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K R O N I K A 

Naši jubilanti 

Akademik Vladimír Zoubek osemdesiatročný 

Jubileum, akým sú osemdesiatiny (V. Zou
bek sa narodil 23. septembra 1903 v Heŕma
novom Méstci), je vhodnou príležitosťou za
myslieť sa nad prínosom vedca, ktorý takmer 
polstoročia vplýval na vývoj geologického 
myslenia nielen o Českom masíve, ale aj 
o Karpatoch. Je to vzácna príležitosť aj pre
to, že ide o posledného z heroickej skupiny 
českých geológov, ktorej pripadla úloha sfor
movať prvú modernejšiu príkrovovú koncep
ciu stavby Západných Karpát. Navyše posta
venie jubilanta v tejto skupine je osobitné 
vo viacerých smeroch. 

Už v ranom období geologickej činnosti 
pripadla jubilantovi mimoriadne ťažká úlo
ha pracovať v karpatskom kryštaliniku, 
v málo známych útvaroch a s nejasným vzťa
hom k mezozoickým masám. 

Príspevky mladého V. Zoubka (1931a, b), 
v dnes už klasickom zborníku Quide des ex
cursions dans les Carpathes occidentales, 
ktorý vyšiel pod redakciou A. Matej ku a D. 
Andrusova pri príležitosti III. zjazdu Kar
patskobalkánskej asociácie ČSSR, prezradili 
jeho nevšedný talent, všestrannú vedeckú 
prípravu, ale aj vhodné zameranie usmer
nené (velkým „režisérom" prof. dr. Radi
mom Kettnerom) na zložité klúčové terény. 
Také sú práce o exotických obliakoch z kon
glomerátov senónu a paleogénu bradlového 
pásma, ale najmä práca o geológii Vepra 
z okolia Podbrezovej, v ktorej poukázal na 
výrazné uplatnenie sa alpínskej diaforézy 
v zónach severného veporika a preukázal 
koreňové zóny spodného subtatranského 
príkro vu. 

Po desiatich rokoch systematickej práce 

v karpatskom kryštaliniku predložil V. Zou
bek (1936) prvú modernú syntézu, opiera
júcu sa o podrobné geologické mapy z Vep
ra v Nízkych Tatrách a z Malých Karpát, 
ktoré sám zostavil, ale aj o poznatky z ostat
ných jadrových horstiev, čím odstránil za
ostávanie československej geológie v dôleži
tom úseku Karpát. Táto práca a ďalšie z tri
dsiatych rokov sa stali východiskovými pri 
riešení radu závažných otázok, ako je rozsah 
alpínskeho prepracovania kryštalinika, roz
diely v charaktere metamorfizmu jednotli
vých zón, rozdiely v type a rozsahu graniti
zácie, rozloženie koreňových zón pri povrcho
vých príkrovov a ich väzba na jednotlivé 
zóny kryštalinika. 

Osobitne názorne vystihol zonárny charak
ter karpatského kryštalinika vo Vepri vy
členením štyroch základných pásiem — jed
notiek s odlišným typom migmatitov aj me
tamorfitov. Základné závery V. Zoubka 
o členení jednotiek (lubietovské, kraklovské, 
Královej hole a kohútske pásmo s radom 
subpásiem) platia dodnes. 

Prenikol do podstaty veporického. ale aj 
tatrického kryštalinika, a preto mohol nasto
liť rad dodnes živých problémov a zaujať 
k nim stanovisko. Ide napr. o: rozsah dife
renciácie granitoidnej magmy, a to včítane 
gabroidných dioritov v bratislavskom a ďum
bierskom masíve: postavenie porfyrických 
granitov a granodioritov prašivského typu — 
pripisoval im genetickú väzbu s osobitnou 
intrúziou; a význam ortorúl v stavbe meta
morfného plášťa ďumbierskeho masívu. 

Pri stanovovaní veku v podstatnej časti 
kryštalinika zdanlivo podliehal časovým prú
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dom (zaraďoval ho do staršieho paleozoika 
a neskôr do proterozoika). Lenže čas nás aj 
v tomto prípade presviedča o progresívnosti 
prístupu, o potrebe zmien v náhľade na naj
základnejšie otázky dôležité na kryštalizáciu 
novej kvality, nových pohľadov, a to nielen 
na vek horninových komplexov, lež aj pre
javov geologických procesov. 

V. Zoubek venoval osobitnú pozornosť čle
neniu granitoidných komplexov podľa ich 
zloženia, ale aj postavenia. S jeho menom 
sú späté klasické typy, veporský, sihliansky, 
hrončocký, synkinematický typ granitoidov 
Králičky. muránske žuloruly, mikrogranity, 
granitoporfýry a granodioritové porfýry kra
klovského pásma, ale aj bratislavský a 
modranský typ. Cez poznanie odlišností 
týchto a ďalších typov vedie cesta k pocho
peniu zložitosti nielen stavby, ale aj formo
vania kôry s jej odlišnosťami v jednotlivých 
zónach. A smer takej cesty svojimi prácami 
V. Zoubek v karpatskom kryštaliniku vytra
soval. 

V. Zoubek ako jeden z mala chápal kar
patské kryštalinikum ako neoddeliteľnú časť, 
starší, ale obnovený základ alpínskej stavby 
Karpát. Dospel k tomu cez poznanie tekto
nického štýlu kryštalinika s osobitosťami, ale 
aj väzbami k mezozoiku. Vyčlenením viace
rých digitácií v čelovej časti kraklovského 
pásma (Zoubek in Máška — Zoubek, I960) 
i poznaním vrásy Markušky (Zoubek — 
Snopko, 1953) urobil dôležitý krok od au
tochtónneho poňatia veporického kryštalini
ka k novšej koncepcii s príkrivmi. 

Veľkosť V. Zoubka je nielen v tom, že pre
kročil rámec koncepcie svojej generácie a 
postrehol ustrnutosť a priúzkosť jej niekto
rých princípov. Preto sa neskôr zaradil do 
čelného radu stúpencov revízie staršej kon
cepcie (Máška — Zoubek, 1960) hľadaním 
nových typov štruktúrnych fenoménov, ta
kých, akými sú antiklinóriá, synklinóriá. 

Väčšina prác V. Zoubka z Karpát bola 
aspoň predzvesťou čohosi nového, závažného. 

Viaceré práce sa v pravej hodnote ukázali 
až po dlhšom čase. Napr. zistenie glaukofa
nických hornín v súbore exotických zlepen
cov a pestrých žúl v bradlovom pásme na
dobudlo pravý význam až po polstoročí, a to 
vďaka novej globálnej tektonike. 

Vyzdvihnutím dôležitosti epimetamorfných 
sérii v kryštalickom jadre Malých Karpát a 
epimetamorfného typu kryštalinika v pod
loží bradlového pásma (stanoveného z oblia
kového materiálu vrchnokriedového zlepen

ca) pri zonárnej stavbe kryštalinika pripra
vil cestu k poznaniu diferenciácie kôry pri 
formovaní štruktúrnofaciálnej členitosti 
mezozoickej geosynklinály. 

Ako zakladateľská osobnosť sa V. Zoubek 
do histórie karpatskej geológie zapísal die
lom, ktoré nastolilo problémy a dlho bude 
provokovať k odpovedi na rad v každej dobe 
aktuálnych otázok. Táto vzácna jubilantova 
vlastnosť pramení: 

a) Z intímneho, precízneho poznania geo
logickej stavby vo vybraných „kľúčových" 
miestach až po hranicu „splynutia" s tajmi 
prírody. Odrážajú to jeho v mnohom takmer 
nedosiahnuteľné podrobné geologické mapy, 
presné, a hlavne zachycujúce iba ťažko po
stihnuteľné, a predsa významné odlišnosti, 
mapy nabité podnetmi. Územia zložitej stav
by ho priťahovali a mal priam vycibrený cit 
pri ich výbere na detailné spracovanie. 

b) Z kombinácie terénneho a regionálneho 
výskumu s laboratórnym výskumom. Priam 
príkladné je u neho zapojenie petrografie a 
petrológie, neskôr aj štruktúrnej geológie do 
riešenia závažných geologických problémov. 

c) Zo stálej konfrontácie získaných poznat
kov s najnovšími teoretickými prúdmi pri 
spájaní regionálneho výskumu s tematickým. 
Vďaka tomu má v našej karpatskej geológii 
prvenstvo v uplatňovaní iniciálnych aj sub
sekventných vulkanitov ako význačných 
ukazovateľov, smerníkov vývoja a určova
teľov členitosti geosynklinály: členení mag
matitov na vysokoorogénne a postorogénne; 
rozlíšení viacerých typov metamorfitov pri 
osobitnej pozornosti metamorfovanému mezo
zoiku; vyzdvihnutí významu tektonických 
štýlov s vyčlenením hlbinného a povrchové
ho štýlu; upriamení pozornosti na vzťahy 
štruktúrnych fenoménov a zrudnenia; vo 
vyčlenení a zvýraznení významu radu smer
ných zlomov regionálnejšieho významu 
(čertovická, pohorelská, muránska, lubenícka 
línia). 

Význam V. Zoubka ako vedúcej osobnosti 
čs. geológie osobitne výrazne dokladajú geo
logické mapy CSR 1 :200 000. Bol ich hlav
ným iniciátorom, hlavným redaktorom, auto
rom kryštalinika kľúčových listov. Toto veľ
kolepé dielo čs. geológie sa zapísalo zlatými 
písmenami do histórie našej aj európskej 
geológie, a to najmä vďaka metodologickej 
progresívnosti. 

Generálne mapy predstavujú podľa jed
notnej legendy v krátkom časovom úseku 
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priemyselnej škole baníckej a geologickej 
V Spišskej Novej Vsi (1955). 


