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marginal zone. Its maximal thicknesses are in 
the transitional zone with big effusions of 
intermediate volcanites. Towards the central 
zone volcanites are substituted by volcano
elastics and sediments. 

The lower part of the Nová Ves formation 
is formed by Strážanský kopec Mt. conglo
merates with pebbles of rhyolites. Fine 
grained sediments to shales with different 
content of sulphates and halite are typical 
for the upper part of this formation. Layers 
of cell carbonates (rauwackes) are often 
present in the overlying rocks. 

The thickness of the Krompachy Group is 

variable, it depends on its position in the 
original sedimentation area. The thickness 
gradually increases towards the central zone 
from 100—200 m to 2,500 m. 

The age of some beds is proved by pa
leontology, palynology and by isotopic analyses 
of Umineralization. 

The sedimentation had mainly continental 
character, in the end with the transition to 
the continentallagoonary to lagoonary cha
racter. Erosion and transport took place in 
arid climate, sedimentation took place under 
oxidationreduction, less reduction condi
tions. 
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Významné dielo československej geológie 
Geologická stavba československých Karpát, 
I. predstavuje nové a moderné prehodnotenie 
poznatkov o geológii karpatského segmentu 
alpíd. Nie je to iba koncepcia stavby Karpát, 
ale aj jej analýza, pretože v knihe je neoby
čajne veľa faktologického materiálu, ktorý 
slúži na vyvodzovanie rôznych úvah a tvor
bu geologických modelov. Táto vlastnosť za
raďuje knihu medzi „knihy pre všetkých geo
lógov", pre tých, ktorí hľadajú detaily, ako aj 
pre tých, ktorí vytvárajú syntézy a korelácie. 

Už v prvých vetách predslovu sa uvádza, že 
prehodnotenie stavby Západných Karpát si 
vyžiadal aj nástup novej teórie — globálnej 
tektoniky. Práca nepredstavuje jednoduchú 
aplikáciu postulátov platňovej tektoniky. Je 
to skôr využitie princípov tak platňovej tek
toniky, ako aj geosynklinálnej teórie, a to 
podľa prevládajúceho množstva údajov pre 
niektorú z nich. Dá sa to hodnotiť ako „zmie
renie" obidvoch koncepcií alebo uvážený pre
chod na prehodnotenie stavby Západných 
Karpát z pohľadu platňovej tektoniky. Vy
svetlenie takéhoto postoja je na mnohých 
miestach knihy — v paleoalpínskom, najmä 
v predmezozoickom období nemáme dosť jed
noznačných dôkazov o existencii bazénov 
s oceanickou kôrou, o subdukčných procesoch 
a následných geotektonických udalostiach. 
V paleozoiku gemerika považujú rozliční au
tori fylitovodiabázový rakovecký komplex 
buď za ofiolitovú suitu oceanického bazénu 
alebo iba za typ vulkanitov ostrovných oblú

kov, resp. zaoblúkových bazénov. V komple
xoch kryštalinika je ešte ťažšie zaujať stano
visko k tejto problematike. Bázické a ultrabá
zické sekvencie, ako aj rádiolarity v mezo
zoických súboroch naznačujú tak prítomnosť 
riftogénneho vývoja, ako aj sedimentačný 
žľab (trog) s oceanickou, resp. paraoceanickou 
kúrou (najmä žľab váhika, ako aj bukkský, 
meliatsky a beskydský žľab). Podrobnejšia 
konfrontácia s existujúcimi platňovotektonic
kými modelmi Západných Karpát, resp. Kar
pát iných autorov by bola tento problém bliž
šie objasnila, čím by čitateľ dostal komplex
nejší obraz o zložitosti uplatnenia tejto 
problematiky, resp. o dôsledkoch jej použitia 
„za každú cenu" na vysvetľovanie vývoja 
a stavby Karpát. Na druhej strane akademik 
Maheľ považuje v celej svojej koncepcii typ 
kôry a jej dynamiku za určujúci fenomén fa
ciálneho, magmatického a metamorfného vý
voja, ovplyvňujúci aj tektonický typ defor
mácií. Teda geotektonické pozadie vývojových 
etáp Západných Karpát je silne platňovotek
tonické. 

S vyššie uvedeným súvisí aj tektonická in
terpretácia. Čitateľ je takmer ponechaný na 
vlastný úsudok o existencii príkrovovej, resp. 
prešmykovopríkrovovej stavby v kryštalinic
kopaleozoických jednotkách Západných Kar
pát. Prezentuje sa tak mobilistické, ako aj 
statické poňatie stavby tých istých regiónov, 
pričom miestami (gemerikum a i.) autor 
predložil vlastnú — prechodnú interpretáciu 
tektonickej stavby. 

V knihe sa podstatne väčší význam ako 
predtým prikladá variským tektonickým uda
lostiam, možnostiam existencie variských prí
krovov, ale predovšetkým procesom graniti
zácie. 
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Súčasný tektonický obraz stavby Západných 
Karpát je, pochopiteľne, predovšetkým alpín
sky, čo je v knihe jednoznačne dokumento
vané. 

V diele (venovanom paleoalpínskym jednot
kám) sa opisujú všetky kryštalinické oblasti 
včítane gemerika. Gemerikum je spracované 
najkompletnejšie, zohľadňuje sa tak jeho 
tektonické postavenie v rámci Karpát, tekto
nický vývoj a ďalšie udalosti, ktoré vytvárajú 
súčasný obraz gemerika. Je nepochybné, že 
snahou autora bolo spracovať všetky oblasti 
na rovnakej úrovni, ale nedovolil mu to veľ
mi rozdielny stav poznania najmä kryštali
nika jadrových pohorí, ktorých intenzívne 
štúdium prebieha len v ostatných rokoch. 
Preto je petrológia kryštalinických komplexov 
spracovaná viac petrografickodeskriptívnou 
formou. Nedoriešeným problémom ostal vek 
kryštalinika, pre ktorý chýbajú spoľahlivé 
izotopické veky. Z toho pramení už tradu
júce sa hodnotenie, že vyššie metamorfované 
komplexy by mohli byt proterozoické a menej 
metamorfované zas staropaleozoické. Je to 
však nepresvedčivé a málo pravdepodobné. 
Prospeli by aj litostratigrafické kolónky kryš
talinických sekvencií. 

Rozsah knihy ako vysokoškolskej učebnice 
je značný, a teda pre menej náročných štu
dentov asi menej príťažlivý, najmä ak k tomu 
pripočítame aj pripravovaný druhý diel — 
Neoalpínske jednotky. Avšak veľké množstvo 
ilustrácií robí knihu tzv. ľahko čitateľnou 
a z pedagogického aspektu príťažlivou. Viac
variantnosť interpretácie litostratigraťie, stav
by a pod. umožní študentom získať širší obraz 
o danom území, naučí ich logicky uvažovať 
o vierohodnosti tejktorej interpretácie a na
koniec študent nebude mat iba knihu, ale 
vedľa seba aj vysokoškolského učiteľa, ktorý 
ho bude správne usmerňovať. 

Za veľmi vhodné sa považuje rozdelenie 
diela do dvoch častí, a to na geotektonickú 

(so základným prehľadom o tektonickom vý
voji Západných Karpát a ich. vzťahu k oko
litým jednotkám alpínskej sústavy), ktorá je 
úvodom k lepšiemu pochopeniu druhej — re
regionálnogeologickej časti. V nej nájdeme 
systematický opis jednotiek kryštalinika, pa
leozoika a mezozoika podľa tektonických jed
notiek (vnútorné Karpaty, centrálne Karpa
ty — gemerikum, veporikum, jadrové poho
ria). Ďalším kladom knihy je využívanie po
znatkov širokého okruhu geológov — znalcov 
jednotlivých území a problematík, ako aj sil
ný dôraz na graťické vyjadrenie predstáv, 
najmä tektonických interpretácií, ale aj na 
znázornenie litostratigrafických sledov a ďal
ších údajov. Z toho si čitateľ môže urobiť nie
len predstavu, na akých údajoch sa zakladajú 
interpretácie, ale s postupne sa zvyšujúcou 
znalosťou geologickej problematiky môžu byť 
tieto údaje bázou pre reinterpretáciu a ak
tualizáciu. 

Pre svoj nepochybné veľký význam by si 
kniha vyžadovala aj zodpovedajúcu, t. j . lepšiu 
grafickú úpravu, najmä ilustrácií, ale aj dô
slednejšiu korektúru, pretože v knihe ostali 
nielen tzv. preklepové chyby, ale aj slová 
s nezodpovedajúcim významom. 

Samostatnou stránkou je používaná termi
nológia, najmä litostratigrafická, ktorá nie je 
V súlade so Zásadami čs. litostratigrafickej 
komisie. Dôvody uvádza autor v závere kni
hv, praktický dôsledok toho ťažko predpo
kladať. 

Kniha akademika M. Maheľa Geologická 
stavba československých Karpát je v každom 
smere významným dielom, v ktorom každý 
nájde poučenie, námet nielen do diskusie, ale 
aj na ďalšiu tvorivú prácu. Nájdu sa aj úda
je, ktoré možno opačne interpretovať, ale 
v ktorej knihe to nie je? Recenzovaná kniha 
patri nielen do regálov knižníc, ale aj na pra
covný stôl každého geológa ako základná li
teratúra pre každodennú prácu. 
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