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HoBbie jíHTOCTpaTHrpacJjHiecKMe eflHHMUM B KpoMnamcKOň rpynne (Boc-

r (ľlHL)M OlOBaKHH) 

KpoMnauícKaH rpynna ccBeporeiwepHOM nepbMH pa3flejieHa Ha paiiOHHbie 
jiMTOCTpaTiirpao>MHecKMe eflHHMiibi (cwoy) : KHOJibCKue, neTpoBoropcKne 
H HOBOBCCKMe CBHTbl. B HMX BbmjieHCHbl HOBI.IC eflMHMUbl TpeTbcro nopa,n.-
xa : MypaHbCKMe KOHrjiOMepaTbi, luapKyineBCKue necnaHHifKH, HepHoropcKiie 
KOHrnoMepaTbi, ryTHHHCKHii ByjiKaHimecKiiii KOMn.neKC, rpyHCKwii ByjiKaHM-
qecKO ocaflOMHbiň KOinnjieKc, MajioMypaubCKwe CJIOH, CTpa>KaHCKiie CJIOM 
If GejIOBOflCKIie OIOH. 

JlHTod^auMajibHoe pa3BHTMe, pacnpocTpaHeHiie n 3aMemeHHe ByjiKaHoreH-
HblX nOpOA M MOIUHOCTb BblIJieHeHHblX eflMHHU HaXOflflTCJf B 3aBHCHM0CTH 
OT CBoero nojio>KeHii5i Ha nepiió>epniíHOif, nepexoflHoŕf M neHTpajibHbix 30
Hax nepMCKoro ocanoqHoro 6adceňHa. B03pacT HeKOTopwx eflHHMU, o6oc
HOH.HI na^eoHTO^orifHecKH n M30TonHMMH aHaJiii3aMn ypaHOBOň MiiHepa
jiH3amiM. 

New lithostratigraphical units in the Krompachy Group (Eastern Slo
vakia) 

The Krompachy Group of the North Gemericum Permian has been 
divided into local lithostratigraphical units as follows (from the bottom): 
Knole formation, Petrova hora formation, and Nová Ves formation. 
Units of the third grade are separated in them: Muráň conglomerat3s, 
Markušovce sandstones, Čierna hora conglomerates, Novoveská Huta 
volcanic complex, Pátrov Grúň volcanosedimentary complex, Malý 
Muráň Beds, Strážanský kopec Beds, Biela Voda Beds. 

The lithofacial development, distribution and occurrence of volcanic 
rocks and the thicknesses of separated units are connected with their 
position in the marginal, transitional and central zone of the Permian 
sedimentation area. The age of some units has been proved by paleonto
logy, palynology and by isotopic analyses of Umineralization. 

Krompašskú skupinu a jej súvrstvia de V článku predkladáme nový a čo n a j 

finoval Bajaník (in Bajaník et al., 1981). úplnejší obraz o ver t ikálnom rozsahu 
Rozsiahly pr ieskum pe rmu severného krompašskej skupiny, stanovenie hranice 

gemerika priniesol nové poznatky, ktoré súvrství, náplň súvrství a produktov vul 

podstatne dopĺňajú l i tostratigrafické čie- kanizmu. S ohľadom na veľkú priestorovú 
nenie permu. variabilnosť v litologickej náplni súvrství , 
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Obr. 1. Litostratigrafická schéma krompašskej 
skupiny (Mihár — Novotný, 1986). 1 — vápen
ce, dolomity, slienité vápence, 2 — bunkovité 
karbonáty (rauwaky), ilovité dolomity, dolo
mitové konkrécie. 3 — kamenná sol, anhydrit, 
sadrovec (polohy a ich brekcie) a sadrovec 
v žilkách, 4 — bridlice, aleurolity, 5 — pies
kovce, 6 — kremeňové pieskovce, 7 — poly
miktné strázanské a muránske zlepence 
a brekcie, 8 — oligomiktné zlepence, 9 — 
oligomiktné zlepence (rybnícke vrstvy), 10 — 
tufitické pieskovce, tuíity, tufy a tufitické 
brekcie (acidné), 11 — aglomeráty acidné 
a intermediárne, 12 — ryolity, 13 — interme
diárne vulkanity (dacit, andezit), metavulka
nity a ich brekcie, 14 — bazalty, 15 — určené 
fosílie, fauna, flóra, 16 — mineralizácia v ho
rizontoch a komplexoch, 17 — vývoj sedi
mentov: A — Stratená — Novoveská Huta, 
B — Krompachy — Petrova hora, C — Ko
šické Hámre — Jahodná 
Fig. 1. Lithostratigraphicai scheme of the 
Krompachy Group. (Mihal — Novotný, 1986). 
1 — limestones, dolomites, marly limestones, 
2 — cell carbonates (rauwackes), clay dolo
mites, dolomitic concretions, 3 — halite, an
hydrite, gypsum (beds and their breccias) and 
gypsum in veinlets, 4 — shales, siltstones, 5 — 
sandstones, 6 — quartz sandstones, 7 — polymict 
Strážanský kopec and Muráň conglomerates 
and breccias, 8 — oligomict conglomerates, 
9 — oligomict conglomerates (Rybník, Beds), 
10 — tuffitic sandstone, tuffites, tuffs and 
tuffitic breccias (acid), 11 — acid and inter
mediate agglomerates, 12 — rhyolites, 13 — 
intermediate volcanites (dacites to andesites), 
metavolcanites and their breccias, 14 — ba
salts, 15 — identified fossils, fauna, flora 
16 — mineralization in horizons and comple
xes, 17 — development of sediments: A — 
Stratená — Novoveská Huta, B — Krompa
chy — Petrova hora, C — Košické Hám
re — Jahodná. Defined local lithostratigraphic 
units and nonformal units respectively: 1 — 
Muráň conglomerates, 2 — Markušovce 
sandstones, 2a — Slivník horizon, 3 — Cier
na hora conglomerates, 4 — Lower transitive 
Beds, 5 — Novoveská Huta volcanic complex, 
6 — Upper transitive and oligomict Beds, 7 — 
Pátrov Grúň volcanosedimentary com
plex, 8 — Rybník Beds, 9 — Malý Muráň 
Beds, 10 — Strážanský kopec Beds, 10a — 
Vojtechova horizon, 11 — Biela Voda Beds 
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6 predovšetkým petrovohorského súvrstvia, 
je potrebné poukázať na odlišnosti v ná 

plni súvrství v závislosti na ich pozícii 
v sedimentačnom priestore. 
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Premenlivá litologická náplň súvrství 
v pozdĺžnom a priečnom smere, odlišne 
podaná náplň novoveského a petrovohor

ského súvrstvia, rozšírenie náplne knol

ského súvrstvia a vyčlenenie jednotiek 
(členov) nižšieho rádu sú aj dôvodom na 
redefiniciu krompašskej skupiny. 

Stanovili sme nový typový profil — neo

stratotyp pre novoveské súvrstvie a lekto

stratotyp pre novovymedzené markušov

ské pieskovce, ktoré začleňujeme do vrch

nej časti knolského súvrstvia. V petrovo

horskom súvrství. s ohľadom na jeho veľ

kú litologickú variabilnosť, dopĺňame pô

vodný typový (holostratotyp) profil (Baja

nik, 1981) o analogické profily — hypo

stratotypy pri Stratenej. Novoveskej Hute 
a Krompachoch. Názvy vymedzených sú

vrství a typové profily knolského (zlepen

ce) a petrovohorského súvrstvia netreba 
meniť. 

Krompašská skupina 

Názov: Podľa mesta Krompachy. 
Stratotypová lokalita: V širšom okolí 

mesta vystupujú hlavné horninové sek

vencie skupiny. 
Rozšírenie a rozdelenie jednotky: Krom

pašská skupina sa nachádza pri severnom 
okraji gemerika takmer v súvislom pásme 
od Dankovej (JZ od Stratenej) po Mysla

vu pri Košiciach, s prerušením (na po

vrchu) v okolí Galmusu. Rozšírenie krom

pašskej skupiny závisí od hrúbky horni

nových sekvencií. štýlu tektonickej stavby 
a úrovne erozívneho zrezu. Šírka sa pohy

buje od 0,2 do 5 km. 
Krompašská skupina leží primárne dis

kordantne na zvrásnenom podloží (dobšin

ská a rakovecká skupina). Vrchná hranica 
skupiny (novoveského súvrstvia) so spod

ným triasom je pozvoľná a doteraz nie je 
paleontologický určená. 

Súhlasne s Bajanikom (1981) členíme 
krompašskú skupinu od podložia do nad

ložia na tri oblastné litostratigrafické jed

notky nižšieho rádu: knolské súvrstvie, 
petrovohorské súvrstvie a novoveské sú

vrstvie. Tie ďalej členíme na tieto oblast

né litostratigrafické jednotky nižšieho rádu 
(obr. 1): knolské súvrstvie: muránske zle

pence, markušovské pieskovce, slivnícky 
horizont;petrovohorské súvrstvie: čierno

horské zlepence, hutiansky vulkanický 
komplex, grúnsky vulkanickosedimentár

ny komplex, malomuránske vrstvy: novo

veské súvrstvie: strázanské vrstvy, voj

techovský horizont, bielovodské vrstvy. 
Litostratigrafické schémy časti severo

gemerického permu podali v minulosti via

cerí autori (Maheľ, 1953; Ivanov, 1957; 
Biely. 1956: Zukov, 1963; Drnzík — Hudá

ček, 1963; Bajaník, 1965; Novotný — Roj

kovič, 1979; Rojkovič — Novotný, 1981; 
Novotný — Miháľ. 1981). Väčšina rozlišo

vala od podložia tri súvrstvia (formácie): 
bazálne (terigénne), efuzívnosedimentár

ne a sadrovcové (terigénnolagunárne). 
Litologická charakteristika: V knolskom 

súvrství je prevaha sedimentov terigénne

ho pôvodu, hlavne zlepencov (brekcií), me

nej pieskovcov a aleurolitov. 
Petrovohorské súvrstvie sa vyznačuje 

rôznym, v niektorých oblastiach až prevlá

dajúcim podielom vulkanoklastického ma

teriálu v sedimentoch, prítomnosťou tufov 
a aglomerátov. V okrajovej zóne sedimen

tačného priestoru ubúda vulkanoklastickej 
zložky a vulkanitov. V prechodnej zóne je 
značný podiel vulkanitov, v prevahe inter

mediárneho typu (dacit, andezit), menej 
vulkanitov acidného typu a v malej miere 
bázického typu. Smerom do centrálnej 
zóny ubúda vulkanitov na úkor sedimen

tov s rôznym podielom vulkanoklastického 
materiálu. Zlepencové horizonty v petrovo

horskom súvrství majú lokálny význam, 
z nich najvýznamnejší je na báze súvrst

via (čiernohorské zlepence) v západnej 
časti krompašskej skupiny. Sú v ňom te

lesá bazaltu. 
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Obr. 2. Model vývoja permu severného gemerika v transverzálnom smere (Mihal, 
1985). 1 — karbonáty (trias), 2 — bunkovité karbonáty (rauvvaky), 3 — sírany, ka
menná soľ (a brekcie), 4 — bridlice, pieskovce, 5 — kremeňové pieskovce, 6 — 
polymiktné strázanské zlepence, 7 — oligomiktné zlepence, 8 — polymiktné zle
pence — muránske, 9 — sedimenty s rôznym podielom vulkanoklastického materiá
lu. 10 — vulkanoklastiká, 11 — ryolity, 12 — dacit, andezit a brekcia, 13 — bazalt, 
14 — synchrónne zlomové zóny, 15 — rudná mineralizácia v horizontoch a kom
plexoch 
Fig. 2. Model of the North Gemericum Permian development in the transversal 
direction (Mihal, 1985). 1 — carbonates (Triassic), 2 — cell carbonates (rauwackes), 
3 — sulphates, halite (and breccias), 4 — shales, sandstones, 5 — quartz sandstones, 
6 — polymict Strážanský kopec conglomerates, 7 — oligomict conglomerates, 
8 — polymict conglomerates — the Muráň type, 9 — sediments with different 
content of volcanoclastic material, 10 — volcanoclastics, 11 — rhyolites, 12 — 
dacites, andesites and breccias, 13 — basalt, 14 — synchronic fault zones, 15 — ore 
mineralization in horizons and complexes 

Spodnú časť novoveského súvrstvia, 
strázanské vrstvy, tvoria klastogénne sedi

menty ter igénneho pôvodu, predovšetkým 
polohy polymiktných zlepencov s t rážan

ského typu s obliakmi ryolitov, pieskovcov 
až aleurolitov. P r e vrchnú časť súvrstvia, 
bielovodské vrstvy, sú typické jemnozrni té 
sedimenty, pieskovce až bridlice s rôznym 
zastúpením síranov a kamennej soli v po

dobe brekcií a čistých polôh anhydr i tu 
a sadrovca. V nadloží sú časté polohy 

bunkovi tých karbonátov (rauwaky). Nevý

razné polohy kremeňových pieskovcov 
v závere bielovodských vrstiev môžu na 

značovať litofaciálny prechod do sedimen

tov spodného t r iasu stratenskej skupiny. 
H r ú b k a : J e premenlivá, závisí od pozí

cie horninových sekvencií v pôvodnom 
sedimentačnom priestore. V okrajovej 
zóne (priestor Závadka — Rudňany — pod

ložie Galmusu) je hrúbka od 100—200 m 
do 1000 m. V prechodnej zóne sedimen
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tačného priestoru (Stratená, široké okolie 
Novoveskej Huty, Krompachy — Petrova 
hora, Košické Hámre — Jahodná) sa hrúb

ka pohybuje od 1000 do 2000 m, výnimoč

ne do 2500 m (Novoveská Huta). Do cen

trálnej zóny (severne od Novoveskej Huty, 
vrty SM1,2) vzrastá hrúbka krompašskej 
skupiny na viac ako 2000—2500 m. 

Rozdielna hrúbka v rôznych úsekoch 
krompašskej skupiny je odrazom vzniku 
horninových sekvencií v rôznych zónach 
sedimentačného priestoru (obr. 2). 

Vek: Zaradenie krompašskej skupiny do 
permu bolo skôr určované na základe lito

facdálnej paralelizácie a superpozície me

dzi paleontologický preukázaným vrchným 
karbónom a spodným triasom (Maheľ — 
Vozár, 1971). 

V súčasnosti je vek skupiny čiastočne 
podložený paleontologický nálezmi flóry 
(Háber — Sitár — Novotný, 1986) z oko

lia Novoveskej Huty a palinologicky z oko

lia Košickej Belej (Planderová in Václav, 
1980) a Novoveskej Huty (Planderová, 
1984, ústna informácia). Význam majú aj 
početné údaje veku uránovej mineralizá

cie na základe izotopových analýz (Ar

changeľskij — Daniel in Novotný — Mi

háľ, 1982) z petrovohorského súvrstvia 
ktoré s určitou toleranciou datujú súvrst

vie do vrchnej časti permu. 
Nálezy permskej makroflóry (Háber 

et al., 1986) v zlepencoch strážanských 
vrstiev a z vojtechovského horizontu uka

zujú, že strázanské vrstvy patria permu. 
Palinologické určenia z okolia Košickej 
Belej (Planderová in Václav, 1980) datujú 
novoveské súvrstvie do vrchného permu. 
V okolí Novoveskej Huty podľa palinolo

gických určení (Planderová. 1984, ústna 
informácia) patrí najvrchnejšia časť knol

ského súvrstvia do saxónu, s malou mož

nosťou až túringu. spodná časť petrovo

horského súvrstvia do saxónu a vrchná 
časť do saxónu — túringu, skôr s inkliná

ciou k túringu. 

Podľa toho je pravdepodobné, že knol

ské súvrstvie patrí do autunu až saxónu. 
petrovohorské súvrstvie do saxónu až niž

šej časti túringu a novoveské súvrstvie, 
aspoň jeho spodná časť, do túringu. Pred

ložené zaradenie súvrství sme oproti pô

vodnému zaradeniu Bajaníka (1981) 
a iných autorov (Vozárová, 1982) upres

nili. 
Vek vrchnej časti novoveského súvrst

via, bielovodských vrstiev, je doložený len 
z jednej vzorky (vrt pri Košickej Belej) 
a podľa Planderovej (in Václav, 1980) „je 
pravdepodobné, že sedimenty z vrtu 
KBV2 (84 m) patria do vrchnej šej časti 
vrchného permu". Prvú spodnotriasovú 
faunu (Claraia clarai Emmrich) zistil (Ma

heľ — Vozár, 1971) vrt SM1 asi 90 m nad 
najvyššou polohou anhydritu bielovod

ských vrstiev. Až väčší počet zistení a ur

čení fosílií môže stanoviť nadložnú hranicu 
krompašskej skupiny. Konvencionálne roz

hranie perm — trias kladieme medzi naj

vrchnejšiu polohu síranov a prvý výskyt 
fauny spodného triasu. 

Sedimentačné prostredie: Zmenené pa

leogeografické podmienky, ako odozva 
astúrskej fázy na rozhraní karbónu a per

mu, limitovali charakter sedimentačného 
prostredia. Sedimentácia mala v prevahe 
kontinentálny charakter, ktorý bol len lo

kálne subaerický, väčšinou však subakva

tický (fluviálny. deltový, limnický), v zá

vere sedimentácie s postupným prechodom 
do kontinentálnolagunárneho až lagunár

neho (ingresia mora) charakteru. Erózia 
a transport prebiehali v aridnej klíme, se

dimentácia v oxidačných, menej v redukč

ných podmienkach (petrovohorské súvrst

vie). 
Sedimentačná panva sa v závislosti od 

vývoja a mocnosti litofácií, vulkanizmu 
a vzrastajúcej subsidencie do centra pan

vy člení na okrajovú, prechodnú a cen

trálnu zónu (obr. 2). V tomto poradí 
vzrastala mocnosť sekvencií a menila sa 
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ich náplň. Sálska fáza sa prejavila najmä 
v prechodnej zóne, v petrovohorskom sú

vrství, vznikom čiastkových pozdĺžnych 
a priečnych depresií a elevácií pozdĺž mo

bilných variských zlomových zón, s kto

rými bola spätá aj vulkanická a zrudňo

vacia činnosť. Transport klastík prebiehal 
z čiastkových elevácii a z priliehajúceho 
kontinentu. Sedimentáciu v petrovohor

skom súvrství silne ovplyvnila vulkanická 
činnosť. V novoveskom súvrství domino

vali pozdĺžne subsidenčné zóny s väčšou 
hrúbkou niektorých litofácií. 

Knolské súvrstvie 

Názov súvrstvia: Podľa vrchu Veľká 
Knola (1265.6 m) 3 km na SV od Mlynkov. 

Rozdelenie: Knolské súvrstvie členíme 
na dve oblastné l i tostratigrafické jednot

ky — členy t ret ieho rádu. Spodnú časť sú

vrstvia tvoria muránske zlepence, vrchnú 
časť markušovské pieskovce. Obidva členy 
sú vert ikálne spojené litofaciálnym pre

chodom a tvoria jeden ucelený sedimen

tárny mezocyklus. 

Muránske zlepence 

Názov: J e odvodený od kóty Muráň 
(1259,7 m) 4 km na J Z od Novoveskej 
Huty. 

Stratotypový profil: Platí Bajaníkov 
(1981) typový profil pre knolské súvrstvie. 
ktorý muránske zlepence považoval za 
jediného reprezentanta súvrstvia. Typicky 
sú vyvinuté v profile: Mestský les — Veľ

ká Knola — Muráň. 
Rozšírenie: Muránske zlepence sú rozší

rené t akmer v celej dĺžke knolského sú

vrstvia. Až na malé výnimky chýbajú na 
J V od Jakloviec (pravdepodobne v dôsled

ku tektonickej redukcie). Sú vyvinuté 
v okrajovej a prechodnej zóne sedimen

tačného priestoru. 
Litologická charakter is t ika: V uvede

nom profile sú typicky vyvinuté a litofa

ciálne v celom profile spracované (Baja

ník. 1965). Sú zložené z pestrých, väčšinou 
sivofialových polymiktných zlepencov, 
stredno a drobnozrnitých. Na zložení ob

liakov sa podieľa asi 15 horninových ty 

pov (1. c) , z ktorých len fialový kvarcit 
a kremeň majú regionálne rozšírenie. 
V spodných častiach zlepencov, ako odraz 
podložia, sa častejšie vyskytujú úlomky 
hornín z rakoveckej skupiny, väčšinou 
s absenciou kremeňa. Zastúpené sú oblia

ky s oválnym až angulárnym zaoblením — 
zlepence lokálne prechádzajú do sedimen

tárnych brekcií. Tmel je v nižších častiach 
prevažne pórový a drobový, vyššie hlavne 
bazálny, jemnozrni tý a piesčitý. Pomerne 
časté sú tenké vložky stredno a hrubo

zrnitých drobových pieskovcov. V priestore 
Trubačovca až Bindtu sa vo vrchnej časti 
muránskych zlepencov nachádzajú svetlo

zelené drobnozrnité zlepence s častým py

ritom v tmeli. Zlepence sú lokálne (Mlyn

ky — Kráľov vrch) silne stlačené a majú 
plošne paralelnú textúru . Smerom do nad

ložia sa postupne zmenšuje ich zrnitosť 
a častejšie sa vyskytujú polohy psamitov 
s prechodom do markušovských pieskov

cov. 
Hrúbka muránskych zlepencov je veľmi 

variabilná, od 50 m (Galmus) do 500 m 
(Muráň), čo je podmienené hlavne pozí

ciou lokalít v okrajovej až prechodnej 
zóne sedimentačného priestoru. Do centrál

nej zóny pravdepodobne laterálne prechá

dzajú do psamitických litofácií. V západ

nej časti ich rozšírenia dosahujú väčšiu 
hrúbku ako vo východnej . 

Vek muránskych zlepencov nie je pale

ontologický doložený. Podľa vzťahov 
k podložiu a nadložiu možno predpokladať 
ich priradenie k autunu. 

Markušovské pieskovce 

Názov: Je odvodený od Markušovskej 
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doliny, ktorá prebieha od Závadky až po 
južný okraj Markušoviec. 

Lektostratotypový profil: Od rozdvoje-
nia Markušovskej doliny (od kóty 576,3 m) 
hore svahom na SV po kótu 680,0 m. 

Rozšírenie: Markušovské pieskovce ležia 
v nadloží muránskych zlepencov, z kto
rých sa plynulé vyvíjajú. Sú rozšírené 
v celej dĺžke priebehu knolského súvrst

via. Prví ich vyčlenili Drnzík — Hudáček 
(1963) ako polohy drob, drobových bridlíc, 
pieskovcov a šedofialových aleurolitov. 
Markušovské pieskovce tvoria samostatný 
a všeobecne rozšírený člen knolského sú

vrstvia. 
Litologická charakteristika: Tvoria ich 

väčšinou jemno a strednozrnité drobové 
pieskovce a pieskovce často s jemným 
a rozptýleným muskovitom. Sú fialovej 
a šedofialovej, zriedka zelenej farby. Oje

dinelé obsahujú drobné konkrécie hnedas

tých Fe dolomitov. Sú masívne, väčšinou 
s nezreteľným zvrstvením. Vo vrchných 
vrstvách prevládajú fialové aleurolity 
s častými konkréciami až vrstvičkami Fe 
dolomitu. Aleurolity sa miestami vyzna

čujú výrazným zvrstvením (rovnobežné, 
zvlnené, šikmé). 

V spodnej časti (50—70 m nad bázou) 
markušovských pieskovcov vyčleňujeme 
slivnícky horizont. Je to horizont laterálne 
nepravidelne rozšírený, šošovkovitého vý

vinu, tvorený zelenými až zelenosivými 
aleurolitmi, pieskovcami a kremeňovými 
až oligomiktnými, drobnozrnitými zlepen

cami. Časté je pozitívne gradačné, lamino

vané a šikmé zvrstvenie. Typickým zna

kom horizontu je obsah sulfidickej Cu mi

neralizácie, zriedka aj U minerálov. Ho

rizont je 1—5 m hrubý, typický je sliv

nícky horizont vyvinutý na lokalite Sliv

níky (odkryvy a banské prieskumné práce) 
v lektostratotypovom profile pre marku

šovské vrstvy. Inými preskúmanými vý

skytmi sú: vrty RB3, 4 severne od Zá

vadky, Trubačovec — Safárka, vrt 903 — 

Novoveská Huta, Dubie pri Krompachoch 
a iné. 

Hrúbka: Okrem oblasti Galmusu, kde sa 
pieskovce vyvinuli rudimentárne, až chý

bajú, je stabilná v rozpätí 150—300 m. 
Vek: Podľa palinologického určenia 

z jednej vzorky (Novoveská Huta — 
vrt 860. 1954—1956 m) patria vrstvy do 
saxónu (Planderová, 1984. ústna informá

cia), s malou možnosťou až do túringu. 
Sedimentačnč prostredie knolského sú

vrstvia: Je kontinentálne, subaerické a po

stupne subakvatické. Muránske zlepence 
sú pravdepodobne fanglomerátovou a flu

viálnou litofáciou. Markušovské pieskovce 
sú produktom fluviálneho a limnického 
režimu, v závere so znečistenou karboná

tovou sedimentáciou. 

Petrovohorské súvrstvie 

Názov: Podľa vrchu Petrova hora 
(608,0 m) 3,5 km na V od Krompách. 

Stratotypové profily: S ohľadom na 
veľkú litologickú variabilnosť petrovohor

ského súvrstvia dopĺňame pôvodný typový 
(holostratotyp) profil o analogické profi

ly — hypostratotypy pri Krompachoch, No

voveskej Hute a Stratenej. 
Holostratotypový profil (pôvodný typo

vý profil, Bajaník, 1981): Oblasť Petrovej 
hory (východné svahy, zárez cesty v do

line Záhora). Zárez cesty odkrýva v dĺžke 
asi 200 m petrovohorské súvrstvie. Sú tu 
zastúpené základné fácie spracované lito

faciálne, petrograficky a petrochemický. 
Hypostratotypový profil pri Krompa

choch: Z kóty Benkovo uhlisko (691,9 m) na 
západ do doliny Rina a v celej jej dĺžke 
z juhu na sever až po východný okraj 
Krompách. Profil sa začína v spodnej časti 
novoveského súvrstvia a ďalej prebieha 
(od nadložia do podložia) cez celé petrovo

horské súvrstvie v častých odkryvoch. 
Hypostratotypový profil pri Novoveskej 

Hute: Nachádza sa na JZ svahu kóty Malý 
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Muráň (961,0 m). Profil prebieha od JZ na 
SV po novej lesnej ceste na vrstevnici pri

bližne 925 m. Začína v knolskom súvrství, 
pokračuje cez celé petrovohorské do novo

veského súvrstvia (Malý Muráň) s výsky

tom odkryvov. Ideálne profily sú v ban

ských chodbách jamy č. 3 (III. a IX. obzor) 
a v štôlni č. 30 (hlavný prekop a sledná 
chodba H631). 

Hypostratotypový profil pri Stratenej: 
Profil sa nachádza na JZ od Stratenej, na 
severných až SSZ svahoch kóty Čierna hora 
(1152,1 m). Vo vzdialenosti 0,7—1 km od 
tejto kóty prebieha pozdĺž vrstevnice asi 
1000—1025 m nová lesná cesta (časté od

kryvy), ktorá niekoľkokrát prechádza cez 
petrovohorské súvrstvie a spodnú časť no

voveského súvrstvia. 
Hypostratotypové profily platia aj pre 

vyčlenené oblastné jednotky tretieho rádu 
v rámci petrovohorského súvrstvia. 

Rozšírenie a rozdelenie: Petrovohorské 
súvrstvie je vyvinuté v celej dlžke vývinu 
krompašskej skupiny okrem rudimentár

neho vývinu až jeho chýbania v priestore 
Galmusu a v dôsledku tektonickej reduk

cie chýba aj medzi Jaklovcami a Košic

kými Hámrami. Najväčšie plošné rozšíre

nie má pri Novoveskej Hute, Krompa

choch — Petrovej hore, Stratenej a Košic

kých Hámroch — Jahodnej. Tieto lokality 
patria do prechodnej zóny sedimentačného 
priestoru. Smerom do centrálnej zóny (vrt 
SM2) ubúda vulkanitov na úkor sedimen

tov s vulkanoklastickou zložkou. 
V prechodnej zóne vývinu petrovohor

ského súvrstvia vyčleňujeme 4 oblastné 
litostratigrafické jednotky tretieho rádu 
(od podložia do nadložia): čiernohorské 
zlepence, hutiansky vulkanický komplex, 
grúnsky vulkanickosedimentárny kom

plex, malomuránske vrstvy. 

Čiernohorské zlepence 

Názov: Je odvodený od kóty Čierna hora 

(1152,1 m) 3,5 km na JJZ od Stratenej. 
Rozšírenie: Sú zastúpené v hypostrato

typových profiloch pri Stratenej a Novo

veskej Hute. Tvoria bazálny člen petrovo

horského súvrstvia v západnej časti vývi

nu súvrstvia od Dankovej cez Novoveskú 
Hutu do priestoru medzi Závadkou a Mar

kušovskou dolinou. Východne od Galmusu 
sa nezistili. V priečnom profile sú ich vý

skyty známe v rámci prechodnej zóny se

dimentačného priestoru. 
Litologická charakteristika: Čiernohor

ské zlepence pozostávajú z 2 litologických 
typov (Novotný — Miháľ, 1982): 1. z drob

nozrnitých polymiktných prevažne šedo

fialových zlepencov, 2. z drobnozrnitých 
oligomiktných sivozelených zlepencov. 
Hranica čiernohorských zlepencov oproti 
podložiu je ostrá, do nadložia je rýchly 
gradačný prechod do psamitických sedi

mentov (spodné prechodné vrstvy), prí

padne na zlepencoch leží hutiansky vul

kanický komplex. 
Zlepence prvého typu majú lokálne roz

šírenie v okolí Novoveskej Huty a na V od 
nej a vystupujú v spodnej časti vrstiev 
čiernohorských zlepencov, prípadne sa la

terálne zastupujú so zlepencami druhého 
typu. Obliaky zlepencov tvorí kremeň 
(30—40 %), kremence (20 %), pieskovce, 
aleurolity a fylity (40 %), Stupeň zaoble

nia je nízky, prevláda angulárny a sub

angulárny typ. Základná hmota je pies

čitá, drobová, pórová až bazálna. 
Zlepence druhého typu majú regionálne 

rozšírenie a vystupujú väčšinou ako je

diný reprezentant čiernohorských zlepen

cov. Obliaky majú subangulárne (nesta

bilné horniny) až oválne a dokonale ovál

ne (kremence) zaoblenie. Tvorí ich kremeň 
(44,6 %), kremence a kremenité pieskovce 
(52,4 %), aleurolity a pieskovce (3 %). 
Oproti zlepencom prvého typu (50—60 %) 
majú vysoký podiel stabilných hornín 
(97 ", i}). Základná hmota je jemno až hru

bopiesčitá, pórová až bazálna. Miestami 
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V priestore Galmusu sú vulkani ty známe 
len v jeho severnej časti. V oblasti Pet ro

vej hory ich v nadloží sprevádzajú aglo

merá ty hrúbky 50—200 m. Pri Novoveskej 
Hute dosahujú hrúbku až do 350 m s ich 
výrazným nakopenim v pozdĺžnom smere. 

Vek: Podľa pozície v petrovohorskom 
súvrství ich možno zaradiť do saxónu. Po

dľa izotopových analýz uránovej minera

lizácie (Archangeľskij — Daniel in Novot

ný — Miháľ, 1982) viazanej na t ieto vul

kani ty je jej pr imárne formovanie stano

vené na 240 + 40 mil. rokov. 
V oblasti Krompách — Petrovej hory 

(obr. 1. stĺpec B) hutiansky vulkanický kom
plex a aglomeráty nadväzujú do nadložia 
priamo na grúnsky vulkanickosedimentárny 
komplex. V ďalších oblastiach sa medzi tými
to komplexmi vyvinuli vrchné prechodné 
vrstvy, ktoré považujeme za neformálnu jed
notku (obr. 1). Vrchné prechodné vrstvy sú 
v oblasti Košickej Belej — Jahodnej repre
zentované fialovými aleurolitmi až pieskovca
mi s malým výskytom konkrécií Fe dolomitu. 
Výnimočné sú tenké polohy polymiktných zle
pencov. 

V západnej časti tvoria tieto vrstvy šedo
fialové drobové pieskovce, tufitické drobové 
pieskovce a droby. menej acidné tufity. vzác
ne tufy rôznej zrnitosti. V menšom zastúpení 
sú aleurolity s konkréciami a vrstvičkami 
Fe dolomitu. Lokálne (Novoveská Huta. Čier
na hora) sú prítomné intraformačné. drobno
zrnité polymiktné zlepence v 1—3 nepriebež
ných 2—15 m hrubých polohách. Osobitný vý
voj je v širšom okolí Novoveskej Huty. kde 
v spodnej časti vrchných prechodných vrstiev 
vystupujú tzv. oligomiktné vrstvy (hrúbka do 
100 m) svetlozelených oligomiktných (kreme
ňových) zlepencov, pieskovcov, acidných tu
fov a tufitov s hojným synsedimentárnym py
ritom. Ležia priamo na hutianskom vulkanic
kom komplexe. 

Hrúbka vrchných prechodných vrstiev je 
100—200 m. výnimočne 30—50 m (Markušov
ská dolina), resp. 300 m (Čierna hora — Stra
tená). Vek nie je paleontologický doložený. 

Grúnsky vulkanickosedimentárny kom

plex 

Názov je odvodený od kóty Pát rov grúň 
(1150,8 m) 2,5 km na J J Z od Stra tenej . 

Rozšírenie: Horniny komplexu sa zachy

tili vo všetkých hypostratotypových profi

loch t akmer v celej dĺžke petrovohorského 
súvrstvia a tvoria významný litologický 
korelačný člen. V okrajovej zóne sedimen

tačného priestoru (Galmus, Markušovská 
dolina) majú rud imentá rny vývoj, až chý

bajú. V prechodnej zóne majú litologický 
veľmi pestrú náplň. V centrálnej zóne (vrt 
SM2) opisal Vozár (in Maheľ — Vozár, 
1971) mohutný vulkanickosedimentárny 
komplex s ryolitmi. Podľa silikátových 
analýz (1. c.) okrem ryolitov sú tu prí tom

né aj báziekejšie členy (54,08—56.78 " o 
SiOj). 

Litologická charakter is t ika: Petrografic

kú charakter is t iku hornín komplexu, hlav

ne acidných vulkanitov. ale aj s nimi 
spojené zrudnenie. podrobne spracoval 
najmä Ivanov (1957). Rojkovič (1964. 
1969). Rojkovič — Vozár (1972), Vozárová 
(in Václav — Vozárová. 1978) a Gregoro

vič (1979. 1981). 
Acidné vulkani ty sú zastúpené hlavne 

ryolitmi až albit izovanými ryolitmi. Výni

močné sú žilné formy vulkanitov. Sú pre

javom t re tej vulkanickej fázy a výlevné 
telesá vystupujú obyčajne na báze kom

plexu, výnimočne vyššie. Tvoria ploché, 
nesúvislé telesá väčšinou malej hrúbky 
(1—30 m). V nadloží ich sprevádzajú po

polové a pieskové tufy (tufity) a aglome

rá ty (bombové, lapilové), ktoré la terálne 
prechádzajú do vulkanickosedimentár

nych brekcií s premenl ivým podielom 
vulkanického a ter igénneho materiálu. 
V oblasti Novoveskej Huty často obsahujú 
aj útržky z podložného hut ianskeho vul

kanického komplexu. V týchto sedimen

toch sú bežné sírniky (pyrit, chalkopyrit) 
a UMo mineralizácia. 

H r ú b k a : V prechodnej zóne je 100— 
150 m, v oblasti Novoveskej Huty 10— 
120 m. V okrajovej zóne (Markušovská 
dolina. Galmus) sú horniny komplexu za

s túpené rudimentárne , alebo chýbajú. 
Vek: Podľa palinologického určenia 

(Novoveská Huta, vrt 860 — 45 m) spa



L. Novotný, F. Mihal: Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine 107 

dajú do saxónu — túr ingu, skôr 
s inklináciou k túr ingu. Podľa izotopo

vých analýz U mineralizácie (Archangeľ

ský — Daniel in Novotný — Miháľ, 1982) 
viazanej na tento komplex je jej pr imárne 
formovanie určené na 200 ± 30 mil. rokov 
(značný posun do t r iasu). 

V nadloží grónskeho vulkanickosedimen
tárneho komplexu medzi Novoveskou Hutou 
a Havranou dolinou vystupujú v úzkom 
pozdlžnom pásme (0,5—1 km) rybnícke vrstvy 
(obr. 1, vrstvy 8), ktoré s ohľadom na ich 
obmedzené rozšírenie (sú zistené len vo 
vrtoch) považujeme za neformálnu jednotku. 
Sú to šedofialové zlepence, v prevahe oligo
miktné a drobnozrnité. s prechodmi do pies
kovcov. Zlepence s vysokým stupňom zaoble
nia sa vyznačujú osobitným zložením. 
37.5—100 "u obliakov tvoria albitizované da
city a ryolity. zvyšok tvorí kremeň, tufy. pies
kovce, aleurolity a fylity. Hrúbka vrstiev je 
do 100 m. 

Malomuránske vrstvy 

Názov: Je odvodený od kóty Malý Mu

ráň (961.0 m) západne od Novoveskej 
Huty. 

Rozšírenie: Sú zachytené vo všetkých 
hypostratotypových profiloch. Tvoria na j 

vrchnejší člen petrovohorského súvrstvia 
a sú rozšírené v celej jeho dĺžke. V okra

jovej a prechodnej zóne sedimentačného 
priestoru sú v ich nadloží s t rázanské zle

pence, ktoré tvoria bázu novoveského sú

vrstvia. V centrálnej zóne, s ohľadom na 
absenciu týchto zlepencov, prechádzajú 
vert ikálne do jemnozrni tých sedimentov 
novoveského súvrstvia. 

Litologická charakter is t ika : Prevládajú 
fialové bridlice a aleurolity, len podradné 
sa vyskytujú jemnozrni té drobové pieskov

ce. Typickým znakom je rôzny podiel Fe do

lomitu v tmeli bridlíc a aleurolitov. Väčši

nou svetlohnedý Fe dolomit tvorí často la

miny až polohy (do 1 m) s rôznou pr íme

sou klastického materiálu. Menej časté sú 
drobné zhluky až konkrécie Fe dolomitu 
lemované chloritom. ktorý tvorí aj samo

statné zhluky (do 5 mm). V bridliciach, 

aleurolitoch, laminách až polohách Fe do

lomitov sú často výrazné t ex túry zvrstve

nia (rovnobežné, konvolutné), bioturbačné 
znaky a výskyty endostrat ických brekcií. 
Osobitnou litofáciou sú ojedinelé slabšie 
polohy tmavošedých aleurolitov až pies

kovcov, ktoré vystupujú vo vrchných čas

tiach malomuránskych vrstiev. 
H r ú b k a : Vrstvy sú 50—100 m hrubé, ale 

v oblasti Košických Hámrov — Košickej 
Belej koliše hrúbka medzi 10—80 m, 
v okolí Novoveskej Huty až medzi 10— 
300 m. Malá hrúbka niektorých vrstiev 
(Novoveská Huta) je výsledkom erozív

neho zrezu týchto vrstiev nadložnými strá

žanskými zlepencami. 
Vek: Paleontologický nie je doložený. 

Podľa vzťahov k podložiu a nadložiu je 
pravdepodobné, že malomuránske vrstvy 
môžu patriť vrchnej časti saxónu, pripad

ne až túr ingu. 
Sedimentačné prostredie petrovohorské

ho súvrstvia, vývoj litofácií a zastúpenie 
produktov vulkanizmu ovplyvnila hlavne 
tektonická mobilita (sálska fáza) denudač

ného a sedimentačného priestoru. Maxi

málny rozvoj sekvencií (subsidencia a vul

kanická aktivita) prebiehal v prechodnej 
zóne (obr. 2) sedimentačného priestoru 
v pásme pozdĺžnych aktivizovaných varis

kých zlomov. V okrajovej zóne má petro

vohorské súvrstvie rud imen tá rny vývin, 
až chýba (južná časť Galmusu). Smerom 
do centrálnej zóny ubúda vulkanitov na 
úkor vulkanoklast ík (vrt SM2). Tu tiež 
predpokladáme vyznievame všetkých po

lôh psefitov a ich la terá lny prechod do 
psamitických a pelitických litofácií. 

Sedimentácia a vulkanizmus prebiehali 
v kontinentálnom, v prevahe subakvat ic

kom, len lokálne v subaer ickom prostredí 
za oxidačných, menej redukčných pod

mienok. 
Čiernohorské zlepence sú fluviálnou fá

ciou s možným prechodom do deltovej fa

cie. Intraformačné telesá bazaltov vzni
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kali v uvedenom prostredí. Hutiansky vul
kanický komplex a súvisiace podložné 
a nadložné sedimentárne sekvencie sa 
akumulovali (až na výnimky — Petrova 
hora) v subakvatickom (limnickom) pro
stredí. Rovnaké znaky má aj grúnsky vul
kanicko-sedimentárny komplex, i keď sa 
tu dá častejšie pozorovať akumulácia 
v subaerickom prostredí (čiastkové elevá

cie). Rybnícke vrstvy (zlepence) sú výraz

nou fluviálnou litofáciou v pozdĺžnej de

presii (žľabe). Ukončenie sedimentácie 
petrovohorského súvrstvia, malomuránske 
vrstvy, majú všetky znaky limnickej lito

fácie s náznakmi prechodu do karbonáto

vej sedimentácie. 
Transport klastík v súvrství bol v pre

vahe transverzálny. Akumulácia sedimen

tov prebiehala v čiastkových priečnych 
depresiách, hlavne však (spolu s vulkanit

mi a vulkanoklastikami) v pozdĺžnych 
subsidujúcich zónach. 

Novoveské súvrstvie 

Názov: Podľa Novoveskej Huty. časti 
Spišskej Novej Vsi. 

Neostratotypový profil: Profil začína 
3,5 km západne od Novoveskej Huty v do

line potoka Dubnica. Pokračuje na sever 
hore svahom cez kóty 845.0 m a 871.7 m 
ku kóte 924.1 m (JV od kóty Dubnica. 
990.3 m). Profil začína v bazálnych strá

žanských zlepencoch súvrstvia (odkryvy) 
a pokračuje cez strázanské a bielovodské 
vrstvy do karbonátov stredného triasu 
stratenskej skupiny. 

Pôvodný typový profil (Bajanik, 1981) — 
Strážanský kopec (898.2 m) — Novoveská 
Huta nevyhovuje z týchto príčin: 1. Profil 
prebieha cez zovretú a prevrátenú anti

klinálu. v dôsledku čoho je tu väčšia časť 
sekvencií súvrstvia zdvojená. 2. V pripo

vrchovom ramene antiklinály sa zachovala 
len časť súvrstvia. 3. Typový profil je 
v rozpore so znázornením v mape (Baja

nik et al., 1984) Slovenského rudohoria 
(východná časť), v ktorej je Strážanský 
kopec zahrnutý do spodného triasu. 

Rozšírenie a rozdelenie: Súvrstvie je 
rozšírené v celej dlžke vývinu krompaš

skej skupiny so všetkými základnými hor

ninovými sekvenciami. Najväčšie plošné 
rozšírenie má v širokom okolí Novoveskej 
Huty. 

Novoveské súvrstvie členíme na dve ob

lastné litostratigrafické jednotky tretieho 
rádu. Spodnú časť súvrstvia tvoria strá

zanské vrstvy, vrchnú časť bielovodské 
vrstvy. Obidva členy sú vertikálne spo

jené plynulým faciálnym prechodom 
a tvoria jeden ucelený sedimentačný 
mezocyklus. Spodná hranica súvrstvia je 
na báze prvej polohy strážanských zle

pencov. Vrchná hranica je so spodným 
triasom stratenskej skupiny konvencio

nálna. 

Strázanské vrstvy 

Názov: Je odvodený od názvu Strážan

ský kopec (898,2 m) 0,7 km JZ od Novo

veskej Huty. 
Rozšírenie a rozdelenie: Horninové sle

dy týchto vrstiev sú zachytené v neostra

totypovom profile novoveského súvrstvia. 
Okrem toho sú v neporušenom slede (tek

tonicky nezdvojené) aj na južných svahoch 
Strážanského kopca. Strázanské vrstvy 
majú v západnej časti väčšie rozšírenie ako 
vo východnej. V okrajovej časti sedimen

tačného priestoru majú redukovaný vývoj. 
Maximálny rozvoj horninových sekvencií 
je v prechodnej zóne s postupným vyznie

vaním strážanských zlepencov do centrál

nej zóny. Výskyty strážanských vrstiev na 
povrchu patria prechodnej zóne. menej 
okrajovej zóne. 

V spodných častiach strážanských vrstiev 
sa vyskytujú hlavne polohy polymiktných 
strážanských zlepencov, ktoré obsahujú 
obliaky ryolitov. Najspodnejšia poloha 



L. Novotný, F. Mihal: Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine 109 

týchto zlepencov leží erozívne na petro-
vohorskom súvrství. Podotýkame, že tento 
typ zlepencov (s obliakmi ryolitov) v novo-
veskom súvrství vystupuje len v tejto 
superpozícii v celom priebehu súvrstvia. 
Vrchnú časť vrstiev tvoria psamity, aleu

rolity a bridlice. Nad strážanskými zlepen

cami je vyvinutý vojtechovský horizont, 
ktorý má regionálne, ale nesúvislé rozší

renie. Vrchnú hranicu vrstiev kladieme na 
bázu prvého výskytu síranov, ktoré patria 
už nadložným bielovodským vrstvám. 

Litologická charakteristika: Polymiktné 
strázanské zlepence tvoria bázu strážan

ských vrstiev. Počet (1—5) a celková hrúb

ka (z 15 m na 150—300 m) polôh zlepen

cov vzrastá do prechodnej zóny. Zlepence 
gradačne a laterálne prechádzajú do psa

mitov a aleurolitov. 
Zloženie zlepencov podrobne opísal 

Adámek et al. (1965), Adámek (1967), No

votný — Mihá! (1982). Sú to šedofialové 
a fialové, drobno až strednozrnité poly

miktné zlepence. Typické, ale nie štan

dardné sú v nich ryolity, ktoré pochádza

jú z permského podložia (grúnskeho vul

kanickosedimentárneho komplexu). Ob

liaky zlepencov (Novoveská Huta — 19 
analýz, 1963 obliakov) obsahujú (Novot

ný — Miháľ, 1982): kremeň 35,5—71,5 %, 
kremenec 7,3—24,0 %, aleurolit 1,0—30,5 
percenta, pieskovec 0—10,3 %, tuf it 0— 
8,3 %, ryolit 0—15,0 %, fylit 0—17,8 %. 
Zastúpenie hlavných zložiek zlepencov je 
laterálne premenlivé. Zlepence sú zle vy

triedené, obliaky majú subangulárne až 
oválne zaoblenie. Ryolity, ako typická 
zložka zlepencov, tvoria 1 cm až 10—20 cm 
úlomky s angulárnym až semioválnym za

oblením. Niektoré však pripomínajú hran

ce, čo svedčí o krátkom transporte. Zle

pence majú pórovú, menej bazálnu základ

nú hmotu z jemno až hrubozrnitých dro

bových pieskovcov. 
Medzi polohami zlepencov vystupujú 

fialové, hrubo až jemnozrnité drobové 

pieskovce až aleurolity. V jemných sedi

mentoch sú pomerne časté 5—20 cm veľké 
konkrécie Fe dolomitu so septáriami vy

plnenými kalcitom. 
Vo vrchnej časti strážanských vrstiev 

sú v prevahe fialové aleurolity, jemno

zrnité pieskovce až drobové pieskovce 
s malými konkréciami a vrstvičkami Fe do

lomitu. Pre záver vrstiev sú typické po

lohy zelených, jemno a strednozrnitých 
pieskovcov, lokálne kremeňových, s bež

ným muskovitom, význačným zvrstvením 
(rovnobežné, šikmé, krížové) a s bioturbač

nými znakmi. 
Vojtechovský horizont. Názov je odvo

dený od Vojtechovej osady (staré banské 
práce, haldy) 1,7 km na ZJZ od Novo

veskej Huty. Je vyvinutý v strážanských 
vrstvách 50—100 m nad strážanskými zle

pencami. Tvoria ho plošne malé, šošov

kovité (hrúbka 1—10 m) polohy sivozele

ných pieskovcov s muskovitom a aleuro

litmi, často s rovnobežným a šikmým 
zvrstvením. Horniny obsahujú pyrit, Cu 
sulfidy a lokálne U minerály. Vzácne ob

sahujú detrit zuhoľnatenej flóry a v jed

nom prípade (Novoveská Huta — vrt 863) 
ryolit (Gregorovič, 1987). 

Hrúbka: 100—300 m, výnimočne až 
850 m (Novoveská Huta). Jednotlivé polo

hy strážanských zlepencov majú hrúbku 
5—150 m. Súhrnná hrúbka všetkých po

lôh (1—5) je veľmi variabilná. Z okrajo

vej zóny (Galmus, južne od Petrovej hory) 
z 15—50 m vzrastá v prechodnej zóne na 
150—300 m. V centrálnej zóne zlepence 
prechádzajú do psamitických sedimentov 
(vrt SM2). 

Vek: Je paleontologický určený. V prvej 
polohe strážanských zlepencov, ktorá leží 
(Novoveská Huta) na petrovohorskom sú

vrství, sa zistili (Sitár in Háber et al., 
1986) odtlačky flóry podobnej druhu Cor-

daites borassifolius Stnbg. Vo vojtechov

skom horizonte (Novoveská Huta — vrt 
864) sú zistené zvyšky (1. c.) prekremene
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nej osi rodu Dadoxylon (skupina Cor-
daitopsida). V oboch prípadoch ide o vrch-
nopaleozoickú flóru. Z uvedeného vyplý
va, že s t rážanské zlepence (označované ako 
tzv. vrchné zlepence, zlepence s obliakmi 
ryoíitov či kremenných porfýrov a pod.) 
nie je možné považovať za spodnatriasové. 
Podľa určenej flóry, vzťahov k petrovo

horskému súvrstviu a nadložiu môžu vrst

vy patriť do túr ingu. 

Bielovodské vrstvy 

Názov: Je odvodený od osady Biele 
Vody pri Mlynkoch, kde sa typomorfné 
horniny — sírany zistili okrem ložiska 
(Faltýnek, 1958) i na povrchu a prekryl 
ich len kvartér . 

Rozšírenie a rozdelenie: Horninový 
sled vrstiev sa nachádza v neostra to

typovom profile novoveského súvľstvia, 
(sírany tu nie sú na povrchu zistiteľné). 
Bielovodské vrstvy sa zistili (až na malé 
výnimky) v celom priebehu novoveského 
súvrstvia, a to rud imentá rne v okrajovej 
zóne sedimentačného priestoru, a postupne 
s narastajúcou hrúbkou (ložiská síranov) 
cez prechodnú zónu do centrálnej , kde sú 
pravdepodobne najhrubšie i litologicky 
najpestrejšie. Všetky ložiskové a súvisiace 
výskyty síranov v severnom gemeriku sú 
súčasťou týchto vrstiev. 

V okrajovej zóne sedimentačného pries

toru bývajú vyvinuté dve samosta tné po

lohy síranov nad sebou, pričom vrchnú, 
mocnejšiu, v nadloží sprevádzajú typic

ké zelené aleurolity s rozptýlenou py

ritizáciou. V priestoroch ložísk (Biele 
Vody, Novoveská Huta, Grétla) v prechod

nej zóne sa spájajú do súvislého sírano

vého komplexu, ktorého hrúbka narastá 
do centrálnej zóny (vrty SM1.2), kde sú 
pr í tomné i brekcie kamennej soli (Ma

her — Vozár, 1971). Bunkovité karbonáty 
vystupujú ako polohy v blízkom nadloží 
síranov a indikujú tak ich prítomnosť. 

Spodnú hranicu bielovodských vrstiev 
kladieme na bázu prvej polohy síranov 
(anhydrit) . Vrchná hranica je konvencio

nálna a dávame ju medzi najvrchnejšiu 
polohu evapori tov a prvú spodnotriasovú 
fosíliu (vrt S M  1 ; Maheľ — Vozár, 1971). 

Litologická charakter is t ika : Pre vrstvy 
sú typologickými horninami evapori ty 
(anhydrit . sadrovec, kamenná soľ, bunko

vité karbonáty — rauwaky) . Ich zastúpe

nie vo vrstvách, petrografia, mineralógia, 
chemizmus a genéza sú dostatočne známe 
(Biely, 1956: Mišik. 1956; Kvaček — No

votný. 1966; Maheľ — Vozár, 1971). 
Sírany vystupujú v čistých polohách, 

ale prevládajúcou formou sú rôzne typy 
sedimentárnych brekcii tvorených síran

mi a bridlicami, pr ípadne s ich str ieda

ním v laminách až vrstvách. Bežné sú žil

ky sadrovca v bridliciach. Kamenná soľ 
tvorí len brekcie s bridlicami. Mineralo

gický výskyt má sylvín (SM1). V s í ra

noch sú zistené i výskyty magnezitu, do

lomitu a podradné ďalších minerálov. 
Bunkovité karbonáty sú zložením vápen

ce až dolomity s rôznym zastúpením frag

mentov bridlíc a minerálnych zŕn. 
V síranoch, ale hlavne nad nimi. vy

stupujú polohy fialových a svetlozelených 
aleurolitov a bridlíc. Sú podrobne charak

terizované v uvedených prácach (1. c ) . 
V týchto horninách (nad evaporitmi) sú 
ojedinelé polohy kremeňových pieskovcov 
(Adámek et al., 1965: Maheľ — Vozár, 1971). 

Hrúbka bielovodských vrstiev, a to 
evaporitov a ter igénnych sedimentov, je 
variabilná. V okrajovej zóne je to 50—200 
metrov (evapority a ich brekcie 5—20 m), 
v prechodnej 200—500 m (20—200 m) 
a v centrálnej vyše 600 m (350 m). 

Vek nie je s určitosťou preukázaný (je

diný nález sporomorf pri Košickej Belej, 
pozri vek krompašskej skupiny). Podložím 
bielovodských vrstiev sú strážanské vrstvy, 
ktorých permský (túring) vek je doložený 
flórou. 92 m nad poslednou polohou an
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hydri tu je prvý nález (vrt S M - 1 : Maheľ — 
Vozár, 1971) spodnotriasovej fauny. 
Z uvedených dôvodov je možné, že bielo

vodské vrs tvy sú vrchnopermské. avšak 
v žiadnom prípade nevylučujeme ich pre

sah až do spodného tr iasu. 
Sedimentačné prostredie: Sedimentá rne 

sekvencie novoveského súvrstvia od s t rá

žanských zlepencov na báze súvrstvia (do

zvuky sálskej fázy) cez psamitické a aleu

ritické klastiká do evaporickej sedimen

tácie predstavujú ucelený sedimentačný 
mezocyklus. Ukončenie sedimentácie eva

poritov môže byť znakom mierneho vý

zdvihu pred nástupom triasovej morskej 
sedimentácie. 

Zlepence sú litofáciou fanglomerátovo

fluviálneho typu, širokých a plochých pod

horských kužeľov s postupným zjemňo

vaním klastík do nadložia a laterálne, 
hlavne do centrálnej zóny, kde zlepence 
chýbajú. Sedimentácia jemných klastík 
prebiehala v subakvat ickom (limnickom) 
prostredí a v oxidačných podmienkach. 
Textúry a zloženie niektorých sedimen

tov svedčia v prospech teórie, že vznikli 
v prúdovom režime a v redukčných pod

mienkach (vojtechovský horizont) so 
vzácnymi prejavmi acidného vulkanizmu. 
Častý vtrúsený pyri t v evaporitoch a v ich 
nadloží hovorí o zamorení panvy sírovo

díkom. Predpokladáme, že evapori ty sú 
produktom kontinentálnej (Selley. 1981) 
a postupne pribrežnej sabchy a nakoniec 
aj ingresie mora (kamenná soľ, sylvín) od 
severu (aspoň do centrálnej zóny bazénu). 

Anomálna hrúbka niektorých litofácií 
(zlepence, evapority) je prejavom rýchlej 
subsidencie v pozdĺžnych depresiách (žľa

boch), aktivizovaných na variských zlo

mových pásmach. 
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New lithostratigraphical units in the Krompachy Group 
(Eastern Slovakia) 

Intensive prospection of raw materials in the 
whole range of the North Gemericum Per
mian has brought new knowledge, which 
substantionally supplemented data about the 
Permian lithostratigraphical contents. 

The aim of the redefinition is to give new 
and as possible the most comprehensive 
picture about the vertical range and the 
contents of the Krompachy Group. The 
original division into formations (Bajaník 
et al., 1981) has been precised, we have sepa
rated units of lower order in formations. 

The Krompachy Group is divided (from the 
bottom) into three local lithostratigraphical 
units of the second order: the Knole forma
tion, the Petrova hora formation and the 
Nová Ves formation. These formations have 
been divided into local lithostratigraphical 
units of the third order. The Knole formation 
has been divided into the Muráň conglome
rates and the Markušovce sandstones, the 

Petrova hora formation has been divided into 
the Čierna hora conglomerates, the Novoveská 
Huta volcanic complex, the Pátrov Grúň Mt. 
volcanosedimentary complex and the Malý 
Muráň Beds, the Nová Ves formation has 
been divided into the Strážanský kopec Beds 
and the Biela Voda Beds. 

The important features of rock sequences 
of the Krompachy Group are as follows: The 
prevailing of sediments of terrigenous origin, 
mainly conglomerates, less sandstones and 
siltstones in the Knole formation. The Petro
va hora formation is characterized by va
riable, from place to place prevailing content 
of volcanoclastic material in sediments and 
by the presence of tuffs and agglomerates. 
Among volcanites prevail those of interme
diate types (dacites — andesites), less acid 
volcanites (rhyolites) and in a small amounts 
there are present volcanites of basic types. 
The Petrova hora formation thins out in the 
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marginal zone. Its maximal thicknesses are in 
the transitional zone with big effusions of 
intermediate volcanites. Towards the central 
zone volcanites are substituted by volcano
elastics and sediments. 

The lower part of the Nová Ves formation 
is formed by Strážanský kopec Mt. conglo
merates with pebbles of rhyolites. Fine 
grained sediments to shales with different 
content of sulphates and halite are typical 
for the upper part of this formation. Layers 
of cell carbonates (rauwackes) are often 
present in the overlying rocks. 

The thickness of the Krompachy Group is 

variable, it depends on its position in the 
original sedimentation area. The thickness 
gradually increases towards the central zone 
from 100—200 m to 2,500 m. 

The age of some beds is proved by pa
leontology, palynology and by isotopic analyses 
of Umineralization. 

The sedimentation had mainly continental 
character, in the end with the transition to 
the continentallagoonary to lagoonary cha
racter. Erosion and transport took place in 
arid climate, sedimentation took place under 
oxidationreduction, less reduction condi
tions. 

R E C E N Z I A 

M. M a h e I : Geologická stavba českoslo
venských Karpát, I. Paleoalpínskc jednotky. 
Veda — vydavateľstvo Slov. akadémie vied, 
1986, 503 s., 105,— Kčs 

Významné dielo československej geológie 
Geologická stavba československých Karpát, 
I. predstavuje nové a moderné prehodnotenie 
poznatkov o geológii karpatského segmentu 
alpíd. Nie je to iba koncepcia stavby Karpát, 
ale aj jej analýza, pretože v knihe je neoby
čajne veľa faktologického materiálu, ktorý 
slúži na vyvodzovanie rôznych úvah a tvor
bu geologických modelov. Táto vlastnosť za
raďuje knihu medzi „knihy pre všetkých geo
lógov", pre tých, ktorí hľadajú detaily, ako aj 
pre tých, ktorí vytvárajú syntézy a korelácie. 

Už v prvých vetách predslovu sa uvádza, že 
prehodnotenie stavby Západných Karpát si 
vyžiadal aj nástup novej teórie — globálnej 
tektoniky. Práca nepredstavuje jednoduchú 
aplikáciu postulátov platňovej tektoniky. Je 
to skôr využitie princípov tak platňovej tek
toniky, ako aj geosynklinálnej teórie, a to 
podľa prevládajúceho množstva údajov pre 
niektorú z nich. Dá sa to hodnotiť ako „zmie
renie" obidvoch koncepcií alebo uvážený pre
chod na prehodnotenie stavby Západných 
Karpát z pohľadu platňovej tektoniky. Vy
svetlenie takéhoto postoja je na mnohých 
miestach knihy — v paleoalpínskom, najmä 
v predmezozoickom období nemáme dosť jed
noznačných dôkazov o existencii bazénov 
s oceanickou kôrou, o subdukčných procesoch 
a následných geotektonických udalostiach. 
V paleozoiku gemerika považujú rozliční au
tori fylitovodiabázový rakovecký komplex 
buď za ofiolitovú suitu oceanického bazénu 
alebo iba za typ vulkanitov ostrovných oblú

kov, resp. zaoblúkových bazénov. V komple
xoch kryštalinika je ešte ťažšie zaujať stano
visko k tejto problematike. Bázické a ultrabá
zické sekvencie, ako aj rádiolarity v mezo
zoických súboroch naznačujú tak prítomnosť 
riftogénneho vývoja, ako aj sedimentačný 
žľab (trog) s oceanickou, resp. paraoceanickou 
kúrou (najmä žľab váhika, ako aj bukkský, 
meliatsky a beskydský žľab). Podrobnejšia 
konfrontácia s existujúcimi platňovotektonic
kými modelmi Západných Karpát, resp. Kar
pát iných autorov by bola tento problém bliž
šie objasnila, čím by čitateľ dostal komplex
nejší obraz o zložitosti uplatnenia tejto 
problematiky, resp. o dôsledkoch jej použitia 
„za každú cenu" na vysvetľovanie vývoja 
a stavby Karpát. Na druhej strane akademik 
Maheľ považuje v celej svojej koncepcii typ 
kôry a jej dynamiku za určujúci fenomén fa
ciálneho, magmatického a metamorfného vý
voja, ovplyvňujúci aj tektonický typ defor
mácií. Teda geotektonické pozadie vývojových 
etáp Západných Karpát je silne platňovotek
tonické. 

S vyššie uvedeným súvisí aj tektonická in
terpretácia. Čitateľ je takmer ponechaný na 
vlastný úsudok o existencii príkrovovej, resp. 
prešmykovopríkrovovej stavby v kryštalinic
kopaleozoických jednotkách Západných Kar
pát. Prezentuje sa tak mobilistické, ako aj 
statické poňatie stavby tých istých regiónov, 
pričom miestami (gemerikum a i.) autor 
predložil vlastnú — prechodnú interpretáciu 
tektonickej stavby. 

V knihe sa podstatne väčší význam ako 
predtým prikladá variským tektonickým uda
lostiam, možnostiam existencie variských prí
krovov, ale predovšetkým procesom graniti
zácie. 


