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Po práci z roku 1982 na podobné téma vydáva 
profesor University Komenského F. Cech v angličtine, ale 
s širokým slovenským resume knihu podstatné prepracova

nou a doplnenou zvlášté o četné údaje z 27. mezinárodního 
geologického kongresu v roce 1984. Kniha je rozdelená do 
čtyf častí: v prvé. obecné časti se venuje zvlášté endogen

ním procesúm a vzniku pánví. v druhé častí regionálním 
pánvím alpinského pásma v Evropé. tretí část se tyká 
hluboké štruktúry neogenních pánví Západních Karpát 
a v poslední jde o produktívni pánve karpatobalkánského 
regiónu. 

KJadem knihy není jen shromáždčni údaju a hypotéz 
týkajících se vzniku pávni. ale pŕedevším vlastní prístup 
autora k ŕešení dané problematiky. Nepodléhá pŕevládajicí 
predstave, ale vychází z poznatku, které jsou potvrzeny 
geologickými fakty, a leprve ty se pokouší objasnit vlastni

mi hypotézami, zvlášté plášťovým diapirismem. vycházející

mi ze zjišténvch pŕemén termálnich a mechanických proce

su v zemské kuŕe a také úlohy hlubinnvch zlomú. line

amentu a jejich krížení. Ukazuje též sepétí neotektoniky 
v československých západokarpatských pánvích s obdobím 
badenu a vznik zásob uhlovodíku s hranicemi bloku. 

Mezi cenné poznatky Ize zahrnout napr. výklad 
o nemožnosti prohýbání pánví pod vlivem hmoty sedimen

támí výplne, které sa musí hledat v hlubších procesech. 
nebo fakt. že rozhraní tenké a hrubé kúry je dano 
hlubinnými zlomy. Pri prestavbe bloku se mení role 
nižných zlomú. nčkteré z nich strácejí hlubinnou spojitost. 
Vyvrcholení prestavby bloku pŕináši i vyvrcholení vulkanis

mu v pliocénu. Dosavadní poznatky o zlomové stavbe 
a pohybech podel zlomú dosvédčují absolútni prevahu 
vertikálních pohybu. Rozmĺstení uhlovodíkových ložisek 
souvisí se štruktúrni prestavbou, která vyvolala i migraci 
uhlovodíku. 

Mimo vlastní téma je zajímavý výklad, že príčinou 
vrásnéni jsou hlubinné procesy. Dokladá to korelačními 
výzkumv sedimcntárních pánví. periódami subsidence 
a rozvojem vulkanismu. Bohatý obrazový materiál i seznam 
literatúry činí z knihy užitečnou práci nejen pro naftové 
geology a specialisty sedimentárních oblastí, ale i pro 
geology a další odborníky. jako jsou geofyzici a geochemici 
zajímající se o geotektoniku. vulkanismus. regionálni geoló

gii karpatobalkánskou a o teoretickou geológii. 
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