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T. S a s v á r i : Štruktúrno-tektonická stavba 
slovinsko-gelnického rudného poľa (Košice 
30. 10. 1986) 

Hercýnsku tektogenézu zastupuje predná
sunové deformačné štádium DL gemerického 
príkrovu, v ktorom tektonickometamorfné 
procesy vyvolali vznik metamorfnej bridlič
natosti Si. 

Deformačné štádium DL, sa prejavuje vrás
nením foliácie s( a vznikom šariážnych, izo
klinálnych a reomorfných megavrás V>km zá
verečnej etapy presunu gemerického príkrovu. 
Kliváž s2 tvorí osové roviny vrás V2

km smeru 
V—Z a je zároveň základnou riadiacou rovi
nou pre druhotnú tvorbu kupolovitých vrás 
100 m až km rádu. 

Deformačné štádium D:l je penetratívne, po

násunové. Vznikajú prevažne otvorené vrásy 
V:)m, v.,drn. Kliváž s3 je osovou rovinou vrás 
V.i a homogenizuje štruktúrne okrsky rudné
ho poľa do jedného celku. Má smer SZ—JV. 

Deformačné štádium D,, zahŕňa transverzálne 
deformácie stlačované v smere V—Z. Vrásy 
V4

dm sú otvorené. Puklinová kliváž s,, má 
smer S—J a strmý úklon. Štádiom D4 sa do
vŕšilo obdobie tvorby regionálne rozložených 
kupolovitých vrás rudného poľa. 

Deformačné štádium D5 charakterizujú dia
gonálne deťormácie a vznik vrás V5

km, ktoré 
sa však preukázali len teoreticky prostredníc
tvom tautozonality osových rovín vrás V,,dm. 
S vrásami V5 je v symetrickom vzťahu pukli
novitost charakterizovaná rupturálnymi plo
chami, často mierne otvorenvmi. 
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