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R E C E N Z I A 

Atlas geologiczny podloza krystalicznego pol-
skiej czcnsci platformy wschodnioeuropcjskiej. 
Wydawnictwa geologiczne, Warszawa 1982. 
24 str., 24 tabuli. 

Polská produkce geologických publikací je 
v celém svété dobre známa častým vydáva
ním geologických atlasu, z nichž zejména 
soubory paleogeografických map dosáhly 
značného véhlasu. Do této ediční politiky 
spadá i nové významné mapové dílo, veno
vané krystalinickému fundamentu východo
evropské platformy v severovýchodním Pol
sku, které vyšlo pod vedeckou redakcí S. Ku
bickiho a W. Ryky. Soubor vydaných map 
je reprezentativním pŕíspévkem polské geoló
gie k Mezinárodnímu programu geologických 
korelací (UNESCO. IUGS) a závažným meto
dickým pŕíspévkem k výzkumu zakrytých 
oblastí a hlubších častí zemské kúry. 

Atlas 24 geologických, geoťyzikálních a dal
ších speciálních map je sestaven podlé dlou
holetého vrtného prúzkumu zakryté časti 
platformy, zahájeného v r. 1954, pŕičemž 
bylo do r. 1980 provedeno pŕes 200 vrtu, do
sahuj ících hloubek až pŕes 5000 m. 

Po úvodní mape výskytu prekambria 
v Evropé (1 : 14 mil.), nasleduje nékolik map 
podrobnejších méŕítek, které jsou téžištém 
díla. Jsou to zejména dvé mapy v merítku 
1 : 500 000 — litologická mapa krystalinického 
fundamentu a štruktúrne tektonická mapa 
fundamentu. Na této mape je znázornén 
isohypsami též povrch reliéfu fundamentu. 
Již to. že v základní geologické mape rozli
šuje legenda 44 typu hornin, ukazuje na po
drobnost zpracování. Doplnék k témto ma
pám predstavuj í dal.ší tri listy s geologic
kými mapami nékterých detailnéji prozkou
maných oblastí v merítku 1 :200 000 až 
1 : 100 000 s geologickými rezy. Jde o po
zoruhodné a ložiskové perspektívni úseky 
fundamentu, bázickou intruzi Suwalki. alka
lický intruzívní komplex Elk a strední část 
podlanského metamorfního komplexu. 

Ďalší součást atlasu tvorí soubor map 
v merítku 1 :2 mil. Geofyzikálni data jsou 
prezentovaná v mape hloubky povrchu Moho 
(s interpretovaným profilem HSS VII), mape 
povrchu konsolidovaného podloží, magnetické 
mape (zahrnuje celé Polsko), mape tepelného 
toku a mape teplôt na povrchu krystalinika. 

Dále je do díla zarazená mapa štruktúrne 
tektonických jednotek, litostratigrafických 
jednotek, geochronologická mapa (s daty zís
kanými metódou K/Ar), mapa termometrická, 
udávající podmínky teploty metamorfózy 
krystalinických komplexu, mapa magmatic
kých hornin, mapa metamorfní, mapa rege
nerace v gothském orogenu, dvé mapy che
mického složení hornín, mapa metalogentic
ká, mapa kúry zvetrávaní a mapa bazál
ních hornin sedimentárního pokryvu krys
talinického fundamentu. Interpretační mapa 
satelitních snímku s vyznačením hlav
ních fotolineamentú a kruhových štruk
túr a vymezením bloku s odlišnou fotogeolo
gickou štruktúrou uzavírá mapovou část díla. 
V stručné recenzi není možno podrobnéji 
hodnotit jednotlivé mapy, i když nékteré 
z nich by zasloužily hlubši rozbor. Pocho
pitelné není stavba fundamentu vyjadrená 
všude se stejnou presností, nejlépe jsou 
zpracovány časti platformy ležící v menších 
hloubkách, zatímco informace o nejhlubši 
časti fundamentu podel TeisseyrovyTorn
quistovy linie, kde fundament je pohroužen 
do hloubek až 6—7 tisíc metru (místy i pŕes 
9000 m) jsou podstatné schematičtéjší a pre
važné interpretačního rázu. Též nékteré 
mapy, kde je shrnuto pomerné málo objek
tivních informací (napr. termometrická. che
mického složení), nelze považovat za naprosto 
nezbytné — účelnejší by byla prezentace t í
hových méŕení v nékteré zjednodušené nebo 
odvozené forme, která by umožnila publi
kaci. 

Vysvétlující text s obsáhlým anglickým a 
ruským resume, které plné dostačuje pro 
podrobné štúdium map i geologického roz
členení fundamentu, je doprovázen radou 
tabulek a pŕehledem štruktúrne faciálniho a 
litostratigrafického rozdelení krystalinika a 
radou dalších faktických informací (obsahy 
rúzných prvku, zastoupení jednotlivých typu 
hornin v krystaliniku, prúmérné složení krys
talinika i jeho jednotlivých komplexu apod.). 

Geologický atlas krystalinika zakryté pol
ské časti východoevropské platformy je vý
znamné dílo, které obohacuje svetovou geo
logickou literatúru a nemélo by chybét 
v žádné geologické knihovne. Je nepostra
datelný pro všechny, kdo se zabývaji výzku
mem hlubinné stavby, a vzorné reprezentuje 
polskou geológii na mezinárodních poli. 

A. Dudek a L. Kopecký sen. 


