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Klasifikácia tektonických štýlov gemeríd1 

(3 tab.) 

PAVOL GRECULA* 

Tektonická stavba Spišsko-gemerského rudohoria je predmetom sústavnej pozornosti. Príčinu 
treba vidieť nielen v čisto teoretických otázkach, ale najmä v priamej súvislosti medzi tektonickými 
štruktúrami a lokalizáciou zrudnenia. 

Charakter tektonických deformácií, resp. asociácia tektonických štruktúr, ktoré tvoria obsahovú 
náplň tektonického štýlu, je podľa W. B. Harlanda (1956) závislá od tektonickej fácie — v rámci 
nej predovšetkým od litologického charakteru deformovaných súvrství, a od morfológie a veľkosti 
deformácie. Tektonická sekvencia, tektonický dátum a orientácia štruktúr sú ďalšími kritétiami 
klasifikácie tektonických štýlov. 

Splnenie kritérií tektonických štýlov v gemeridách umožňuje ich klasifikáciu (tab. 1). Uvedené 
štýly sú základné a majú ďalšie variácie, a to predovšetkým pri ich aplikácii na menšie rajóny, 
pri ktorých je preskúmanosť už veľmi podrobná. Klasifikácia štýlov uvedená v tab. 1 sa týka najmä 
mega a makrotektonickej veľkostnej kategórie. 

Mezotektonické štýly sú objektom terénneho výskumu a najmä prieskumu ložiskových rajónov. 
Možno ich obsiahnuť priamym pozorovaním v banských priestoroch, v sústave povrchových od
kryvov a pod. Je to základný materiál na štúdium väčších celkov a štýlov vyšších kategórií, dalej 
na riešenie zákonitostí mineralizovaných tektonických štruktúr, vzťahu časového vývoja tekto
nických deformácií a mineralizačných etáp, ako aj na stanovenie sukcesie tektonometamorfných 
procesov v geologickom vývoji, preto sa mu venuje aj najväčšia pozornosť. 

Pri klasifikácii mezotektoniekveh štýlov hrá veľmi dôležitú úlohu látková — htologická náplň 
deformovaných komplexov. Tá určuje základné tvary ohybových deformácií a podstatne vplýva 
aj na charakter a frekvenciu foliačných, puklinových a všeobecne disjunktívnych štruktúr. Preto 
v rozličných litostratigrafických úrovniach, resp. aj v rozličných oblastiach v rámci jednej stratí
grafickej jednotky variácia foiiem a veľkostí tektonických deformácií je veľmi bohatá. Základné 
pomenovanie štýlu je podľa dominujúcej tvarovej deformácie. Ďalšie doplnkové názvy možno voliť 
napr. podľa obsahu drobnotektonických prvkov. 

Veľké množstvo údajov najmä v rudných rajónoch, ktoré možno zhodnotit podlá uvedených 
tektonickofaciálnych kritérií, je cenným materiálom na to, aby prostredníctvom vyčlenenia súborov 
tektonických deformácií — štýlov bolo možno riešiť aj otázku vzťahu zrudnenia k tektonike a teda 
aj k horninovému prostrediu, a tak aj racionálnejšie riešiť ložiskové problémy a vyhľadávanie ložísk 
nerastných surovín. 

Zistenia, ktoré poskytuje štúdium v rámci mezotektonickej veľkostnej kategórie, umožňujú však 
aj oveľa podrobnejšie a presnejšie definovať makrotektonické štýly (tab. 1). 

Na základe nich možno urobiť regionálnejšiu a zásadnejšiu orientáciu tak v geologickotekto
nických a metalogenetických otázkach väčších jednotiek alebo oblastí, ako aj pri ich ložiskovo
prognóznom hodnotení. 

1) Tento článok je abstraktom z prednášky na II. tektonickej konferencii v Smoleniciach konanej 
2 7 .  2 9 . 11 . 1972. 
* RNDr. Pavol Grecula, CSc, Geologický prieskum, n. p., Stará Spišská cesta, 040 51 Košice 1 
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Tektonické štýly v Spišsko-gemerskom rudohorí (veľkostná a tvarová klasifikácia) 
Tab. 1 

Veľkostná 
kategória 

Megatektonické 
štýly 

Makrotekto

nické štýly 

Mezotektonické 
Štýly 

T v a r o v á k l a s i f i k á c i a 

Príkrovový 

Megavrásový 

Kategória vrásových štýlov: 

tektonické štýly: 
— veľkých otvorených vrás v Ca, 
P, T, zriedkavo v st. paleozoiku 
— stlačených až monoklinálnych 
vrás (hlavne v st. pal.), 
indukované vrásy v Ca, P, T, 
pohltené jadrá synklinal, 
strmé a ležaté vrásové štruktúiy 
— vejárovitých vrás 
— voľného povrchového vrás

nema 
vrásové — pomenovanie podľa 
typov vrás 

i 
1 Regionálnych prešmykov 
j a násunov 

Kategória vrásovozlomových 
štýlov: 
tektonické štýly: 
— vrásovoprešmykový (základný 
štýl gemeríd) 
— šupinatý 
spätných násunov (v okrajových 
zónach) 

podľa prevládajúcich disjunktív

nych a ohýbových prvkov, napr. 
štýl klivážových vrás, vrásový 
s vejárovitou klivážou, drobné 
šupinatý ap. 

Zlomovoblokový 

Kategória zlomových štýlov: 

tektonické štýly: 
— bloková stavba 
— prešmykovopoklesový 

Výsledné štýly 

štýl čiastkových 
príkro vo vých 
násunov, alebo 
megavrásovo
prešmykový 

vrásovoprešmy
kový až šupi
natý alebo 
vrásovoprešmy

kovobloková 
stavba 



Postupnosť tektonických deformácií v Spišsko-gemerskom rudchorí (tektonická sekvencia, tektonický dátum, tektonická orientácia) 
Tab. 2 

CO 

Orogén 

Deformačné 
fázy 

Počet defor. 
fáz 

Súbory 
tektonických 
deformácii 

Tektonická 
orientácia 

hercýnsky 

sudetská (?) 

1 

zvrásnenie 

paleozoika, 
kryštalizo
vaná meta
morfóza 
vznik 
vrstevnej 
bridličnatosti 
(si) 

približne 
V—Z 

prvá hlavná fáza 
vrásnenia 

2 

a) dotvorenie vrásových 
štruktúr v staršom 
paleozoiku 
vznik megavrásovej stavby 
vznik indukovaných vrás 
v spod. častiach Ca, P, T 
vznik otvcrených vrás 
v Ca, P, T 

b) vznik kliváže (S2) v st. 
paleozoiku 

vznik vrstvovej bridlič
natosti v Ca, P, T 

c) vznik vrásových 
prešmykov 
prešmyky 
násuny (prvá fáza prí
krovového nasunutia) 
spätné prešmyky 

Tektonické štýly: 
vráso vo prešmy ko vý 
monoklinálnych vrás 
otvorených vrás v Ca, P, 
T 
volného (independ.) 
vrásnenia 
V—Z, 

a l p í n s i , j 

druhá fáza 

3 

obdobie 
žulových 
intrúzií 
a zrudňova
cích proce
sov 

vyklenovanie 
(smerné aj 
priečne v dô
sledku 
intrúzie 

zvýraznenie 
a otváranie 
zlomov 

vznik ďal
ších pozdĺž
nych aj 
priečnych 
zlomov 

zdvihy a 
poklesy 

zachováva sa 
predchádza

júca orien
tácia 

tretia (druhá hlavná) fáza 
vrásnenia 

4 

vznik regional, prešmykov 
a násunov, vznik 
šupinatej stavby 

v exponovaných zónach 
vznik S3 — bridličnatosti 
v st. paleozoiku a S2 
v Ca, P, T 

dislokačná met. 

vznik smerných sub
horizontálnych zlomov 
(porudná tektonika) 

ukončenie príkrovového 
nasunutia gemeríd 

Tektonické štýly: 
príkrovový 
dotvorenie vrásovopre
šmykového (malé aj re
gionálne prešmyky) 
šupinatý 
bradlový 
vejár, vrás 
dotvorenie vyklenutia 
spišského oblúka 

5 

obdobie 
tektonického 
uvolnenia 
a 
priečnych 
elevácií 
a depresií 

pukliny 
zlomy 

zachováva SE 
predchádza

júca orien
tácia 

po («ui.05Vi...^ Ifckwii 

6 

vznik hlavného párové

ho zlomového systému 
(SZ, SV) a odvodených 
zlomov 
zdvihy, poklesy 
posuny 

Tektonický Štýl: 
bloková stavba 

1 ako predtým, vznik 
zlom. systému SZ, SV 
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Zonálnosť tektonických štýlov 
Tab. 3 

Tektonický profil 
Vertikálna zonálnosť 

II. 

. Spodná tektonická etáž 
Účinky tektonicko-deformačných fáz hercýnskych 
a alpínskych 
Zahrňuje staršie paleozoikum, miestami Ca, P, T 
Tektonické štýly: 
— silne stlačených až izoklinálnych vrás 
— vrásovo-prešmykový 
— šupinatý 

^— regionálnych prešmykov a násunov 
Ďalšie znaky: 
— dominujúca s2 a si bi idličnatosf (lokálne S3) 
— B-tektonity 
— metamorfná rekryštalizácia 

Yrchná tektonická etáž 
Účinky deformačných fáz alpínskych 
Zahrňuje mladšie paleozoikum, miestami trias 
Tektonické štýly: 
— voľného povrchového vrásnenia 
— otvorených vrás 
-— prešmykovo-poklesové 

Ďalšie znaky 
— vrstevná bridličnatosf len v Ca, P, T 
— málo významná priečna bridličnatosf 

Tektonický obraz 
Horizontálna zonálnosť 

1. Tektonická zóna čelného príkrovového nasunutia 
(lubenícky a margeciansky úsek) 

2. Tektonická zóna severogemeridná 
3. Tektonická zóna centrálnych gemeríd (staršie paleozoikum) 
4. 1 ektonicka zóna rožňavskej línie 
5. Tektonická zóna Slovenského krasu (mladšie paleozoikum 

a mezozoikum na juhu gemeríd) 

I 



Tektonická postupnosť deformácii je dnes pri tektonickej analýze gemeríd azda najzložitejším 
problémom Vyplýva to hlavne z metachrónneho a polygénneho vývoja deformácii.^Elementárne 
štýly (zodpovedajúce zvyčajne jednej deformačnej fáze), ktorých vyčlenenie by umožnilo stanovil 
aj ich tektonickú sekvenciu, sú však veľmi prepracované. Preto aj predstava uvedená v tab. 2 je 
iba odrazom dnešných poznatkov. . . , 

Súbory tektonických štýlov, ktoré sa vyskytujú v určitých oblastiach alebo vertika nych zónach 
dávajú možnosť vyčleniť v zmysle práce J. Jaroša (1971) ich vertikálnu a horizontálnu zonalnost 
^ N a základe prítomnosti rozličných tektonických štýlov v plošnom tektonickom obraze Spišsko

gemerského rudohoria, spoločného priestorového výskytu bázických hornín paleozo.ka a mezo
zoika, zostupného zvyšovania bázicity vulkanitov od starších k m adším suvrstviam, rozličného 
tektofaciálneho vývoja paleozoika severne a južne od rožňavskej línie je ^ozno usudzoval ze 
gemeridy tvoria veľký príkrov paleozoického epikryštalin.ka a mezozoickeho obalu. Jeho domovská 
oblasť sa nachádza v oblasti rožňavského hlbinného zlomového pásma (s bázickým vulkan.zmom 
v rakoveckom vývine staršieho paleozoika, v karbóne a spodnom triase), a najmä južne od neho. 
Odtia' bol presunutý k severu cez veporidné kryštalimkum. 

Geologický prieskum, n. p., 
Geologické stredisko Košice 

RECENZIA 

pokračovanie zo sir. 85 

3. Alwyn Wiliams má v zborníku re
ferát o štruktúre vápnitých schránok fosílnych 
a recentných brachiopód. Autor sa obšírne 
zaoberá štúdiom stavby schránok fosílnych 
aj recentných brachiopód. Základnou stavebnou 
hmotou schránok sú mukosacharidové vrstvy, 
vláknité proteínové vrstvy a organické mem
brány. Zaoberá sa rozdielmi v základnej stavbe 
skupín Strophomenida, Dicryonellidina a roz
ličných rodov zo skupiny Articulata. Na zá
klade štúdia stavby schránok pod ESM uvádza 
autor rozdiely v mikroštruktúre, ktoré pomohli 
pri riešení veku hlavne paleozoických foriem. 
Referát dopĺňajú početné fotografie mikro
štruktúry brachiopód, náčrty štruktúry a dôle
žitá tabuľka, v ktorej autor načrtol schému 
vývoja spomenutých skupín od proterozoika 
po kenozoikum. 

4. D. A. Griffiths a J. G. Sheals pisu 
o použití ESM v systematike akarín. Autor, 
pomocou ESM našli spôsob klasifikácie sku
piny Astigmata a Cryptostigmata. Zo skupiny 
Cryptostigmata zistili pomocou ESH vela 
nových štruktúr pre klasifikáciu čeľade Phthi
racaridae a Euphthiracaridae. Pri štúdiu po
užili rozdiely v štruktúre segmentov noh. 
Referát dopĺňajú kresby, tabuľky a fotografie. 

5. P. C. Sylvester—Bradley v referáte — 
Reakcia systematikov na revolúciu v m i k r o " 
paleontológii vysvetľuje využitie metodiky ESM 
najmä v mikropaleontológii. Použitie tejto 
modernej metódy v uvedenej disciplíne, ako 
aj v palinológii považuje autor za revolučnú 
zmenu v doterajšej koncepcii výskumu v týchto 
odboroch. Referát je dôležitý najmä preto, 
že uvádza techniku prípravy preparárov, ich 

čistenie a techniku snímania pod ESM. Upo
zorňuje na možnosti zlepšiť techniku fotogra
fovania, napr. naprašovaním kovov (Al) a pod. 

6. Denise Noélová referuje o použití 
ESM v definícii rodových kritérií fosílnych 
Coccolitophoridae. Autorka sa zaoberá význa
mom ESM pri určovaní fosílnej nanoflóry. 
Uvádza rad predností ESM (otáčivosť pre
parátu, väčšia možnosť štúdia hĺbky povrchu) 
oproti' karbónovým replikám používaným pri 
transmisnom mikroskopovaní. Ako príklad 
použila autorka rozdiely, ktoré zistila medzi 
vrchnokriedovými rodmi (Ahmuellerella, Eif
felitus, Stradneria, Cylindrali hus, Markalius). 

7. Wiliam W. Hay publikuje referát o 
ESM a jej uplatnení v systematike mikro
paleontológie. Autor rozvádza možnosti použi
tia ESM v mikropaleontológii a podčiarkuje 
jej význam najmä pri planktonických foramini
ferách. Uvádza, že množstvo informácií získa
ných určovaním pod binokulárnym stereo
skopickým mikroskopom je na potrebnú di
ferenciáciu druhov príliš malé. Pri metóde ESM 
pri malých rýchlostiach snímania (asi 100 riad
kov rastia) sa môže získať asi 400krát viac 
intormácií o povrchu foraminifer než starou 
metódou. 

8. Y. Reyre píše o inaperturátnych peloch 
mezozoika Sahary a pokúša sa o klasifikáciu 
na základe štúdia ESM. Uvádza opisy niekto
rých druhov čeľadí Texaceace, Cupressaceae, 
Araucariaceae na základe štúdia mikroštruktúry 
ich peľov. Tvrdí, že treba brať do úvahy ich 
opisy pod optickým mikroskopom doplnené 
novými poznatkami o mikroštruktúre exiny. 
Nomenklatúra by mala byť kombináciou tra
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