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tických surovín stanovené štátnou normou, akú platí 
pre triedenie vápencov podľa CSN 72 1217 — Vápe

nec — akosť. Sú iba podnikové normy a technické 
podmienky, ktorými sa doteraz najčastejšie hodnotia 
vlastnosti dolomitu. Výnimkou je štátna norma ČSN 
72 1475 — Dolomitové kamenivo do betónu, platná 
od 1. 7. 1974. 
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Pokračovanie zo s. 53H 

Spodnomiocénne obdobie sa vyznačovalo najprv vráso

vonásunovou a prešmykovou tektonikou, neskôr horizon

lálnvmi posunmi s hlavnou kompresnou zložkou napätia 
smeru SZ—JV. V strednom miocéne sa uplatnili výrazné 
horizontálne posuny s hlavnou kompresnou zložkou orien

tovanou na SV—JŽ. Počas vrchného miocénu a v pliocene 
dominovala extenzívna tektonika s osou maximálnej exten

zie smeru SV—JZ. 

R . M e 1 k a : Analýza konečnej deformácie stredočeskej 
strižnej zóny na základe magnetickej anizotropie 

Na deformačnú analýzu kambna a proterozoika časti jv. 
krídla Barrandienu sa použili údaje z merania obliakov 
konglomerátov. Ďalšie údaje boli získané na základe kvan

titatívnej korelácie anizotropie magnetickej susceptibility 
s veľkosťou deformácie. Výsledky analýzy ukazujú, že 
deformácia študovaného územia mala charakter jednodu

chého strihu so subhorizontálnou extenziou v smere 
SV—JZ. korá zodpovedá hercýnskemu pravostrannému 
posunu pozdĺž stredočeskej strižnej zóny. 

M L o b k o w i c z : Nízkoteplotná strižná deformácia 
v granitoidoch na príklade dyjského masívu a durbachitov 
strcdočeského plutónu 

Na základe mezoštruktúrnvch a mikroštruktúrnych úda

jov a meraní prednostnej orientácie osí c kremeňa sa zistilo, 
že deformácia granitoidov dyjského masívu prechádza 
v smere od SZ na JV od jednoosovej extenzie k plošnej 
deformácii a vo východnej časti postupne celkom mizne. 
Smerom na J V. t. j . do tektonického podložia, sa kontinuál

ne znižujú teplotné podnuenky — pri západnom okraji sa 
deformácia prejavuje silnou rekryštalízáciou a vznikom 
úzkych prolátnych mylonitových zón. v strednej časti 
vznikom diskrétnych foliačných plôch, medzi ktorými je 
deformácia slabá, a pri východnom okraji sú hojné klzné 
plochv pokryté výraznými chloritovými alebo kremcnnými 

striáciami dokladom nízkych teplôt deformácie. Na základe 
asymetrických štruktúr, prednostnej orientácie osí c kreme

ňa a analýzy klzných plôch sa zistil hlavný smer tektonické

ho transportu ako sv. bez závislosti od teplotných podmie

nok deformácie. Durbachity typu Čertovo bremeno pri jv. 
okraji stredočeského plutónu sú postihnuté strižnou defor

máciou prejavujúcou sa prítomnosťou hojných klzných 
plôch so striáciami. deformáciou a prednostnou orientáciou 
živcových výrastlíc a čiastočným usporiadaním vnútornej 
stavby. Pri sledovaní ukazovateľov S—C sa zistil poklesový 
charakter deformácie so smerom transportu na SZ. 

K. S c h u l m a n n . Kinematika variskej strižnej deformá

cie v moldanuhiku jz. Moravy 

V moldanubickom polymetamorfnom komplexe sa rozli

šujú dve deformačné fázy. Prvá fáza sa stotožňuje 
s duktilným násunom na JV počas variskej kompresie 
spojeným s vysokotlakovými a vysokoteplotnými metamor

fnými podmienkami. Táto fáza bola príčinou zhrubnutia 
kôry a regionálnej anatexie. Deformačná fáza Dj. postihu

júca aj migmatitový komplex, je charakterizovaná exten

ziou v smere SSV—JJZ s prevládajúcim zmyslom transpor

tu na SSV a je spojená s vývojom divergentných strižných 
zón. Pre túto fázu je typická stredne teplotná a stredne 
tlaková metamorfóza plynulé prechádzajúca do nízkotep

lotných a nízkotlakových podmienok, súvisiacich so vzni

kom krehkých štruktúr poklesového charakteru. 

A. K 11 n e c : K tvorbe anomálií stavby Nízkych Tatier 

Niektoré rysy poukazujú že Nízke Tatry tvorí niekoľko 
zostáv, ktoré sa pôvodne vyvíjali oddelene a tektonicky sa 
zblížili v alpinskom období. 

Dominujúcu úlohu hrá jasenská zostava. Ide o vysoko 
premenené predpaleozoické metamorfity (90 %) a do nich 
zavrásnené slabo metamorfované paleozoické a mezozoic
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