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Štruktúrny a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkych Tatier 

MARIÁN PUTIS 

Katedra mineralógie a petrológie PF UK. Mlynská dolina. 842 15 Bratislava 

(Doručené 8. 9. 1988) 

Structuralmetamorphic development of the crystalline complex of the eastern part of the Urn Tatras 
The nappe structure (6 subordinate nappes) of the crystalline complex of the eastern (Verporic) part 

of the Low Tatras was based during the Hercynian orogenesis and it was finally formed later, mainly 
during the first Alpine deformation stage (AD,) in connection with the formation of the Krížna nappe 
Medium grade metamorphiles (the Ľubietová complex and the Hron complex respectively) prevail over 
those of low grade (the Jánov grúň complex) in the Hron system of nappes. The metamorphosis reached 
boundary between low and medium grade in the Kráľova hoľa system of nappes (max. 487 °C): it 
corresponds to low grade metamorphosis of the Predná Hoľa nappe (complex). 

Uvod 

V zmysle Zoubkovho (in Buday et al.. 1961) 
členenia kryštalinika veporskej zóny centrálnych Zá

padných Karpát v predloženom príspevku ide o vzťah 
kraklovskej subzóny (resp. ľubietovskokraklovskej. 
t. j . najsevernejšej subzóny) a susednej, južnejšej, 
kráľovohoľskej subzóny. nasunutej na kraklovskú. 
V zmysle Klincovho (1966. 1976) členenia kryštalini

ka veporika na čiastkové alpínske príkrovy ide' 
o vzťah tektonickej jednotky hronského komplexu 
(interpretovanej ako najspodnejšia a najsevernejšia 
tektonická jednotka veporického kryštalinika) a tek

tonickej jednotky kráľov ohoľského komplexu, nasu

nutej od J na S na predchádzajúcu. 
V príspevku sú zhrnuté výsledky autora získané 

geologickým mapovaním v M 1 : 25 000 (v rokoch 
1978—1987). štruktúrnou analýzou a mikroskopic

kým štúdiom. 
Východnú časť kryštalinika Nízkych Tatier (na 

V od čertovickej línie) tvorí niekoľko tektonických 
jednotiek: 

1. čiastkový príkrov Prednej hole: 
2. kráľovohoľská sústava príkrovov: a) vrchný 

(strižný) — čiastkový príkrov Vápenice (tonality 
— devón). b) spodný (vrásový) — čiastkový príkrov 
Kráľovej hole. tvorený kráľovohoľským komplexom 
(okaté Kživcovoplagioklasové orto a pararuly. 
plagioklasové ruly. svorové ruly. svory. leptitové rulv. 
amfibolity — predkambrium? — staršie paleozoikum) 
a pohorelským komplexom (granát, albit. turmalinic

ké ľylitické svory. metakvarcity. albitickoepidotické 
amfibolity. kyslé metatuľy ? — staršie paleozo

ikum ?): 

3. hronská sústava príkrovov: a) vrchný — čiastko

vý príkrov Jánovho grúňa. tvorený komplexom Já

novho grúňa (zelené bridlice, porľyroidy. metagrani

ty. ľylity. svorové ľylitv — vrchný silúr — devón). b) 
stredný — hronský čiastkový príkrov. tvorený hron

ským komplexom (pararuly. svorové ruly. svory. 
ľylitické svory. amfibolity. amfibolické ruly. metak

varcity. metagabrá. metaperidodity. serpentinitv 
— staršie paleozoikum — predkambrium ?). c) spod

ný — ľubietovský čiastkový príkrov. tvorený ľubietov

ským komplexom (pararuly. svorové rulv. okaté 
a páskované ruly. metamorľné synkinematické mig

matity. amfibolity. ortoruly — predkambrium ? 
— staršie paleozoikum ?). 

Čiastkový príkrov Prednej hole (rimavická sústava 
príkrovov) 

Jeho náplň tvorí s určitosťou iba staropaleozoická 
časť komplexu Prednej hole vyčleneného Bajaníkom 
et al. (1979). metamorľovaná v nízkom stupni regio

nálnej metamorfózy (zelené bridlice, metamorľované 
kremenné keratoľýry. ľylity. mramory, metapieskovce 
— devón sensu Planderová in Bajaník et al.. I. c). 
Z tohto komplexu v súčasnosti odčleňujeme iba 
anchimetamorľované arkózovité metapieskovce 
(vrchný perm ?) s blastopsamitickou štruktúrou 
s klastami kremeňa, plagioklasov. Kživcov. muskovi

tu. hydrobiotitu. hydromuskovitu. ± biotitu. Chýbajú 
v nich tiež. synmetamorľné mezovrásy (vrásy spojené 
podobne, často so sprievodnou metamorľnou klivá

žou osovej roviny), aké sa bežne nachádzajú v nízko 
metamorľovaných horninách staršieho paleozoika. 
Podrobnejšia charakteristika ich minerálov a metá
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morľózv je podaná v práci Korikovskij et al. (v tlači). Z celkovej geologickej situácie potom vyplýva, že 
Arkózovité metapieskovce vystupujúce v spodnej príkrov Prednej hole bol nasúvanv v dvoch etapách: 

ších vrásovoprešmykových štruktúrach príkrov u [. etapa bola s vergenciou na SZ (generálna). 2. etapa 
Prednej hole (cf. Palšienka. 1979) patria zrejme obalu sa udiala až neskôr, zrejme pri fórmovaní osovej 
staropaleozoického komplexu Prednej hole. zvlášť ..rampy" gemerika (smeru SZ — JV). keď bol príkrov 
preto, že s ním tvoria spoločné štruktúry prvého Prednej hole nasunutý na Z—JZ až na tonality 
alpínskeho (ADi) deformačného štádia so severozá príkrov u Vápenke, 
pádnou vergenciou. Časť arkóz vo vrchnejšej štruk

túrnej etáži s úklonom na S môže patriť aj bazálnej Kráľovoholská sústava príkrovov 
časti sekvencie Veľkého boku. juhovergentne nasunu

tej na príkrov Prednej hole. Vrchný — čiastkový príkrov I ápenice 
Staropaleozoické kryštalinikum príkrovu Prednej 

hole severne od Švermova na východných svahoch Príkrov Vápenité (nazvaný podľa vrcholu a doliny 
Kráľovej hole (obr. 2) leží na struženíckej permsko Veľká Vápenica severne od Heľpy) tvoria tonality, 
masovej sekvencii. t. j . na obale okatých rúl príkrovu ktoré sú do rôzneho stupňa blastomylonitizované 
Kráľovej hole. čo je rovnaká situácia ako v tektonic a zmenené až na tonalitické ortoruly (Putiš. 1981. 
kom polokne v doline Dobšinského potoka (cf. Pla 1982. 1987). Prevládajú stredno až hrubozrnné bioti

šienka. 1980 — príkrov Markušky: Putiš in Maheľ et tické tonality. Minerálne zloženie tonalitu môže byť 
a L l984> takéto (v %): kremeň 27.7. plagioklas 55.7. biotit 16.6 

Príkrov Prednej hole však leží na severovýchod — z lokality Kráľova skala. Blastomylonitizovaný 
ných svahoch Kráľovej hole (oblasť Troch kopcov) tonalit z lokality Dzurová: kremeň 21.9. plagioklas 
priamo až na tonalitoch príkrovu Vápenke, ktoré 48.5. biotit 5,6, epidotovozoisitová skupina 10.3. 
tvoria smerom na Z najvrchnejšiu etáž kryštalinika chlorit 9.0. muskovit 3.9 (Putiš. 1981). 
východnej časti Nízkych Tatier ako bezprostredné Tonality majú stabilnú geologickú pozíciu. Na 
tektonické podložie permskomezozokkej sekvencie severných svahoch a v oblasti hlavného hrebeňa 
Veľkého boku. Nízkych Tatier (východne od čertovickej línie), ako aj 

Obr. 1. Geologickotektonická mapa jednotiek kryštalinika na styku tatrika a veporika v Nízkych Tatrách (Putiš. 1987). 1 — kvartér. terctér. 
2 — chocskv príkrov (nemetamorfovanc mladšie paleozoikum a mezozoikum). 3. 4a. 5. 6 — sekvencia Veľkého boku: 3a — metamorfované 
mezozoické horniny (trias  spodná krieda) ako súčasť križňanského príkrovu. 3b  krvhv krížňanského príkrovu gravitačné skíznuté na 
J. 4a — slabo metamorfované permské horniny (pieskovce, bridlice, zlepence pestrých faneb) ľubietovského typu. 4b — metamorfované 
permské hormnv (svetle arkózovité pieskovce a arkózy s vložkami zlepencov, bndlic a drob sivozelenej a sivej farbv) struženickeho typu. 
5  sekvencia Veľkého boku v paraautochtónnej pozícii (obal hronskej sústavy príkrovov kryštalinika). 6  spodnotriasové metakremence. 
7—9 — tatrický obal ďumbierskeho kryštalinika: 7 — kremence spodného triasu. 8 — bridlice spodného triasu. 9 — vápence a dolomity 
stredného triasu. 10 — príkrov Vápenke (komplex Fabovej hole) — tonality a blastomvlonitizované tonalitv. 11 — príkrov Jánovho grúňa 
(zelene bridlice, porfyroidv. ľylitv. svorové fylity. metagranity). 12  hronsky príkrov (pararulv. svorové rulv. svorv. fvlitické svorv. 
metakvarcity amfibolity. amfibolickč ruly. metagabrá. metapendotity. serpentmitv). 13 — ľubietovskv príkrov (pararuly."svorové rulv. 
okaté a páskované ruly. melamorfné synkinematické migmatity. amfibolity, Ortoruly), 14—15 — ďumbierske kryštalinikum: Í4 
 granodiorit až tonalit. 15 — migmatitv a rulv. 16  presunová plocha krížňanského príkrovu (fatrika). 17 — presunová plocha 
muránskeho a chočského príkrovu (hronika). 18  predalpínska (hercýnska) príkrovová plocha. 19  alpinske príkrovové plochv 
v krvštahmku. 20 — významnejšie prešmykové plochy. 21  zlomové plochy, často s uplatnením laterálneho pohvbu. 22 — predalpínska 
metamorfná: a — foliácia, b — lineácia. 23 a — alpínska metamorfná (bíastomvlonitická) foliácia. 23b — osi B alpinskveh mezovrás 
s vyznačením v rasovej kliváže. 24  osi B zalomených mezovrás (kink bands, kink folds). 25  plochv gravitačného sklzu. 26  geologické 
hranice. 

Fig. I. Geologicaltectonic map of the crystalline complex units at the boundary of Tatricum and Veporicum in the Low Tatras (Putiš. 1987). 
! — Quaternary. Cenozoic, 2 — the Choč nappe (unmetamorphosed Late Paleozoic and Mesozoic). 3. 4a. 5. 6 — the Veľký bok sequence

3a  metamorphosed Mesozoic rocks (Triassic  Lower Cretaceous) as a part of the Krížna nappe. 3b  blocks of the Krížna nappe 
gravitationallv slided towards the South. 4a  slightly metamorphosed Permian rocks (sandstones, slates, motlev conglomerates) of the 
I ubietová type. 4b — metamorphosed Permian rocks (light coloured arcose sandstones and arcoses with intercalations of conglomerates 
slates and greywackes of greygreen and grey colour) of the Struženík type. 5  the Veľkv bok sequence in paraautochthonous position 
(the envelope ol the Hron system of nappes of the crystalline complex). 6 — Lower Triassic metaquartzites. 7—9 — Tatricum envelope 
of the Ďumbier crystalline complex: 7 — Lower Triassic quartzites. 8 — Lower Triassic slates. 9 — limestones and dolomites of Middle 
"Inassic. 10 — the Vápenica nappe (Fabova hoľa complex) — tonalites and blastomylonitized tonalites. 11 — the Jánov grúň nappe (green 
schists, porphvroides. phvllites. mica schist phyllites. metagraniles). 12  the Hron nappe (paragneisses. mica schist gneisses, mica schists, 
phvllitic mica schists, metaquartzites. amphibolites. amphibole gneisses, metagabhros. metapendoiites. serpentines). 13  the ľ.ubietová 
nappe (paragneisses. mica schist gneisses, eye and banded gneisses, metamorphosed synkinematic migmatites. amphibolites. orthogneisses). 
14—15 — the Ďumbier crystalline complex: 14 — granodiorite to tonalite. 15 — migmatites and gneisses. 16 — fault sole of the Krížna 
nappe (Fatricum). 17 — fault sole of the Muráň and Choč nappe (Hron.cum). 18  Prcalpine (Hercvnian) fault sole. 19  Alpine fault 
soles m the crystalline complex. 20 — significant thrust planes. 21 — fault planes with lateral movements. 22 — Prcalpine 
metamomorphous: a — foliation, b — lineation. 23a — Alpine metamorphous (blastomvlonitic) foliation. 23b — B axises of Alpine 
mesololds. fold cleavage is marked. 24  B axises of kink mesofolds. 25  planes of gravitational slide. 26  geological boundaries 
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vo východnej časti Horehronského podolia tvoria 
nesúvislé doskovité príkrovové teleso hrubé 100— 
500 m. ktoré leží zväčša na metamorfitoch hronského 
príkrovu. Iba na severných a východných svahoch 
Kráľovej hole leží príkrov Vápenice súčasne aj na 
metamorfitoch príkrovu Kráľovej hole. Systematic

kým tektonickým nadložím tonalitov príkrovu Vápe

nice je permskomezozoická sekvencia Veľkého boku. 
Príkrov Vápenice predstavuje časť granitoidov vepor

ského plutónu presunutých ďalej na sever o viac ako 
15 km. 

Spodný — čiastkový príkrov Kráľovej hole 

Príkrov Kráľovej hole je relatívne južnejšou 
a vyššou tektonickou jednotkou kryštalinika ako 
hronský príkrov (hronská sústava príkrovov). ktorý je 
ale naň v jeho čele spätne juhovergentne nasunutý. 
Jeho obalom je struženícka sekvencia. 

Základným horninovým typom dominujúceho krá

ľovohoľského komplexu sú okaté Kživcovoplagio

klasové ruly. ktorých minerálne zloženie môže byť 
nasledovné (podľa 7 modálnych analýz Puti.ša. 1981): 
kremeň 31.3—41.8. plagiokías 17.0—30.3 . Kživec 
13.1—29.3. muskovit 3.4—15.6. biotit 5.8—14.6. gra

nát 1.1—2.3. Okaté ruly sa považovali (Vrana. 1966; 
Lehotský et al.. 1969: Klinec. 1976) za produkt 
alpínskej dynamometamorfózy porfyrických granitov, 
resp. ich časť za migmatity (Klinec. 1966. 1976). 
Okaté ruly však majú výraznú blastickú štruktúru 
(granolcpidoblastickú až lepidogranoblastickú) a li

neárnoplošne paralelnú textúru (bežne sú totiž 
bez znakov výraznejšej dynamometamorfózy). 

V predmetamoďnom vývoji počítame so zvýšeným 
podielom arkózovitých pieskovcov, ktoré sa striedali 
s ílovitými bridlicami, drobovými pieskovcami 
a kvarcitickými sedimentmi. Podiel vulkanitov je 
v tejto sekvencii nízky, ide o ojedinelé tenké telesá 
bazaltov, ryolitov. ich tufov a tufitov. Časť Kživco

voplagioklasových rúl s takmer idiomorfne 
obmedzenými porfyroblastickými Kživcami (cf. Pu

tiš. 1987) a so zvýšeným podielom minerálov epidoto

vozoisitovej skupiny môže predstavovať aj metamor

fované subkonkordantné telesá pôvodne granitových 
porfýrov. resp. porfyrických granitov. 

Teplota regionálnej metamorfózy kráľovohoľského 
komplexu, stanovená pomocou granátovobiotitové

ho geotermometra (Ferry a Spcar. 1978) nepresiahla 
500 °C (420 °C — perlová plagioklasová rula zo 
Sumiackej doliny. 466 °C — okatá Kživcovopla

Obr. 2 Geologickotektonická mapa jednotiek krvílalinika masivu Kráľovej hole v Nízkych Tatrách (Putiš. 1981. 1987). 1 — kvartér. 
lerciér. 2 — chočský príkrov (nemetamorfované mladšie paleozoikum a mezozoikum). 3 — sekvencia Veľkého boku: a — metamorfované 
mezozoické horniny (trias — spodná krieda) ako súčasť krížňanského príkrovu. b — kryhy krížňanského príkrovu gravitačné skíznuté na 
J. 4—5 — struženícka (foederát.ska) sekvencia (perm — trias), obal kráľovohoľskej sústavy príkrovov kryštalinika: 4 — metamorfované 
svetlé arkózovité pieskovce s ojedinelými vložkami zlepencov, drob a bridlíc sivozelenej a sivej farby (perm). 5 — struženícka sekvencia 
vcelku. 6 — príkrov Prednej hole (zelené bridlice, metamorfované kremenné keratofýry. fylity. metakarbonáty. metapieskovce. s obalom 
stružcníckeho typu). 7—8 — príkrov Vápenice: 7 — tonality. 8 — blastomylonitizované tonality až tonaliticke ortoruly. 9 — pohorelskv 
komplex (albitické a albitickogranatické fylitické svory) príkrovu Kráľovej hole. 10—14 — hronsky príkrov kryštalinika: 10 — pararuly. 
svorové ruly až svory. 11 — hrubšie vložky svorov. 12 — amfibolity a amfibolické ruly. 13 — serpentina). 14 — žilné telesá granitoidov. 
aplitov a pegmatítov, 15—20 — kráľovohoľsky komplex príkrovu Kráľovej hole: 15 — okaté Kživcovoplagioklasové ruly. 16 
— plagioklasové svorové ruly a parami) s vložkami svorov. 17 — hrubšie vložky svorov. 18 — amfibolity. 19 — leptitové ruly (sensu Krist 
et al.. 1986). 20 — žilné telesá granitov, granodioritov. aplitov a pegmatítov. 21 — alpínske príkrovové plochy v kryštaliniku. 22 
— významnejšie prešmykové plochy. 23 — presunová plocha muránskeho a chočského príkrovu (hronika). 24 — presunová plocha 
krížňanského príkrovu (falrika). 25 — predalpínska metamorfná: a — foliácia. b — lineácia. 26a — alpinska melamorfná (blastomylonitic

ká) foliácia. 26b — osi B alpínskych mezovrás s vyznačením vrásovej klivážc. 27 — osi B zalomených mezovrás (kink bands, kink folds). 
28 — puklinová kliváž. 29 — plocha gravitačného sklzu. 30a — zlomové plochy (s uplatnením laterálneho pohybu). 30b — geologické 
hranice. 
Fig. 2. Geologicaltectonic map of the Kráľova hoľa crystalline complex units in the Low Tatras (Putiš. 1981. 1987). I — Quaternary. 
Cenozoic. 2 — the Choč nappe (unmetamorphosed I ate Paleozoic and Mesozoic). 3 — the Veľký bok sequence: a — metamorphosed 
Mesozoic rocks (Triassic — Lower Cretaceous) as a part of the Krížna nappe, b — the Krížna nappe gravitational!) slided towards the 
South. 4—5 — the Struženik (Foederata) sequence (Permian — Triassic). envelope of the Kráľova hoľa system of nappes of the crystalline 
complex: 4 — metamorphosed light coloured arcose sandstones with rare intercalations of conglomerates, greywackes and slates of 
gre>green and grev colour (Permian). 5 — the Struženik sequence undivided. 6 — the Predná hoľa nappe (green schists, metamorphosed 
quartz keratophvres. phvlliles. metacarbonates. metasandstones. with envelope of the Struženik type). 7—8 — the Vápenica nappe: 
7 — tonalites. 8 — blastomylonitized lonaliles to tonalite ortogneisses. 9 — the Pohorela complex (albite and albitegamet phyllitic mica 
schists) of the Kráľova hoľa nappe. 10—14 — the Hron nappe of the crystalline complex: 10 — paragneisses. mica schist gneisses to mica 
schists. II — thicker intercalations of mica schists. 12 — amphibolites and amphibole gneisses. 13 — serpentines. 14 — dyke bodies of 
granitoids, aplites and pegmatites. 15—20 — the Kráľova hoľa complex of the Kráľova hoľa nappe: 15 — eye Kfeldsparplagioclase 
gneisses. 16 — plagioclase mica schist gneisses and paragneisses with intercalations of mica schists. 17 — thicker intercalations of mica 
schists. 18 — amphibolites. 19 — leptile gneisses (in the sense of Krist et al.. 1986). 20 — dvke bodies of granites, granodionles. aplites 
and pegmatites. 21 — Alpine fault soles in the crystalline complex. 22 — significant thrust planes. 23 — fault soles of the Murári and the 
(hoc nappe (Hromcum). 24 — fault sole of the Krížna nappe (I atricum). 25 — Prealpine melamorphous: a — foliation, b — lineation. 
26a — Alpine metamorphous (blastomylonitic) foliation. 26b — B axises of Alpine mesofolds. fold cleavage is marked. 27 — B axiscs ol 
kink bands and kink folds. 28 — faultslip cleavage. 29 — plane of gravitational slide. 30a — fault planes (with lateral movement). 30b 
— geological boundaries 
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gioklasová rula zo Strednej hole. 459 °C — granatic-
ký svor z Orlovej. pod západnou kótou). Výnimku 
tvorí len andaluzitovo-sillimanitická rula zo Šumiac-
kej doliny (Putiš. 1981). kde bola stanovená teplota 
542 °C (Krist et al.. v tlači) pravdepodobne ako 
dôsledok lokálneho preteplenia od roja okolitých 
žilných telies granitoidov. pegmatítov a aplitov. 

Metamorfná foliácia (Si) tvorí v masíve Kráľovej 
hole brachvantiformnú štruktúru a vyznačuje sa 
miernym sklonom (väčšinou do 30 °). Výrazná pukli

nová kliváž. kinematický už neaktívna, so sklonom na 
JV — V 10—35 ° a s hustotou 5—20/m. miestami 
zvýrazňuje plochy S] a je na ne naložená, alebo ich 
pretína pod veľmi ostrým uhlom. 

Základným horninovým typom novovyčleneného 
pohorelského komplexu sú fylitické svory s albitom 
(± oligoklasom). ± granátom, turmalínom. ± chlori

toidom. Albitovoturmalinické fylitické svory sa strie

dajú s granatickými fylitickými svormi až svormi. 
ktoré zvýšením obsahu živcov prechádzajú do svoro

vých rúl. Minerálne zloženie fylitických svorov až 
svorov (s priemernou zrnitosťou 0.2 mm) môže byť 
nasledovné (podľa 10 modálnych analýz Putiša. 
1981): kremeň 39.3—53.5. albit (±oligoklas) 
8.7—19.2. muskovit 11.1—27.3. biotit 4.2—20.0. chlo

r i t e ; 3.8—10.4. granát 0.8—19.4. turmalín 
0.4—1.4 7. 

V predmetamorfnom vývoji dominovali kremenné 
ílovité bridlice, ktoré sa striedali s ílovitými bridlica

mi a kvarcitmi. 
Teplota regionálnej metamorfózy pohorelského 

komplexu (podľa granátovobiotitového geotermo

metra) sa v zásade neodlišuje od hodnôt zistených 
v kráľovohoľskom komplexe (427 °C — granaticko

albitický fylitický svor zo záveru Šumiackej doliny. 
487 °C — dtto. západne od Nižného sedla), a teda 
obidva komplexy môžu byť (aj vzhľadom na štruktúr

nu konkordanciu) súčasťou spoločnej sekvencie. Ich 
hercýnsky príkrovový vzťah však s určitosťou vylúčiť 
nemožno (Putiš in Biely et al.. 1988). 

Metamorfná foliácia (Si) je väčšinou detailne syn

metamorfne zvrásnená, obecne má však rovnakú 
pozíciu ako v okatých rulách kráľovohoľského kom

plexu. Obidva komplexv. t. j . kráľovohoľsky aj poho

relský. sú v masíve Kráľovej hole spoločne prevrásne

né a tvoria brachyantiklinálne vyklenutú ležatú izo

klinálnu vrásovostrižnú megaštruktúru (obr. 2). kto

rej základné sformovanie spadá ešte do herevnskej 
orogenézv. Roj žilných graniioidných telies, pravde

podobne hercýnskvch (neskôr mylonitizovaných). 
preniká horninami obidvoch komplexov. Metamorfi

tv jadra uvedenej megaširuktúry v dôsledku silného 
alpínskeho prepracovania majú často charakter až 
fylonitov (blastomylonitov). v ktorých sa nachádzajú 
kremenné žily alpského typu s kryštálmi čierneho 
turmalínu veľkosti 0.5—10 cm. 

Z geologickej situácie (obr. 1.2) vyplýva viacetapo

vv presun kráľovohoľskej sústavy príkrovov (Putiš. 
1981. 1987): 

V prvej etape (počas hercýnskeho '.' H D deformač

ného štádia a alpínskeho ADii deformačného štá

dia) sa udial spoločný presun čiastkového príkrovu 
Kráľovej hole a čiastkového príkrovu Vápenice cez 
hronskú sústavu príkrovov. Táto etapa sa prejavuje 
južne od rieky Hron v severnej časti masívu Fabovej 
hole tzv. pohorelskou líniou (Zoubek. 1930) násunu. 
Násun je vyznačený niekoľko 100 m širokým pásmom 
blastomyloniti/ovaných tonalitov (tonalitiekveh 
ortorúl) až blastomylonitov formovaných v metamor

fných podmienkach chloritovobiotitovej zóny (Putiš 
in Biely et al.. 1988). Medzi tonalitmi príkrovu 
Vápenice (komplex Fabovej hole) a metamorfitmi 
hronského príkrovu tu vystupuje ešte úzky (na po

vrchu) pruh blastomylonitizovaných okatých Kživ

covoplagioklasových rúl čiastkového príkrovu Krá

ľovej hole. V hlbšej tektonickej jednotke hronského 
príkrovu sa styk s nasunutou kráľovohoľskou sústa

vou príkrovov prejavuje sprievodnou vrásovostriž

nou zónou s fylonitmi pararúl. svorových rúl až 
svorov (cf. Kubíny. 1958). miestami s novotvoreným 
albitom (Krist. 1980). 

V druhej etape (ADi:) pokračoval presun tonali

tov príkrovu Vápenice ďalej na sever cez príkrov 
Kráľovej hole i hronskú sústavu príkrovov. 

V tretej etape (AD;0 v súvislosti s juhovergentný

mi pohybmi, bol hronský príkrov (v oblasti masívu 
Kráľovej hole) spätne prešmyknutý na J cez čelo na 
S ponoreného príkrovu Kráľovej hole. AD;i defor

mačné štádium sa prejavuje v metamorfitoch. blasto

mvlonitoch a fylonitoch stredne až strmo uklonenými 
(na J i na S) zónami vrásovostrižného tektonického 
štýlu: v tonalitoch ich segmentáciou do izolovaných 
krýh. AD: : deformačné štádium spočívalo v pravo

strannom bočnom posune jednotky Veľkého boku 
a chočskej jednotky (hronika) oproti kry.štalinickému 
fundamentu (zbiehanic hlavných štruktúrnych ele

mentov fundamentu na SV), ktorého najvyššiu štruk

túrnu etáž vo veporiku predstavujú tonalitv príkrovu 
Vápenice (obr. 1. 2) a v najvýchodnejšej časti (obr. 2) 
príkrov Prednej hole. 

Vo štvrtej etape (AD4. po priečnom vrásnení ADj 
s osou B smeru S — J) v súvislosti s vrchnokriedovvm 
(sensu Kráľ. 1977) hrastovitým vykleňovanim pohoria 
Nízkych Tatier boli izolované kryhy tonalitov (s 
obalom) aj s nadložnou tektonickou jednotkou Veľ

kého boku (krížňanského príkrovu) a hronika (choč

ského príkrovu) gravitačné skíznuté aj na J a dnes 
tvoria jadro synformy Horehronského podolia (v 
úseku Bacúch — Pohorela). Pri Pohorelej plocho pre

krývajú zostrmenú plochu (pri A D M ) hlbinného 
pohorelského násunu (s blastomylonitmi chloritovo

biotitovej zóny). 
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Geologická pozícia príkrovu Vápenice (tonalitov) 
na S od rieky Hron sa javí ako alpínska aj napriek 
tomu. že príkrov vlastne nikde neleží priamo na 
horninách mladšieho paleozoika či mezozoika. 
Z geologickej mapy (obr. 1) však jasne vyplýva, že 
príkrov Vápenice prekrýva spoločné ležaté vrásv 
(ADi) kryštalinika hronského príkrovu a paraauto

chtónnej permskomezozoickej sekvencie (napr. 
v oblasti Domárky a doliny Ipoltice). Príkrov Vápeni

ce bol dosunutý do tejto oblasti zrejme až po vytlače

ní hlavnej masy mladopaleozoickomezozoickej sek

vencie Veľkého boku vo forme krížňanského príkro

vu. Z tohto pohľadu sa aj hlbinná zóna blastomyloni

tizácie (v biotitovej zóne) pozdĺž pohorelskej línie javí 
ako alpínska. i keď jej staršie (hercýnske) založenie je 
veľmi pravdepodobné. Posledná možnosť vyplýva aj 
z rádiometrickvch údajov (Bagdasarjan et al.. 1986) 
o kaledónskom. resp. ranohercýnskom veku (387 mil. 
r.. RbSr metóda) časti granitoidov (typ Sihla 
— tonality) veporského plutónu. 

Hronská sústava príkrovov 

Hronská sústava príkrovov (s tromi čiastkovými 
príkrov mi: ľubietovským. hronským a Jánovho grú

ňa) buduje Nízke Tatry na V od čertovickej línie 
(stopa presunovej plochy hronskej sústavy príkrovov 
na zemskom povrchu, pozdĺž ktorej je táto sústava 
nasunutá na S na kryštalinikum a permskomezozoie

ký obal severnejšej tatrickej zóny centrálnych Západ

ných Karpát reprezentovanej ďumbierskym masívom 
Nízkych Tatier). 

Hlavnú časť hronskej sústavy príkrovov východnej 
časti Nízkych Tatier tvoria prevažne strednostupňové 
metamorlíty hronského príkrovu (pararuly. svorové 
ruly. svory. fylitické svory. amfibolity. amfibolické 
ruly. metakvarcity. metagabrá. metaperidotity ± ser

pentinity). v metapelitoch ktorých boli zistené tieto 
metamorfné minerály: kremeň, plagioklas. biotit. 
muskovit. granát, staurolit. andaluzit. chloritoid (ako 
produkt predalpínskej retrográdnej metamorfózy 
— zatláča staurolit) (Putiš. 1981. 1987). 

Spodný ľubietovský čiastkový príkrov (pararuly. 
svorové ruly. okaté a páskované ruly. metamorfné 
synkinematické migmatity. amfibolity. ortoruly) vy

stupuje ŕv Nízkych Tatrách) len pozdĺž čertovickej 
línie (obr. 1) a je silne tektonicky redukovaný. 

Súčasťou hronskej sústavy príkrovov je aj samostat

ne vyčlenený staropaleozoický komplex (ako čiastko

vý príkrov) Jánovho grúňa (Klinec et al.. 1975: Miko. 
1981) medzi Breznom a Polomkou. Tvoria ho: zelené 
bridlice, porfyroidy. metagranity. fylity a svorové 
fylity. 

Všetky tri čiastkové príkrovy hronskej sústavy 
príkrovov sú pojaté do ležatých vrás prvého alpínske

ho deformačného štádia (AD,) s vergenciou na SZ. 

do ktorých je včlenené aj metamorfované bacúšske 
mezozoikum typu sekvencie Veľkého boku. Relikty 
tejto subhorizontálnej stavbv v ramenách ležatvch 
vrás (AV|) nachádzame napr. severovýchodne od 
Bacúcha. Ide o vrásv regionálneho významu veľkosti 
niekoľkých km. Patria k nim aj ležaté vrásv. ktoré 
vymapoval Zoubek (1953) južne od Domárky 
(k. 1457 v závere malužinských dolín). 

V stavebnom štýle ležatvch vrás severne od Bacú

cha je čiastkový príkrov Jánovho grúňa aj s časťou 
mezozoického obalu, ktorý na ňom leží. zdanlivo 
hlbšou tektonickou jednotkou ako hronský čiastkový 
príkrov. pretože reprezentuje jadro ležatej megavrásy 
hlboko oderodovanej v bacúšskych dolinách, a je 
prekrytý vrchným ramenom budovaným hronským 
čiastkovým príkrovom. Diskordantne na tomto hlbo

kom severovergentnom štruktúrnom horizonte A D H 
deformačného štádia leží (napr. v oblasti Domárky) 
vrchnejší horizont vlastne toho istého (ADi ;) defor

mačného štádia, reprezentovaný už tonalitmi príkro

vu Vápenice kráľovohoľskej sústavy príkrovov. 
Ak vychádzame z faku. že už v najstarších alpín

skych štruktúrach, t . j . ležatých vrásach (AV|) ADi 
deformačného štádia, vystupujú všetky tri menované 
čiastkové príkrovy hronskej sústavy príkrovov. navyše 
zviazané s rovnakým permskomezozoickým obalom 
(tvpu sekvencie Veľkého boku), môžeme reálne pred

pokladať už ich predalpínske — hercýnske príkrovo

vé zblíženie. 
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Structuralmetamorphic develop 
of the eastern part 

The eastern part of the crystalline complex of the Low 
Tatras (east of the Čertovica line) is built by several 
tectonic units: 

1. The Predná hoľa subordinate nappe, which is built by 
the Predná hoľa complex (green schists, metamorphosed 
quartz keratophyres. phyllites. marbles, metasandstones 
— Devonian), as a part of the Rimavica system of nappes ; 

2. The Kráľova hoľa system of nappes: 
2.1 The upper (thrust) subordinate Vápenica nappe 

(lonalites — Devonian): 
2.2 The lower (fold) subordinate Kráľova hoľa nappe, 

which is formed by the Kráľova hoľa complex (eyed 
Kfeldsparplagioclase gneisses, plagioclase gneisses, mica 
schist gneisses, mica schists, leptite gneisses, amphibolites 
— Precambrian '.' — Early Paleozoic) and by the Pohorela 
complex (garnet, albite. tourmaline phyllitic mica schists, 
metaquartzites. albiteepidote amphibolites. acid 
metatuffs ? — Early Paleozoic): 

3. The Hron system of nappes: 
3.1 The upper subordinate Jánov grúň nappe, formed bv 

the Janov graft complex (green schist, porphyroides. meta

granttes. phyllites. mica schist phyllites — Upper Silurian 
— Devonian): 

3.2 The central subordinate Hron nappe formed by the 
Hron complex (paragneisses. mica schist gneisses, mica 
schists, phyllitic mica schists, amphibolites. amphibole 
gneisses, metaquartzites. metaperidotites. metagabbros. ± 
serpentines — Precambrian ? — Early Paleozoic): 

3.3 The lower subordinate Ľubietová nappe, formed by 
the Ľubietová complex (paragneisses. mica schist gneisses, 
eye gneisses and leafgneisses, metamorphosed synkin

ematic migmatites, amphibolites. orthogneisses — Precam

brian '.' — Early Paleozoic ?). 
Multistage displacement of the Kráľova hoľa system of 

nappes follows from the geological situation (Fig. 1. 2). 
In the first stage (during the Hercyntan ? HI) deforma

tion stage and the Alpine ADii deformation stage respec

tivelv) thejoini displacement of the Kráľova hoľa subord

inate nappe and the Vápenica subordinate nappe over the 

Group on the Foederata Group in the Dobšiná halfwindow 
Geol. Zbor. Geol. carpath.. 31. 4. 609—617. 

Putiš. M. 1981: Gcologickotektonické pomery predtriasových 
útvarov Považského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole. Kandid. 
dizert. práca. Manuskript — knižnica GV SA t Bratislava. 181 s. 

Putiš. M. 1982: Bemerkungen zu dem Kristallin in dem Bereich des 
Považský Inovca Suchý und Kráľova Hoľa. Geol. Zbor. Geol. 
carpath.. 33. 2. 191—196. 

Putiš. M. 1987: Some remarks on the metamorphism and tectonics 
of the Kráľova hoľa and Trestník crystalline complexes (Vepori

cum. Western Carpathians). Acta geol. geogr. Univ. Comen.. 
Geol.. 43. 67—84. 

Vrana. S. 1966: Alpidische Metamorphose der Granitoide und 
Foederata — Serie im Mittelteil der Veporiden. Sbor. geol. Vied. 
Západ. Karpaty. 6. 29—84. 

Zoubek. V. 1930: Geologické studie z koreňové oblasti subtatran

ské a zon sousednich jižnč Podbrezové. Véštnik SGĹ ČSR. 6. 1. 
190—214. 

Zoubek. V. 1953: Zpráva o geologickém výskumu oblasti Hodruše 
v N. Tatrách r. 1953. Manuskript — archív GÚDS Bratislava. 

merit of the crystalline complex 
of the Low Tatras 

Hron system of nappes took place. This stage manifests south 
of the Hron river by so called Pohorela overthrust line 
(Zoubek. 1930). The overthrust is marked by several 
hundreds meters wide zone of blastomylonitized tonalites 
(tonalite ortogneisses) to blastomylonites formed under 
metamorphic conditions of chloritebiotite zone. A narrow 
strip of blastomylonitized eyed Kfeldsparplagioclase gne

isses of the Kráľova hoľa subordinate nappe occurs bet

ween tonalites of the Vápenica nappe and metamorphites 
of the Hron nappe. In the deeper tectonic unit the 
boundary with the overthrust Kráľova hoľa system of 
nappes manifests by the accompanied foldshear zone with 
phvllonites of gneisses, mica schist gneisses to mica schists 
and from place to place with new formed albite. 

In the second stage A D ]  ; displacement of tonalites of 
the Vápenica nappe continued farther to the North over the 
Kráľova hoľa nappe and over the Hron system of nappes. 

In the third stage (AD;_.0 the Hron nappe was retro

grade upfaulted to the South over the front of the Kráľova 
hoľa nappe dipping to the North, in the connection with 
south vergencv movements. The ADj i deformation stage 
manifests in metamorphites. blastomylonites and phvl

lonites of medium to steep dipping zones (both to the 
North and South) with foldshear tectonic style: in tonalites 
it manifests by their segmentation in isolated blocks. The 
AD:_; deformation stage was based on the rightslip fault 
both of the Veľký bok unit and the Choc unit against the 
crystalline basement (the convergency of principal struct

ural elements of the basement towards NE). 
In the fourth stage (AD4. after thwart folding AD? with 

the axis B N — S) isolated blocks of tonalites (with their 
envelope) with the superposed Veľký bok tectonic unit (the 
Krížna nappe) and the Choc nappe were gravitational!) 
slided towards the South, in connection with the Upper 
Cretaceous uplift of the Low Tatras (in the sense of Kráľ. 
1977) and today they form the core of the Horehronské 
podolie Valley synform (between the villages of Bacúch 
and Pohorela). They cover steep plane (at A D ;  i ) of the 
deep seated Pohorela overthrust near Pohorela village. 


