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Úvodník

Vážení členovia Slovenskej geologickej spoločnosti, vážení sympatizanti a podporovatelia slovenskej geológie.
Máte pred sebou druhé číslo Mente et Malleo (MeM) roku 2017, spravodajcu Slovenskej geologickej spoločnosti.
Čo sme pre Vás pripravili? V reportážnej časti geologických atrakcií zo sveta pokračujeme druhou, záverečnou časťou
cestopisného geologického rozprávania Jozefa Michalíka z jeho ciest po Číne: "Cesta do krajiny Jehol - tajomného sveta operených
drakov". Príbeh nás opäť prenesie do jurského sveta ohromných čínskych paleontologických nálezov celosvetového významu, a to
nielen dinosaurov. "Cestopis" nám priblíži aj bohatú históriu, bežný život a krajinu stále exotickej čínskej krajiny.
Udalosťou roka 2017 pre komunitu geologickej spoločnosti bol Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej
spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti a 18. ročník Česko - Slovensko - Poľskej paleontologickej konferencie vo Vysokých Tatrách v kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Starej Lesnej. Z tohto podujatia Vám prinášame reportáž slovom aj fotografiami.
V ďalšej časti prinášame doplnky abstraktov z prednášok, ktoré odzneli na 15. predvianočnom geologickom seminári Slovenskej
geologickej spoločnosti - Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát, v decembri 2016.
V závere čísla prinášame spoločenskú rubriku: životné jubileá dr. Ruženy Lehotayovej, dr. Milana Hábera a doc. Jána Sotáka,
ale aj pietnu spomienku na doc. Hedvigu Bystrickú.
Milí čitatelia a podporovatelia Mente et Malleo, ďakujeme Vám za Vašu priazeň pri zrode nášho Spravodajcu SGS a veríme,
že tento časopis Vás bude čoraz viac oslovovať. Na tomto mieste - opäť oslovujem Vás čitateľov, prispievateľov.V nových číslach by sme
radi privítali väčší počet Vašich ilustračných fotografií - či už z reportovaných podujatí, prezentovania geologických výsledkov výskumu,
alebo v spoločenskej rubrike venovanej osobnostiam geológie. Umožní nám to ešte viac zatraktívniť grafickú stránku časopisu a vytvoriť
si aj akýsi redakčný "archív".

Vaša redakcia MeM a šéfredaktor
Ján Madarás

Čínsky nefritový drak v cisárskom paláci v Šenjangu 
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 Jozef Michalík

CESTA DO KRAJINY JEHOL - TAJOMNÉHO
SVETA OPERENÝCH DRAKOV
(GEOLOGICKÝ CESTOPIS PO ČÍNE - 2. ČASŤ)
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Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

CESTA DO PROVINCIE LIAONING - ROK 2015
V prvej časti geologického cestopisu sme vás zoznámili s Čínou, ako ju aj dobrodružne zažil Jozef Michalík v roku 2010. Teraz sa v
čase presunieme o päť rokov a predstavíme si čínsku krajinu - fascinujúcu históriu, svetové paleontologické lokality, kontrastný život a
zvyky obyvateľov v mestách a na vidieku v roku 2015...
Po piatich rokoch sa mi podarilo zúčastniť sa na pracovnom
stretnutí projektu IGCP 632 UNESCO (Jurské kontinentálne krízy:
hlavné udalosti vymierania a zmeny prostredia v lakustrinných
ekosystémoch) v Nandžingu a opäť mám možnosť absolvovať cestu
do severovýchodnej čínskej provincie Liaoning s hlavným mestom
Šenjang. Pri prepážke Air China v Nandžingu si moju letenku dlho
obzerali a potom ma poslali do oddelenia "B". Tam mi prevzali kufor, vydali palubný lístok a poslali ma na colnú kontrolu. Colníkom
sa nepozdával môj ruksak. Prezreli batérie fotoaparátu, rozostreli
a zasa zložili dáždnik a vypytovali sa, načo s tým všetkých idem
na severovýchod do Šenjangu. Nakoniec ma poslali na "Gate 28".
To som ešte netušil, že dobrodružstvo len začína. Desať minút po
tom, čo malo začať odbavovanie, letuška oznámila, že meškanie
bude prinajmenšom hodinové, lebo lietadlo neprešlo technickou a
bezpečnostnou kontrolou. Až bude stav vyhovujúci, odletí najprv
do Fušianu, odtiaľ priletí do Nandžingu a konečne bude môcť byť
vypravené do Šenjangu. Nič potešujúce...

sa prekladá na Gate 29". Škrupinky, škrupinky, hýbte sa.... Ďalšia
správa: "boarding time to Shenyang will probably begin at 18.30".
Nezačal. Až o 18.40 začalo odbavovanie, lietadlo vzlietlo o 19.10.
Spoločnosť okolo mňa tvorili zväčša kýchajúci a smrkajúci ľudia.
Nuž, po horúcom lete sa pomaly hlási jeseň...
Po prílete do Šenjangu nás z lietadla vypustili posuvným
koridorom na letiskovú plochu a tam do pristaveného autobusu.
Zvláštna procedúra... Možno pojazdné schody neprešli kontrolou...
Batožinu som si našiel a odtiahol do príletovej haly. Tá bola síce
plná vítajúcich skupiniek s tabuľkami i transparentmi, označenie
"IGCP" však nemal nikto. Ani pred budovou nestál "shuttle bus"
na Univerzitu, ako sľubovali inštrukcie konferenčného cirkulára.
Pusto a prázdno.
Z tmy proti mne vyrazila malá zavalitá teta s otázkou, či hľadám taxi. Vysvetľoval som, že hľadám autobus na
Severovýchodnú Univerzitu, prešla však priamo do útoku: "hľadáte
zbytočne, tu žiaden bus nie je, ani nebude, ale na univerzitu vás zavezieme taxíkom". A už aj zdrapla rukoväť kufra a vliekla ho cez
príjazdovú cestu na parkovisko. Márne som sa rozhliadal, žiaden
autobus skutočne široko-ďaleko nebol. Dohadujúc sa, dorazili
sme k tmavému autíčku a moja batožina už zmizla v jeho kufri.
Snažil som sa vysvetliť, že na univerzitu by mala byť zabezpečená
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O hodinu správu potvrdil letiskový rozhlas "we are regret
to announce you that aircraft 25272 34726 to Shenyang will be
delayed". A hlásenia pokračujú "lietadlo do Urumči poletí o hodinu
neskôr, odlet nebude z Gate 18, ale Gate 40", "cestujúcim z letu
CN 1804 9640 s poľutovaním oznamujeme, že ich odlet z Gate 15

Severovýchodná univerzita v osemmiliónovom meste Šenjang

-4-

pravidelná doprava a ukazoval som cirkulár s tabuľkou odjazdov
autobusu. Schmatla ho, usadila sa na predné sedadlo a dohadovala sa so šoférom (očividne synom) o ceste na Severovýchodnú
Univerzitu a o hoteli, ktorý bol v cirkulári vyobrazený. Taxík sa
pohol a mama, taxidispečérka a manažérka taxifirmy v jednej
osobe vyhlásila: "to bude za dvesto juanov". Povedal som, že mám
len nezamenené eurá. Zamyslela sa a päťdesiatku, ktorú som
ukazoval, zdrapla so slovami: "bude to tak dobré?" Narýchlo som
prepočítaval eurá na juany a tvrdil som, že mi potom musia vrátiť
sto päťdesiat juanov. "Akých sto päťdesiat? Povedala som, že to
bude za tristo, nie za dvesto!" Vzala synovi peňaženku a podávala
mi tridsať juanov. Zároveň na maličkom terminále vytlačila potvrdenku na tristo juanov. Neprijal som výdaj a žiadal som, aby mi
vrátila peniaze, že si ich zamením v hoteli a zaplatím im v juanoch.
To ju rozčúlilo a spustila, že ponúka úplne najlepšiu cenu a že si
nemôžu dovoliť čakať na zmenáreň, kým im bude utekať kšeft.
Ponúkla ďalších desať juanov, ktoré som tiež neprijal. Vytlačila
teda ďalšiu potvrdenku na 350 juanov a podávala mi ju spolu
s štyridsiatimi juanmi v bankovkách. Medzitým sme zastali pred
sedemnásťposchodovým hotelom Northeastern Univerzity. Neviem, buď som nemožný zjednávač, alebo som bol príliš unavený
z celodennej dobrodružnej cesty, veď do polnoci už veľa nechýbalo. Jednoducho, už sa mi nechcelo hádať sa o ďalšie výdavky za
stojné, kapituloval som, vzal som potvrdenku a bankovky a odtia-

hol s kufrom do recepčnej haly. Jedno mi bolo jasné: cenu taxíka
som preplatil niekoľkonásobne...
Hneď vo vchode ma uvítala ma štíhla dievčina s tvárou
poďobanou od akné, predstavila sa ako Guo Rong Rong a uviedla ma k dlhému pultu, za ktorým sedelo pol tucta mládežníkov.
Začali si ma podávať: registrácia, registrácia fieldtripu, stravné,
pobyt, prihlasovací formulár a ďalšie formuláre, podpisy a platby.
Platbu kartou terminál neprijal, prišlo na prepočítavanie eur na
juany (tentoraz však pri svetle a seriózne). Alternatívou bol ešte
hotelový terminál. Recepčné (pre istotu dve) však hneď vyhlásili,
že tisícku vymeniť nemôžu, lebo to presahuje ich celodenný limit
devíz. Rong Rong uvažovala, že by som mal predsa len ešte raz
skúsiť kreditnú kartu, tento raz cez hotelový terminál. Po treťom
neúspešnom pokuse však uzavrela, že treba skúsiť šťastie cez deň
v niektorej z bánk v meste. Vrátil som sa k registrácii, kde medzitým
spočítali, že mám zaplatiť celkom 965 eur a že zatiaľ dajú hotelu
zálohu na poplatok, ktorý vyrovnám po výbere v banke - zajtra
a či pozajtra. Bolo pred dvanástou hodinou a už nielen registrátori
mali toho na dnes dosť. Dostal som izbu číslo 1308 - na trinástom
poschodí. Takže fámy o tom, že Číňania si potrpia na kabalistiku
a číslo štyri a trinásť v poradí radšej vynechávajú, prípadne namiesto neho napíšu "12A", nemožno brať celkom doslova... Rong
Rong ma odprevadila k výťahu a bola by sa snažila aj odniesť mi
kufor až po izbu, poslednú na chodbe. Dobrú noc - wá n´án!

Ráno 12. septembra som sa prebudil na širokej posteli vo
velikánskej luxusne zariadenej izbe. Som v severovýchodnom
kúte obrovskej Číny, v provincii Liaoning, hlavnom meste Šenjang.
Z geografického pohľadu - severnú hranicu tvorí provincia Vnútorné Mongolsko a na juhu je hranica so Severnou Kóreou...
Kúpeľňa je veľká, ale vstup je skomplikovaný dverami, ktoré sa
otvárajú dovnútra. Sprchový kút je od spálne oddelený sklenenou
stenou, možno skôr javisko pre súkromnú erotickú show dovolenkujúcich párov? Vetranie v kúpeľni však nie je až tak skvelé, ako
by sa dalo čakať podľa ceny... Raňajky sú na prízemí v hotelovej
reštaurácii v krásnom prostredí, kvalitné a s bohatým výberom (aj
dobrá káva, mlieko a ovsené vločky).

sa uzimený študent, či študentka s vlajočkou IGCP Projektu 632
(je sotva trinásť stupňov a mrholí) ukazuje cestu a prihovára sa
lepšou, či horšou angličtinou "this is the right way to the Conference, Sir !". Jedno zo stojacich áut - je to Toyota (tu už nie sú len
elektromobily ako v Nandžingu), má poznávaciu značku AHOJ 56.
Tak teda - ahoj...

Areál Severovýchodnej Univerzity síce nie je taký výstavný
ako v Nandžingu, ale pekný, zelený a udržiavaný. Cesta na konferenciu vedie asi kilometer naprieč parkom a trávnikom s maketou
kozmickej rakety uprostred. Nemožno nenájsť cestu: na každej
zatáčke je papierová smerovka, na každej križovatke stojí a chúli

A-HOJ pred univerzitou a hneď vedľa červená česká ŠKODA. Svet je malý....
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SEVEROVÝCHODNÁ UNIVERZITA V ŠENJANGU

Prednášky sa konali v jednoposchodovej budove až na
opačnom konci areálu. Len čo som odprednášal svoj príspevok,
prišla Rong Rong a oznámila, že sa prihlásil dobrovoľník, ktorý ma
doprevadí do banky, aby som si kreditnou kartou mohol vybrať
chýbajúcich 1500 juanov ako zálohu na ubytovanie. Nuž, rád by
som si síce vypočul prednášku profesora Ša a ďalších, ale čo už, keď
ma ťaží nedoplatok a je tu príležitosť zbaviť sa ho... Súhlasil som
a vyrazil do ulíc so študentom, ktorý sa mi predstavil ako Janbang
Wang.

nás s kartou poslali do miestnosti s bankomatmi. To síce vyzeralo
nádejne, bankomat však na všetky tri pokusy odmietol vykonať
transakciu. Službukonajúci zriadenec navrhol, že by bolo potrebné
ísť do čínskej národnej banky. Tá bola až pri veľkej križovatke s rondom na konci triedy. Tento raz síce bankomat nechcel vydať naraz
plnú sumu, ale polovicu - tisíc juanov sa z neho predsa len podarilo dostať. Janbang navrhol, aby som skúsil žiadať ešte päťsto
juanov. Aj tie sa podarilo dostať, ale automat už dosiahol povolený denný limit. Cestou naspäť rušnými ulicami sa Janbang pýtal
na Slovensko a bol zvedavý, koľko má obyvateľov. Zamyslel sa
nad odpoveďou o piatich miliónoch a po krátkej odmlke vyhŕkol:
"A vieš, koľko obyvateľov má samotný Šenjang? Osem miliónov !"
Zarazil sa, či nepovedal niečo nevhodné, ale už to bolo vonku...

Vonku pomaly silnela dopravná špička. Prešli sme uličkami
s obchodíkmi a zabočili na hlavnú triedu. Prvá banka bola zavretá. V druhej sa úradníčka za priehradkou len zbežne pozrela
na kartu a vyhlásila, že takú tu u nich veru neberú. V tretej banke
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CISÁRSKY PALÁC DYNASTIE ČCHING
Je nedeľné slnečné ráno, 13. septembra. Dnes bude pos-

Spolu s Jonathanom C. sme ako konvenori viedli druhú

ledný deň prednášok. V noci som bojoval s komárom - je ich tu
dosť a sú mimoriadne dotieravé. Našťastie stačilo zopár kvapiek
repelentu - takýto tu asi nepoznajú, takže reagujú citlivo. Nebolo
treba ani zapínať hotelový elektrický rozprašovač....

dopoludňajšiu prednáškovú sekciu. Príspevky zaujímavé, diskusia
bohatá. No, niet veľa času na dlhé reči, treba sa ísť zložiť do hotela,
lebo už o pol tretej začína vychádzka do cisárskeho paláca dynastie Čching...

Brána do stredovekého cisárskeho paláca v Šenjangu
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Palác Mukden (盛京宫殿: Shèngjīng Gōngdiàn) je
okrem Zakázaného mesta v Pekingu jediným zachovaným cisárskym palácom v Číne. Hlavná budova bola postavená v roku
1625, kedy bol pri moci Nurhači, dokončil ho v roku 1636 jeho syn
Abahaj (Huangtaidži). Obaja boli zakladateľmi cisárskej dynastie
Čching. Šenjangský cisársky palác s rozlohou viac ako šesťdesiat
tisíc metrov štvorcových spočíva na dvanástine plochy pekinského
Zakázaného mesta. Skladá sa z viac ako tristo miestností, medzi
ktorými je dvadsať nádvorí.
Východná, reprezentatívna časť obsahuje pôsobivú "Sieň
dôležitých záležitostí" (Da Ženg Dian), kde na tróne cisár vydával
cisárske edikty a vítal víťazných generálov. V skupine altánov
známej ako "Desať kráľovych pavilónov" cisár sediac na posteli
riešil štátne záležitosti na schôdzkach s predstaviteľmi ôsmich
práporov (Ba Ši). Jedinečný architektonický štýl budovy, spájajúci
prvky hanskej, mandžuskej a mongolskej kultúry, sa inšpiroval
Dračí trón v cisárskom paláci

tvarom kočovníckych stanov.

Naši sprievodcovia nás varujú aby sme dávali pozor, aby sme
sa nestratili. Formujeme sa do húfu (je nás vyše šesťdesiat) a zúfalo sa snažíme porozumieť výkladu. Informácie sa však lovia ťažko.
Oficiálna turistická sprievodkyňa anglicky vôbec nevie a tak sa
druhého megafónu chytá kolega Ge. Kvalita prístroja je však slabá,
zvuk slabne a zasa silnie, mieša sa s chrčaním a bzučaním. Cez dav
prenikajú len časti viet, naviac nesúvisia s tým, čo práve vidíme,
pretože čelo húfu sa už dosť vzdialilo. Preto sa ďalšieho megafónu
ujíma Rong Rong a potom ešte ďalší dobrovoľník a akustický zmätok tak dovedú k úplnej dokonalosti. Radšej usilovne hľadám na
tabuliach vysvetľujúce texty v angličtine. Je ich však málo a nie
vždy sa k nim podarí cez davy návštevníkov predrať.

Prostredný úsek začína bránou Da Šing. Súdny dvor Čong
Ženg Dian je najvýznamnejšou stavbou v šenjangskom cisárskom
paláci. Trojpodlažná veža Fénix bývala kedysi najvyššou stavbou
v celom meste, dnes sa ježiacom stometrovými mrakodrapmi.
Palác Šingning s rozľahlým nádvorím a jednoduchými budovami
obývali Abahaiove manželky a konkubíny.

Cesta do krajiny Jehol - tajomného sveta operených drakov

Po tom, čo v roku 1644 dynastiu Čching v Pekingu nahradila dynastia Ming, stratil palác Mukden štatút oficiálnej rezidencie a stal sa regionálnym sídlom. V roku 1780 palác znovu osídlil
cisár Šianlong. Na jeho príkaz postavili západnú časť s pavilónom
Wen Su ako hlavnou budovou. V prednej časti je Operná scéna

Účastníci pracovného stretnutia projektu IGCP 632 UNESCO v čínskom Šenjangu
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a dvorana Jiajin a za ňou je izba Jang Ši. Čierna strecha Zbierky
štyroch pokladov vrátane jedinečnej knižnice bola zabezpečená
proti prípadnému požiaru. Knihy, čo prežili japonskú inváziu, síce
za kultúrnej revolúcie zmizli, ale pavilón skutočne nikdy nevyhorel. UNESCO v roku 2004 zaradila palác Mukden do svetového
kultúrneho dedičstva ako doplnok k Zakázanému mestu v Pekingu.

jedným smerom - von. Ešte vyliezť na poschodie nášho double
deckeru a vraciame sa do hotela. Po večeri využívam hotelovú
rýchlovarnú konvicu na kávu a neskôr čaj z hotelovej ponuky. Treba
zbaliť batožinu, veď zajtra vyrážame na exkurziu. Televízny kanál
CNN nič povzbudivého zo sveta neponúka. Ešteže aspoň predpoveď
počasia pre Liaoning je optimistická - tri tajfúny, ktoré tancujú nad
severnou časťou Pacifiku, sa vraj severovýchodnej Číne vyhnú...
Možno ísť pokojne spať....

Je horúco a sprievodcovia opakovane zdôrazňujú, že už
o pol hodiny sa bude areál zatvárať. Náhlivo smerujeme na predné
nádvorie a bránou areálu vychádzame na ulicu. Davy už prúdia len

Cesta do krajiny Jehol - tajomného sveta operených drakov

CESTA NA VIDIEK: ČUTORY S PÁLENKOU A ŽREBNÁ OSLICA

Lom Jiangžanzi v kriedových horninách so žilami vulkanických hornín

V pondelok ráno 14. septembra o pol siedmej sú raňajky,
potom sa treba odhlásiť z ubytovania, naložiť batožinu a o siedmej
sa už odchádza na exkurziu. Nikto netuší, kde bude pristavený
autobus a tak sa len snažím rozpoznať, ku ktorej skupine patrím
a aké sú hlavné smery pohybu. Nastúpili sme sa do poschodovej
obludy (to zasa budú výklady pre päť tuctov ľudí!) a už sa predierame dopravnou zápchou. Na ľavej strane sledujeme dvojitú čiaru,

ktorá však nijak nebráni osobným autám predbiehať nás - a tie
predbiehajú ešte opovážlivejší motoristi. Chudák motocyklista
v protismere musel takmer preliezť zvodidlá...
Krajina je dosť jednotvárna, cestu vrúbia aleje osík. Ráno je
v autobuse dosť čerstvo a vetranie sa zdá byť príliš silné. Časom
však vonkajšia teplota začína stúpať a svieži vánok začína byť
celkom príjemný. Krajina vonku je už kopcovitejšia, prechádzame
-8-

južne od Mongolskej brány. Kočovnícky vplyv začína byť badateľný
aj v tvárach ľudí, aj v sortimente motorestu, kde zastavujeme. Obdivujeme dva a pol litrové kovové čutory s mongolskou pálenkou.
Jedna čutora stojí smiešnych 85 jüanov (12 eur), lenže v batožine
by zabrala viac než dosť miesta... Keď sme sa s anglickým kolegom
toľko točili okolo čutor, predavačka znervóznela (alebo to bol profesionálny záujem ?). Vstala spoza pulta, vyšla k nám a začala nám
niečo veľmi horlivo a veľmi zdĺhavo vysvetľovať. Bill sústredene
počúval a zdvorilo jej prikyvoval, až kým nás neprišli naši vedúci
urgovať, že už je čas štartovať na ďalšiu cestu...

Ubytovali sme sa a zišli sa na druhom poschodí v samoobslužnej reštaurácii Theret Barbecue Bar. Zasa som ochutnal nové
špeciality - čierne "tisícročné" vajcia a ktoviečo ešte - a bolo toho
zasa neúrekom veľa. O druhej sa malo vyrážať na lokalitu. Lenže
už je štvrť na tri, a ešte sa nič nedeje. Nuž, toto nie je Šenjang, ani
Nandžing...
Napokon vyrážame cez slnečné predmestia a fabrické areály
do otvorenej krajiny. Cesta sa medzi políčkami a vidieckymi sadmi
postupne zužuje. Nuž, áno, tieto opršané chalúpky s cestami plnými kravincov, so somármi, kravami a prekvapenými psami predsa
poznávam z ciest po Liaoningu spred piatich rokov. Veľa sa tu odvtedy nezmenilo, azda až na lavórovité televízne antény a slnečné
kolektory, ktoré trónia skoro na všetkých strechách, ba dokonca aj
na stajniach. Stúpame úzkou poľnou cestou, ktorá pokračuje úvozom v krovinách.

Po dlhej ceste medzi kopcami sme v niečom, čo čiastočne
pripomína zaprášenú dedinu a aglomeráciu, tváriacu sa ako veľké
mesto - Lingyuan (má "len" okolo 200 000 obyvateľov). Hotel
s vchodom stráženým dvomi kamennými levmi so stuhami uviazanými pod bradou. Vystupovať, batožinu so sebou. Parkovisko je
malé a navyše obsadené autami svadobčanov, treba sa s vykladaním poponáhľať. Mládež sa snaží evakuáciu urýchliť. Songliao
Fang chcel pomôcť, zdrapil rukoväť môjho kufra a veľmi sa vydesil, keď mu definitívne ostala v ruke. S rozpačitým úsmevom sa
ospravedlňoval, že vraj je to jeho vina a že mi kúpi nový kufor.
Ubezpečoval som ho, že držadlo držalo pokope už len zázrakom,
že k tomu muselo skôr či neskôr dôjsť a že si starosti kvôli tomu
vôbec robiť nemusí.
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Lokalita Jiangžanzi je sústava opustených lomov s masívnymi, až takmer papierovo štiepateľnými kriedovými slieňovcami
a ložnými žilami vulkanických hornín. Kolegovia sa rozliezli po
všetkých kútoch lomu, prešplhám teda cez tri etáže a pomaly
opatrne zostupujem cez kukuričniská do osady. Šoféri našich áut
zaparkovaných na prašnej ceste tu debatujú s dedinčankami a ich
deťmi. Chalúpky okolo sú veľmi skromné a súrne by potrebovali
opravu. Na strechách však trónia solárne panely a spoza nich trčia
televízne antény.

Lom Jiangžanzi s jazierkom a skupinou "nálezuchtivých" účastníkov exkurzie
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Pri ohrade stajne s kravami smutne stojí žrebná oslica
s veľkým guľatým bruchom, priviazaná o plot. Ponúkam ju burinou
z druhej strany cesty. Vďačne prijíma. Malé dieťa ma nedôverčivo
pozoruje, potom tiež utrhne stvol buriny a strká ho oslici. Matka
s menším súrodencom na rukách ho okríkne. Dieťa uteká uličkou
k žltému psiskovi na reťazi, ktorý dosiaľ len pozoroval situáciu,
teraz sa však ujíma protektorskej úlohy. Krivoľakou uličkou zhora
sa už pomaly trúsia naši...

a sadrou. Okrem štyroch pultov s výberom tuctov jedál majú aj
pivo - dokonca dve značky: Icebeer a Crystal a dokonca je aj dobre
vychladené...

Odbila piata hodina odpoludnia, v plnej dopravnej špičke sa
vraciame do Lingyuanu. Autá kľučkujú cez dvojitú plnú stredovú
čiaru, čo poskytuje Billovi námet na dlhý komentár. Večera je
v samoobslužnom Theret bare. Jeden zo štyroch pultov obsahuje
polotovary a surové potraviny, ktoré na počkanie pripravia buď
kuchári na grile za pultom, alebo si ich možno upraviť svojpomocne na elektrickom minigrile alebo v kotlíku na platničke uprostred
každého stolíka. Elektrická šnúra vedie k nemu voľne popod stôl
zo zástrčky amatérsky a riskantne upravenej textilnou handrou

"Hvizdáčik" pri oslici
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NA HRANICI S VNÚTORNÝM MONGOLSKOM A VEČERNÉ
NEČAKANÉ PREKVAPENIE
Utorok 15. septembra bude mať náročný program. Ako
obvykle, správy a informácie sa šíria zväčša len od ucha k uchu.
Ktosi včera povedal, že raňajkový bufet sa otvára o 6:50. Spalo sa
výborne, zobudil som sa čerstvý a za hodinu som stihol doplniť
denník, upratať veci (batožina dnes ostáva v hoteli), vypiť si rannú
"nesku", a pred siedmou som už blúdil po chodbách a schodisku.
Všade ticho, ak neberiem do úvahy ranné odkašliavanie a chriachanie z izieb. Pravdepodobne to súvisí s čínskym zahmleným
a zaprášeným ovzduším, možno aj so stupňom empatie. Obzerám si pestrú výzdobu schodiska: obrazy, ornamenty, mosadzné
džbány, sošky drakov a psov. Na recepčnom pulte je veľká
mosadzná socha žaby sediacej na hromade peňazí, prinášajúca
vraj prosperitu a bohatstvo. V kúte dvorany je oltárik s bronzovou
sochou vojvodcu Ji Veľkého z 22. storočia pred našim letopočtom,
prvého zjednotiteľa čínskych národov a budovateľa vodných diel
na Žltej rieke v starovekej Číne. Pred ním stoja nádoby s voňavými
tyčinkami. Nuž, to je trochu iný prístup k národnej histórii, než na
aký sme zvyknutí u nás...

s veľkými okrúhlymi stolmi a samoobslužný pult s jedlami. Postupne sa trúsia ďalší, podaktorí však raňajky zmeškali - mali tú smolu,
že si dlhšie pospali a potom už nestretli nikoho, kto by ich včas
usmernil, že treba ísť do jedálne na prízemí a nie na poschodie,
kde bola večera. Je už skoro osem, autobus štartuje...

Naši šoféri prechádzajúci sa v hale ukazujú, že treba ísť do
jedálne, ktorej dvere sa práve otvárajú. Vchádzame do tmavej
poloprázdnej miestnosti, pripomínajúcej sklad kulís za scénou.

Dávny zjednotiteľ Číny a staviteľ hrádzí na Žltej rieke - veľký Ji je dodnes
uctievaný - dokonca aj v hotelovej dvorane v Lyngyuane

Na druhej strane je však oponou polozatiahnutý vchod do sály
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Pomaly ovečky...pastorále z Liaoningu

Múzeum geoparku Daohugou je vo veľkej diskovitej stavbe,
prekrývajúcej starý lom. Niektoré vitríny sú vyhĺbené priamo
v skale. Hlavná stena odkrýva sedimentárne cykly s úlomkami vulkanitov na báze. Viaceré cykly sú deformované sedimentárnymi
sklzmi. Nad tým všetkým trónia modely dinosaurov v životnej
veľkosti, kývajúce hlavami, hrabúce prednými nožičkami a vydávajúce plechovo znejúci rev. Pri kase je pult s domácimi produktami,
ponúka sa hrozno, banány, hrušky a iné ovocie.
Potom sa odchádza na ďalšiu lokalitu Šiajingzi. Autobus
zastavuje v malej dedinke, stúpajúca poľná cesta sa zarezáva do
súvrstvia Daohugou. Kráčame úvozmi v lúčnatej krajine s roztrúsenými borovicovými hájikmi a napokon súvislým lesom až
na vrchol kopca. Nad lomami, ktoré bohvie prečo vyhĺbili tak
nemožne vysoko, stojí hraničný kameň medzi Liaoningom a Vnútorným Mongolskom. Takže tá úhľadná krajina, rozprestierajúca
sa pred nami, je Vnútorné Mongolsko. Pár fotiek, dúfam, že môj
čoraz častejšie rapľujúci foťáčik to nezablokuje - a zasa schádzame
lesom dolu na liaoningskú stranu.

Rozbíjam kamene, skotúľané zo steny lomíka, sú v nich
zvyšky rastlín a v jednom dokonca veľký kus dinosaurej kosti.
Nevzbudila však veľkú pozornosť, lebo nie sú na nej zachované
žiadne detaily, ktoré by dovoľovali presnejšie určenie. Spolu
s japonským kolegom Hisao Sanom sa pripájam ku skupine mladých
čínskych geológov s ktorou blúdime v malých opustených lomoch
a potom vystupujeme po borovicami porastenom svahu kopca
na jeho výkopmi rozrytý trávnatý chrbát. Napokon sa spúšťame
húštinou a potom jabloňovými sadmi po odvrátenom svahu dolu
k múzeu. Ešte pár opatrných preliezok cez ploty z ostnatých drôtov a sme na mieste. Vo vyššie stojacej budove sa podáva studený
obed (ako inak, hamburger, kuracie stehno, jablko a minerálka
z McDonaldu)...

Klesám lúkami do dolinky a potom strminou popri bľačiacich
ovciach devastujúcich okolité kroviny a dvoch pastieroch, povzbudzujúcich ma do kroku, na protiľahlú stráň. Sype sa ňou
množstvo platničkovitej sute. Štverám sa hore haldou, vyťaženou
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Zastavujeme pred strieborným diskovitým hangárom múzea
Daohugou, nad starým lomom. Najprv sa však kráčame poľnou
cestou hore dolinou. Ranné slnko ožaruje zelené krovinaté svahy,
vtáky spievajú, skupinka bielych kôz vedie kamenistou prťou dolu
pod nami ovčie stádo. Okolo pobehujú pastieri a snažia sa ten ťah
usmerniť. Udivený sa pýtam domácich kolegov, či v Číne nie je
zvykom používať na takýto účel ovčiarskych psov. Hovoria, že tu
psi nikde ovce nepasú a keby vraj aj vedeli takéto úlohy zvládnuť,
možno by mohli ublížiť okoloidúcim... A tak sa pastieri musia
snažiť...

z viacerých úzkych temných dier. Sprievodcovia nás varujú, aby
sme sa k týmto "vlčím jamám" príliš nepribližovali, viaceré sú vraj
hlbšie ako päť - šesť metrov a ich steny sú nepevné. Vyhrabali ich
domáci zberatelia fosílií. Napriek tomu, že si zrejme odniesli bohatstvo skamenelín, v suti sa stále povaľujú kamene s lastúrkami
konchostrakov, odtlačkami lariev podeniek Ephemeropsis, listov
a úlomkov dreva. Sú okolo štyri hodiny popoludní, ale páľava slnka
je nemilosrdná. Hoci každý vyfasoval svoju fľašu, zásoby vody už
dávno došli. Napokon vedúci vyhlásia odchod. Ovčia prť vedie popri potôčiku príjemne tienistým lesom dolu dolinou.

o definícii kvetu, o rozdiele medzi naho- a krytosemennými rastlinami, až nás personál prišiel žiadať o prepáčenie, lebo už vraj
musia zatvárať. Debatu sme teda ukončili a popriali si "waen án"
(dobrú noc).
O štvrť na desať, keď som už plánoval uzavrieť všetky filozofické úvahy a definitívne ukončiť pestrý deň, zazvonil telefón.
Neistý hlas sa pýtal, či neruší a že mi prinesie novú batožinu ("new
luggage"). Nevedel som, čo si mám myslieť, ale o tri minúty sa vo
dverách objavil Linghao Fang a strčil mi do ruky nový kufor - vraj
ma čaká dlhá cesta a nemôžem predsa cestovať s rozbitým kufrom,
za ktorý on nesie vinu. Márne som ho presviedčal, že on za zlomenie rukoväte v žiadnom prípade nemôže, a že aj s takýmto kufrom,
ktorý sa povezie ako balík, domov hravo docestujem, poprial mi
"waen án" a zmizol. A ostal som s dvoma kuframi...

Náš autobus stojí v zaprášenej dedine. Vraciame sa do
Lingyuanu. Ďalší rušný deň je za nami. Večeriame v našom Theret
Bare. Po večeri sme sa s profesorom Wangom pustili do dlhej
a zaujímavej debaty o podstate biologickej terminológie,

STAROVEKÁ HISTÓRIA A BOHATÉ PALEONTOLOGICKÉ
LOKALITY ZA ELEKTRICKOU OHRADOU
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Raňajky v stredu 16. septembra boli tradične čínske - hŕba
kyslých jedál, akú by istotne rád privítal hociktorý flamender.
Sladká kalná tekutina ktorá nahrádza kávu, sa už dávno minula
a aj v nádobe s ryžovým vývarom už dovidieť na dno. Ani fľašková
voda na izbe nie je k dispozícii. Preto zapínam čajník, do odchodu
si ešte stíham urobiť instantnú kávu, inak by bolo smädno...

Je čas zdvíhať kotvy. Veci sú už v novom kufri, ten starý
prázdny strkám hlboko do batožinového priestoru autobusu. Sú
nejaké zmeny v programe, ale organizátori sú pohotoví. Ideme
do Historického múzea Niuheliang s kultúrou Hongšan, nazvanou
podľa rovnomenných kopcov medzi sútokom riečok Laoha a Diating. Archeológovia tu začiatkom 20. storočia preskúmali stovky

Kupola nad šesť tisíc rokov starým pohrebiskom ľudí kultúry Hongšan v múzeu Niuheliang
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Treťou zastávkou je rituálne pohrebisko (s plochou asi
45 000 m2), prekryté obrovskou škrupinovou železobetónovou
konštrukciou. Očividne šlo o sväté miesto, zachovávané po viacero generácií: jednotlivé kruhové obetiská a hroby sa navzájom
prekrývajú. Podľa antropológov patria kostry pochovaných trom
rodovým líniam... Pre plienenie hrobov na kšeft tu vraj v nedávnej
minulosti uväznili vyše tisíca podnikavých miestnych hľadačov.

lokalít s keramikou a jadeitom z obdobia pred šesť tisíc rokmi.
Patrili kultúre povodia Žltej rieky (Huáng Hé, resp. Chuang-che),
kedy južnejšie časti Číny až po Kanton (Quan tung), aj severne
ležiace Vnútorné Mongolsko boli ešte divočinou. Hlinené rituálne
masky majú široké tváre a veľké vypuklé oči, rovnaké znaky majú
lebky ľudí tejto komunity. Z riečnych štrkov na severovýchode
sa získaval jadeit. Je záhadou, ako dávni remeselníci tento tvrdý
materiál opracovávali, keď ani bronz nepoznali (namiesto neho sa
používala meď). Vyrábali z neho odznaky moci - rituálne doštičky,
pravidelne vysústružené náramky aj veľké disky a kotúče tvaru "C"
(jeden taký má v znaku mesto Lingyuan).

Prichádzame do mesta Jianping. Na križovatke stojí prepychový hotel, vjazd k nemu je však zatarasený množstvom zaparkovaných áut. Za nimi je stĺporadie zabalené v zlatej fólii a rad zlatisto žiariacich bronzových kanónov: všetko je nachystané na večerný
ohňostroj svadby prominentného páru. Vo vchode do hotela svieti
nápis "vchádzať len v slušnom oblečení", vnútri stojí veľký billboard
s množstvom fotografií svadobného páru v rozličných situáciách:
na prechádzke na koňoch, v rozkvitnutom sade, na mestskej ulici,
v lunaparku, atď. Vchádzame do dvorany s kreslami označenými
"for VIP", odtiaľ do samoobslužnej reštaurácie.

Impresívnym exponátom je veľká sklenená pyramída uprostred jednej zo sál múzea. Cez sklenené steny v nej vidieť hroby s kostrami, ležiace kdesi v hĺbke dole pod podlahou. Vnútro
pyramídy sa postupne zahmlieva a z hmly sa vynára polonahý
šaman v životnej veľkosti, vznášajúci sa nad hrobmi a tancujúci
rituálny tanec. Návštevníci ho neveriacky opatrne obchádzajú.
Trojrozmerný holografický efekt je presvedčivý...
Druhou zastávkou je chrám s podivným zložitým pôdorysom. Jeho plochu znovu starostlivo zakryli. Nachádzajú sa tam
zvyšky dreva s farebnými vzormi. Pretože predbežne vraj nejestvuje spoľahlivá technológia pre ich konzerváciu, vykopávky budú
pokračovať až vtedy, keď takú technológiu vyvinú. Vraj sa na nej
intenzívne pracuje...

Stena kameňolomu Guancaišan odkrýva laminované bridličnaté sedimenty s bohatou faunou
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Po obede sa vypravujeme na ďalšie cesty, zvedaví kam to
bude, keďže program sa mení. Reč je o geoparku Guancaišan,
o tom, že je to neprístupné miesto, obohnané plotom s elektrinou
nabitým ostnatým drôtom a s 24-hodinovou strážnou službou.
Vraj vstup nám tam len výnimočne povolili, pretože sme vážená
zahraničná návšteva, geovedci zastupujúci medzinárodný projekt IGCP UNESCO. Autobus zastavuje pred dedinským obchodom

v Mudžinzingi - východisku na Guancaišan. Prestupujeme do desiatich limuzín a dlhou prašnou cestou cez polia a kopce sa vezieme
k terénnej základni. Nad nízkymi barakmi a šopami sú malé lomy,
v ktorých vystupuje súvrstvie Jiufotang s vulkanickými tufmi starými 120 miliónov rokov. Páliaca žiara slnka sa odráža od bielej skaly
lomu, ale paleontológovia to na vedomie neberú, sú plne zaujatí
hľadaním fosílií. Len naše čínske kolegyne sa opatrne zahaľujú do
kapucní, aby ich slnko príliš neopálilo. Našli sme množstvo úlomkov rastlín, hmyzu, ba aj salamandru, ktorá má byť špecialitou
jeholskej fauny z lokality. Keď už bola väčšina voľných kamenných
blokov na dne lomu rozbitá na kúsky, urobili sme si skupinovú fotografiu a popri poliach so žencami prosa a prekvapenom psíkovi
sme sa v mračnách prachu zviezli zasa dolu do dediny. Autobus už
čaká, ide sa ďalej.
Po nekonečnej jazde autostrádou sa pod horami objavuje
mesto, ježiace sa vežiakmi. To je Čaoyang - zastavujeme pri Palace Wingdal Grand Hotel. Aj jeho priečelie je vyzdobené zlatými
nafukovacími slonmi, kamennými levmi, nápismi, balónikmi
a lampiónikmi. Z autobusu beriem len nový kufor, ten starý podávam šoférovi, nech ho dá späť. Poprosil som Linghao Fanga, aby s
ním niečo urobil - buď nech ho dá opraviť, ak sa dá - alebo ak nie,
nenápadne ho vyhodiť tak, aby nebudil pohoršenie. Môj nový kufor
mi berie z ruky hotelový nosič. Izba číslo tri na trinástom poschodí
je luxus nad luxus, osvetlenie na dotykové senzory, panoramatický
televízor. Izba má celkom deväť zrkadiel, v kúpeľni sú ďalšie dve,
väčšie, celostenové je nad vaňou, priam oproti WC mise - vskutku,

Praveká salamandra – dávny obyvateľ veľkých jeholských jazier

kuriózny nápad... Po dni bohatom na dojmy a zážitky večer opäť
zvoní telefón. Volá Guo Rong Rong a opäť kvôli kufru. Podarilo sa
jej vypátrať, že opustený kufor v autobuse patril mne... Znepokojuje sa, ako sa bez neho môžem na cestách zaobísť. Ubezpečil som
ju, že kufor je prázdny a že som ho v autobuse nechal úmyselne.
Ktovie, ako si to vysvetlila...

Cesta do krajiny Jehol - tajomného sveta operených drakov

PALEONTOLOGICKÉ MÚZEUM IN SITU A NÁVRAT
NA ZNÁME MIESTA PO PIATICH ROKOCH
Vo štvrtok 17. septembra nás už druhý deň víta zahmlené
ráno. Cez deň ešte býva pekne horúco, tieto rána sa však už tvária
jesenne. K hotelovým raňajkám tu možno dostať skutočnú dobrú
voňavú kávu - hotel sa drží reklamného nápisu "Coffee" na priečelí.
Avšak Bill zasa frfle, že toto je ropný produkt, bristolská káva je
vraj lepšia... Pred hotelom parkujú autá "miestnej chudoby" so
značkami EAYL 966, LNO 333A, MH 66 666, UTA N3Z33...

múzea je vlastne sklenená konštrukcia, zastrešujúca jamový lômik
s vrstvami, z ktorých pochádzajú nálezy dinosaurích kostí. Cesta
vedie ďalej nahor na terasu a k trojposchodovému pavilónu. Vstupnej dvorane kraľuje ohromný drevorez s krásnymi rekonštrukciami
pravekých tvorov. Všetky poschodia sú plné jedinečných nálezov,
rekonštrukcií a modelov. Ryčiace potvory za chrbtom už ani nevnímame, pokojne si ich mohli odpustiť. Celá naša skupina sa roztratila a pri náhodných stretnutiach sme si vzájomne odporúčali zájsť
si ešte pozrieť mimoriadne exponáty tam niekde ďalej v zákutiach
expozícií. Organizátori mali plno práce, aby nás zasa vyhnali
k východu a zhromaždili k odchodu na ďalšiu trasu....

Paleontologické múzeum geoparku Čaoyang v Šangešou je
postavené vo veľkorysom štýle, priestorom sa tu nešetrilo. Emma
Msaki si vliezla do veľkého dinosaurieho vajca, okolo kraľujú
revúce dinosaury, smiešne pravtáky mávajúce operenými kýptikmi
a pterosaury plahočiace sa po zelených trávnikoch. Dolná budova
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Model tyranosaura v životnej veľkosti pred múzeom geoparku Čaoyang v Šangešou

A zasa za oknami beží kopcovitá krajina. Na obzore sa objavujú haldy, ktoré mi pripadajú akosi povedome. Je to mesto, ktoré
som už videl pred piatimi rokmi - centrum uhoľného baníctva
Beipiao. Len ulice sú akosi menej zaprášené a výstavnejšie. Uličky
s krivoľakou dlažbou a dielničkami v prízemí už nevidno. A po pár
zatáčkach už vchádzame na nádvorie známeho hotela. Lenže už
nie je uzavreté, v čele vstupnej dvorany je z opačnej strany ulice
prebúraný nový vchod, po stranách vyrástli nové domy a starý hotel zboku tlačí ohromná vežovitá budova. Vchod do hotela sa vôbec
nezmenil, dokonca operený dinosaurus a araukárie sú na svojom
mieste. Len veľký stôl s doskou vybrúsenou z araukaritového pňa
sa stratil. S vodou je problém: pre prebudovávanie vodovodnej siete je na prídel: od večera do rána máme vodu len vo fľaši a môže
sa stať, že ráno ešte teplá voda nepotečie.

Pravták Yanornis sp. so zachovanými odtlačkami peria a obsahu žalúdka v
muzeálnej expozícii geoparku Čaoyang v Šangešou

Jedáleň je vo vedľajšom trakte budovy na tom istom druhom
(podľa tunajšieho číslovania na treťom) poschodí. Vchádzajúcich
vítajú dve hostesky v červených kimonách. Jedna z nich sa hneď
rozbehne hore schodmi predo mnou, aby ma uviedla. Sála jedálne
sa za tých päť rokov vôbec nezmenila. Po obede sa dokonca podáva káva - aj keď je to v skutočnosti niečo ako vypáchnutá melta,
snaha sa cení...
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Embryo malého dravého dinosaura Meilong sp. v muzeálnej expozícii
geoparku Čaoyang v Šangešou

Do terénu vyrážame presne o druhej. Libanonskí kolegovia,
ktorí považovali termín odchodu za približný, musia dobiehať už
rozbiehajúci sa autobus. Beipiao sa neskutočne zmenilo. Vyrástli
nové triedy s modernou architektúrou. Nebyť zvyšku staršej štvrte
so zaprášenými špinavými dielničkami zavalenými haraburdím,
ani by som neuveril, že toto je to isté provinčné banícke mestečko
spred piatich rokov. A už vyrážame z mesta po ceste lemovanej
stromoradím pomedzi kukuričniská. A je tu problém. Cestu opravujú a most pred nami je rozobraný, vozovka na ňom chýba, asfalt
je zhrnutý na hŕby, premávajú tu ťažké cestné stroje. Naši vedúci
debatujú so stavbyvedúcim a vracajú sa s tým, že poradie lokalít zmeníme a do Sihetunu sa tadeto pôjde až zajtra, keď už bude
most opravený. Pozeráme na seba s údivom, most vyzerá tak, že by
mohol byť znovu prejazdný tak za dva-tri týždne...

Jurský profil a "jurský svet" v starom zavlažovacom kanáli pri Haiffangou

pajúcou zákrutami do kukuričných polí. Ako dlhý had sa potom
ťaháme okrajom odvodňovacieho kanála (v tejto časti je skoro
desať metrov hlboký). V haiffangskom súvrství v jarkoch nad
ním sme v roku 2010 s Bayou Jangom zberali jurské lastúrniky.
Spodnú časť sekvencie tvoria hrubé zlepence, nad nimi sú bridlice
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Čoskoro sme v osade Haiffangou pod košatými stromami,
ktorú predsa poznám. Redikáme sa hlinitoštrkovitou cestou stú-

Uhoľný sloj nad svetlou pieskovcovou polohou v jurskom súvrství Beipiao
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s rádiometricky datovanými lávami a tufitmi, ešte vyššie andezity súvrstvia Lanči. Žiaľ, päťdesiat ľudí v jednom šíku pozdĺž okraja
priekopy je dosť dlhý had a navyše, Pan Jan Hong, ktorá tam kdesi
ďaleko vpredu podáva výklad, má dosť slabý hlások.. Ešte horšie je
to neskôr vyššie v krovinatých roklinách, kde už na čelo kolóny ani
nedovidíme. Napokon sa k nám dostane povel, že sa treba pohnúť
naspäť k autobusu. Vydávame sa poľnou cestou cez kukuričniská
priamo do dediny. Pastieri kôz, mládenci na motorkách, ženičky
s batohmi, dedko s oslíkom, vracajúci sa z poľa do osád utopených
v kukurici sa nechápavo usmievajú a pokyvujú hlavami. Šofér policajného auta na križovatke sa baví s iným policajtom na motorke.
Na mieste, kde sme vystúpili z autobusu, už nikoho niet, len po
ceste sa blíži cestný valec. Obávame sa, že to bude jediný povoz,
ale autobus napokon prichádza.

Beipiao. V stene vidno šošovku uhlia, po zemi sa povaľujú bloky
svetlého pieskovca so zuhoľnatenými rastlinnými zvyškami.
Pokračujeme inou poľnou cestou okolo domov na samote, cez
háj vysadených topoľov až do strže zarezanej v bazálnych netriedených zlepencoch beipiaoskeho súvrstvia. Suboválne až oválne
obliaky pieskovcov a vulkanitov majú priemer do 30 cm, báza
zlepencovej polohy je síce nerovná, ale bez zreteľných výmoľov.
Horizonty obliakov majú nevýraznú imbrikáciu, uložili sa v jednosmernom riečnom toku. Diskusií je mnoho a geologicky debatovať
je o čom.
Postupne sa stmieva, napokon sa už ani fotografovať nedá
a Pan Jan (teraz už vyzbrojená megafónom) nás varuje, že ak sa
nepohneme z miesta, na cestu nazad k autobusu už neuvidíme
pod nohy, že v hoteli zmeškáme večeru, a že nebude voda na sprchovanie...

Po chvíli zastavujeme neďaleko lomovej jamy v Žalanjingzi,
kde sa kedysi ťažili pieskovce jurského uhľonosného súvrstvia

FASCINUJÚCA GEOLÓGIA, SIHETUN PO PIATICH ROKOCH
A CENNÝ OBJAV PRE MÚZEUM
Autobus štartuje, smerujeme von z mesta Beipiao. Na
križovatke uprostred kruhového objazdu sa k nebu vzpína
štylizovaný a desaťnásobne zväčšený Sinornis. Predstavujem si,
ako by sa v Bratislave vynímal pomník dryopiteka... Billboardy,
neraz aj päť- šesť metrov vysoké, však nešpatia uprostred ulíc, sú
im vymedzené ploty okolo stavenísk. Opúšťame mesto, sotva som
si uvedomil, že sme prefičali po včera ešte rozobratom moste. Dnes
je na ňom nová vozovka, zábradlie čerstvo natreté, po stavebných
prácach, strojoch a haldách starého asfaltu už niet ani stopy...
Vystupujeme na výpadovke z Beipiaa do Jišianu. Čaká nás
dlhá prechádzka po krajnici, našťastie doprava je tu dosť riedka,
častejšie sú skôr káry ťahané oslami a motocyklisti. Cesta odkrýva
dlhé defilé s fáciami riečnej delty a jazerných uloženín súvrstvia
Tučengzi. Skvelá geológia, som vo svojom živle. Súvrstvie pozostáva z troch členov: ten spodný tvoria purpurovo červené lavicovité
siltovce, pieskovce a konglomeráty. Sediment pod lavicou tufu je
silicifikovaný, vrstva nad ňou je konvolútne deformovaná. V strednom člene prevládajú sivé a červenkastosivé siltovce, vo vrchnom
purpurovo sivé konglomeráty s vložkami zelenkastých chloritických pieskovcov, telesami andezitov, ryolitov, trachyandezitov a ich
tufov s rádiometrickým vekom 130 - 140 miliónov rokov. V pieskovcoch sa našli stopy vtákov a zvyšky dinosaura Chaoyangsaurus.

Ráno je pochmúrne, uvidíme, ako sa bude dnes dariť. Ostáva
štvrťhodina do odchodu na posledný deň exkurzie. Sadáme si do
kresiel vo vestibule a debatujeme, vychutnávame si voľnú chvíľku.
Fajčenie je v Číne veľmi rozšírené, ale v uzavretých priestoroch je
zakázané. Službukonajúce recepčné v kimonách nám aj bez objednávky prinášajú čaj. Japonec Šin-Ii nám prekladá elektronický
text predpovede počasia, bežiaci na svetelnom transparente na
priečelí hotela: "16-24°C, prehánky a búrky". Toto už naozaj nie sú
subtrópy...
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V noci na piatok 18. septembra sa spalo dlho a dobre. Výhľad
z okna zacláňa obrovská stavba priečelia nového hotela so schodiskom a stĺporadím, aké sa budovali ešte niekedy pred päťdesiatimi
rokmi. Pred piatimi rokmi bolo však na jej mieste parkovisko na
uzavretom nádvorí. Dvadsaťštyri poschodová stavba ešte nie je
hotová a starý, kedysi honosný trojposchodový hotel sa krčí pri jej
päte ako nejaká dedinská vilka. Celkom vpredu ostal nedotknutý
starý vchod do traktu jedálne s plastikou draka a so schodmi, po
ktorých sa treba šplhať až do vysokého tretieho poschodia. Výber
jedál na raňajky je pestrý, aj keď menej, než na aký nás zvykli
po uplynulé dni. Zato už vieme, čo si vybrať a obsluha dokonca
pripravila instantnú kávu. Nie je to síce Billov "ropný produkt"
z Čaoyangu, ale podobá sa káve...

Pan Yan nás naháňa do autobusu, vystupujeme v dedine
Saobaodžing. Chystá sa tam dedinská svadba, všade davy ľudí,
vyzdobené domy, zaparkované autá so stuhami. Obchádzame
dom s muzikou poza plot do kukuričných polí v kopcoch nad dedinou. V jame uprostred poľa je odkrytý bazálny člen Ludžiatun
jišianskeho súvrstvia z vulkanických zlepencov, hrubých pieskovcov
a lapilových tufov. Našli sa v nich kostry dinosaurov, pterosaurov
a vtákov, ba dokonca hniezda psitakosaurov. Bazaltický andezit
v nadloží tvorí výrazný morfologický stupeň, vyčnievajúci z mora
kukurice.

Z polí prechádzame borovicovými hájikmi a po strane
úžľabiny smerujeme do bývalého lomu. Až teraz si uvedomujem
známe miesto - veď je to Sihetun! Celý priestor od mojej poslednej návštevy v roku 2010 skultúrnili a otvorili z opačnej strany. Tam
kde sme sa vtedy s nešťastným mikrobusom driapali hore suťovou
haldou, teraz pribudli trávniky a asfaltované cesty. Len stena
s prierezom lávového prúdu a na druhej strane budova múzea sa
nezmenili. Je čas obeda, každý si vyhľadal zátišie a vychutnáva
pridelené menu. Len Bill frfle, že tie čínske reďkovky vôbec nie sú
štipľavé a že žemľa sa nevyrovná európskej...

Autobus zastavuje pri moste v dedine Sanzui, polovyschnutým potôčikom plným žabincov kráčame ku odkryvom. Dno potoka slúži ako cesta pre motocykle prevážajúce náklady k hlavnej
ceste. Aj tu hliadkuje policajt, aby zabezpečil nerušený priebeh
exkurzie. Driapeme sa svahom ku kontaktu súvrstvia Tučengzi
a nadložných jišianských zlepencov.

Vyliezli sme do lomu Huangbandžigou nad cestou - známej
lokality rýb a euestérií. Pod stenou sa povaľujú sivobiele platne vápenca, na opačnom okraji lomu sú pripravené šiatre s vodou v plastikových fľaškách. Našiel som vážku a úlomok nohatého hmyzu, čo
vyzeral ako pakomár a prenechal som ho susedovi. Onedlho som
po rozlúpnutí bloku vápenca našiel rybu (do 30 cm), ukázal som
ju Pan Jan. Spýtala sa, či chcem na jej prevoz potvrdenie, lebo vraj
colníci sú trénovaní v poznávaní fosílií stavovcov a cez hranicu by
ma s takou skamenelinou nepustili. Povedal som jej, nech si nerobí
starosti, že ju venujem ich múzeu.
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Rovnakou cestou sa vraciame do dediny. Podnikavé babky
nám núkajú škatule plné žaluďovitých plodov jujuba (cao), najprv
zadarmo, neskôr, keď záujem prejavili viacerí, už na predaj. Cena
nebola vysoká a tak čoskoro všetko vypredali. Snopy obilia sa tu
ukladajú do krížov - celkom ako u nás... Záujem o našu výpravu
prejavili aj miestni psíci a somáre. Zvieratám je tu venovaná
rozdielna starostlivosť: niektoré osly ležia v prachu, uviazané ku
kolu, tie susedove vedľa si však užívajú celtový prístrešok a žľab
s napájadlom. Stajne iných sú vzdušné, so sieťou proti hmyzu
a s odklápacou strechou. Aj taký somár sa môže narodiť pod
šťastnou hviezdou...

Rozlúčili sme sa s poslednou lokalitou a vrátili sa do autobusu. Do všeobecného veselia sa Paul Olsen ujal mikrofónu v autobuse a za všetkých ďakoval organizátorom za skvelú konferenciu
a exkurziu. Po odpovedi si vzala slovo Pan Jan, Viki Vajda a napokon Džindženg Ša. Nemal síce zapnutý reproduktor, ale vydržal
rečniť asi štvrťhodinku. Vyzeralo to, že chcel odovzdať mikrofón
ďalšiemu rečníkovi, nik však už neprejavil záujem rečniť a tak sa
uspokojil s potleskom.

Srstnatý dinosaurus Psittacosaurus sp. zo spodnej časti jišianského súvrstvia od Beipiao
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Papuľa bylinožravého „dinosaura s kačacím zobákom“
– Trachodon zo sihetunského múzea

Vraciame sa do Beipiao a čoskoro už parkujeme na nádvorí
hotela. Po rozchode do izieb mi na dvere zaklopala študentka
a nervózne vysvetľovala, že prišlo ku zmene, že raňajky síce budú
na prvom poschodí, ale že večera, ktorá bude na treťom poschodí,
bude na prvom poschodí a že teda mám prísť na tretie poschodie,
ale, ak som členom výboru, tak na prvom poschodí bude večera
pre členov exekutívy. Pre istotu som sa spýtal, či teda večera je
na treťom a raňajky na prvom poschodí. Odpovedala, že nie, aby
som ale prepáčil, že to musí ísť ešte oznámiť ďalším. Americkí
kolegovia, s ktorými sme sa spolu vybrali do jedálne na treťom
poschodí, po celú cestu vtipkovali, ako sa jednoduché veci dajú
krásne zamotať...

Cesta do krajiny Jehol - tajomného sveta operených drakov

Spodnokriedové ryby z jišianskeho súvrstvia v kameňolome
Huangbandžigou

Posledné paleontologické "lovy" v jišianskom súvrství
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CELÝ DEŇ BEZ ČÍNSKYCH SPRIEVODCOV
Štyri prúdy áut, cyklisti, motocyklisti a medzi tým všetkým prepletajúci sa chodci. Križovatky, riadené svetlami, ktoré prakticky
nik nerešpektuje. Slepý žobrák s ústnou harmonikou... Konečne
metro. Obaja sme sa snažili lúštiť dopravný systém a systém
bezpečnostnej kontroly. Ešte dobre, že Šin-Ii dokáže čítať čínske
nápisy a čomu-tomu z nich aj porozumieť... Napriek tomu sme
vystúpili o päť staníc metra skôr a znovu sme museli prejsť celú
vstupnú ceremóniu aj s novým kupovaním kartičiek. Šin-Ii nástojí,
že je to jeho vina a preto musí tento raz platiť on.

Ráno v sobotu 19. septembra je slnečné. O pol siedmej odišla
skupina tých, ktorí majú viac naponáhlo (odlietajú ešte dnes)...
V každom prípade exkurzia už skončila, po raňajkách (to som zvedavý, či mi doma na raňajky nebude chýbať kyslá čalamáda ako
po fláme) máme ešte chvíľku na zozbieranie zvrškov. Potom toto
mesto, "kde k nebu vzlietol prvý vták na svete" opúšťame. A
to je ďalšie lúčenie. Profesor Šuwan Dong mi odovzdáva USB kľúč
s prezentáciou svojej prednášky. Potriasanie rukami na slnkom zaliatom nádvorí hotela. Profesor Ša sa ešte raz vypytuje na prípravu
konferencie Jurassica u nás na Slovensku.

Paleontologické múzeum v Šenjangu – najväčšie paleontologické múzeum v Číne - je päťposchodová budova zo skla
a betónu s ohromnou čiernou zemeguľou, vyčnievajúcou
z priečelia. Vysokánskym vonkajším schodiskom sa vychádza najprv do najvyššieho poschodia. Škoda len, že na prehliadku ostala len biedna hodinka do piatej odpoludnia, kedy sa múzeum
nekompromisne zatvára... Tak sa stalo, že možno najzaujímavejšie
(jeholskú faunu) sme už nestihli. Zato dojem z nádherných exponátov, aj napriek nedokončenému osvetleniu bol ohromujúci.

A už frčíme po slnečnej autostráde. Bill nezavrie ústa
a svojim sýtym barytónom obšťastňuje raz Franza, raz Anne, či iného, na koho to slovo padne. Nakoniec sa celé jeho okolie tvári, že
spí. Prechádzame Fušinom. Šoféri na seba veselo vytrubujú, aby
sa ubezpečili, že si ich ten vpredu idúci dobre všimol.
V Šenjangu autobus zastavuje pri Hoteli NEU. Vykladáme
batožinu. Šofér zasunul môj starý pochrámaný kufrík za rezervné
koleso v batožinovom priestore. Tak, cao-dzien, slúž dobre...
Lúčime sa s tými, ktorí idú ďalej. Organizátori majú konečne voľno
a postupne sa vytrácajú. Len Rong Rong všetkých vyobjíma a tvrdí,
že sprevádzať exkurziu bola pre ňu radosť a či priam oddych.. Nepochybujeme, že to tak bolo. Opätovne sa ubytovávam - hľa, bez
konferenčnej podpory stojí nocľah 700 REN (čínsky jüan pre cudzincov), čo je v prepočte okolo 100 eur...

Naspäť sme sa rozhodli vrátiť radšej taxíkom. Po chvíľke
čakania a mávania nám konečne jeden zastavil a začala cesta rušnými preplnenými triedami šenjangskou dopravnou
špičkou. Jazda taxikárov je prehliadkou slalomárskej zručnosti
a náporom na uši z neutíchajúcich klaksónov. Tri čerstvé karamboly
s pokrivenými karosériami (zväčša na križovatkách), ktoré sme
cestou minuli, dokazujú že aj napriek šikovnosti šoférov sa im nehody nevyhýbajú.

Cesta do krajiny Jehol - tajomného sveta operených drakov

S kolegom Šin Ii Sanom sme sa dohovorili, že sa vyberieme
do univerzitného Paleontologického múzea provincie Liaoning
v severnej časti mesta. Najprv bolo treba dôjsť pol druha kilometra
ulicou, ktorú práve za plnej prevádzky opravovali, na stanicu
metra. Kto nevidel skutočný zmätok, mal by si niečo také skúsiť....

Paleontologické múzeum v Šenjangu - hlavnom meste provincie Liaoning
v severovýchodnej Číne

Pôsobivý vstup do paleontologického múzea provincie
Liaoning v Šenjangu
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Na večeru sme sa so Šin-Iim rozhodli skúsiť hotelovú
reštauráciu. Na stoloch reštaurácie boli ceduľky s čínskym nápisom, ktorý mi Šin-Ii s radosťou preložil: "Pamätaj, že žiaden
kultúrny človek neje príliš mnoho!" Ceny sa pohybujú v širokom
rozpätí - od 43 RMB až po päťnásobok. Pivo však mali (ba aj českú
becherovku po 32 jüanov) a k nemu sme si dali každý iné jedlo ale kvôli pestrosti sme si ho nechali rozdeliť na polovice. Čašník
prejavil plné pochopenie pre našu úspornosť. A tak sme sedeli a
debatovali o Šin-Iiho zážitkoch s jednotným časovým pásmom,
ktoré platí pre celú Čínu. Na IGCP CORB v Tibete sa prednášky
preto začínali na poludnie a končili sa o polnoci. Horšie však bolo
pracovať v teréne, kde stále mali v pohotovosti kyslíkový prístroj...

Spomínal tiež otázky japonsko-čínskych vzťahov. Japonci vraj
majú Číňanov radi, hoci propaganda tvrdí niečo iné. Dôkazom
môže byť veľký úspech, ktorý mala "Skupina dvanástich dievčat"
v Japonsku. Ak sú nejaké problémy, potom sú vyvolávané najmä
kvôli rope v južnej časti Čínskeho mora, alebo kvôli histórii: preto
sa nik z Japonska nezúčastnil na nedávnych oslavách konca vojny
(ktorú dokonca označil ako "čínsku vojnu proti Japonsku"). A potom prišla ôsma hodina - a poslali nás spať... Pred spaním som si
ešte vypočul predpoveď počasia - bola dosť neurčitá, pre Liaoning
pripúšťali možnosť zrážok. Nad riekou Hun však svietil mesiac a aj
keď neskôr zapadol, na oblohe sa trblietali hviezdy...

V MRAVENISKU LOKÁLNEHO VEĽKOMESTA
rocková skupina a ľudia sa tomu všetkému spolu so záľahou áut
a motocyklov (aj tu často elektrických, fuj potvory tiché, keby

Na nedeľných raňajkách (20. septembra) som sa ešte stretol
s egyptskými kolegami, tí pocestujú do Pekingu vlakom. Vrátil som
sa definitívne pobaliť a potom som sa vybral na potulky v širšom
okolí (zo šesť kilometrov) areálu hotela NEU. Vonku bolo hmlisté
ráno, ale prvé slnečné lúče vypátrali mrakodrapy, trčiace svojimi
štyridsiatimi - päťdesiatimi poschodiami zo smogového oparu.
Povedľa nich sa pretŕčajú žeriavy a nové budovy. Stavia sa stále
vyššie, horúčkovito a všade.

Blíži sa pol druhá hodina, hotel musím opustiť do druhej.
Stihol som trošku relaxovať po tom dopoludňajšom výlete. Pri
recepcii chcú silou-mocou zálohový lístok, treba znovu rozbaliť
batožinu. Čo asi zamýšľajú? Na môj údiv otvárajú účet ešte spred
exkurzie a spolu zrátavajú štyri noci po 380-tich jüanoch, teda
dokopy 1620. Vôbec nejde o žiadne nedoplatky, naopak dostávam naspäť peniaze, s ktorými som vôbec nerátal, ba dokonca mi
zabezpečujú aj taxík na letisko. Taxikár síce nevie ani ceknúť po
anglicky, ale napriek vzhľadu esbéeskára je to príjemný, ústretový
človek. Dorozumievame sa gestami a mimikou, napodiv úplne bez
problémov. Ukáže mi na obrazovke mobilu svoju manželku, pýta
sa, kedy mám odlet, či sa budeme musieť ponáhľať. Ubezpečujem
ho, že času je viac ako dosť. Predviedol mi výber muziky z autorádia, napospol podobný tomu, aký som počul po šenjangských
uliciach. Lúčime sa srdečne, ako starí známi, celý žiari, keď mu
ďakujem "she-she" a lúčim sa "cao-dzien".

Prechádzal som uličkami, ktoré by ešte mohli patriť do
minulého storočia, ale aj okolo hypermoderných hotelov, supermarketov, bánk - to všetko v pestrej zmesi s podomovými obchodníkmi, pouličným trhom, chodcami, motorkami, trúbením
áut a občas zápachom z kanála. Po ulici ide dlhý sprievod školskej
mládeže, nesúcej transparenty s nejakým porovnávaním plochy.
Škoda, nemám sa koho opýtať, proti čomu a za čo táto akcia slúži.
Reštaurácie sú vyzdobené nafukovacími stĺpmi s alobalovým pozlátkom a nápismi "WEDDING - LOVE". Všade prenikajúca globalizácia...
Zdá sa, že koniec kultúrnej revolúcie sprevádzalo nielen
uvoľnenie izolácie, akcelerácia hospodárstva, ale aj populačná
vlna. Aj na architektúre badať koniec spútavania ideologickou
doktrínou a rozmach najrozličnejších, niekedy až nevkusných
divokých umeleckých avantúr. Staré ulice zanikajú po celých
štvrtiach a zbúraniská "nízkych" troj- štvorposchodových domov
ani nestíhajú zarásť burinou a už z nich vyrastajú kolónie vysokánskych vežiakovitých domov. Ulica, po ktorej sme včera so Šin-Iim
išli k metru, sa rekonštruuje odrazu celá a to za plnej premávky
dopravy a bez prerušenia prevádzky obchodov, krámikov a pod-

Postupne sa začali schádzať cestujúci, až z nich vznikol
šumiaci netrpezlivý dav. Konečne sa niečo deje, začína odbavovanie na viedenský let China Airlines. Napokon sme v lietadle,
teraz čaká už len nočný let do Európy. Takže, "Cao dzien, Žong guo"...

nikov. Dokonca na hŕbach stavebného materiálu koncertuje pop-

Foto: Jozef Michalík
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to nevytrubovalo, ani si ich za sebou nevšimnem) vyhýbajú po
vozovke, zväčša ešte zúženej parkujúcimi autami zásobovania
a dodávky stavebného materiálu, bagrami, buldozérmi a traktormi. A práca nestojí, pracovné čaty nezaháľajú......

 Silvia Antolíková, Ján Madarás
Ústav vied o Zemi SAV

OTVORENÝ GEOLOGICKÝ KONGRES SGS A ČGS
A 18. ROČNÍK ČESKO - SLOVENSKO - POĽSKEJ
PALEONTOLOGICKEJ KONFERENCIE
VO VYSOKÝCH TATRÁCH V ROKU 2017

Najvýznamnejšou aktivitou Slovenskej geologickej
spoločnosti v roku 2017 bol Otvorený geologický kongres
Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti Vysoké Tatry 2017
(OGK 2017).

2000 na pôde Masarykovej Univerzity v Brne. Seminár / konferencia
je zároveň ideálnou platformou pre diskusie, prípravy nových
projektov a odborných podujatí. Zúčastňujú sa ho pravidelne
odborníci, ktorý nemajú iné možnosti na spoločné pracovné
stretnutia, čím toto podujatie plní aj významnú spoločenskú
úlohu. Organizátormi kongresu a konferencie boli Slovenská
a Česká geologická spoločnosť, Sekcia geológie a prírodných
zdrojov ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Ústav vied o Zemi SAV
a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského.

Slovenská geologická spoločnosť

V dňoch 14. - 17. 6. 2017 sa v Kongresovom centre
Slovenskej akadémie vied - Academia v Starej Lesnej, uskutočnil
medzinárodný geologický kongres SGS a ČGS. Organizačne
paralelne s kongresom sa konal aj 18. ročník Česko-SlovenskoPoľskej paleontologickej konferencie. Tá úspešne nadviazala na
Stály český a slovenský paleontologický seminár založený v roku

Otvorenie kongresu predsedami geologických spoločností: vľavo Ladislav
Šimon a vpravo Viktor Goliaš

Pohľad na účastníkov kongresu. Vpredu zľava: Vlasta Jánová, Igor Broska,
Miroslav Bielik, Viktor Goliaš a Ladislav Šimon
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OGK 2017 sa uskutočnil pod záštitou ministra životného
prostredia Slovenskej republiky Ing. Lászlóa Sólymosa. Na
slávnostnom otvorení konferencie sa zúčastnil predseda
Slovenskej geologickej spoločnosti RNDr. Ladislav Šimon, PhD.,
predseda Českej geologickej spoločnosti Mgr. Viktor Goliaš, Ph.D.,
generálna riaditeľka Sekcie geológie a prírodných zdrojov RNDr.
Vlasta Jánová, PhD., riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV RNDr. Igor
Broska, DrSc. a prodekan pre zahraničné styky na Prírodovedeckej
fakulte UK prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

tradície Československé společnosti pro mineralogii a geológii
(ČSMG), založenej v roku 1923. Tradície SGS, zriadenej v roku
1967, siahajú až k Uhorskej geologickej spoločnosti, založenej
v roku 1848. V rokoch 1933 až 1993 sa konalo 27 zjazdov ČSMG
a SGS. Po vzniku Slovenskej republiky SGS zorganizovala 4 vlastné
zjazdy (1995 - Spišská Nová Ves, 1997 - Bratislava, 2001 - Banská
Štiavnica, 2005 - Zemplínska šírava - Medvedia hora). Otvorenému
geologickému kongresu 2017 predchádzali tri spoločné geologické
kongresy Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej
spoločnosti (2009 - Bratislava, 2011 - Monínec, 2015 - Mikulov).

Slovenská geologická spoločnosť, ktorá svoju činnosť
vyvíja pri Ústave vied o Zemi SAV pod Radou slovenských
vedeckých spoločností, organizáciou OGK 2017 nadväzuje na

Záujem o účasť na kongrese bol tradične vysoký – zúčastnilo sa
ho 140 geovedcov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Ukrajiny, Ruska

Jednou z najatraktívnejších lokalít postkonferenčnej exkurzie bolo aj travertínové skalné mesto - Dreveník pri Spišskom hrade
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Slovenská geologická spoločnosť

Pôda geologického kongresu je aj neformálnym stretnutím mladej, strednej a zrelej generácie geovedcov. Zľava: Adela Zatovičová, Andrea Schittenhelm, Tamás
Csibri, Juraj Maglay, Jozef Michalík, Alexander Nagy, Michal Šujan, Michal Kováč, Ľubica Puškelová, Dušan Plašienka a Ondrej Pelech.

a Etiópie. Bohatý program kongresu tvorilo 68 prednášok a 34
posterov. Účastníci kongresu prezentovali najnovšie výsledky
z mnohých tematických okruhov geológie, ako sú regionálna
geológia, sedimentológia, petrológia, geochémia, geofyzika,
paleontológia, geológia životného prostredia, informatika,
geoturistika a didaktika geológie. V rámci programu kongresu
sa uskutočnili dve celodenné exkurzie – predkonferenčná
Paleontologická exkurzia a postkonferenčná exkurzia, zameraná
na geologické zaujímavosti okolia Vysokých Tatier - Spiša
a Zamaguria.

geologická spoločnosť udelila Medailu Radima Kettnera bývalému
dlhoročnému predsedovi SGS doc. RNDr. Petrovi Reichwalderovi,
CSc. Michal Elečko a Peter Reichwalder počas svojich pôsobení vo
vedúcich funkciách v SGS pomohli zásadným spôsobom rozvíjať
a zachovať SGS v nových spoločenských podmienkach po roku
1989.

Osobitným bodom programu kongresu bolo udeľovanie
ocenení. Medaila Jána Slávika SGS bola udelená Mgr. Zdeňkovi
Venerovi, PhD. – riaditeľovi Českej geologickej služby a RNDr.
Milanovi Kohútovi, CSc, dlhoročnému vedeckému pracovníkovi
ŠGÚDŠ a v súčasnosti výkonnému redaktorovi karentovaného
časopisu Geologica Carpathica v ÚVZ SAV. Ocenenie „Štatút
Čestného člena SGS“ získal RNDr. Michal Elečko, CSc. - penziovaný
vedecký pracovník v Štátnom geologickom ústave D. Štúra. Česká
Zdeněk Venera pri preberaní Medaily Jána Slávika

Slovenská geologická spoločnosť

Milan Kohút v ďakovnom príhovore po prevzatí Medaily Jána Slávika

Michal Elečko sa stal čestným členom Slovenskej geologickej spoločnosti

Takmer 160 stranový MeM špeciál - zborník abstraktov a exkurzný
sprievodca z Otvoreného geologického kongresu Slovenskej
a Českej geologickej spoločnosti Vysoké Tatry 2017 ako i z 18. ročníka
Česko-Slovensko-Poľskej paleontologickej konferencie (editori - L.
Šimon, M. Kováčová, S. Ozdínová, J. Michalík, D. Pivko, V. Goliáš,
P. Bokr, P. Tomanová Petrová, H. Gilíková 2017) je prístupný aj na
internetovej stránke SGS: http://www.geologickaspolocnost.sk/
mem/files/MEM–ZBORNIK-WEB-2017.pdf.
Vedecky hodnotné prednášky, zábavný spoločenský
program, priateľská atmosféra v krásnom prostredí pod Vysokými
Tatrami, zaujímavé terénne exkurzie, ako aj kladné ohlasy
účastníkov umožňujú konferenciu vyhodnotiť ako veľmi úspešnú.
Veríme, že v roku 2019 sa s českými kolegami a priateľmi stretneme
na ďalšom spoločnom kongrese v Prahe.

Peter Reichwalder prevzal ocenenie ČGS - Medailu Radima Kettnera
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Spišský hrad

Fotografie: Ján Madarás
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Spoločné foto účastníkov konferencie

15. PREDVIANOČNÝ GEOLOGICKÝ SEMINÁR SGS
NOVÉ POZNATKY O STAVBE A VÝVOJI ZÁPADNÝCH KARPÁT
− DOPLNOK ABSTRAKTOV
/BRATISLAVA, ŠGÚDŠ, 08. 12. 2016/

Abstrakty prednášok a posterov, ktoré boli prezentované na seminári, sme zverejnili v Mente et Malleo (MeM) 1/ 2017. V tomto čísle
dodatočne publikujeme príspevky, ktoré buď neboli dodané do uzávierky čísla, alebo sa z technických dôvodov neobjavili v databáze
poslaných príspevkov, za čo sa redakcia MeM autorom ospravedlňuje.

PREJAVY METAMORFÓZY EKLOGITOVEJ
A GRANULITOVEJ FÁCIE V KLÁTOVSKEJ SKUPINE
GEMERIKA: INDIKÁTORY EXHUMÁCIE ZO
SPODNEJ KONTINENTÁLNEJ KÔRY
 P. Ivan

Slovenská geologická spoločnosť

Katedra geochémie, Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6,842 15 Bratislava, e-mail: ivan@fns.uniba.sk
Klátovská skupina gemerika predstavuje v pravdepodobne
najspornejšiu litostratigrafickú jednotku predalpínskeho
fundamentu Západných Karpát. Predmetom diskusií sa stala
nielen samotná oprávnenosť vyčleňovania tejto jednotky, ale aj
jej litologická náplň, metamorfná premena a najmä jej pôvod a
genéza. Klátovská skupina tvorí v príkrovovej stavbe severného
gemerika jednoznačne samostatný a pozične dobre definovaný
prvok v podobe príkrovu doskovitého tvaru o mocnosti maximálne
prvých stoviek metrov. Obsahuje horniny odlišnej litológie a
výrazne vyššieho metamorfného stupňa ako susediace jednotky
– rakovecká skupiny v podloží a sedimenty rudnianskej formácie
v nadloží.
Klátovská skupina pozostáva z dvoch odlišných litologických
celkov. Prvý predstavujú hlavne pomerne monotónne mierne
usmernené jemno až strednozrnné plagioklasové amfibolity
lokálne s prejavmi mobilizácie felzickej zložky, druhý zasa horniny,
ktoré by sa dali označiť ako metamorfované migmatity s početnými
enklávami mafických až ultramafických hornín variabilných
rozmerov od cm po prvé metre.
Klátovská skupina podľahla multištadijnej metamorfnej
premene, ale z hľadiska jej genézy sa kľúčovým javí zistenie prejavov
vysokostupňovej metamorfózy v eklogitovej a granulitovej fácii.

Amfibolizované retrogresné eklogity (granátické amfibolity) boli
zistené ako enklávy v metamorfovaných migmatitoch a ich analógy
sa našli aj vo valúnovom materiáli bindt-rudnianskych zlepencov
tvorenom výlučne horninami blízkymi klátovskej skupine.
Retrogresné eklogity klátovskej skupiny majú znaky pôvodnej
stavby predstavovanej idiomorfnými granátmi a pyroxenickoživcovým symplektitom po omfacite, sú však silne pozmenené
naloženou amfibolizáciou. Granáty sú zatláčané kelyfitickými
lemami zloženými z hnedo zakalených mikroprerastov klinozoizitu
a albitu spolu so sporadickými stĺpčekmi amfibolu a klinozoizitu.
V symplektite sa sporadicky zachoval pyroxén diopsidového
zloženia, zvyčajne však pozorovať len fantómovú štruktúru
zloženú z hnedého pargasitického amfibolu a klinozoizitovoalbitových mikroprerastov. Z ďalších minerálov sú prítomné
kremeň, biotit, rutil, ilmenit, pyrit a niekedy tiež mladšie naložené
amfiboly (magnéziohornblend, aktinolit), chlorit a karbonát.
Zloženie granátov je značne variabilné, lokálne sa zachoval
granát s 20% Prp zložky, vo vzorke z konglomerátov až do 30%
Prp. Spoľahlivým indikátorom eklogitovej metamorfózy sú
inklúzie omfacitu so zložením ~ Quad54Jd38Aeg8 v granáte
vo vzorke z konglomerátov. Amfibolizované dvojpyroxénové
granulity (pyroxenické amfibolity) boli zistené jednak ako vzácne
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sa vyskytujúce relikty v komplexe amfibolitov, ako aj enklávy
v metamorfovaných migmatitoch. Majú reliktne zachovalú typickú
dlaždicovitú štruktúru. Z primárnych minerálov ešte obsahujú
klinopyroxén, ilmenit, zriedkavejšie ortopyroxén, reliktne aj
plagioklas. Vystupujú v asociácii s mladším vysokoteplotným
biotitom a hnedým amfibolom, ktorého zloženie zodpovedá
magnéziohornblendu až tschermakitu. Podmienky vzniku tohto
amfibolu možno odhadnúť na ~ 830-850°C pri tlaku ~ 0,4 GPa.
Následné viaceré retrogresné premeny viedli postupne k premene
amfibolizovaných granulitov až na plagioklasové amfibolity.

Zachované prejavy reliktov vysokostupňovej metamorfózy
v klátovskej skupine indikujú jej hlbinný, spodnokôrový pôvod.
Protolitom bol zrejme bázicko-ultrabázický magmatický komplex
spodnoordovického veku (482±9 Ma), ktorý bol pravdepodobne
metamorfovaný na vysokoteplotné/nízkotlakové granulity
a následne migmatitizovaný počas vrchnodevónskeho riftingu
(383±3 Ma). Exhumovaný bol počas variskej orogenézy a jeho
materiál je už súčasťou vrchnokarbónskych bindt-rudnianskych
konglomerátov.
Príspevok vznikol ako súčasť výskumu podporovaného grantom
VEGA 1/0555/13.

EVIDENCIA SPÄTNÝCH PREŠMYKOV
NA SEVEROVÝCHODE STRÁŽOVSKÝCH VRCHOV
 M. Olšavský & O. Pelech
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava,
e-mail: mario.olsavsky@geology.sk, ondrej.pelech@geology.sk
Spätné prešmyky a násuny predstavujú v rámci vrásovonásunových pásiem špecifický fenomén štruktúr, ktoré sú
v protiklade s dominantným smerom tektonického transportu
smerom k predpoliu. Pozorovania štruktúr s opačnou vergenciou,
zvyčajne do tyla orogénu sú v Západných Karpatoch registrované
už dlhšiu dobu, no vo viacerých prípadoch sa im prikladal chybný
alebo odlišný význam.
Počas geologického mapovania v severozápadnej
časti Strážovských vrchov medzi Fačkovom a Čičmanmi bola
venovaná pozornosť štruktúram neokómskych slienitých
vápencov mráznického súvrstvia, ktoré vystupujú medzi celkami
strážovských vápencov a wettersteinského dolomitu hronika.
V minulosti boli tieto štruktúry interpretované ako tektonické
okná (antiklinály) fatrika vystupujúce spod hronika (Hanáček,
1976; Maheľ et al. 1982). Skúmanú oblasť Strážovských vrchov
SZ od Fačkova budujú sekvencie fatrika, hronika, ktoré sú
transgresívne prekryté uloženinami myjavsko-hričovskej skupiny
pribradlového paleogénu. Bazálnu časť sekvencie hronika
v skúmanom území tvoria sivé masívne, niekedy brekciovité
(„strážovské“) dolomity a sivé zrnité doskovité až lavicovité
strážovské vápence vrchnoaniského veku, miestami s rohovcami,
alebo krinoidovým detritom. Ich nadložie tvoria svetlé až biele
masívne wettersteinské dolomity (veku stredný až vrchný trias).
Vo vyššej časti dolomitového súvrstvia sa miestami nachádzajú
šošovky svetlých wettersteinských vápencov. Na niektorých

miestach bolo možné vďaka prítomnosti lunzských vrstiev
a mierne odlišnej litológii oddeliť aj sivé hauptdolomity, ktoré
predstavujú najmladšiu známu litostratigrafickú jednotku hronika
v skúmanom území. Medzi lokalitami Michalov laz, Zadný hodoň
až po oblasť S od Fačkova prerušuje teleso hronika klinovitý
pruh sivých slienitých vápencov mráznického súvrstvia fatrickej
príslušnosti (cf. Maheľ et al. 1982). Na základe štruktúrnych
pozorovaní možno konštatovať, že horniny mráznického súvrstvia
ležia v podloží strážovských vápencov. Tektonicky prekrývajú
nielen strážovské vápence a dolomity, ale aj šupinu paleogénnych
karbonátových brekcií myjavsko-hričovskej skupiny pri Fačkove.
Pozorovania krehkých deformačných štruktúr, najmä
tektonických zrkadiel, naznačujú smer tektonického transportu
šupín hornín mráznického súvrstvia fatrika a paleogénnych
hornín smerom na J až JV. Z hľadiska týchto nových faktov možno
konštatovať, že pozorované celky fatrika nepredstavujú antiklinály
paleoalpínskeho veku tak, ako ich interpetoval Hanáček (1976),
ale mladšie po-spodnopaleogénne spätné prešmyky, ktoré
narúšajú pôvodnú paleoalpínsku stavbu. Táto interpretácia je
blízka niektorým starším poznatkom (Maheľ, 1985).
Príspevok vznikol v rámci projektu Ministerstva životného prostredia
SR č. 12 15-01 "Geologická mapa Strážovských vrchov − východná
časť" v mierke 1 : 50 000.
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 T. Sobocký1, M. Ondrejka1, P. Bačík1,
J. Luptáková2 & P. Uher1

15. predvianočný geologický seminár SGS - Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát

AKCESORICKÉ FOSFÁTY A SULFÁTY: INDIKÁTORY
MAGMATICKÝCH AŽ SUBOLIDOVÝCH PROCESOV
V GRANITOCH A-TYPU Z OBLASTI VELENCE
V MAĎARSKU
neznámemu minerálnemu členu "plumboalunitu". Minerály
alunitovej skupiny boli tiež potvrdené pomocou Ramanovej
spektroskopie.
Paragenéza sekundárnych fosfátov a sulfátov indikuje
nízkotermálne fluidá s nízkym pH a vysokou fugacitou kyslíka,
ktoré boli schopné destabilizovať primárne minerály. Zdrojom
týchto fluid mohol byť miocénny vulkanizmus, ktorý je v oblasti
prítomný vo forme andezitových dajok presekávajúcich materský
granit.

Primárne magmatické akcesorické fosfáty z granitu A-typu
Velence sú zastúpené monazitom-(Ce) a xenotímom-(Y) ±
apatitom. Ich výskyt je potvrdený elektrónovou mikroanalýzou,
kde tvorili jednotné kryštály s hypidiomorfným až idiomorfným
obmedzením. Vyskytovali sa v asociácii so zirkónom, allanitom,
rutilom ± sulfidmi. Väčšina monazitov a xenotímov vykazovala
huttonit/thoritový substitučný mechanizmus. Datovanie
monazitov poukazuje na vek 292±9,5 Ma, kým u xenotímov boli
zaznamenané značne mladšie veky 265±9,3 Ma.
Monazit-(Ce) pravdepodobne zodpovedá ranomagmatickej
kryštalizačnej fáze a xenotím-(Y) neskoromagmatickej fáze, alebo
ide o rejuvenizované veky.
Sekundárne akcesorické fosfáty sú zastúpené hydratovaným
minerálom a to rabdofánom-(Ce). Na rozdiel od ostatných fosfátov
sa zloženie rabdofánu približovalo k cheralitovému trendu, no
kvôli jeho schopnosti inkorporovať do svojej štruktúry rozličné
množstvo prvkov + molekulovú H2O, boli tieto obsahy variabilné.
Výskyt tohto minerálu sa potvrdil iba v jedinej vzorke (VEL-6C).
Rabdofány boli identifikované na základe hexagonálnej morfológie
kryštálov, EPMA analýz a tiež Ramanových spektier. Jeho vznik sa
pravdepodobne viaže na subsolidové až hydrotermálne podmienky,
kde vzniká rozpadom primárnych magmatických fosfátov alebo
reprecipitáciou z roztokov bohatých na REE prvky. Akcesorické
sulfáty boli tiež spozorované len v spomenutej vzorke VEL-6C.
Tie tvorili jemnokryštalické agregáty heterogénneho zloženia,
ktoré zodpovedá jarositu, alunitu, plumbojarositu, a doposiaľ

Príspevok vznikol s podporou Agentúry pre vedu a výskum (projekt
APVV 14-0278) a Slovenskej grantovej agentúry VEGA ( č. projektu
1/0257/13)

1 Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava
2Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Banská Bystrica, Ďumbierska 1, 97401, Banská Bystrica
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RNDr. Ružena Lehotayová jubiluje
RNDr. Ružena Lehotayová, rod. Danihelová, sa narodila 15.
7. 1927 v Trnave, kde ukončila základné i stredoškolské vzdelanie.
Po ukončení Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity,
(tak sa v rokoch 1939 - 1954 volala Univerzita Komenského) v
r. 1951 získala hodnosť doktora prírodných vied a nastúpila do
Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, ktorému ostala
verná počas celej pracovnej a vedeckej kariéry.
Dr. Lehotayová ako špecialistka na mikrofaunu foraminifer
začala spolupracovať s mladým kolektívom geológov pracujúcich v
uhoľnej prospekcii. Najprv pri uhoľnom prieskume Ipeľskej kotliny,
kde sa overovalo pokračovanie uhoľných slojov z okolia Pôtra do
strhársko-trenčskej prepadliny. Neskôr sa ťažisko uhoľného
prieskumu prenieslo na východné Slovensko, kde jej práca
mikropaleontológa bola neoceniteľnou pomocou pri pionierskom
prieskume dovtedy len veľmi málo prebádanej sedimentárnej
výplne východoslovenskej neogénnej panvy. Z tohto obdobia
pochádzajú jej prvé publikované práce, v ktorých biostratigraficky
zhodnotila spoločenstvá foraminifer, hlavne bádenu a sarmatu.
Paralelne s prácou na východnom Slovensku študovala aj
spoločenstvá mikrofauny egeru v Rimavskej kotline. Neskôr
pracovala v kolektíve, ktorý viedol RNDr., Ing. Vsevolod Čechovič,
člen korešpondent SAV. Biostratigraficky vyhodnotila foraminifery
z morských spodnomiocénnych sedimentov Hornonitrianskej
kotliny a z morského stredného miocénu Košickej kotliny. Výsledky
jej biostratigrafických výskumov boli využité pri zostavovaní
generálnych geologických máp ČSSR v mierke l : 200 000. Neskôr sa
jej odborný záujem sústredil na miocén v jv. a v. časti Podunajskej
nížiny a na miocénne morské sedimenty Ipeľskej kotliny. Jej práca
prispela okrem iného i k riešeniu otázky veku vulkanických hornín
na južnom okraji stredoslovenskej neovulkanickej oblasti.

Bontón káže, že dámam sa nemá prezrádzať vek. Vždy
šarmantná pani dr. Lehotayová by nám to iste s úsmevom
odpustila, lebo sa dožila krásneho veku, ale aj tak... Necháme na
čitateľoch, nech si jubilantkin vek vyrátajú sami.
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Skvelé mikropaleontologičky zlatej éry biostratigrafie - Eva Planderová, Ružena Lehotayová, Anna Ondrejíčková a Pavlína Snopková na výjazde Oddelenia biostratigrafie (vedúcim oddelenia bol Ondrej Samuel) na chate GÚDŠ v Modre – Pieskoch. 1. polovica 80. rokov 20. storočia. Foto: A. Zlinská
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Na konci 60. rokov 20. storočia sa dr. Lehotayová začala
zaujímať o novú paleontologickú disciplínu, ktorá sa začala
presadzovať vo svete a sláviť prvé úspechy. Aj jej zásluhou bolo
v západokarpatskom priestore rozpracované štúdium vápnitej
mikroflóry, ktorým doplňovala biostratigrafiu na základe
foraminifer. Rýchlo si osvojila prácu s elektrónovým mikroskopom
aj metodiku štúdia nanoplanktónu a vypracovala sa v tejto
disciplíne na odborníka európskeho formátu. Vápnitú mikroflóru
študovala prakticky vo všetkých neogénnych panvách Slovenska:
vo viedenskej, podunajskej, vrátane Bánovskej kotliny, vo
východoslovenskej i v niektorých vnútorných kotlinách. Spracovala
tiež nanoplanktón z viacerých hlbokých vrtov. Svoje pozorovania a
biostratigrafické závery zhrnula v niekoľkých súborných prácach, v
ktorých môžeme nájsť prehľad o vápnitej mikroflóre neogénnych
sedimentov Slovenska. Zvláštnu zmienku si zasluhuje práca, kde
charakterizuje všetky neogénne nanofloristické zóny (NN) zistené
na území Slovenska.
V rámci medzinárodného tímu špecialistov pracujúcich
na chronostratigrafii a neostratotypoch paratetýdneho neogénu
spracovala dr. Lehotayová nanoplanktón sarmatu, egeru a bádenu
Slovenska. Okrem toho pracovala aj v medzinárodnej skupine
pri RCMNS (Regionálna komisia pre stratigrafiu mediteránneho
neogénu), ktorá riešila problém hranice paleogénu a neogénu.
Aktívne sa zúčastnila na viacerých medzinárodných podujatiach,
napr. na II. planktonickej konferencii v Ríme, na zjazde Karpatsko
- balkánskej geologickej asociácie (KBGA - Bratislava, 1973), na
V. kongrese RCMNS (Bratislava, 1975), na mikropaleontologickom
kolokviu, ktoré sa konalo v r. 1983 v ČSSR. Pracovala aj na projekte
IGCP č. 25 a v skupine špecialistov pre biostratigrafiu paratetýdneho
neogénu v rámci KBGA a aktívne sa podieľala na spolupráci medzi
Geologickým ústavom Dionýza Štúra a Geologickým ústavom
Gruzínskej akadémie vied.
Svoju prácu v oblasti biostratigrafie doplňovala
paleontologickými štúdiami a opísala niekoľko nových druhov
vápnitej mikroflóry. Medzi jej posledné práce patria stručné
pojednania, v ktorých dokázala prítomnosť morských ekvivalentov
otnangu a rozšírila vertikálny rozsah egenburgu v juhoslovenskej
panve.

V novembri 2017 Dr. Lehotayová za vedeckú prácu v ŠGÚDŠ prevzala z rúk
generálneho riaditeľa Branislava Žeca a riaditeľky pre geológiu Aleny Klukanovej, striebornú medailu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
Foto: L. Martinský

Výsledky jej bohatej výskumnej práce, publikované
a aj rukopisné, boli využité pri zostavovaní novej generácie
geologických máp Slovenska v mierke l : 25 000 a regionálnych
geologických mapách l : 50 000.
Dr. Ružena Lehotayová svojou usilovnou prácou pomohla
odkrývať geologickú stavbu Západných Karpát a šírila dobré
meno československej geológie v zahraničí, kde dodnes patrí
medzi všeobecne uznávaných odborníkov v oblasti biostratigrafie
neogénu.
V novembri v roku 2017 bola za celoživotné vedecké dielo ocenená
Striebornou medailou Štátneho geologického ústavu Dionýza
Štúra.
K významnému životnému jubileu jej z úprimného srdca
blahoželáme.

Z meninovej oslavy u kolegyni Anny Ondrejičkovej (Ružena Lehotayová,
Pavlína Snopková, Zlatica Reháková, Anna Miháliková), 90. roky 20. storočia).
Foto: A. Zlinská

Diskusia počas prestávky na Paleontologickej konferencii v r. 2007 (Edita
Brestenská, Ružena Lehotayová, Lilian Švábenická). Prvé osobné stretnutie
nanoplanktonistiek ŠGÚDŠ a ČGÚ. Foto: A. Zlinská

 Adriena Zlinská, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
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Narodil sa 5. novembra 1937 v Košiciach. Základné, aj
stredoškolské vzdelanie, získal v Spišskej Novej Vsi. Výber Strednej
priemyselnej školy baníckej a geologickej, na ktorej v roku 1956
maturoval, predurčil jeho životnú dráhu. Vysokoškolské štúdium
absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1961 obhajobou diplomovej
práce na tému Metalometrický výskum na Trohanke v Spišskogemerskom rudohorí a vykonaním štátnej skúšky. Jeho prvé profesionálne kroky smerovali na Katedru nerastných surovín PriF UK,
kde pôsobil do roku 1984, pričom v rokoch 1968 až 1983 zastával
funkciu tajomníka katedry. V tomto období úzko spolupracoval
hlavne s prof. RNDr. Cyrilom Varčekom, CSc. a prof. RNDr. Ivanom
Krausom, DrSc. V roku 1966 vykonal rigorózne skúšky a získal
titul RNDr., a v roku 1973 obhájil dizertačnú prácu Mineralogickogeochemický a paragenetický výskum hydrotermálnych žíl v oblasti
medzi Prakovcami a Kojšovom. Počas dlhých rokov strávených medzi
študentmi, na Katedre nerastných surovín na legendárnej Žižkovej
ulici v Bratislave, neúnavne odovzdával svoje poznatky o ložiskách
nerastných surovín Československa a sveta a metódach výskumu
rúd. Organizoval odborné exkurzie na domáce i zahraničné ložiská.
Počas svojej pedagogickej a vedeckej praxe viedol 13 diplomantov a 4 doktorandov. Svojím zverencom ochotne pomáhal pri
riešení vybranej problematiky, povzbudzoval a usmerňoval ich pri
napĺňaní cieľov práce.
V roku 1984 sa rozhodol prijať ponuku akademika prof.
RNDr. Bohuslava Cambela, DrSc., riaditeľa Geologického ústavu
SAV a vložil svoje sily a elán do budovania pracoviska v Banskej
Bystrici. V rokoch 1984 - 1992 tu viedol Oddelenie nerastných
surovín. Počas týchto rokov so spolupracovníkmi položili základy dnešného moderného laboratórneho vybavenia pracoviska
ústavu v Banskej Bystrici. Stál aj pri zrode spoločného pracoviska
GlÚ SAV a Rudných baní, tzv. realizačnej základne pri banskom
závode v Banskej Štiavnici, ktorú v rokoch 1986 - 1991 aj viedol.

osemdesiatročný

Je to až neuveriteľné, že dlhoročný predseda banskobystrickej pobočky Slovenskej geologickej spoločnosti, významný
ložiskový geológ, univerzitný pedagóg a náš bývalý kolega, doktor
Milan Háber, má už 80 rokov.
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Milan Háber (v strede) medzi kolegami banskobystrického pracoviska Geologického ústavu SAV v polovici 90. rokov 20. storočia. Foto: archív ÚVZ SAV BB
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RNDr. Milan Háber, CSc.

KRONIKY

Milan Háber v historickom centre ruskej metropoly Moskva.
Foto: archív ÚVZ SAV BB

Kronika, jubileá, výročia

Obálka monotematického čísla Mineralia Slovaca, 3-4 / 1999, ktoré sa v 29
príspevkoch a 42 abstraktoch venovalo problematike zlata na Slovensku.
Hlavným redaktorom čísla bol Dr. Milan Háber. Archív vydaní časopisu MS,
ŠGÚDŠ Bratislava

Srdcovou záležitosťou doktora Milana Hábera v oblasti
výskumu bolo Spišsko-gemerské rudohorie a rudné mineralizácie v stredoslovenských neovulkanitoch. O týchto oblastiach
viedol viacero grantových úloh a na mnohých ďalších sa podieľal.
Dlhodobo spolupracoval aj s firmou Uranpres v Spišskej Novej Vsi.
Svojou prácou významne prispel k rozšíreniu poznatkov o týchto
ložiskových oblastiach. Napísal množstvo publikácií, výber
z ktorých uvádzame v závere príspevku. Iba krôčik ho delil od opisu
nového minerálu, „gelnicitu“, a len zhoda nešťastných náhod spôsobila, že sa to nepodarilo.
Počas svojej aktívnej kariéry absolvoval mnoho študijných
a pracovných pobytov. V roku 1969 bol v Holandsku na Instituut
vor Aarwettenschapen, Vrije Universiteit v Amsterdame. V rokoch
1971-1972 pôsobil ako expert Polytechny Praha v Havane na Kube
v Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica
(CIPIMM). V roku 1975 absolvoval študijný pobyt na Moskovskej
štátnej univerzite M. V. Lomonosova. V rokoch 1982-1983 bol na
stáži vo Švédsku na Inst. on f. mineral prospekter teknik, Teknisk
Högskolan v Luleå. Absolvoval aj niekoľko krátkodobých pobytov
v Kyjeve, Budapešti, Krakove, ale aj v Nemecku (NDR) a v Bulharsku. Dlhodobá intenzívna spolupráca medzi GlÚ SAV a IGEM RAN
(Institut geologii rudnych mestoroždenii, petrografii, mineralogii
i geochimii, Rossijskaja akademia nauk) vyústila do spoločných
projektov, terénnych prác a následne riešenia genézy viacerých
rudných ložísk a s tým súvisiacich výmenných pobytov, v období
rokov 1986 až 2007.
Milan Háber sa angažoval aj v mnohých odborných
spoločnostiach a komisiách. Z jeho bohatej činnosti spomenieme aspoň niekoľko. V rokoch 1975-1989 bol predsedom komisie

		 Zaslúžil sa o rozvoj kvantitatívnych metód v odrazovej
mikroskopii. Zasadil sa za zakúpenie mikroskopu s fotometrom,
Leitz MPV compact 2. Mikrofotometer intenzívne využívali aj niektorí kolegovia z Českej republiky, napr. doc. RNDr. Pavel Kašpar,
CSc. z Prahy, s ktorým podobne ako aj s RNDr. Zdeňkom Táborským udržiaval aj po rozdelení republiky veľmi priateľské vzťahy.
Všeobecne známym bol jeho osobitný prístup a starostlivosť o hostí
na pracovisku, ktorým sa snažil vytvoriť podmienky domáceho
prostredia.
Kolegovia na neho spomínajú ako na šéfa, ktorý nezištne
pomáhal, nielen v pracovnom, ale aj osobnom živote pri budovaní zázemia v Banskej Bystrici. Vedel nájsť rovnováhu medzi
pracovným a osobným životom. Pracovisko pozdvihoval organizovaním odborných seminárov, ale aj posedení, či výletov s rodinami.
Pri svojej práci bol vždy systematický a precízny. Zaznamenával si rôzne udalosti. Mladším kolegom vedel aj po rokoch
povedať, z čoho ich skúšal a akú známku dostali. Nikdy nezabudol
na žiadne narodeniny spolupracovníkov, či iné sviatky. Kolegyne
vždy na MDŽ obdaroval kvetmi.
Organizačné schopnosti Milana Hábera sa prejavili nielen
pri vytváraní aktivít banskobystrickej pobočky SGS, ktorú viedol v rokoch 1988 - 2002, ale aj väčších akcií, ako napríklad
nezabudnuteľný seminár „Kolektív Ďumbier – montanisti“ v roku
1997, ktorý ostal v povedomí ako „konferencia na Magurke“, či vydarená interdisciplinárna konferencia „Zlato na Slovensku“ 15.-18.
6. 1999 v Banskej Štiavnici, so špeciálnym dvojčíslom odborného
časopisu Mineralia Slovaca.
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Stretnutia s bývalými kolegami z PriF UK a priateľmi boli vždy veľmi srdečné. Fotografia nesie dátum 23. 6. 2006 a viacerí kolegovia už nie sú medzi nami. Foto:
archív ÚVZ SAV BB

Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny pre anorganickú
prírodu. V rokoch 1990-1997 bol členom komisie Slovenskej
agentúry životného prostredia pre ochranu anorganickej prírody.
Jednou z dôležitých činností, bolo pripomienkovanie zákona
o ochrane minerálov na Slovensku. V rokoch 1993-2001 predsedal slovenskému výboru IAGOD (International Association on
the Genesis of Ore Deposits). V rokoch 1987 až 1992 bol členom
Československého a neskôr Slovenského národného geologického
komitétu. Takisto bol členom Spoločnej odborovej komisie pre
odbor 12-07-9 Mineralógia a podpredsedom Spoločnej odborovej
komisie pre odbor 12-04-9 Ložisková geológia, ekonomická geológia pre doktorandské štúdium na PriF UK v Bratislave a členom
komisie pre štátne záverečné skúšky na PriF Masarykovej Univerzity v Brne.
Dr. Milan Háber sa intenzívne venoval aj popularizácii mineralógie. Obálka úspešnej kolektívnej monografie “Z našej prírody
– rastliny, horniny, minerály a skameneliny”, ktorá vyšla v rokoch
1978 - 1993 vo vydavateľstve Príroda vo viacerých vydaniach
a bola aj preložená do viacerých cudzích jazykov.
Za svoju obetavú vedeckú, pedagogickú a organizačnú
prácu bol doktor Milan Háber viackrát ocenený. V roku 1987 mu
bola udelená Strieborná čestná medaila Dionýza Štúra, Bronzová
medaila Univerzity Komenského, Bronzová medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, a Vyznamenanie II. stupňa
za zásluhy o rozvoj činnosti Slovenského zväzu ochrancov prírody.

Jedno z príjemných posedení pracovníkov Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici v roku 2009. Sprava: Milan Háber, Stanislav Jeleň a Ivan Križáni.
Foto: archív ÚVZ SAV BB

 Stanislav Jeleň & Jarmila Luptáková, Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Banská Bystrica
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V roku 1997 bol za dlhoročnú aktívnu organizačnú prácu
v Československej a Slovenskej geologickej spoločnosti, ocenený
medailou Jána Slávika.
V osobnom živote mu je pevnou oporou pani doc. RNDr.
Izabela Háberová (rod. Beličková), CSc., ktorú pred kolegami
nenazval inak ako Belinka a s ktorou majú dve deti, dcéru Danu
a syna Petra.
V mene priateľov a kolegov, pánu doktorovi Milanovi
Háberovi prajeme do ďalších rokov pevné zdravie, vnútornú pohodu a pocit zadosťučinenia a uznania za jeho aktívny a plodný
život.
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Vybrané publikácie RNDr. Milana Hábera, CSc.:

Odborné monografie:
Háber M., 1980: Mineralogisch-geochemische und paragenetische Erforschung hydrothermaler Gänge im Gebiet zwischen
Prakovce und Kojšov (Zips-Gömörer Erzgebirge). Západné Karpaty, sér. miner. petrogr. geoch. metalogenéza, 7, Bratislava,
7-132.
Chovan M., Háber M., Jeleň S. ,Rojkovič I., 1994: Ore Textures in the Western Carpathians. Slovak Academic Press, Bratislava,
219 p.
Odborné články:
Háber M., 1983: K problému vzniku epigenetického žilného zrudnenia v perme severného gemerika. Zb. Vplyv geologického
prostredia na zrudnenie. GÚDŠ, Bratislava, 151-156.
Loberg B.E.H., Háber M., Westberg S.B., 1985: Microhardness, reflectance and unit cell length of pyrites from Swedish base
metal ores. Geologiska Föreningen i Stockholm Forhandlingar 107, 45-52.
Rojkovič I., Novotný L., Háber M., 1993: Stratiform and vein U, Mo and Cu mineralization at Novovestská Huta area, CSFR.
Mineralium Deposita, 28, 1, 58-65.
Jeleň S., Háber M., 1997: Banská Štiavnica and Hodruša gold, silver and polymetallic deposits (Slovak Republic), Geologica
Macedonica, 11, 17-32.
Háber M., Jeleň S., Maťo Ľ., Kovalenker V. 1998: Modelling of mineral-forming processes at the Banská Štiavnica epithermal
deposit, Western Carpathians, Slovak Republic. Proceedings of the 9th Quadrennial IAGOD Symposium, Beijing,
E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgardt, 183-203.
Kovalenker V., Prokophiev V., Háber M., Jeleň S., 1999: Banská Štiavnica epithermal fluid-magmatic system: Fluid/Salt melt
inclusions studies. Geologica Carpathica, 50, 188-189.
Jeleň S., Háber M., Kovalenker V., Nosik L., Naumov V. 1999: Genetic model of the epithermal mineralization at the Banská
Štiavnica - Hodruša ore district (Western Carpathians, Slovakia). Geologica Carpathica, 50, 187-188.
Háber M., Jeleň S., Kovalenker V., Černyšev I., 2001: Model epitermálneho zrudnenia banskoštiavnického rudného poľa.
Mineralia Slovaca, 33, 3, 215-224.
Kovalenker V.A., Naumov V.B., Prokofiev V.Yu., Jelen S., Háber M., 2006: Composition of Magmatic Melts and Evolution
of Mineral-Forming Fluids in the Banska Stiavnica Epithermal Au-Ag-Pb-Zn Deposit, Slovakia: A Study of Inclusions in Minerals.
Geochemistry International, 44, 2, 118-136.
Popularizačné monografie:
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Jeleň, S., Galvánek, J., Andráš, P., Bendík, A., Beláček, B., Bozalková, I., Gaál,
Ľ., Gajdoš, A., Háber, M., Konečný, V., Križáni, I., Luptáková, J., Mazúrek,
J., Michal, P., Soták, J., Staňová, S., Šimo, V., Šurka, J., Wetter, R., 2009:
Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách
stredného Slovenska. Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 320 s.
ISBN 978-80-970413-4-2.
Krejča J., Šomšák L., Červenka M., Feráková V., Háber M., Kresánek J., Paclová
L., Peciar V.: 1978, 1984, 1993: Z našej prírody – rastliny, horniny, minerály
a skameneliny. Príroda, Bratislava, 390 s. (vyšlo vo viacerých vydaniach,
v slovenskej, poľskej a nemeckej jazykovej mutácii).
Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al. 1983, 1993: Veľká kniha rostlin, hornin,
minerálů a zkamenělin. Príroda, Bratislava, 384 s.
(1. a 2. vydanie).
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RNDr. Ján Soták, DrSc.

šesťdesiatročný

Sedimentológ, mikropaleontológ, stratigraf a paleoklimatológ. Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. je nielen významným slovenským geológom európskeho formátu, ale aj zanieteným pedagógom a popularizátorom geológie.
Narodil sa 30. novembra 1957 v Michalovciach. Študoval
na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od roku
1985 pracuje v Geologickom ústave SAV (od roku 2015 Ústav vied
o Zemi SAV), už mnoho rokov pôsobí na detašovanom pracovisku
ústavu v Banskej Bystrici. Počas vyše 30 rokov pôsobenia na pôde
SAV doc. Soták prešiel aj významnými riadiacimi a vedeckými
pozíciami, zastával funkciu zástupcu riaditeľa ústavu, predsedu
vedeckej rady. V súčasnosti vedie Oddelenie sedimentológie
a stratigrafie v Geologickom odbore ÚVZ SAV. Jeho manažérske
schopnosti a schopnosť viesť kolektív sa prejavili vo funkcii zodpovedného riešiteľa mnohých projektov VEGA, APVV, medzinárodných projektov. Bol aj úspešným manažérom projektu z európskych
Nice a inde. V rámci medzinárodnej vedeckej kooperácie pôsobil
ako riešiteľ a národný koordinátor medzinárodných geologických
korelačných projektov IGCP/UNESCO, EUROPROBE, CBEP (Climate
and Biota of the Early Paleogene), ALCAPA, 6. RP projekt PROPER, a
i.. Získal niekoľko ocenení, ako napr. za najlepší vedecký výsledok
1. Oddelenia SAV (1995), Bronzovú medailu ŠGÚDŠ za významný
prínos vo vedeckom poznaní geologickej stavby Západných Karpát.

Rozhovor pre regionálnu televíziu počas realizácie prieskumného vrtu pri
Veľkých Kršteňanoch. Foto: J. Šurka

Na lokalite neovulkanitov pri Čertovej skale v NPR Boky pri Budči. Foto: J. Šurka
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štrukturálnych fondov, určeného na vybudovanie Centra excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme (2010-2015), ktorého
zásluhou získal ÚVZ SAV i ďalšie pracoviská geovedného výskumu
na Slovensku špičkové laboratórne a prístrojové vybavenie.
Vedecká činnosť Dr. Jána Sotáka je veľmi rozsiahla, venuje
sa mikrobiostratigrafickému výskumu, faciálnej analýze, interpretácii paleoklimatických a paleooceánografických podmienok, dynamickej sedimentológii, sekvenčnej stratigrafii, tektogenetickým podmienkach panvotvorby a komplexnej panvovej analýze.
Výsledky jeho výskumu sa stretli s pozitívnym medzinárodným
ohlasom a je uznávaným medzinárodným odborníkom v oblasti
mikropaleontológie a stratigrafie. Absolvoval konferenčné a
študijné pobyty na početných zahraničných pracoviskách, napr.
na Univerzite v Perugii, Padove, Ženeve, Urbine, Neuchateli, Krakove, Vroclavi, Ľvove, Viedni, Budapešti, Alicante, Bilbao, Nancy,
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Na domácej vedeckej pôde pravidelne organizuje domáce
a zahraničné vedecké konferencie a workshopy. Je členom viacerých zahraničných a domácich vedeckých organizácií a pracovných skupín, ako sú KBGA, IAS, IWAF, CETEG a SGS, členom
Vedeckej rady ÚVZ SAV a Vedeckej rady ŠGÚDŠ.
Svoje bohaté publikačné skúsenosti využíva ako člen
redakčných rád medzinárodných karentovaných vedeckých
časopisov ako sú Geologica Carpathica a Geological Quarterly,
medzinárodného časopisu Paleontology Journal a časopisu Mineralia Slovaca.
Významnou súčasťou jeho bohatej vedeckej činnosti
je pedagogická aktivita, ktorú začal na svojej „Alma mater“
v Brne (1981-1985) a na UMB Banská Bystrica (2000 – 2010).
V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave, na Katedre geológie a paleontológie a ako
docent pedagogickú prax vykonáva aj na Pedagogickej fakulte KU
v Ružomberku. Je garantom doktorandského štúdia na ÚVZ SAV
v študijnom programe Sedimentológia, odbore 4.1.33 Tektonika
a členom odborových komisií 4.1.23 Geológia a 4.1.33 Tektonika.
Výsledkom jeho pedagogickej práce je množstvo vyštudovaných
geológov, ktorých viedol ako školiteľ pri ich magisterskom a doktorandskom štúdiu (10 absolventov doktorandského štúdia
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Ján Soták pri terénnom výskume lumachelových vápencov pri Polomke. Foto:
J. Šurka

torom 5 knižných publikácií. Vedecký ohlas jeho prác dosahuje
celkovo počet 920 citácií, v karentovaných článkoch 555 ( z toho
370 v databáze SCI).
Vedecké práce J. Sotáka boli podnetné pre nové smery
geologického poznania. Z hlavných výsledkov sú to:
1. Opísanie prvých výskytov pelagického triasu vo valúnoch
flyšových zlepencov vonkajších Karpát (1985, 1986);
2. Komplexné spracovanie jurských a spodnokriedových
dazykladálnych rias Západných Karpát (1988, 1993), jurských
foraminifer Protopeneroplis (1987) a taxonomická revízia mikroproblematík Globocheate (1989);
3. Objavenie a spracovanie najstarších mikroorganizmov Západných Karpát, konkrétne aglutinovaných schránok psammosfér,
sakammín a ďalších foraminifer zo staropaleozoických súvrství
gemerika (1998, 2000);
4. Mikrofaciálny výskum v rámci spoluautorstva početných prác
o triasových súvrstviach Západných Karpát (napr. veterlínske vápence, tomanovské súvrtsvie, tržinovské súvrstvie), hraničných
stratotypov a eventov (T/J hranica, karnický event), spodnokriedových súvrství Západných Karpát (napr. muránske vápence,
koňhorské súvrstvie, butkovské súvrstvie, a i.), a i. (1990, 2000,
2006,2013, 2014, 2017);
5. Komplexné spracovanie iňačovsko-kričevskej jednotky ako
subdukčného komplexu s oceánskou litológiou, eocénnou metamorfózou a exhumáciou počas spodnomiocénej extenzie východoslovenskej panvy (1993, 1994, 2005, 2007);

Terénny výskum: dokumentácia čerstvého horninového odkryvu pri Zázrivej.
Foto: J. Šurka

Publikačná činnosť doc. Sotáka je veľmi bohatá, je autorom
112 vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch (36
v časopisoch CC), 87 vedeckých štúdií a abstraktov v konferečných
zborníkoch, 3 kapitol vo vedeckých monografiách a je spoluau-
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dových a paleogénnych súvrství Západných Karpát s identifikáciou
horizontu „Bonareli“ (2003), výrazného klimatického ochladenia
na eocénno-oligocénnej hranici (2010), prehriatia v úrovni teplotného maxima PETM (55 mil. r.), vymierania a klimatickej nestability po kriedovo-terciérnej hranici (2008-2017);
11. Prínos k poznaniu vertebrátnej paleontológie a to spracovaním nálezov najstaršej fosílie vtáka z oligocénnych súvrství
a najstaršieho plaza zo strednotriasových súvrství Západných Karpát (2015, 2018);
12. Syntéza geodynamického a paleogeografického vývoja
senónskych a paleogénnych paniev Západných Karpát (2015,
2016).
V mene všetkých priateľov, kolegov a študentov Ti Janko prajeme pevné zdravie, veľa tvorivých síl a tiež veľa úspechov i pohody pri plnení
pracovných úloh aj v súkromnom živote!

Doc. Ján Soták ako vedúci tímu slovenských mikropaleontológov a predseda
organizačného výboru 10. medzinárodnej konferencie o aglutinovaných
foraminiferách („Tenth International Workshop on Agglutinated Foraminifera
– IWAF-10“) v Smoleniciach. Terénna exkurzia 22. a 23. 4. 2017. Foto: J. Šurka
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6. Nová koncepcia belickej jednotky Považského Inovca z hľadiska
jej penninskej príslušnosti a postavenia infratatrika (1993, 1994);
7. Sedimentologický a stratigrafický výskum paleogénnych
flyšových súvrství Levočských vrchov, Šarišskej vrchoviny a Spišskej
Magury s rekonštrukciou podmorských náplavových vejárov, zistením ofiolitového detritu v distálnych turbiditoch šambronskej
zóny (1996, 1998, 2000);
8. Zásadné prehodnotenie stratigrafie podtatranskej skupiny
a preukázanie oligocénneho veku jej flyšových súvrství (1998,
2007);
9. Komplexná analýza sedimentárnych fácií, depozičných systémov, subsidenčnej histórie a geotektonického vývoja centrálnokarpatskej paleogénnej panvy (2001, 2013);
10. Mikrobiostratigrafický a paleoklimatický výskum vrchnokrie-

Výklad na terénnej exkurzii na 10. medzinárodnej konferencii (IWAF-10) o
aglutinovaných foraminiferách v apríli 2017. Foto: J. Šurka

 Silvia Antolíková, Ústav vied o Zemi SAV


Výber z publikácií doc. RNDr. Jána Sotáka, DrSc.

SOTÁK, J., 1985: Basinal developmental types of the Triassic (Reifling and „Pseudohallstatt“ limestones) in outer units of the
West Carpathians. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., 15, 2, Brno, 89-113.
SOTÁK, J., 1987: Protopeneroplide foraminifers from Lowermost Cretaceous of Štramberk carbonate platform
(Outer Western Carpathians). Geol. Zbor., Geol. carpath.,38, 6, Bratislava, 651-667.
SOTÁK, J., HOUŠA, V., MIŠÍK, M. & SÝKORA, M., 1988: West Carpathian algae of the genus Triplopoprella STEINMANN,
1880 - application to Barattolo’s classification. Geol. Zborn., Geol. carpath., 39, 3, Bratislava, 323-352.
MICHALÍK, J. & SOTÁK, J.,1990: Lower Cretaceous shallow marine buildups in the Western Carpathians and their relationship
to pelagic facies. Cretaceous Research, v. 11, London, 211-227.

SOTÁK, J., 1992: Evolution of the Western Carpathian suture zone - principal geotectonic events. Geologica Carpathica,
43, 6, Bratislava, 355 - 362.
SOTÁK, J., RUDINEC, R. & SPIŠIAK, J. 1993: The Penninic „pull-apart“ dome in the pre-Neogene basement of the Transcarpathian
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SOTÁK, J. & MIŠÍK, M. 1993: Jurassic and Lower Cretaceous dasycladalean algae from the Western Carpathian Mts. Boll. Soc.
Paleont. Ital., Modena, Spec. Vol. 1, 383 – 404.
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Depression (Eastern Slovakia). Geologica Carpathica, 44, 1, Bratislava, s. 11-16.
SOTÁK, J. & LINTNEROVÁ, O. 1994: Diagenesis of the Veterlín reef complex (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians): isotope
geochemistry, cathodoluminescence, and fluid inclusion data. Geologica Carpathica, 45, 4, 239 – 254.
SOTÁK, J., SPIŠIAK, J. & BIROŇ, A. 1994: Metamorphic sequences with „Bündnerschiefer“ lithology in the Pre-Neogene base
ment of the East Slovakian Basin. Mitt. Öster. Geol. Ges., Wien, 86, 8, 111 - 120.
SOTÁK, J. & BEBEJ, J., 1996: Serpentinitic sandstones from the Tertiary collisional zone in the Eastern Slovakia ŠambronKamenica Zone). Geologica Carpathica, 47, 4, P. 227- 238.
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SOTÁK, J., VOZÁROVÁ, A. & IVANIČKA, J., 1999: New microfossils from the Early Paleozoic formations of the Gemericum
(Foraminiferida). Geologica Carpathica, vol. 50, special issue, 72-74
SOTÁK, J., PERESZLÉNYI, M., MARSCHALKO, R., MILIČKA, J. & STAREK, D., 2001: Sedimentology and hydrocarbon habitat of the
submarine-fan deposits of the Central Carpathian Paleogene Basin (NE Slovakia). Marine and Petroleum Geology, 18, Elsevier,
87-114.
SOTÁK, J., BIROŇ, A., DUNKL, I., LEBEDEV, V., MAGYAR J. & PROKEŠOVÁ, R., 2005: Syntéza poznatkov o iňačovskej jednotke –
litostratigrafické, metamorfné, geochronologické a štruktúrno-tektonické dáta. Miner. Slovaca, 37, 3, 209-213.
SOTÁK, J., GEDL., P., BANSKÁ, M. & STAREK, D., 2007: Nové stratigrafické dáta z paleogénnych súvrství centrálnych Západných
Karpát na Orave – výsledky integrovaného mikropaleontologického štúdia na profile Pucov. Miner. Slovaca, 39, 2, 99-106.
MICHALÍK, J., SOTÁK, J., LINTNEROVÁ, O., HALÁSOVÁ, E., BAK, M., SKUPIEN, P., BOOROVÁ, D., 2008: The stratigraphic and
paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians.
Cretaceous Research, 29, 871-892
SOTÁK, J., 2010: Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary: insights from the Central-Carpathian
Paleogene Basin. Geologica Carpathica, 61, 5, 1-26.
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Starek, D., Soták, J., Jablonský, J. & Marschalko, R., 2013: Large-volume gravity flow deposits in the Central Carpathian
Paleogene Basin (Orava region, Slovakia): evidence for hyperpycnal river discharge in deep-sea fans. Geologica Carpathica,
64, 4, 305-326.
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Soták, J., 2015: Eocene planktonic foraminifers of Hantkeninidae CUSHMAN, 1924 from the Western Carpathians: species
diversity, functional morphology and paleoecology. Grzybowski Foundation Special publication, No. 21, Krakow, 65-66, ISBN:
978-83-941956-0-1

Kronika, jubileá, výročia

Kundrát, M., Soták, J. & Ahlberg, P.E., 2015: A putative upupiform bird from the Early Oligocene of the Central Western
Carpathians and a review of fossil birds unearthed in Slovakia. Acta Zoologica, 96, 1, 45-59
Kováč, M., Plašienka, D., Soták, J., Vojtko, R., Oszczypko, N., Less, G., Ćosovič, V., Fügenschuh, B., Králiková,
S., 2016: Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domaine and
adjoining areas. Global and Planetary Change, 140, 9-27
Lukeneder, A., Soták, J., Jovane, L., Giorgioni, M., Savian, J.F., Halásová, E., Reháková, D., Józsa, Š., Kroh, A.,
Florindo, F., Spovieri, M., 2016: Multistratigraphic records of the Lower Cretaceous (Valanginan-Cenomanian) Puez key area
in N. Italy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 447, 65-87.
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SOTÁK J., PULIŠOVÁ Z., PLAŠIENKA D. & ŠIMONOVÁ V., 2017: Stratigraphic and tectonic control of deep-water scarp accumulation
in Paleogene synorogenic basins: a case study of the Súľov Conglomerates. Geologica Carpathica, 68, 5, 403–418. (1.358 IF2016). ISSN 1335-0552. Typ: ADDA
SOTÁK J., HUDÁČKOVÁ, N., MICHALÍK, J., FEKETE, K., JÓZSA, Š., PLAŠIENKA, D., RUMAN, A. & RYBÁR, S., 2017: Microfauna and
biostratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic formations of the Western Carpathians. Guidebook of the IWAF-10 field trip to
Middle Váh Valley and Malé Karpaty Mts. Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 173 pp.
ISBN: 978-80-224-1574-3

Doc. Ján Soták na horninovom odkryve.
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Za Doc. RNDr.

Hedvigou Bystrickou, CSc.

Krátko po Novom roku 2018 nás zastihla smutná správa. Do
večnosti odišla ďalšia priekopníčka paleontologických výskumov
na Slovensku.
Doc. RNDr. Hedviga Bystrická, CSc., rod. Pánthyová sa narodila 2. februára 1924 v poradí ako druhé z troch detí do rodiny
kantora v Močaranoch pri Michalovciach (dnes ich súčasť).
V profesnom živote patrila k priekopníčkam mikropaleontológie foraminifer na Slovensku a neskôr nanoplanktónu,
predovšetkým v útvaroch ako paleogén a neogén, takmer vo
všetkých jednotkách Západných Karpát. Dlhé roky prednášala na
Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v
Bratislave a viedla cvičenia z paleontológie, predovšetkým z mikropaleontológie. Počas pôsobenia na Katedre geológie a paleontológie (1948 – 1989) v týchto špecializáciách vychovala viacerých
vynikajúcich študentov domácich aj zahraničných.
Doc. Bystrická bola napr. členkou skúšobnej komisie pre
štátne záverečné skúšky, podpredsedníčkou rigoróznej komisie z
paleontológie, školiteľkou pre kandidátov vied z paleontológie,
členkou pre obhajoby DrSc. z paleontológie pri ČSAV, členkou
Národného komitétu paleontológie pri ČSAV, členkou výboru paleontologickej odbornej skupiny pri SGS, členkou redakčnej rady
Acta geologica et geographica Univ. Comen.
Výsledky svojich štúdií publikovala v cca 40 prácach v rôznych odborných geologických časopisoch, našich aj
zahraničných, so značným úspechom a priaznivým ohlasom. Za
svoju pedagogickú činnosť bola vyznamenaná bronzovou Medailou PriF UK (1980), striebornou Medailou PriF UK a RUK (1984),
zlatou Medailou PriF UK (1989), titulom Ministerstva školstva
SSR – Zaslúžilý učiteľ (1984), v r. 2007 jej celoživotné dielo ocenila
Slovenská geologická spoločnosť Medailou Jána Slávika za rozvoj
a propagáciu vedy.
V manželstve s geológom RNDr. Jánom Bystrickým, DrSc.,
sa im narodili tri deti: dcéra Katarína a synovia Juraj a Pavel. Bola
starou mamou šiestich vnúčat.

Hedviga Bystrická so svojimi žiačkami v r. 2003.
Vľavo Adriena Zlinská, vpravo Eva Halásová
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Pri odovzdávaní ďakovného listu SGS predsedom SGS Petrom Reichwalderom
na Paleontologickej konferencii v r. 2004

Skonala náhle, 8. 1. 2018, na zlyhanie srdca v krásnom veku
takmer 94 rokov. Rozlúčili sme sa s ňou 15. 1. 2018 na cintoríne
v Slávičom údolí v Bratislave.
Pani docentka, budeme na Vás spomínať ako na skromného, dobrého a príjemného človeka. Nech je Vám slovenská hruda ľahká.
Odpočívajte v pokoji!

S manželom RNDr. Jánom Bystrickým, DrSc. (1922 - 1986)

 Adriena Zlinská, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
- 40 -

 Inštrukcie autorom
Mente et Malleo (MeM) je oficiálny spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS). Vychádza dva krát ročne – v letnom a zimnom termíne.
Je to elektronický informačný spravodajca pre široké spektrum geologických vied, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie.

Štruktúra časopisu pozostáva z nasledujúcich rubrík:
1.
Slovenská geologická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, kalendár akcií
2.
Články – krátke vedecké, odborné a vedecko-populárne príspevky
3.
Reportáže – odborné reportáže z vedeckých podujatí, prednášok a exkurzií
4.
Prednášky, semináre, konferencie – abstrakty zo seminárov, konferencií
5.
Recenzie – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných publikácií s geologickou tematikou
6.
Kronika, jubileá, výročia – informácie o významných udalostiach, životných jubileách,
spomienkach a výročiach osobností slovenskej geológie
7.
Fórum – diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie od členov a sympatizantov SGS
8.
Fotogaléria - komentované autorské fotografie geologických zaujímavostí z celého sveta
9.
Inzercia

Príspevky
Príspevky pozostávajú z textu (vrátane súhrnu použitej literatúry), obrazových príloh a tabuliek.

Texty
Redakcia prijíma všetky príspevky týkajúce sa geológie a príbuzných vied. Texty sú v slovenskom jazyku, ale je možné publikovať aj texty v českom,
alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevkov (okrem súhrnu abstraktov zo seminárov a konferencií) je obmedzený na 15 strán čistého textu na A4 pri
riadkovaní 1,5. Príspevky nie sú honorované. Vedecké a odborné články sú recenzované. Text príspevku by mal byť členený nasledujúcou formou:
1.
názov práce
2.
meno a priezvisko autora či autorov bez titulov, adresa pracoviska alebo bydliska, kontaktná e-mailová adresa korešpondenčného autora
3.
pri vedeckých a odborných textoch je vhodné pripojiť anglický abstrakt v rozsahu max. 200 slov, 5 – 10 kľúčových slov v anglickom jazyku,
a krátke zhrnutie (conclusion). Pri vedecko-populárnych nie sú nutné.
4.
vlastná práca, rozsiahlejšie príspevky by mali byť štrukturované do kapitol
5.
literatúra
6.
texty k obrázkom a tabuľkám
Príspevok by mal byť napísaný v niektorej z verzií textového editora MS Word s riadkovaním 1,5, font Times New Roman, veľkosť písma 12, pokiaľ
možno bez použitia štýlov, odsadzovania odsekov a špeciálneho editovania. Text bude editovaný redakciou.

Literatúra
Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s názvom Literatúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v texte.
Pri citáciach v texte používajte formu: Novák & Kováč (2005); (Novák, 2011); (Novák, 2011; Novák & Kováč, 2005; Novák et al., 2016);
(Novák - in Kováč et al., 2010).
Citácie prác sú radené abecedne a upravené by mali byť nasledovne:
Citácie článkov v časopisoch
Novák, J., 2011: Geologická stavba a tektonické pomery Ďumbierskych Tatier. Acta Geologica Carpathica, 29, 30 – 47.
Novák, J. & Kováč, S., 2005: Amonity a stratigrafia trangošských vápencov v jure tatrika v Nízkych Tatrách. Palaeontologica Slovaca, 16, 223 – 248.
Citácie knižných publikácií		
Novák, J., Fehér, A., Tkáč, R., Lomnický, T. & Haraj, P., 2016: Atlas textúr a štruktúr sedimentárnych hornín. VEDA (Bratislava), 245s.
ISBN 978-85-123-4569-1.
Citácie kapitol v knihách
Horváth, D., 1996: Paleoalpínske deformačné štádiá v tatriku, fatriku a hroniku Malých Karpát. In: Haluška, E. & Helšmíd, F. (eds.): Tektonika jadrových
pohorí Západných Karpát. ACADEMIA NATURA (Banská Bystrica), 143 – 167. ISBN 268-85-345-3468-8.
Citácie konferenčných príspevkov
Veľký, A., Hermann, M. & Vysocký, D., 2013: Vplyv ropných látok z prevádzky čerpacích staníc na kvalitu podzemných vôd v povodí Handlovky In:
ORGANICA 2013, Spoločnosť slovenských geochemikov, 11.-12.9. 2013, Prievidza, Slovenské chemické zvesti. Abstrakty z konferencie, 6, 234.
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Citácie webových stránok
Ak je autor webovej stránky známy, uvedie sa jeho meno a rok uverejnenia informácie. Ak je neznámy, resp. ide o inštitucionálne dielo:
Geologická mapa Slovenska M 1:50 000 [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. [cit. Doplň presný dátum citácie].
Dostupné na internete: http://mapserver.geology.sk/gm50js.

Obrazová príloha
Obrazové prílohy, fotografie a tabuľky zasielajte už finálne upravené, vo formáte JPEG, TIFF, pdf. v rozlíšení minimálne 300 dpi, pri JPEG obrázkoch vo
veľkosti min. 3000x2000 pixelov, resp. cca 1,5 MB. Ideálne je posielať obrázky nekomprimované, nie však vo formáte RAW. Prílohy (vrátane tabuliek)
nebudú už redakciou upravované, preto dbajte na ich čitateľnosť a výpovednú hodnotu aj po zmenšení. Obrázky a tabuľky posielajte osobitne, nie
len komprimovane včlenené v texte, riadne označené, s uvedením autora prílohy.

Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou
Príspevky v elektronickej podobe posielajte na e-mailovú adresu geoljama@savba.sk.; resp. geolsisa@savba.sk. V prípade väčších súborov (nad 10
MB) je vhodné je vhodné použiť niektorý úložný server, napríklad uschovna.cz; wetransfer.com.

Etický kódex
Autori príspevkov určených na publikovanie v Mente et Malleo (MeM) sa riadia všeobecnými zásadami autorskej etiky. Je to najmä vedecká
korektnosť údajov, správne citovanie prevzatých podkladov a iných autorov, dodržiavanie zásad autorského a duševného vlastníctva. Príspevky
nesmú dehonestovať iných ľudí, útočiť na iné názory bez relevantných argumentov a dôkazov. Redakcia si vyhradzuje právo po kolektívnom posúdení
odmietnuť celý príspevok, alebo jeho časti, ktoré by boli v rozpore s vedeckou, alebo morálnou etikou.
Príspevky nie sú profesionálne jazykovo upravované, redakcia však má právo na základnú gramatickú a štylistickú kontrolu a úpravu, prípadne na
zaradenie adekvátnych medzinadpisov, alebo odsekov.
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