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pomer hornin od horších k lepším 
48 :4.5 :47. 

U pásma 3 má výplň vlastnosti jílo-

vité zeminy s úlomky. 
V obr. 3 jsou vykreslená nekterá 

z vypočtených posunutí bodu masívu 
pri myšleném zvýšení tíhy o 5 ",,. Uka

zuje sa, že opét jde o prípad, kdy pŕe

místéní sméŕují strmé do masivu a ne 
ze svahu ven. Pri tom vypočtený souči

nitel bezpečnosti podel horní plochy 4 je 

2.46. podel spodní plochy 4 je 2.92 
podel plochy 3 je 1.34. Sovétskými 
znalci požadovaný součinitel byl 1.3. 

Zdá se. že i tento nález vhodné do

plňuje vyše uvedené meze: 2 pro jíly, 
1.5 pro svahy s jílem. ale prevažné 
s polohami štérku. a konečné 1.3 pro 
skalní horniny. 

Recenzoval O. Ťavoda 

R E C E N Z I A 

N. L. D o b r e c o v : Vvedcnije v globafnuju 
petrologiju 

Sibírska filiálka vydavateľstva Náuka v No
vosibirsku vydala v polovici roka 1980 knihu 
vedúceho predstaviteľa modernej sovietskej 
petrologickej školy. 

Nikolaj L. Dobrecov, nositeľ Leninovej ceny 
za vedu, autor, spoluautor a spolueditor mno
hých moderných monografií a syntetických 
prác (N. L. Dobrecov — V. V. Reverdatto — 
V. S. Sobolev et al.: Faciji metamorfizma. 
1970: N. L. Dobrecov — V. S. Sobolev — 
E. N. Ušakova: Teoretičeskije osnovy meta
morfizma, 1974; N. L. Dobrecov et al.: Prob
lémy petrologiji zemnoj kôry i verchnej 
mantii. 1976; V. S. Sobolev — N. V. Dobre
cov — N. V. Sobolev: Glubinnyje ksenolity 
i verchnaja mantija, 1975; A. F. Belousov — 
N. L. Dobrecov — T. A. Dodonova et al.: 
Vulkaničeskije associjacii dokembrija Uralo
Mongolskoj provincii. 1976 a mnoho dalších 
prác základného významu), vo svojom naj
novšom diele rieši globálne problémy petro
logickými metódami či z aspektov petrológie. 
Petrológiu pritom definuje ako ,,... teoretické 
zovšeobecnenie údajov o zložení, stavbe a vý
voji Zeme (najmä jej tektonosféry) a planét 
zemskej skupiny." 

Recenzovaná publikácia má 5 základných 
kapitol. V prvej autor zhŕňa a zovšeobecňuje 
poznatky o zložení slnečného systému a ana
lyzuje rozličné modely agregácie zemskej 
hmoty. Dospel k záveru, že najpravdepo
dobnejšia je predstava o pôvodne žeravom 
charaktere Zeme a opodstatnenosti úvah 
o jej zložení blízkom uhlíkatým achondritom. 
V druhej kapitole preberá súčasné poznatky 
o ..vrstvovej" stavbe Zeme. problémy gravi
tačnej diferenciácie a geochemickej evolúcie 
Zeme. Z hľadiska riešenia konkrétnych úloh 
spätých s výskumom istého územia sú naj
dôležitejšie kapitoly 4 a 5. Obsahujú rozbor 
problematiky spätosti geodynamických a pe
trogenetických procesov, problémy formovania 

kôry kontinentálneho (s osobitným zreteľom 
na vznik granitov) a oceanického typu (naj
mä s ohľadom na problematiku ofiolitov, 
formovanie oceanickej kôry a problémy ak
tívnych zón zemskej kôry). Ako sám autor 
v úvode uvádza, ide o výber niektorých prob
lémov globálneho petrolo^ického charakteru. 
Preto v práci nemožno hľadaf návod na rie
šenie konkrétnych problémov malých území 
či špecifických problémov stavby alpinotyp
ných pohorí. 

V publikácii je napriek tomu množstvo 
námetov najmä pre prácu petrológov. ale aj 
geofyzikov či geológov tektonikov, ktorí sa 
zaoberajú najmä štúdiom eruptívnych a me
tamorfovaných komplexov. Rozsah našej re
cenzie nedovoľuje vyzdvihovať ten či onen 
aspekt či náhľad autora, resp. jeho prístup 
k riešeniu problematiky. Obmedzíme sa iba 
na konštatovanie, že sa v nej definujú aj nie
ktoré nové pojmy súvisiace s procesmi 
v spodnej časti kôry. resp. vo vrchnom plášti 
napr. paratexia (proces ..presakovania" tave
niny cez nepretavenú časť plášťa a spodnej 
kôry) a iné. 

Je prirodzené, že pri pozornom preštudo
vaní obsiahleho materiálu spracovaného na 
malej ploche 182 strán knihy môže čitateľ 
kdetu nájsť aj niektoré nepresné či disku
tabilné formulácie, príp. môže mať námietky 
voči niektorým ..preplneným" diagramom, 
v ktorých sa pre množstvo údajov ťažko 
orientovať a pod. Ale drobné nedôslednosti 
nijako neznižujú veľmi dobrý dojem z recen
zovanej publikácie, ktorá nesporne vhodne 
vypĺňa citeľnú medzeru v petrologickej lite
ratúre. 

Záverom vyslovujeme želanie, aby sa kni
ha N. L. Dobrecova dostala aj na náš trh 
a aby si čo najviac záujemcov o globálne pet
rologické problémy našlo čas preštudovať si 
ju. Problematika, ktorú publikácia obsahuje, 
i jej interpretácia si to plne zaslúžia. 

D. Hovorka 


