
362 Mineralia slov., 15, 2983 

R E C E N Z I A 

K. R. C l a y — N. J. P r i c e (eds.): Thrust 
and Nappe Tectonics. 1st ed. Oxford, Black-
well Sci. Publ., 1981, 539 p. 

Zborník 44 referátov z medzinárodnej kon
ferencie o násunovej a pn'krovovej tektoni
ke, ktorá sa konala roku 1979 v Oxforde, 
nesporne patrí medzi základné diela o prob
lematike stavby orogénnych zón. Skromná 
poznámka editorov, že zborník nie je učeb
nicou ani encyklopedicky nepokrýva celú 
problematiku, nič nemení na fakte, že sa 
v štyroch tematicky pestrých kapitolách na 
príklade niektorých úsekov orogénnych zón 
zo všetkých kontinentov analyticky demon
štrujú súčasné problémy ich tektoniky, azda 
úplná škála metodicky rozdielnych prístupov 
k riešeniu ich stavby, ako aj základné ter
minologické otázky, najmä kompresívnych 
štruktúr. 

Sympatickým počinom vydavateľov zborní
ka je mimoriadne starostlivo spracovaná 
úvodná kapitola, v ktorej výstižne synteti
zujú názory účastníkov konferencie na také 
zásadné otázky násunovej a pn'krovovej tek
toniky, ako je mechanizmus vzniku týchto 
štruktúr, fyzikálne parametre plôch odliepa
nia a sunutia, veľkosť a tvar sunutých jed
notiek, niektoré problémy vrásových príkro
vov aj vzťahov fundamentu a obalu príkro
vových telies. 

Jeden zo zámerov konferencie definovať 
najdôležitejšie štruktúry orogénnych zón 
vyústil do obsiahlej diskusie, z ktorej vyplý
va, že aj definície takých, na prvý pohľad 
..bezproblémových", štruktúr, ako je príkro
vová plocha, kryhový príkrov, vrásový prí
krov, sa môžu širšie akceptovať iba vtedy, 
ak sa formulujú vo všeobecnej rovine, naj
mä bez parametrov úklonu a minimálnych 
(napr. 5 km pri príkrovoch) amplitúd. Vzhľa
dom na centrálnokarpatské pomery sa pri 
návrhoch definícií ďalších štruktúr žiada 
upozorniť aspoň na kompresívne plochy typu 
tectonic slides (D. Hutton), t. j . na typicky 
synmetamorfné zlomy. Tieto zlomy vystu
pujú v zónach penetratívnej (klivážovej) de
formácie rovnakého veku a spravidla repre
zentujú kulminačné prejavy príslušného de
formačného štádia. Zvyčajne vznikajú na 
styku jednotiek s kontrastnou kompetenciou, 
ale môžu mať rozdielne priestorové aj kine

matické vzťahy k základným štruktúram re
giónu. 

V prvej kapitole publikácie sú príspevky 
testujúce súčasné modely vzniku kontrakč
ných štruktúr vrásnených zón z hľadiska 
mechaniky hornín, ich geoštruktúrnej pozí
cie v rámci zóny, resp. obidvoch faktorov. 
Názory na podiel napr. gravitačného sklza
vania pri tvorbe väčšiny násunov a príkro
vov sú nejednotné (cf. napr. Bally, Graham, 
resp. Cooper). 

Druhá kapitola zborníka je venovaná naj
mä petrotektonickým štúdiám tektonitov 
kontrakčných štruktúr. Prináša podnetné in
formácie o interpretačných možnostiach vy
užitia klasických výstupov tejto metodiky od 
genetických podmienok formovania drob
ných štruktúr po exaktné posúdenie dĺžky 
transportu príkrovu v závislosti od veľkosti 
napätia a hrúbky sunutého komplexu 
(Boullier — Quernandel). Nesporne zaují
mavým prístupom je aj stanovovanie suk
cesie a veľkosti vertikálnych a horizon
tálnych pohybov podfa K/Ar údajov z tek
tonitov alpínskehd zlomu N. Zélandu. Iste 
by bolo užitočné konfrontovať túto metodiku 
s výsledkami fission track z apatitov (Kráľ, 
1982). 

V prvej časti rozsahovo najobšírnejšej ka
pitoly Režimy násunov a príkrovov sa ana
lyzujú problémy stavby európskych kaledo
níd, švajčiarskych a francúzskych alpíd, zá
padného úseku európskych variscíd a ázij
skej časti tetýdnej zóny. Chýbajú (ako sme 
si už zvykli a čo nemožno zazlievať edito
rom) údaje z Karpát, ale aj z Východných 
Álp. Druhá časť tejto kapitoly je venovaná 
vrásovým zónam amerického kontinentu. 

V reprezentatívne upravenom zborníku 
ukončenom vecným registrom nájde čitateľ 
okrem najnovších informácii o tektonike 
klasických oblastí orogénnych zón aj rad 
podnetov a metodických prístupov na rieše
nie konkrétnych štruktúrnych problémov 
v ktoromkoľvek úseku Západných Karpát 
s vývojom vrásových a príkrovových štruk
túr. Recenzovanú publikáciu odporúčame 
najmä do pozornosti tým pracovníkom, ktorí 
sa zaoberajú stavbou Centrálnych a flyšo
vých Karpát. 

Stanislav Jacko 


