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source of the anomaly might be caused also by Mesozoic 
and Late Paleozoic rocks of the Gemer tectonic unit and 
might even be a product of contact metamorphism of 
Alpine granitoids (Vozárová and Kristin. 1985). 

Finally, the greatest magnetic anomalies of deep sources 

(anomalies 1 and 2 caused by the source at the depth of 2 
to 8 km. anomaly 3 caused by the source at the depth of 1 
to 3 (4) km) are shown in Fig. 4. They are supposed to be 
the most extensive accumulations of magnetic rocks in the 
south-eastern part of the Vepor tectonic unit. 
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Dielo svojím aktuálnym zameraním, zvolenými metóda

mi a predovšetkým dosiahnutými cieľmi citeľne rozširuje 
poznatky v ložiskovej geológii kaolínových nerastných suro

vín. Poukazuje na základné rozmiestnenie produktov kaoli

nizácie rôznej genézy na území Západných Karpát a na 
prítomnosť morfologických a štruktúrnych prostredí, do 
ktorých by sa mohol orientovať ďalší geologický výskum 
a prieskum na objasnenie nových ložísk kaolínových suro

vín. Práca poslúži aj spracovateľským podnikom, predo

všetkým keramickým. Aktuálnosť tejto knihy umocňuje 
najmä skutočnosť, že Západné Karpaty nie sú tradičnou 
oblasťou na využívanie a spracovanie kaolínových surovín. 

Autor \ práci volil komplexný metodický prístup. Ne

obmedzil sa len na laboratórne a kamerálne metódy, ktoré 
samozrejme predstavujú zdroj základných údajov pre ana

lýzu a riešenie problému, ale opieral sa o terénny výskum, 
vrtné a banské práce najmä Geologického prieskumu, š. p.. 
odkiaľ získal množstvo vzoriek potrebných pre takú roz

siahlu analýzu. Na identifikáciu minerálov, riešenie genézy, 
stanovenie minerálneho zloženia ílov. obsahu petrogén

nych kysličníkov, mikroprvkov a pod. využil okrem klasic

kých laboratórnych analytických metód a optických prístro

jov aj rôntgen. transmisný elektrónový mikroskop, scanový 
elektrónový mikroskop a elektrónový mikroanalyzátor. čo 
umožnilo dosiahnuť výsledky na svetovej úrovni. 

Kniha je rozdelená do deviatich hlavných kapitol: 1. 
Zvolené metódy spracovania. 2. Kaolíny Západných Kar

pát a ich klasifikácia. 3. Genéza kaolínových kôr zvetráva

nia Západných Karpát. 4. Genéza hydrotermálnej kaolini

zácie Západných Karpát. 5. Genéza sedimentárnych kaolí

nov Západných Karpát. 6. Distribúcia mikroprvkov 
v kaolínoch Západných Karpát. 7. Geologickoložiskové 
pomery a minerálne zloženie kaolinitových ílov Západných 

Karpát. 8. Vek kaolinizácie v Západných Karpatoch. 9. 
Záver. 

Výsledky práce sa zakladajú na syntéze množstva analy

tických materiálov, demonštrovaných na početných obráz

koch, grafoch, tabuľkách a fotografiách. Najvýznamnejšie 
je vyčlenenie troch samostatných genetických typov ložísk 
kaolínov: zvetrávacie. hydrotermálne a sedimentárne. 
Zvlášť vyčlenil skupinu kaolinitových ílov. Podľa toho je 
rozčlenená aj vlastná práca, tak geologickoložiskové po

mery, ako aj genéza. Zistenie existencie kaolínových kôr vo 
všetkých jednotkách vnútorných Západných Karpát, inten

zívnejšie kaolinizácie v starších útvaroch, zvlášť na meta

rvolitoch gemerika. v okolí lubeníckomargecianskej línie 
a iných oblastiach, predstavujú oporné podklady pre prog

nózne zhodnotenie a vytypovanie najperspektívnejších úze

mí na vyhľadávanie a prieskum. 
Nie menší význam má vyčlenenie časovej postupnosti 

hypergénnej kaolinizácie. najmä v terciérnych útvaroch 
(kišcel — egenburg v Juhoslovenskej kotline, pont 
v Rimavskej a Lučeneckej kotline, pont — ruman vo 
východoslovenskej panve. lutét — priabón a hlavná etapa 
bádenu až pontu). čo pomáha dešifrovať paleogeografické 
podmienky a vytypovať znosové a vynorené časti územia. 
Preukázal sa aj značný význam hydrotermálnej mineralizá

cie. ktorá sa môže využiť nielen pri vyhľadávaní tejto 
suroviny, ale aj ako jeden z vyhľadávacích príznakov, napr. 
ložísk polymetalických rúd. Škoda, že autor nevenoval viac 
pozornosti produktom kaolinizácie vo vulkanitoch Slan

ských vrchov a Vihorlatu, čo však neznižuje význam práce. 
Dostáva sa nám do rúk súborné dielo ložiskovej geológie 

o kaolínoch a kaolinitových íloch Západných Karpát, prvé 
a jedinečné svojho druhu pre skúmanú a spracovanú 
oblasť, ktoré vhodne dopĺňa medzeru v doterajších poznat

koch. Je názorným príkladom úzkeho prepojenia vedy 
s praxou, čo ho robí ešte aktuálnejším. Po knihe siahne 
nielen odborná geologická verejnosť, profesori a študenti 
vysokých škôl geologického, ehemiekotechnologického. 
úpravníckehoči ďalších smerov, ale iste aj mnohí odborníci 
rôznych odvetví spracovateľského priemyslu, v ktorých sa 
kaolín využíva ako základná či vedľajšia surovina. 
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