plynov. Zaradenie všetkých 
významnejších zdrojov minerálnej vody 
do klasifikačných skupín v konfrontácii 
s druhou častou umožňuje získať o nich 
dobrý prehľad, aj keď sa nehodnotia in
dividuálne. Tu treba mat na pamäti aj 
úskalia, ktoré každá schematizácia prí
rodných pomerov, osobitne v takejto 
oblasti, prináša. 
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tom prejavuje za hydrotermálneho procesu v autokláve pr i teplote 200 °C v ča

sovom in tervale 7 dní. Minerál fireclay sa rozkladá za vzniku energeticky vý

hodnejšieho bôhmitu, k ý m š t ruk tú ra kaolini tu zostáva za týchto podmienok 
neporušená. Táto vlastnosť minerá lu fireclay môže prispieť k ďalšiemu roz

šíreniu jeho diagnostických znakov pri rozlišovaní od kaolinitu. 

Doručené 16. 12. 1976 
Odporučil I. Kraus a V. Radzo 
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Vo štvrtej časti sú komplexné chemic
ké analýzy, ktoré kvalitatívne dokumen
tujú minerálnu vodu zo všetkých zná
mejších lokalít (dovedna ich je 82). Ta
kéto súborné analýzy sa zjavujú prvý
krát a majú význam pre ďalšie teoretické 
úvahy i praktické závery. 

Súhrnne možno povedať, že sa autorom 
podarilo splniť zámer vyjadrený v úvode 
publikácie: sprístupniť základné údaje 
o minerálnych vodách Západných Kar
pát, aby sa mohli lepšie využiť na po
znanie týchto významných prírodných 
zdrojov, ako aj prispieť k zjednoteniu 
terminológie pri úvahách o pôvode vod
nej zložky minerálnych vôd medzi geo
lógmi. 

Objasnením doteraz menej známych 
podmienok tvorby minerálnej vody dielo 
upozorňuje na nové aspekty, významné 
pre celkové poznanie jej genézy. 

Názov práce azda signalizuje, že ide 
o podrobnejšie regionálne, resp. lokálne 
hodnotenie minerálnych vôd Západných 
Karpát, ale autori v danom štádiu správ
ne nevolili takýto postup, lebo by sa pri 
ňom mohli v detailoch stratiť základné 
ciele, ktoré si vytýčili. Publikáciu iste 
privítajú nielen odborníci v tejto oblasti, 
ale aj tí, čo sa z akéhokoľvek aspektu 
chcú lepšie zoznámiť s minerálnymi vo
dami, ktoré sú naším dôležitým prírod
ným bohatstvom. 

P. Bujalka 
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