
The symbol "/" delimits every genetic complex of Quar te rna ry age from t h e 
under ly ing one or signalizes the definite depth of the check-point in question. 
Similarly, t h e " /" symbol was used for the p re -Quar te rnary basement . 

For the input of the rout ine, the storage of engineering-geological da ta was 
used in a form of documentat ion points register as well as of a par t ly filled 
rayon register. The rout ine output completes the rayon and subrayon register, 
the list of occuring intercalat ions and the m a p itself. 

The rayon register (Tab. 3) contains all determined rayon types on a m a p 
sheet 'as well as serial numbers of subrayon types determined wi th in it. 
The register is used to identify rayon types in the m a p and subrayon register. 

The subrayon register indicates over symbols of single subrayons the index 
of intercalat ion type ascertained in single beds or subrayons and the i r min i 
mum, m a x i m u m and total (summary) thicknesses. At the end of each record, 
the point n u m b e r for the subrayon determinat ion is indicated together wi th 
the n u m b e r of points containing intercalation(s). The difference be tween 
the tota l amount of points and the ones containing intercalations allows to 
assume overwhelming lithological pa t te rn of each bed. When needed, the 
areal disposition of subrayons (beds) wi th intercalation occurences may be 
ascertained using the intercalat ion register (Tab. 5); w h e r e coordinates of each 
point a re also indicated. 

In the map , the point indicates the position and serial number of t h e 
subrayon. The output is registered on a t ransparent label and so m a y be 
fitted over any topographical or geological m a p of identical scale. The p ro 
cedure enables to complete limits of single rayons and subrayons. In case of 
high densi ty of check-points, a second m a p is pr inted whereas the first one 
indicates data referr ing to deeper levels of points. The register of check-points 
which were left out from the m a p is pr in ted in a separate sheet together wi th 
their coordinates. 

The rou t ine uses t h e ANSI COBOL machine language elaborated and tuned 
on elective sequence system IBM 360/40. Another p rogramme was prepared 
using PL/I machine language by the means of a CALCOMP 910 computer 
which generates commands towards a draft ing table of CALCOMP 702 type. 

Preložil I. Varga 

RECENZIA 

F. M r ň a : Geochemická prospekce sul z vlastních bohatých zkušeností, získa
fidických ložisek v tropech. Knihovňa ných dlouholetou praxi v expedicích 
ÚÚG, sv. 51, 136 strán, Praha 1978. OSN (v Mali, Kongu, Venezuele, na Ku
(20 obr., 2 skladové prílohy, 22 príloh bé a v nékterých ázijských zemích) pri 
na kŕídé) geochemické regionálni prospekci. Vy

j e treba pŕivítat nové vydanou práci užíva rovnéž poznatku rady dalších 
Mrni, která pŕináší podrobný pŕehled československých i cizích geochemikú. 

éŕených metód geochemické prospekce Autor tak shromáždil materiál repre
F. 
ovéŕenj __ 
sulfidických ložisek, vhodných pro rúz zentující všechny hlavní krajinné typy 
né krajinné typy. Autor vychází hlavné a vypracoval doporučení platná pro 
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prospekci za nejrúznéjších podmínek. Vétšina rozvojových zemí, jejichž pod-
Podrobné rozpracoval metodiku vyhle- statným zdrojem národního dúchodu je 
dávaní sulfidických rud jednak v oblas- využití nerostných surovín, leží v tro-
tech aridních a semiaridních, jednak pických oblastech, které patrí mezi lo-
v oblasti humidních tropú. Zvláštni po- ziskové nejméné prozkoumané časti své
zornost pak venoval organizaci prospekč ta. 
nich prací v tropech. V rámci pomoci témto zemím a rovnéž 

Z hlediska geochemické prospekce v dúsledku svetové surovinové krize je 
jsou trópy velmi heterogénni. V nékte v současné dobé soustŕedéna pozomost 
rých oblastech prakticky chybí zvétrali prospekčních geologú pravé na toto kli
nový pokryv a jsou tudíž pro geoche matičke pásmo. Snaha po využití nej
mickou prospekci velmi vhodné, naopak modernejších a nejefektivnéjších vyhle
jsou zde oblasti lateritické, zakryté mo dávacích metód pŕivedla do popredí 
hutnými železitými nebo bauxitickými zájmu i geochémii. 
krunýŕi, které geochemické práce silné Geochémie jako prospekční metóda je 
komplikuj!. pomerné mladá. Je využívaná teprve 

Autor vymezuje jednotlivé geochémie v posledních dvaceti létech a ne vždy 
ké regióny na základe rady kritérií. Jsou byla prijímaná s dúvérou. Bylo to zpú
to zejména: 1. množství srážek a dyna sobeno hlavné tím, že rada geochemic
mika fyzikálnéchemického režimu pod kých akcí pri vyhledávání nerostných 
zemních vod, ovlivňující charakter a in surovín, končila neúspešné. Dúvod téch
tenzitu hypergenních procesu, 2. geo to neúspechu však netkví v metodé sa
morfologický vývoj, často podmiňujíeí mé, ale v její necitlivé aplikaci, v me
modelování reliéfu oblasti a trvaní jed chanickém pŕebírání metodiky ' vhodné 
notlivých etáp pedologického procesu, pro mírná klimatická pásma a její pou
3. charakter geologické stavby. Jedním žití ve zcela jiných podmínkách. Vétšina 
ze základních faktoru pedologických expedic, provádéjících vyhledávací prá
procesú jsou klimatické podmínky a ce v tropech nemá totiž, z časových 
v téchto obdastech hrají dúležitou úlohu nebo jiných dúvodú, možnosti pro mo
i vlivy biogeochemické. delový výzkum a vétšinou nemúže do

Práce F. Mrni zachycuje současný držet účelnou etapovitost výzkumu, dú
stav problému. Autor pečlivé hodnotí ležitou pro výber nejvhodnéjší meto
podmínky pro geochemickou prospekci diky. 
v jednotlivých krajinných typech. Uka Na druhé strane známe radu prípadu, 
žuje na nezbytnost rajonizace oblasti pri kdy byla geochémie jedinou účinnou 
všech etapách prospekce a zdúrazňuje metódou — napr. pri hledání ložisek 
nutnost tesné väzby geochémie na vý medi prfyrového typu. 
sledky studia pedogenetických, geomor Sulfidická mineralizace je totiž v tro
ŕologických a hydrogeochemických pro pech, hlavné v humidních, vyloužena do 
cesú, na klimatickou zonalitu a paleo velkých hloubek a na povrchu lze sle
geografickou histórii geochemických re dovat jen její slabé sekundárni aureoly. 
Sionú. V oblastech s nedokonale prozkouma

Učast československých geochemikú a nými zákonitostmi metalogenetického 
ložiskových geologú na vyhledávání lo vývoje je moderné pojatá geochémie 
žisek v tropických oblastech má již schopná kromé klasických typu ložisek, 
svoji tradici. Recenzovaná práce bude zjistit i pŕítomnost netradičních nerost
významným pomocníkem pro všechny, ných surovín a vzhledem k vývoji stále 
kteŕí se touto problematikou zabývají a citlivejších analytických metód, se tyto 
mohou z ní čerpat geologové a specia možnosti stále rozrústají. 
listé, vyjíždéjící do rozvojových zemí. 

Zdena Marešová 
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