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The Murári tectonic system as example of horizontal displacement in the West Carpathians 

Well expressed indications of the Muráň tectonic system together with parallel linear boundaries are 
observable by remote sensing and recently even have been mapped in the field. The zone is evident as 
a pronounced feature in geomorphology. in geophysical and geological data. Complex analysis 
substantiated the inferred function of this system where not only vertical movements but even horizontal 
displacements occurred. The Muráň tectonic system may hence be classified as the most significant one 
in the West Carpathians. Discussion is oriented to the interpretation of wrench faulting of Cenozoic age 
and to its evidence namely in Late Alpine time (Sarmatian to Quarternary) along the Muráň tectonic 
system together with the possibility to use the plastic / rigid deformation model for the West Carpathians 
in which the Muráň tectonic system may be considered to represent one boundary of the "leading 
wedge" of the mobile unit. 

Úvod 

Súčasný dynamický nárast informácií o stavbe 
panónskeho bazénu odkrýva nové možnosti i na 
riešenie tektonickej stavby Západných Karpát, najmä 
v oblasti kinematiky zlomových systémov v priestore 
a čase. Na druhej strane ..zaostávanie" geologického 
a geofyzikálneho prieskumu v niektorých v súčasnosti 
prospekčne neatraktívnych územiach neumožňuje 
ucelene a jednoznačne riešiť niektoré kľúčové prob

lémy. Jedným z nich je dnes objasnenie funkcie 
a štruktúrneho postavenia muránskej tektonickej 
zóny. 

Tento systém . ktorý sa na kozmických snímkach 
a v geofyzikálnych poliach prejavuje ako najvýznam

nejší, je v geologických mapách zachytený len 
v obmedzených úsekoch. To nás vedie k tomu. aby 
sme sa pokúsili sumarizovať dostupné geologické 
a geofyzikálne informácie a ukázať jeho možný nový 
význam. 

Charakteristika muránskej línie 

Uhlig (1903) definoval muránsku líniu ako hranicu 
medzi veporickým pásmom Kráľovej hole s murán

skou plošinou a veporickým pásmom Kohúta. Začle

nenie a význam muránskej línie v stavbe veporika 
a jeho rozčlenenie na pásma predložil Zoubek (1936. 

1957). Najnovšie Maheľ (1986) opisuje muránsku 
líniu ako rozhranie alochtónnej a zakorenenej časti 
kráľovohoľského príkrovu. ktoré usekáva priebeh 
štruktúrnych elementov synklinória Muránskej plani

ny (obr. 1). čím sa javí ako mladý zlom. 
Muránska línia zohrala zvláštnu úlohu pri formo

vaní pripovrchových synklinórií. ktoré sú pozdĺž nej 
kulisovite rozložené — zo severnej strany mezozoi

kum Muránskej planiny, divínska synforma a synkli

nórium Slovenského raja z juhu (Maheľ et al.. 1967: 
Plašienka. 1983). Muránska línia smerom na severo

východ pokračuje uprostred karbonatických komple

xov severogemerického mezozoika a smeruje až do 
oblasti centrálnokarpatského paleogénu Levočských 
vrchov . ďalej sa spája s priebehom malcovského 
zlomového pásma (napr. Nemčok. 1978). 

Smerom na juhozápad je priebeh muránskej línie 
spojovaný sdivínskym zlomom. Ešte ďalej na juhozá

pad v podloží neovulkanických komplexov je jej 
priebeh nejasný. Fusán et al. (1971) interpretujú jej 
pokračovanie približne v smere na Plášťovce. kde 
oddeľuje kryštalinikum kohútskeho a kráľovohoľské

ho pásma. 
Naposledy sa priebeh muránskej línie preukázal j z. 

od Tisovca (Bezák, 1980) a v úseku Divín—Kokava 
(Bezák. 1988). Podľa posledne uvedenej práce je 
muránsky tektonický systém zložený z niekoľkých 
paralelných zlomov, z ktorých divínsky. muránsky 
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a zdychavský treba považovať za najvýznamnejšie. 
Tieto výsledky potvrdili už predchádzajúce výsledky 
geofyzikálnych interpretácií (Obernauer et al.. 1980) 
a analvzy kozmických snímok (Kurkin et al.. 1982: 
Pospíšil et al.. 1986). na základe ktorých treba murán

skv tektonický systém chápať ako zlomový systém 
dvochtroch hlavných paralelných zlomov smeru 
SV—JZ porušený v priestore Tisovca priečnymi zlo

mami smeru ZSZ—VJV až V—Z (obr. 2) a sprevá

dzaný systémom čiastkových paralelných i kolmých 
zlomov. Všeobecne sa muránska línia v tejto časti 
systému chápe ako kryhový prešmyk vyššieho rádu. 
ktorý je pretvorený v niektorých úsekoch na mladší 
pokles (Maheľ. 1986). Na tomto rozhraní sa na 
niekoľkých miestach preukázal aj horizontálny pohyb 
vzťahujúci sa na paleoalpinske obdobie (Ondrášik et 
al.. 1987: Bezák. 1988). 

Doposiaľ sa však nenašli žiadne dôkazy na inter

pretáciu horizontálnych pohybov na zlomoch murán

skeho tektonického systému, ktoré by sa odohrávali 
v neoalpínskom období, teda v neogéne až v kvartéri. 
aj keď niektoré skutočnosti priamo ..zvádzajú" k tejto 
interpretácii. Sú to predovšetkým: 

a) geomorfologický prejav muránskeho systému 
(obr. 3). nezastrený mladými alpínskymi pohvbmi 
(Lukniš a Mazúr. 1956). prejavujúci sa na družico

vých snímkach ako najintenzívnejší tektonický feno

mén Západných Karpát (Pospíšil et al.. 1986). 
b) štruktúrnotektonický vejárovitý štýl zaklesnu

tého mezozoika v oblasti divinskeho a muránskeho 
zlomu (Maheľ et al.. 1967: Plašienka. 1983). typický 
skôr pre strižné systémy ako pre normálne zlomy. 

c) prítomnosť niekoľkých vekovo odlišných typov 
granitoidov segmentovaných jednotlivými zlomami 
muránskeho systému (Maheľ. 1986) (rimavický. ro

chovský. sihliansky a i.). 
d) deliaca hranica paleogénnych (na juhu) a neo

génnvch depresií (Maheľ a Konečný. 1982: Vass et 
al.. v tlači). 

e) predispozícia k horizontálnemu pohvbu. dôsle

dok paleo a mezoalpínskeho obdobia (Bezák. 1988: 
Ondrášik et al.. 1987). 

0 nepriame údaje získané z geofyzikálnych mera

ní, predovšetkým tiažových a magnetických 
(obmedzenie a posuny anomálií) a najnovších výsled

Obr. 1. Struktúrnotektonická schéma okolia stredného úseku 
muránskeho tektonického systému (upravené podľa Maheľa. 1985). 
1 — kryštalinikum. 2 — granity. 3 — paleozoikum. 4 — mezozoi

kum (nerozlíšené). 5 — centrálnokarpaLský paleogén. 6 — vulkani

t\ (neogénne). 7 — neogén. 8 — zlomy; hrubo vyznačená 
muránska línia. 
fíg. 1. Simplified structural and tectonic scheme along the central 
segment of the Muráň tectonic system (modified from Maheľ. 
1985). I — crystalline. 2 — granite. 3 — Paleozoic. 4 — Mesozoic. 
undivided. 5 — Central Carpathian Paleogene. 6 — volcanite. 
Neogene. 7 — sediment. Neogene. 8 — fault, heavy line means the 
Muráň line. 
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kov hlbinnej seizmiky a magnetotelurickej sondáže 
Tieto skutočnosti nás viedli k tomu, že sme zhod

notili súčasné geomorfologické a geofyzikálne výsled

ky a údaje z diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) 
a spolu s najnovšími geologickými údajmi upozornili 
na niektoré vzťahy, význam a funkciu jednotlivých 
zlomov a interpretovaných rozhraní. Hlavne sme 
chceli poskytnúť súborný, na regionálnej úrovni po

rovnateľný a na verifikáciu vhodný materiál, ktorý by 
sa dal ďalej využiť. Z družicových snímok doplnených 
geofyzikálnymi údajmi získavame v tomto prípade 
kvalitatívne nové údaje na zhodnotenie a sledovanie 
celého priebehu muránskeho zlomového systému. 
Ďalej budeme muránsku a divínsku líniu a ich 
pokračovanie na SV. resp. JZ označovať ako murán

sky tektonický systém (MTS) rozdelený na stredný 
(divínskomuránska línia), juhozápadný (zlomy Zi až 
Z?) a severovýchodný (malcovský systém) úsek. 

Geomorfologické hodnotenie 

Stredná časť MTS sa interpretovala ako radiálna 
dislokácia odlišujúca sa od starších presunových línií 
s mierne sklonenými presunovými plochami. Táto 
radiálna dislokácia sa dá geomorfologicky sledovať 
ako súvislá línia podstatne ďalej ako po južný okraj 
Muránskej planiny. Smerom na JZ pokračuje od 
Muráňa smerom na Tisovec, do údolia horného Ipľa. 
na Dobroč. Tuhár a ohraničuje aj južný okraj Kru

pinskej vrchoviny. Smerom na SV smeruje do oblasti 
prameňov Hrona a Hnilca a ďalej až. do Hornádskej 
kotliny. Viac ako 140 km dlhá a takmer priama 
zlomová porucha zostala dlho nedostatočne zhodno

tená. Je to zhruba smerný zlom. podľa ktorého 
poklesli oblasti ležiace severne od zóny ležiacej na 
juhu. Potom by sa Ipeľská kotlina javila ako inverzia 
tektonického reliéfu. Analýza riečnej siete v oblasti 
veporského a gemerského rudohoria odkrýva celý rad 
takýchto zlomových línií. I to sú zlomy prevažne 
smerné, alebo od nich mierne na juh odklonené. 
Jedna z takýchto línií prechádza cez Kokavu na 
České Brezovo. iná sleduje dolinu Zdychavky sme

rom na Revúcu a Ploské. Presahovanie radiálnych 
zlomov ďaleko na oblasť rozšíreného paleozoika 
gemerika a ich zreteľné presahovanie do oblasti 
Krupinskej vrchoviny tvorenej neogénnymi tufmi 

Obr. 2. Muránsky tektonický systém v mape vertikálnych hustot

ných rozhraní (Šefara et al.. 1987). 1 — vertikálne hustotné 
rozhranie. 2 — zlomy zistené geologicky (hrubo vyznačená murán

ska línia). 3 — zlomy interpretované na základe družicových 
snímok a geofyzikálnych dát. 

Fig. 2. The Muráň tectonic system in the map of vertical density 
boundaries (Scfara et al.. 1987). 1 — vertical density boundary. 
2 — proved fault (heavy line indicates the Muráň line), 3 
— interpreted fault from satellite images and geophysical data. 
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Obr. 3. Geomorfologický prejav muránskeho tektonického systé

mu. 1 — vrstevnice reliéfu 750 m. 2 — zlomy MTS; hrubo 
vyznačená muránska línia. 
Fig. 3. Geomorphological indication of the Muráň tectonic system. 
I — relief contour line 750 m. 2 — fault of the Muráň tectonic 
system: heavy line indicates the Muráň line. 

a aglomerátmi svedčí, že rozčlenenie Slovenského 
rudohoria je pomerne mladé . mladšie ako hlavná 
fáza neogénnej sopečnej činnosti. 

O neogénnom zlomovom rozčlenení Slovenského 
rudohoria svedčia aj značné zostatky pokryvu andezi

tových tufov a aglomerátov. ako aj výstupy tufových 
a aglomerátových výplní sopečných sopúchov roztrú

sených v priestoroch od Poľany a Krupinskej vrchovi

ny až na Muránsku planinu ku Kameňanom a za 
Šafárikovo. To súčasne naznačuje, že sa tu pred 
panónom. resp. ešte pred začiatkom pliocénu rozpre

stierala podobná tufová plošina ako krupinská. Za jej 
zvyšky treba považovať pohorelskú a blžskú tufovú 
plošinu. 

Vlastnú divínsku a muránsku líniu sledujú na 
južnej strane morfologicky veľmi nápadné klenby. Je 
podozrenie, že tieto geomorfologický vystupujúce 
klenby Sinca. Ostrej. Tŕstia.. Kohúta a Stolice 
možno považovať za skutočné tektonické klenby, 
ktoré súvisia s celkovým zdvihom pruhu kryštalinika 
na juh od divínskej a muránskej línie. V tomto zmysle 
treba aj Ipeľskú kotlinu považovať za inverzný útvar. 
Súvislý vulkanický kryt. ktorý' spájal vulkanické cen

trá po oboch stranách štátnej hranice, bol z neho 
odnesený (Lukniš a Mazúr. 1956). 

Analýza družicových snímok 

Už prvé analýzy družicových snímok typu KOS

MOS (Kurkin et al.. 1982) ukázali, a to napriek ich 
nedostatočnej kvalite, že v strednom úseku MTS sa 
objavuje niekoľko významných paralelných rozhraní. 
Samotný priebeh muránskej línie bol veľmi nespojitý 
a porušený sériou priečnych lineácií. Novšie analýzy 
(napr. Doktor et al.. 1985: Pospíšil et al.. 1986; 
Kvitkovič a Feranec. 1986). vychádzajúce z dobrej 
kvality snímok LANDSAT a KOSMOS, túto inter

pretáciu nielen potvrdili, ale aj umožnili sledovať 
pokračovanie dvoch samostatných línií (divínskej 
a muránskej) na SV. resp. JZ. Súčasne bol indikovaný 
zreteľný priebeh poltárskeho zlomu so sprevádzajúci

mi fasetovými plochami na východnej strane zlomu. 
Nové rozhranie bolo zistené na spojnici obcí Balassa

gyarmat—Ožďany a sprevádza ohyby tokov Krtíša. 
Ipľa a Suchej. 

V priloženej interpretačnej schéme (obr. 4) sa MTS 
javí ako komplikovaný systém 3—4 paralelných roz

hraní, ktorých priebeh segmentuje celé územie na rad 
čiastkových blokov (včítane zaklesnutého bloku 
s muránskym a tuhárskym mezozoikom). Divínska 
línia smeruje zo svojho známeho priebehu od Ipeľ

ského potoka ďalej na SV na sz. okraj Muránskej 
planiny a obec Pohorela a pravdepodobne až 
k Liptovskej Tepličke. 

Muránska línia sa kryje s priebehom definovaným 
Bezákom (1988). ale útržky tohto zlomového pásma 
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Obr. 4. Analýza družicových snímok, a — výrez snímky LANDSAT í I. 11. 1973 (Doktor a Graniczny, 1983), b — interpretované rozhranie 
MTS a jeho okolia. 
Fig. 4. Analysis of remote sensing images, a — cut-out of LANDSAT image dated 1st November, 1973 (Doktor and Graniczny, 1983), 
b — interpreted boundaries along the Muráň tectonic system and its surroundings. 
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Obr. 5. Schéma mapy tiažových anomálií zo stredného úseku MTS (Obernauer et al., 1980). 1 — i/olímc 
tiažového poľa. 2 — tiažové elevácie a depresie. 3 — zlomy zistené geologicky. 4 — zlomy interpretované z DPZ 
a geofyzikálnych dát. 
I ig. 5. Scheme of gravimetric map along the central part of the Muráň tectonic system (Obernauer et. al.. 1980). 
1 — isoline of the gravity field. 2 — gravimetric high and low. 3 — proved fault. 4 
remote sensing and geophysical data. 

nterpreted fault from 
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smerujú až k Cinobani a Podrečanom. Úsek medzi 
Šoltýskou a Tisovcom je komplikovaný pravdepo
dobne zlomami smeru SZ — JV až Z — V. ktoré 
možno nájsť v geofyzikálnych mapách (obr. 2). menej 
výrazné sú v geologických podkladoch. (Interpretácia 
sa urobila na základe analýzy niekoľkých snímok 
I.ANDSAT a pomocou multispektrálneho projektora 
MSP4.) 

Údaje z okolia stredného úseku MTS 

Geofyzikálne údaje 

Všetky geofyzikálne údaje veporskej časti Sloven

ského rudohoria a Nízkych Tatier jednotne spracoval 
Obernaueret al. (1980). Štruktúrnotektonickú stavbu 
oblasti na základe komplexného zhodnotenia geofyzi

kálnych výsledkov ďalej upresnil Obernauer et al. in 
Sefa'ra et al. (1987). 

Med/i základné a zjednocujúce geofyzikálne údaje 
patria mapy úplných Bouguerových anomálií a mag

netických anomálií A Z. Najnovšie sme v rámci 
leteckého geofyzikálneho mapovania Slovenského ru

dohoria získali mapy i/olínii AT a gamaspektromet

rické údaje (K. TTt. U. total: Gnojek a Dedáček. 
1986). 

Tiažové pole. Charakteristickým znakom tiažového 
poľa (obr. 5) reprezentovaného schematickou mapou 
úplných Bouguerových anomálií zostavenou pre re

dukčnú hustotu 2.67 kg.dm"'je rozdelenie územia na 
severovýchodnú časť. spojenú s tiažovým minimom, 
ktoré je vyvolané prítomnosťou mladých kriedových 
granitov (Vilo et al.. 1974: Filo a Pospíšil. 1975: 
Klinec. 1976). a juhozápadnú časť. ktorá sa prejavuje 
tromi pásmami pozitívnych anomálií, zreteľne 
oddelených úzkymi minimami. resp. ostrými gradien

tmi. ktoré zodpovedajú divínskemu zlomu a pokračo

vaniu muránskej línie. Viditeľné je pokračovanie 
úzkeho tiažového minima, zodpovedajúce priebehu 
divínskeho zlomu. smerom od kóty Cisárska na SV. 
kde v mieste prelínania s tisoveckomýtňanskym 
zlomovým systémom vystupujú neogénne telesá dio

ritov a porfyritov. Južné rozhranie, zodpovedajúce 
muránskemu rozhraniu, oddeľuje dve výrazné pozi

tívne tiažové štruktúry v piestore kót Strieborná 
(severne od Lovinobane) a Ostrá (medzi Hnúšťou 
a Tisovcom). Obe anomálie sprevádzajú magnetické 
anomálie. Celú túto zónu oddeľuje výrazná záporná 
tiažová anomália v priestore Klenovca. zodpovedajú

ca pravdepodobne ..granitovému" zdroju. Celú zónu 
navyše komplikuje prakovský zlom. sprevádzaný 
ostrým tiažovým minimom. Z geometrie a pozície 
tiažových anomálií možno pozorovať ľavostranné 
posunutie jednotlivých tiažových pášem približne 
10 km na divínskom a až 30 km na muránskom 
zlome. 

V tiažovom poli je zreteľný aj priebeh ďalších 
interpretovaných rozhraní. Väčšina z nich sa však 
prejavuje hlavne vertikálnymi pohybmi a delí pásma 
na čiastkové bloky. 

Magnetické pole. Hlavné magnetické rozhranie 
regionálneho významu je medzi obcami Lovinobaňa 
— Kokava nad Rimavicou — Muránska Huta 
— Dobšinská Maša a má smer SV — JZ (obr. 6). Za 
zdroj týchto anomálii považuje Filo et al. in Šefara et 
al. (1987) metamorfované bázické horniny (amfiboli

ty) sekundárne obohatené pyrotínom. nachádzajúce 
sa v hĺbke 1.2—3.5 km v podloží nemagnetických 
granitoidov pásma Kohúta a Kráľovej hole. Toto 
rozhranie je paralelné s podobným južným rozhra

ním, prebiehajúcim pozdĺž styku veporika a gemerika 
na spojnici Pohár —Jelšava—Štítnik. Do tejto zóny 
patri aj regionálna „rochovská" magnetická anomália 
(Obernauer et al.. 1980: Filo a Pospíšil. 1975). 
V ostatných častiach územia vystupujú magnetické 
anomálie len veľmi sporadicky a dosahujú relatívne 
malé plošné rozmery. Najviac sú sústredené do 
územia Michalova —Tisovec a spôsobujú ich výskyty 
neovulkanických komplexov. Z priebehu magnetic

kých anomálií možno odvodiť ďalšie čiastkové uzáve

ry. Predovšetkým je zjavný význam muránskej línie, 
ktorá lemuje zdroje vyvolávajúce magnetické anomá

lie v území medzi Lovinobaňou a Muránskou Hutou. 
ale možno posúdiť aj význam poltárskeho zlomu. 
ktorý delí obidve zóny na juhozápadnú a severový

chodnú časť. deformuje muránsku líniu, na ktorú sa 
napája približne pri Tisovci. Možno ju považovať za 
zlom druhého rádu. koso deformujúci celú zónu. 

Z korelácie údajov DPZ. gravimetric, magnetomet

rie a geomorľologickej analýzy vidieť, že zlomové 
systémy a interpretované rozhrania (fotolineácie) 
majú rovnaký geofyzikálny prejav, možno ich geofy

zikálne verifikovať. Môžeme ich teda považovať za 
tektonické rozhrania. 

Geologická charakteristika 

Komplikovaná geologická stavba veporika v okolí 
stredného úseku muránskeho tektonického systému, 
na ktorej sa podieľa rad komplexov odlišných vekom, 
štruktúrou, litológiou i metamorfózou, sa vysvetľuje 
najmä účinkami intenzívnych tektonických procesov. 
Túto skutočnosť zdôraznil Klinec (1976). Maheľ 
(1974) a iní. 

Najnovšie poznatky o tejto zóne prináša Bezák 
(1988). Na základe štruktúrnych meraní, petrografíc

kých analýz, ale aj vzájomnej geologickej pozície 
jednotlivých komplexov a tektonických prvkov časo

vo upresnil jednotlivé etapy deformácií hlavne 
V juhozápadnej časti muránskodivínskeho zlomu. 

Najstaršie deformačné štádium je zachytené 
v štruktúrach kráľovohoľského komplexu (plochy Si, 
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Obr. 6. Mapa izolinií AT ZO stredného úseku MTS (Gnojek.a Janák, 1986). I — izolínie 
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fault. 
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vrásy V,, sz. smeru), ktoré sú fixované granitizáciou 
dotvorenou intrúziou granitoidov sihlianskeho typu. 
Tieto štruktúry boli po prvý raz transformované 
pravdepodobne už v období hercýnskeho štádia (D2) 
do nových smerov (SV—JZ). Pohybové štruktúry 
zostávajú nevyjasnené v dôsledku neskorohercýnskej 
posttektonickej granitizácie. 

Deformačné štádium D i (prvé alpínske) prebiehalo 
za podmienok nižšej metamorfózy (chloritová zóna) 
v dvoch úzko nadväzujúcich etapách. Prvá etapa bola 
spojená s násunmi so sz. vergenciou južne položených 
komplexov (klenovský. mezozoikum; Bezák. 1988) 
a gemerika na svory až po bariéru kráľovohoľského 
komplexu, ktorý mal pravdepodobne výzdvihovú 
tendenciu. V ďalšej fáze násuny postupne prechádzali 
do prešmykov a horizontálnych posunov. Podľa line

ácií a geologickej pozície komplexov išlo prevažne 
o sinistrálny pohyb, pričom blok severne od murán

skej zlomovej zóny (kráľovohoľský) zohrával viacme

nej pasívnu úlohu. V tejto etape vznikli v úzkych 
strižných zónach menšie jednoduché prepadliny. kde 
vrchnopaleozoický a mezozoický obal ..zapadal" do 
podložného kryštalinika. alebo naopak, kryštalinikum 
sa včlenilo medzi svoj sedimentárny obal — kompres

né pásma (napr. oblasť Cinobane). Na zdedených, 
strmých prešmykových zónach, kompenzovaných 
priečnymi posunmi, pohyb pokračoval aj neskôr, 
v alpínskom štádiu D4. ale až po výzdvihu do vyšších 
štruktúrnych úrovní (katakláza bez metamorfózy: 
Bezák. 1988). Štruktúrne merania v oblasti tuhárske

ho mezozoika potvrdzujú, že po etape násunov sa na 
vzniku vejárovitej štruktúry (Plašienka. 1983) podie

ľali hlavne horizontálne posuny (Bezák. 1988). Po

sledná extenzná etapa (popaleogénna) spojená 
s vulkanizmom oživila hlavne staršie zlomy. na 
ktorých sa zakladali i depresné štruktúry (napr. 
Lučenská kotlina). Nemožno však vylúčiť podiel 
zlomov SV—JZ. ktoré sa pri kompresii smeru S—J 
v Západných Karpatoch (Royden et al.. 1982) mohli 
svojím ľavostranným pohybom podieľať na vz íiku 
panví na zlomoch SZ—JV. ako uvádza napr. Philips 
(1986) a Harding et al. (1985). Tieto panvy vznikajú 
na sprievodných zlomoch. ktoré sú kulisovite usporia

dané. 
V priestore muránskeho zlomového systému sú 

teda vyvinuté všetky tri základné typy zlomov 
— normálne (poklesy), reverzné (násuny. prešmyky) 
a typy strikeslip (posuny). Ich funkciu môžeme 
sledovať len v paleo a mezoalpínskom období, i keď 
založenie mnohých je staršie. V tejto časti územia sa 
na nich nedá preukázať horizontálny neoalpínsky 
pohyb, aj keď je zreteľná ich funkcia pri výstupe 
neovulkanickej hmoty a jej výrazný morfologický 
prejav v dnešnom reliéfe, čo svedčí o aktivite murán

skeho zlomového systému počas mladoalpínskych 
tektonických udalostí. 

Geologickogeofyzikálna charakteristika juhozápad

ného úseku MTS 

Pod vulkanickosedimentárnym komplexom Kru

pinskej planiny a Ipeľskej kotliny muránsky tektonic

ký systém výrazne ovplyvňuje priebeh predterciér

nych jednotiek a tvorí dominantný tektonický systém. 
označovaný Vassom et al. (1979) ako zlomy Zi až Z3. 
ktorý je paralelný s priebehom vrchnokriedovej vrá

sovej štruktúry. Ďalší, priečny zlomový systém smeru 
SZ—JV považujú vyššie uvedení autori za epigenetic

ký oproti prvému systému. Tento systém porušuje 
muráasky systém a v mieste kríženia tvorí prepadlinu 
Cerovo—Dačov Lom. Z paleogeografických údajov 
(Vass et al. 1979) a geofyzikálnych dát (Sefara et al.. 
1979) sa ukázalo, že tektonogenetický vývoj tejto 
oblasti ovplyvňovali až do obdobia karpatu dve 
tektonické štruktúry — šahanská elevácia a dačov

lomská prepadlina. 
Zvlášť pásmo šahanskej elevácie (Vass et al.. 1979). 

prebiehajúce pomedzi zlomy. ktoré tvorí predĺženie 
muránskeho systému na juhozápad pravdepodobne 
až na komárňanské zlomy. si zasluhuje ďalšie skúma

nie, hlavne pre svoju podobnosť na iné štruktúry 
vytvárajúce komplikovaný hrastovoprepadlinový 
hraničný svstém na transkurentných systémoch (napr. 
Samu. Í985). 

Šahanská elevácia je považovaná za geoantiklinál

nu štruktúru, ktorá vznikla v oligocéne ako odraz 
pyrenejského vrásnenia. Priebeh osi šahanskej elevá

cie v čase a priestore (Vass et al.. 1979. s. 169) 
ukazuje, že elevácia vplývala na transgresiu oligocénu 
a miocénu do vnútorných Západných Karpát. Ak 
neberieme do úvahy problémy s rozsahom egenbur

gu. komplexy rupelu až egenburgu s výnimkou 
dačovlomskej prepadliny nepresahujú šahanskú ele

váciu. Od otnangu až do karpatu sa elevácia rozpadá 
na rad čiastkových elevácií a depresií a začína tvoriť 
deliacu zónu pôvodného sedimentačného priestoru. 
Dá sa to pozorovať napr. na mocnostiach sedimentov 
spodného otnangu a na akumulácii produktov explo

zívneho vulkanizmu vrchného otnangu. ale aj karpa

tu. Navyše šahanská elevácia určovala aj distribúciu 
fácií (Vass et al.. 1979). Ako morfologický prah 
členila sedimentačný priestor na morský na juhový

chodnom svahu elevácie a hypersalinný (v rupeli 
a egeri). resp. brakický (v karpate) na severozápad

nom svahu elevácie. Nemožno vylúčiť, že dnešná 
distribúcia celého oligocénneho až spodnomiocénne

ho komplexu odráža pohyby na rábskomuránskom 
systéme, pričom najväčší pohyb sa odohrával na 
muránskom a divínskom zlome. Zóna medzi nimi 
tvorí komplikovaný hrastovoprepadlinový systém, 
ktorý má miestami až charakter malých grabenov 
typu pullapart. v ktorých sa zachovali maximálne 
mocnosti komplexov, odrážajúce obdobie pred pohy
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bom (uhoľné sloje vo vrchnom otnangu. prípadne 
akumulácie ryodacitových tufov spodného otnangu). 
resp. oddeľujúce navzájom zblížené alebo odsunuté 
staršie komplexy (krieda — paleogén v bzovickej 
depresii), paleogénne až spodnomiocénne sedimenty 
nachádzajúce sa južne od celého muránskeho systé

mu. Ďalším nepriamym dôkazom na túto interpretá

ciu je prítomnosť magnetickej anomálie v bzovickej 
depresii podobného typu ako medzi Málincom 
a Kokavou. ktorú Gnojek (v tlači) vysvetľuje prítom

nosťou metamorfitov. 
V súčasnosti nemožno vylúčiť, že súčasťou celej 

zóny je aj paralelná elevačná zóna Ladzany— Pliešov

ce. uplatňujúca sa v období rupel — karpat až spodný 
báden. Predovšetkým tiažový prejav a usporiadanie 
štruktúr v mape vertikálnych hustotných rozhraní 
(obr. 2) túto možnosť pripúšťa. 

V spodnom bádene sa najväčšia mobilita pripisuje 
zlomovému systému, na ktorý sa viaže výstup andezi

tových vulkanických centier (vulkanickotektonická 
šahanskolysecká zóna: Konečný. 1969). Táto zóna je 
zložená z veľkého množstva čiastkových tektonických 
systémov sv.—jz. smeru, čo môže byť vysvetlené 
práve pohybmi pozdĺž zlomu typu strikeslip. Pritom 
tieto zlomy nemusí sprevádzať vertikálna zložka po

hybu. Ukončenie a obmedzenie h rastov a prepadlín 
touto vulkanickotektonickou zónou (napr. strhár

skotrenčská prepadlina) a koincidencia so zlomom 
Z, v predterciérnom podloží svedčí, že muránsky 
systém bol nielen oživený, ale prebiehal na ňom 
ľavostranný pohyb. Priečne zlomy smeru SZ—JV 
možno interpretovať ako syntetické zlomy typu en 
echalone (Harding et al.. 1985). 

Geologická a geofyzikálna charakteristika severový

chodného úseku MTS 

Severovýchodným pokračovaním muránskeho zlo

mového pásma je malcovský poruchový systém, ktorý 
naposledy analyzoval Nemčok (1987). Malcovský 
zlomový systém (ďalej ho označujeme ako severový

chodný úsek muránskeho tektonického systému) sa 
prejavuje ako smerová tektonická porucha (resp. 
poruchový systém) vznikajúca na dvoch rozhraniach 
dvoch nerovnako rýchlo sa pohybujúcich blokov 
v centrálnokarpatskom paleogéne Levočských vrchov 
a vo flyšovom pásme. 

Tektonický charakter nadložných komplexov nad 
muránskym poruchovým systémom v oblasti centrál

nokarpatského paleogénu (oblasť Levočských vrchov) 
má sigmoidálne usporiadanie flyšových sekvencií. 
Rotujú flyšové sedimenty, o čom svedčí nielen ulože

nie jednotlivých pieskovcových lavíc, ale aj namerané 
paleoprúdové vektory (Nemčok. 1987). Zreteľné je to 
v okolí Ujaku a v šambronskom chrbte, kde sú 
flyšové vrstvy otočené do smeru muránskej tektonic

kej zóny (SV — JZ). Tieto poruchy dosahujú obvykle 
značné hĺbky a môžu zasahovať až do zóny plastic

kých deformácii v spodnej časti zemskej kôry. 
V oblasti bradlového pásma sa muránska tektonic

ká zóna na povrchu prejavuje porušením bradlového 
pásma (bradiel) v oblasti Ujak—Plavec a formova

ním smerovej depresie, kde sa objavujú spodné 
malcovské súvrstvia. označené ako strihovské sú

vrstvie. V oblasti Lenártova a Malcova možno hori

zontálny posun na muránskom tektonickom systéme 
doložiť pohybom malcovských a strihovských vrstiev 
a na povrchu uložením flyšových sekvencií tak. že 
priebeh vrstiev je konkordantný (súhlasný) so sme

rom zlomového systému. Ešte ďalej na SV. smerom 
na územie PĽR. do flyšového pásma, sa jeho po

vrchový prejav rozdrobí na vejár drobnejších porúch, 
paralelných až kosých k osi systému. Na objasnenie 
pokračovania tohto systému je významné aj ukonče

nie jednej z rozsiahlych flyšových jednotiek duklian

skoužovskej a pomerne značná redukcia mocnosti 
magurskej jednotky západne od zlomového systému, 
pozorovateľná aj v geologických mapách tvorením 
série tektonických okien (Nemčok et al.. 1986). 

Diskusia 

Z vyššie uvedenej analýzy je zrejmé, že medzi 
Komárnom a približne Bardejovom existuje takmer 
spojitý diagonálny zlomový systém, muránska tekto

nická zóna. ktorá výrazne ovplyvňuje predovšetkým 
stavbu predterciérneho podložia. Prejavuje sa aj 
v geofyzikálnych údajoch (napr. obr. 2). kde vytvára 
10—20 km zónu anomálií usmernených v smere 
SV—JZ. Jej funkciu v paleo a mezoalpínskom vývoji 
Západných Karpát opísal Zoubek (1957). Maheľ et 
al. (1967). Maheľ (1986). 

Na mnohých úsekoch tejto zóny okrem výrazných 
vertikálnych pohybov došlo tiež k rozsiahlym paleo

až mezoalpínskym horizontálnym posunom (napr. 
Bezák. 1988: Ondrášik et al.. 1987: Šutora et al.. 
1988: Vass et al.. 1979 a iní). Iná je situácia pri 
objasnení neoalpínskej funkcie a významu tejto tek

tonickej zóny. Nedostatok kritérií a predovšetkým 
presahovanie spodnomiocénnych komplexov v pries

tore dačovlor kej prepadliny až za šahanskú eleváciu 
komplikuje ce.kovú možnosť interpretovať aj mlado

alpínske horizontálne pohyby na jednotlivých zlo

moch sv.—jz. smeru. Prelo uvádzame iba modelové 
riešenie, ktoré umožňuje predpokladať, zatiaľ len na 
základe nepriamych údajov, horizontálny posun pod

ľa systému paralelných zlomov muránskeho tektonic

kého systému, ktorý vytváral v priebehu svojho 
pohybu aj ..odvodené" strižné systémy, ako to uvádza 
teória (napr. Moody a Hill. 1956 a ďalší). Ak prijme

me tento názor, môžeme vysvetliť tektonický vývoj 
územia v blízkosti zlomovej zóny a pomocou teórie 
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Obr. 7. Priebeh muránskeho tektonického systému. I — zlomy, 2 — násunové línie. 3 — horizontálny posun. 4 — väčšie mocnosti uhlia 
a vulkanitov (vrchný, resp. spodný otnang). 5 — vulkanity (sarmat — pliocén). 
Fig. 7. Map of the Muráň tectonic system. 1 — fault. 2 — thrust surface, 3 — horizontal slip. 4 — higher thickness of coal and volcanite 
(Lower and Upper Ottnangian). 5 — volcanite (Sarmatian to Pliocene). 

deformácií (napr. Scheidegger. 1982) riešiť geodyna

mický model platný pre územie Západných Karpát. 
Nedá sa totiž predpokladať, že by výrazné (stovky km 
dlhé) horizontálne posuny na rábskej (jz. pokračova

nie MTS) a balatónskodarnóskej línii končili na 
štátnej hranici. Môžeme tiež očakávať, že v súčasnosti 
realizované seizmické a komplexné geofyzikálne prá

ce v dačovlomskej depresii (Džuppa. ústna informá

cia) zamerané na uhoľný prieskum, ako aj magnetote

lurické merania pozdĺž profilu 2T prispejú k celkové

mu upresneniu stavby tejto tektonickej zóny. 
Predpokladáme, že i úsek MTS v priestore šahan

skej elevačnej zóny sa sformoval v dôsledku horizon

tálnych a vertikálnych pohybov na MTS. za ktorých 
súčasť považujeme ďalej komárňanské zlomy (Gaza 
et al.. 1984; Zboril et al., 1977) prepájajúce MTS 
s rábskou zónou (Šutora et al.. 1988). zlomy Zi až Z3 
(Vass et al.. 1979) prepájajúce muránskodivínske 

pásmo so zdychavským zlomovým systémom (Bezák. 
1988) a malcovský systém (Nemčok. 1988). 

Tento najdlhší zlomový systém v Západných Kar

patoch (obr. 7). ktorého funkcia sa zreteľne prejavuje 
až do oligocénu. resp. spodného miocénu. sa horšie 
analyzuje v mladšom období, zvlášť vo vrchnom 
bádene. Je to spôsobené predovšetkým skutočnosťou, 
že v rozsahu od severovýchodného okraja podunaj

skej panvy až po flyšovú zónu chýbajú podklady na 
analýzu mladoalpínskych pohybov. Napriek tomu 
musíme za predpokladu pohybov ..karpatských 
hmôt" na SV až V (o ktorom svedčí posarmatský 
násun flyšových jednotiek na miocénne sedimenty 
platformy na území PĽR a ZSSR: napr. Jiŕíček. 1976: 
Oszczypko a Slaczka. 1985) a pri kinematickom 
chápaní vývoja Západných Karpát predpokladať. že 
i v mladoalpínskom období pokračovali horizontálne 
posuny na „zdedených" systémoch, aj keď vertikálne 
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Obr. 8. Geologicko-geofyzikálny rez územia FiSiarka — Tisovec — Krpáň (Obernauer et al., 1980) na základe mapových údajov Klinca (1976). 
Fig. 8. Geological and geophysical profile between Fišiarka hill — Tisovec — Krpáň hill (Obernauer et al., 1980) modelled on the base of mapped features by Klinec (1976). 
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pohyby môžu byť niekoľkokrát intenzívnejšie a za

stierať vlastnú horizontálnu zložku pohybu. Jedným 
z príznakov nasvedčujúcich, že systém sa ..otvoril", je 
výskyt sarmatských vulkanitov na severnom rozhraní 
MTS (pokračovanie divínskej línie: obr. 7). Predstavu 
o charaktere a funkcii MTS možno získať na základe 
interpretovaného geologickogeofyzikálneho rezu 
(obr. 8; Obernauer et al.. 1980). ktorý pretína stredný 
úsek MTS medzi Nízkymi Tatrami (kóta Fišiarka) 
a severným okrajom Rimavskej kotliny (kóta Krpáň). 
Ďalší dôkaz je zjavný v priestore flyšového pásma. 
kde celý systém porušuje v oligocéne a spodnom 
miocéne sformovaný magurský a sliezsky príkrov 
a zasahuje (podľa priebehu lineácií na snímkach 
Landsat) až do okrajových jednotiek flyšového pás

ma. 
Zhrnutie komplexných informácií o MTS umožňu

je aj napriek ich rôznej hustote a rozdielnemu stupňu 
vierohodnosti konštatovať, že táto zóna musela zohrá

vať v priebehu terciérneho vývoja podobnú úlohu ako 
vážskomalokarpatský zlomový systém (Buday et al.. 
1986) alebo rábska a balatonskodarnóska zóna dis

kontinuít (obr. 8). Potom by bolo možné na základe 
celej tektonickej stavby Západných Karpát aspoň 
teoreticky odpovedať na dve zásadné otázky — ako sa 
MTS podieľa na formovaní a vzniku oblúku Západ

ných Karpát a prečo v západnej časti Západných 
Karpát zohrávajú hlavnú úlohu ľavostranné (Buday 

et al.. 1986; Horváth a Royden. 1981) a vo východnej 
časti naopak pravostranné posuny (Birkenmayer. 
1985; Royden et al.. 1982). Niet pochýb, že otázky 
navzájom súvisia a vytváranie severného oblúku 
Karpát je spojené s ľavostranným a pravostranným 
pretínaním. 

K vysvetleniu týchto oblúkových štruktúr prispieva 
teória deformácií vyvolaných prienikmi rigidných 
telies do rigidne plastického polpriestoru (napr. 
Scheidegger. 1982) aplikovaná napr. v Himalájach. 
Pamíre, resp. Číne (Tapponier a Molnár. 1976. 1978). 

Teórii rigidne plastických deformácií sa dnes dáva 
prednosť pred riešením v elasticky plastickom pro

stredí, lebo je presnejšia (Scheidegger. 1982) a umož

ňuje aspoň modelovo riešiť deformácie kolízneho 
typu. Výsledné charakteristiky, tzv. ..sklzové línie", 
výsledok riešenia systému diferenciálnych rovníc 
(Scheidegger. 1982). umožňujú určiť línie posunu pre 
rôzne hraničné podmienky (Tapponier a Molnár. 
1976; Pospišil. 1988). 

V Západných Karpatoch možno severný oblúk 
vysvetliť (aj keď ide o rozmerovo menší element) 
podobne ako v Pamíre a v Západných Himalájach 
(Tapponier a Molnár. 1975) napr. prienikom rigid ne

ho bloku (mikrodosky) v tvare klinu do rigidne 
plastického polpriestoru (obr. 9). Za rigidný klin by 
bolo možné považovať bakonyidy. bukidy a priľahlú 
časť panónskeho bazénu, ktoré sa prejavujú aj ako 

0 100.m 

Obr. 9. Schéma hlavných zlomových systémov Západných Karpát (upravená z Tektonickej mapy Západných Karpát Bieleho et al.. 1966) 
doplnená o zlomy identifikované z družicových snímok (Pospišil et al.. 1986). 1 — interpretované tektonické rozhrania. 2 — zlomové 
systémy. 3  predpokladaný horizontálny posun, kladné a záporné znamienka značia súčasné pohybové tendencie. 
Fig. 9. Scheme of main fault systems in the West Carpathians (modified from the Tectonic map of the West Carpathians by Biely et al.. 
1966) completed by faults identified by remote sensing (Pospišil et al.. 1986). 1 — tectonic boundary interpreted. 2  fault system. 3 
— inferred horizontal displacement, the positive and negative signs mean synchronous movement tendency, respectively. 
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ťažší blok (Bodnár a Pospišil. 1982: Sefara et al.. 
1987). a za rigidne plastický polpriestor považujeme 
centrálne a vonkajšie Západné Karpaty (Maheľ. 
1986). Priemet hrán. resp. mikrodosky mobilného 
bloku zdeformovaného v spodnom miocéne predsta

vujú práve MTS a močarianskotrebišovskopripa

nónsky zlomový systém (Moŕkovský. 1976: Sviriden

ko. 1978). 
Sklzové línie na obr. 9 a 10 majú viac spoločných 

znakov charakterizujúcich geometriu deformácií 
a pohyb čiastkových ..kĺzajúcich" sa blokov a rozhra

ní smeru V—Z (v tektonickej schéme tomu zodpove

dá severotatranské. považskobystrické. bardejov

skomedzilaborecké. vranovskoperečinské a pod.). 
VSV—ZJZ (myjavskopodtatranské. hronské), ale 
tiež aj pre rozhrania smeru S—J (stredoslovenské, 
resp. zázrivskobudapeštianske).Väčšina z týchto roz

hraní je pozorovateľná na družicových snímkach, 
zatiaľ však geologicky nie sú doložené. Ich možnú 
funkciu pri násune hmôt Západných Karpát na 
epivariskú platformu uvádza Buday et al. (v tlači). 

Zvlášť pozoruhodná je skutočnosť, že takýto model 
plne vyhovuje aj predstavám o rozložení a orientácii 
napätia a tlaku pre obdobie celého terciéru až do 
súčasnosti tak. ako ho odvodili z priebehu zlomov 
a osí vrás napr. Royden et al. (1982). kompresie 
v smere sever—juh majúcej vplyv na vznik panví 
(extenzia v smere V—Z. resp. SV—JZ: Grunthal 
a Stromayer. 1986). z riešenia ohniskových mechaniz

mov, meraní insitu a z priebehu orientácie pohybli

Obr 10. Sklzové línie vznikajúce pri prieniku ngidnej dosky tvaru 
klinu do rigidne plastického polpriestoru (Tapponier a Molnár. 
1976). 1 — smer strihu pozdĺž sklzových línií. 2  smer pohybu 
rigid nej dosky. 
Fig. 10. Wrench fault generated by the intrusion of a rigid 
wedgeshaped plate into a rigid/plastic hemispace (Tapponier and 
Molnár. 1976). I — direction of shear along slip surfaces. 2 
— direction of movement of the rigid plate. 

vých zón. Možno tak definovať nielen príčiny hori

zontálnych pohybov MTS. ale tiež ich deformačné 
dôsledky a prvky, ktoré majú v Západných Karpa

toch kľúčový význam. 
Aj keď dnes sú to ešte len úvahy . množstvo údajov 

o hlavných tektonických systémoch signalizuje, že 
tento problém treba riešiť komplexne, vo všetkých 
detailoch a v celom rozsahu. 

V najbližšom období získame ďalšie údaje z Ipeľ

skej kotliny, centrálnej časti Levočských vrchov, resp. 
flyšového pásma, ktoré ďalej upresnia priebeh 
a funkciu tohto "pozoruhodného fenoménu Západ

ných Karpát. Medzi najnovšie výsledky treba zaradiť 
magnetotelurické meranie (Adam et al.. v tlači: Varga 
a Lada. 1988). ktoré po spracovaní môžu predloženú 
interpretáciu upresniť v horizontálnom, ale aj vo 
\ertikálnôm smere. 

Literatúra 

Anderson. E. M. 1951: The dynamics of faulting. Edinburgh. Oliver 
and Boyd 206 s. 

Bezák. V. 1980: Priebeh muránskeho zlomu juhozápadne od 
Tisovca. Geol. Práce. Spr. 74. 207—208. 

Bezák. V. 1988: Tektonický vývoj juhozápadnej časti veponka. 
Mmeralia slow. 20. 1 SI—142. 

Biely. A. et al. 1966: Tektonická mapa ČSSR 1 : 1 000 000 Praha. 
i f G 

Buday. T.. Pospišil. I., a Sulora. A. 1986: Geologický význam 
nékterých rozhraní interpretovaných z družicových snímku na 
záp. Slovensku a vých. Morave. Mineralia slov.. 18. 481—499. 

Bystrický. J. 1959: Príspevok k stratigrafii muránskeho mezozoika 
(Muránska planina). Geol. Práce.. Zoš.. 56. 5—53. 

Filo. M. a Pospišil. L. 1975: Geofyzikálni podklady pro situovaní 
vrtu Rochovce1. \fanuskript — archív GĽDS Bratislava. 15 s. 

Fusán. O. Ibrmajer. J.. Plančár. J.. Slávik. J. a Smíšek. M. 1971: 
Geologická stavba podložia zakrytých oblastí južnej časti Západ

ných Karpát. Zbor. geol. Vied. Západ. Karpaty. 15. 7—173. 
Gaza. B.. Ptničková. M.. Dvofáková. V. et al. 1985: Záverečná 

zpráva vyhledávacího prúzkumu na živice v podunajské pánvi 
v letech 1973—1983. Mamiskript — archív Geofyzika Brno. 130 
s. 

Gnojek. I. a Janák. F. 1986: Souhrnné zpracováni letecky méŕe

ných geofyzikálních polí vnitŕnich Karpát do mčfítka I : 50 000. 
Manuskript — Geofyzika Brno. 61 s. 

Doktor. S. a Graniczny. M. 1983: Fotogeologiczna analiza zdjec 
satelitarnych Karpát. Kwurt. geol.. 27. 3. 645—656. 

Doktor. S.. Domič. S.. Graniczny. M. a Reichwalder. P. 1985: 
Structural elements of the Western Carpathians and their 
Foredeep on the basis of satelite interpretation. Kwart. geol.. 29. 
I. 129—138. 

Grunthal. u. a ju> ... D I1S6 Stress Pattern in Central 
Europe and Adjacent Areas. Gerlands. Betu. UKoyuys., 95. 5. 
443—456. 

Harding. T. P. Vierbuchen. R. C. ChristieBlick. N. 1985: 
Structural styles, platetectonic settings and hydrocarbon traps of 
divergent (transtencional wrench faults). In: Bidd/e. K. T., 
Christie-Blick, V. (eds.): Strike-slip deformation, basin formation 
and sedimentation. Tulsa. Oklahoma. The Society of Econ. 
PaleontoL and Mineralogists. 

Horváth. F. a Royden. L. 1981: Mechanism for the Formation of 
the IntraCarpalhian Basins. A Review Earth E vol. Sci. 3—4. 
307—316. 

file:///fanuskript


/.. Pospišil et al: Muránsky tektonicky systém 319 

Kingston. D. R. Dishroon. C. P. a Williams. P. A. 1983: Global 
Basin Classification System. AAPGB. 67. 12. 2175—2198. 

Klinec. A. 1976: Geologická mapa Slovenského rudohoria 
a Nízkych Tatier. Bratislava. GÚDS. 

Konečný. V. 1969: Príspevok k metodike tektonickej analýzy 
neovulkanických komplexov (so zreteľom na širšiu oblasť Ban

skej Štiavnice). Mineralia slov.. 1. 177—196. 
Kurkin. M. Marušiaková. D.. Mikuška. J. a Pospišil. L. 1982: 

Mutual comparison of remote sensing and geophysical results in 
selected regions of West Carpathians. Proc. 27th Intern. Geophys. 
Symp. Bratislava. Part B. 410—423. 

Kvitkovič. J. a Feranec. J. 1986: Lineárne a nelineárne rozhrania 
ZK. identifikované pomocou kozmických snímok. Geogr. Čas.. 
38. 2—3. 152—163. 

Lukniš. M. a Mazúr. E. 1956: Súčasný stav a novšie výsledky 
geomorfologického výskumu Slovenska. Geogr. Čas.. 6. 8. 2—3. 
86—94 s. 

Maheľ. M. et al. 1967: Regionálni geológie ČSSR. Dil 11 Západné 
Karpaty 1. Praha. ČSA V. 

Maheľ. M. (Ed.) 1974: Tectonics of the Carpathian Balcan 
Regions. Bratislava. GÚDS. 453 s. 

Maheľ. M. 1986: Geologická stavba československých Karpát 
— Paleoalpinske jednotky I. Bratislava, leda. 503s. 

Maheľ. M. a Konečný. V. 1982: Tektonická mapa Slovenska. In: 
Mazúr. E. I Ed.): Atlas SSR. Bratislava. Veda. časť III — 2. 

Moody. J. D. a Hill. M. J. 1956: Wrench fault tectonics. Bull. Geol. 
Soc. Amer.. 67. 1 207—1 246 

Nadai. A. Z. 1924: Plasticity. Physic. 30. 106s. 
Nemčok. J. 1978: Deformácie flyšových sedimentov ako odraz 

dvnamikv podložia. Západ. Karpaty. Sér. Geol. 35—58. 
Nemčok. J. (Ed.) 1987: Struktúrnogeologický atlas českosloven

skopoľských Karpát a ich predpolia. Manuskript — GÚDS 
Bratislava. 74 s. 

Obernauer. D. et al. 1980: Geofyzikálny výskum západnej časti 
Slovenského rudohoria a východnej časti Nízkych Tatier. Čias

tková záverečná správa za obdobie 1970—1980. Cis. úlohy 1103. 
Manuskript — archív Geofyzika Brno. 

Oszczypko. N. a Slaczka. A. 1985: An Attempt to Palinspastic 
reconstruction of Neogene Basins in the Carpathian Foredecp. 
Ann. Soc. Geol. Polon. Rocz. Polsk. Tow. Geol. 55. 112. 55—75. 

Ondrášik. R.. Hovorka. D a Matejček. A. 1987: Prejavy muránsko

divinskej poruchovej zóny vo veporickom krvštalimku v štôlní 
PVE Ipeľ. Mineralia slov.. 19. 29—44. 

Philp. M. 1987: Quaternary evolution of the stress field in 
Mediterranean zones of subduction and collision. Ann. Geophys.. 
5B. (3). 301—320. 

Plašienka. D. 1983: Geologická stavba tuhárskeho mezozoika. 
Mineralia slov.. 15. 49—58 

Pospišil. L.. Nemčok. J.. Graniczny. M. a Doktor. S. 1985: Pŕispé

vek metód dálkového pruzkumu k identifikaci zlomú s horizon

tálnim posunem v oblasti Západnich Karpát. Mineralia slov.. 18. 
385—402. 

Pospišil. L. 1988: Možnosti interpretace transkurentnich systému 
v Západnich Karpatech. In: Hlubinná geologická stavba ČSSR. 
Smolenice. 2.5. 5. 1988. 

Royden. L. M.. Horváth. F. a Burchfiel. B. C 1982: Transform 
faulting, extension and subduction in the Carpathian Pannonian 
Region. Geol. Soc. Amer. Bull. 93. 717—725. 

Schleidegger. A. E. 1982: Principles of Geodynamics. Berlin—Hei

delberg—New York. SpringerVerlag. 384 s. 
Safonov. J. B. a Parfenov. V. D. 1983: Space information for 

geology. Moskva. Nauka. 536 s. 
Schenk. V.. Schenková. Z.. Pospišil. L. a Zeman. A. 1986: Seismo

tectonic model of the upper part of the Earth's Crust of 
Czechoslovakia. Stud, geophys. geod. (Praha). 30. 321—330. 

Sefara. J.. Filo. M . Hricko. J.. Konečný. V. a Vass. D. 1974: Geo

fyzikálny výskum stredoslovenských neovulkanitov 
— oblasť Ipeľskej kotliny a Krupinskej vrchoviny. Manuskript 
— Geofond Bratislava. 160 s. 

Sefara. J. et al. 1987: Struktúrnotcktonická mapa vnútorných 
Západných Karpát pre účely prognózovania ložísk — geofyzi

kálna interpretácia. Manuskript — archív Geofyzika Brno. 267 s. 
Šutora. A.. Pospišil. L. a Obernauer. D 1988: Je možné šuranský 

zlom interpretovaťjako horizontálni posun? Mineralia slov.. 20. 
507—517. 

Tapponier. P. a Molnár. P. 1976: Slipline field theory and large

scale continental tectonics. Salur. 264. 319—324. 
Tapponier. P. a Molnár. P. 1977: Active faulting and tectonics in 

China. J. Geophys. Res.. 85. 20. 2 905—2 930. 
Uhlig. V 1903: Bau und Bild der Karpaten In: Bau u. Bild 

Osterreichs. Hien—Leipzig. 651—911. 
Vass. D.. Konečný. V. a Sefara. J. 1979: Geologická stavba Ipeľskej 

kotliny a Krupinskej planiny. Bratislava. GL DŠ. 239 s. 
Varga. G. a Lada. F. 1988: Magnetotelurické merania na profile 

2T ManuskriptGeofyzika Brno. ELGI Budapešť. 
Zoubek. V. 1936: Poznámky o krystaliniku Západnich Karpát. 

Vést. Stál. geol. Úst.. 12. 212—227. 
Zoubek. V. 1957: Hranice gemerid s veporidami. Geol Práce. Zoš.. 

46. 38—50. 
Zboril. L . Pospišil. L.. Husák. Ľ. a Halmešová. S. 1977: Geofyzi

kálny výskum Komárňanskej vysokej kryhy (čiastková záv. 
správa). Manuskript — archív Geofyzika Brno. 103 s. 

The Muráň tectonic system as example of horizontal displacement in the West Carpathians 

The name of Muráň line has been introduced already by 
Uhling in 1903 as a boundary between the Veporic Kráľova 
hoľa zone towards the similarly Veporie Kohút zone. The 
meaning and significance of the Muráň line in the Veporic 
structure together with the subdivision of the latter into 
several zones is due to Zoubek (1936. 1957). Recently, the 
Muráň line has been interpreted by Maheľ (1986) as 
boundary of the allochtonous and "rooted" parts of the 
Kráľova hoľa crystalline nappe which amputcs the strike of 
structural elements in the synclinorium of the Muráň 
plateau (fig. I) what also means that this is a relatively 
voting fault. 

More southwesterly the Muráň line is assumed to 
represent the Divín fault whereas still more southwestward. 

beneath the young volcanic complexes, the fault line 
remains uncertain. Fusán et al. (1971) interpreted its 
continuation roughly towards the Plášťovce village where 
the fault represents divide between crystalline of Kráľova 
hoľa and Kohút /ones. Recently the Muráň line has been 
identified southwesterly from Tisovec and between Divín 
and Kokava nad Rimavicou villages by Bezák (1988) 
indicating also that the system consists of several parallel 
faults from which the Divín. Muráň and Zdychava faults 
represent the most important dislocations. Data evidenced 
the already pertaining geophysical interpretations (Ober

nauer et al.. 1980) and that of remote sensing (Kurkin et al.. 
1982: Pospišil et al.. 1986) which substantiated that the 
Muráň tectonic system consists of two to three parallel 
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faults of SW-NE strike disturbed by WNW-ESE to E-W 
trending faults near Tisovec and followed by a system of 
parallel and even perpendicular subordinate faults. 

No proofs are available up to present for deductions that 
also horizontal displacements occurred along single faults 
of the Muráň tectonic system which would be of Late 
Alpine age (Neogene to Quartenary) in spite that some 
features are even ..seducting" toward such explanation. 
These features are namely: 

a) Geomorphological expression of the Muráň fault 
system (fig. 3) what the young Alpine movements did not 
efface neither (Lukniš. Mazúr. 1986) and what appears in 
remote sensing images as the most striking phenomenon of 
the West Carpathians (Pospišil et al.. 1986). 

b) The structural and tectonic fanlike style of subsided 
Mesozoic along the Divín and Muráň faults (Maheľ et al.. 
1967: Plašienka. 1983) is a feature more typical for shear 
Systems than for normal faults. 

c) The presence of several granitoid bodies of various 
age segmented by single faults of the Muráň tectonic 
svstem is striking (Maheľ. 1986): the Rimavica. Rochovce. 
Sihla. a. o. bodies. 

d) The svstem creates boundary between Paleogene 
(northern) and Neogene (southern) depressions (Maheľ. 
Konečný. 1982: Vass et al. in print). 

e) The system is predisponed for horizontal displace

ment what is inherited from the Paleo and even MesoAl

pine time (Bezák. 1988: Ondrášik et al.. 1987). 
0 Indirect data of geophysical survey, namely that Of 

gravimetry and magnetometry (boundaries and shifts of 
anomalies) together with most recent deep seismic soun

ding and magnetotellurics indicate the importance of the 
system. 

All indications led the authors to the reevaluation of 
available geomorphological and geophysical data obtained 
by remote sensing which together with recent field geologi

cal data drew attention to newly discerned relations, 
meaning and function of single faults and interpreted 
boundaries. 

The name of Muráň tectonic system is further used by 
the authors for the hitherto assigned Muráň and Divín lines 
or for their prolongations to NE or SW. subdividing the 
entire system into central (Divín — Muráň line), southwes

tern (Z, to Zi faults) and northeastern (Malcov system) 
segments. 

The Muráň tectonic system is fairly well and clearly 
expressed in geomorphological and geophysical maps (figs. 
I to 6). The main and unifying geological proofs are 
represented by the map of composite Bouguer's anomalies 
and the map of magnetic A z anomalies. Recently, even 
maps of AT isolines together with gammaspectrometric 
data (K. Th. U and total radioactivity: Gnojek. Dedáček. 
1986) are available using airborne geophysical data from 
the Slovak Ore Mts. 

The geometry and position of geophysical anomalies 
indicate sinistral shift (wrench tectonics) of single gravi

metric belts amounting about 10 km on the Divín fault and 
some 30 km on the Muráň Line. Further interpreted 
boundaries are even well indicated by the gravity field, 
however mostly concern but vertical movements subdivi

ding the zone into partial block units. 

Further deductions could be made from magnetic ano

maly patterns. Firstly the importance of the Muráň line 
bordering the anomalous magnetic sources located between 
Lovinobaňa and Muránska Huta appears evidently. More

over the meaning of the Pohár fault is interpretable as 
dividing both zones into a southwestern and a northeastern 
part and simultaneously deforming the Muráň line at the 
intersection near Tisovec. The Poltár fault may hence be 
interpreted in the sense of a secondary order fault to the 
system which imposed oblique deformations onto the 
Muráň tectonic system. 

By correlations between remote sensing data, gravimetry. 
magnetometry and geomorphology it clearly appears that the 
fault systems and interpreted boundaries (photolineations) 
do have the same geophysical sources and hence could be 
verified using geophysical means. Therefore such bounda

ries may be assumed to represent tectonic surfaces. 
The intricate internal tectonic structure of the Veporic 

unit around the central segment of the Muráň tectonic 
system is composed of several complexes of various age. 
structure, lithology and metamorphic history. The structure 
is currently explained as the result of intricate tectonic

processes what has been emphasized by several authors 
(e.g. Klinec. 1976: Maheľ. 1979 and others). Recent data on 
the unit are in Bezák (1988). According to the structural 
data, petrography and mutual geological position of single 
complexes or tectonic elements, the chronology of single 
deformation stages has been accurated for the southwestern 
part of the Muráň — Divín fault. 

The oldest deformation stage is expressed by structur

ation of the Kráľova hoľa complex (si surfaces. V i folds of 
NW orientation) which have been fixed by granitization 
and terminated by the emplacement of Sihla granitoids. 
These structures became transformed already during the 
Variscan cycle (D:) into new orientations (NESW) but 
kinematic structures remain unclear due to the Late 
Variscan posttectonic granitization. 

The D? deformation cycle (which was the first one of 
Alpine age) occurred under lower metamorphic conditions 
(chlorite zone). Deformations occurred in two. immediately 
subsequent, stages from which the first one was related 
with NWtrending thrusts of southerly units (Klenovec 
complex and Mesozoic sequences; Bezák. 1988) and that of 
the Gemeric unit over the micaschists till to the barrier 
created by the Kráľova hoľa complex which had in this 
time a probable uplift tendency. During the second stage 
the existing thrust surfaces became transformed into nap

pes and horizontal wrench faults (strikeslips). Lineations 
and geological positions of units point to prevailing sinistral 
displacements in which the block displaced northerly from 
the Muráň fault line (Kráľova hoľa complex) maintained its 
passive role. 

Beneath the volcanosedimentary cover of the Krupinská 
planina plateau and that of the Ipeľská kotlina basin, the 
Muráň tectonic system evidently influenced the disposition 
of PreCenozoic units creating a dominant tectonic system 
assigned by Vass et al. (1979) as the Z, to Z} faults of 
parallel strike to Upper Cretaceous fold structures. Ano

ther, transversal and NWSE trending, fault system is 
assumed by the same authors to represent an epigenetic 
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system to the first one disturbing it in the site of Cerovo — 
Dačov Lorn depression. 

It could be not excluded even that the LadzanyPliešovce 
elevation active from Ruppelian — Karpatian till Lower 
Badenian time and of parallel orientation to the described 
system is its integrate part. In favour of such explanation 
speaks also the gravimetric picture and the structural 
pattern in the map of vertical density boundaries (fig. 2). 

During the Lower Badenian time the highest mobility 
occurred on fault systems feeding volcanic centres of 
andesite composition (the Šahy — Lysec volcanotectonic 
belt: Konečný. 1969). The zone is composed of several 
partial tectonic systems of SWNE general strike what is a 
feature which could be well explained by movements along 
a strikeslip fault system. Partial faults however should not 
carry any vertical constituent of motion. Terminations and 
limitations of several horsts and grabens by this volcano

tectonic belt (e. g. the Strháre — Trenč graben) and their 
coincidence with the Zi fault of the basement speaks in 
favour of not a merely reactivated Muráň tectonic system 
in that time but for sinistral movements along it. Transver

sal and NWSE trending faults could be interpreted as 
synthetic en echelon faults (Harding et al.. 1985). 

Northeastern continuation of the Muráň tectonic system 
is represented by the Malcov system of dislocations recently 
analvzed by Nemčok (1987). The system (assigned further 
as NE continuation of the Muráň tectonic system) is a 
lateral tectonic discontinuity (or dislocation system) develo

ping along boundaries between two block units moving by 
different velocities within the Central Carpathian Paleo

gene unit and the Flysch belt of the Levočské vrchy Mts. 
Movements caused rotations of flysch sediments what is 

evidenced beside strikes of sandstone banks also by palco

current vectors (Nemčok. 1987) near Ujak or along the 
Sambron ridge. Flysch beds are here turning into the strike 
of the Muráň tectonic system (SWNE) and disturbances 
reach to considerable depths so that probably reach the 
zone of plastic deformations within the lower crust. 

In the Pieniny Klippen Belt the Muráň tectonic system is 
expressed by displacement of the entire bell between Ujak 
and Plavec. A further expression is the depression causing 
to appear the lower Malcov member amidst the Strážov 
member. Horizontal displacement is evidenced along the 
Muráň tectonic system near Lenártov and Malcov by 
movements in the Malcov and Strihov members by turning 
their strikes parallel to the tectonic system. Farther to NE 
and towards the Polish territory, the surficial expression of 
the Muráň tectonic system disintegrates into a fan of minor 
dislocations trending parallels, or obliquely, to the Muráň 
tectonic system. It is significant for the explanation and 
continuation of the described system that the extensive 
Dukla — Uzhok flysch unit terminates and the Magura 
unit appears with considerably reduced thickness westerly 
from the Muráň tectonic system. The feature is expressed in 
the geological map bv a set of tectonic windows (Nemčok 
et al.. 1986). 

It is inferred that also the part of the Muráň tectonic 
system located in SW within the Šahy elevation belt 
developed due to horizontal and vertical movements inte

grating into the same tectonic svstem also the Komárno 
faults (Gaza et al.. 1984). This interpretation interconnects 

the Muráň tectonic svstem with the Raba zone (Sutora et 
al.. 1988). with the Z, to Z, faults (Vass et al.. 1979) the 
Muráň — Divín zone and the Zdychava dislocation system 
(Bezák. 1988) as well as with the Malcov tectonic system 
(Nemčok. 1988). The indicated, by its extent the longest 
fault system in the West Carpathians (fig. 7). functioned 
evidently till the Oligocene or Lower Miocene time. To the 
contrary, its function is far more difficult to decipher in 
more recent time namely during the Upper Badenian. This 
is owing to the situation when crilerions for such classifi

cation are lacking from the NE margin of the Danube basin 
till the flysch zone during the Late Alpine movements. In 
spite of that one should accept the movement of ..Car

pathian masses'" towards the NE to E what is. among 
others, substantiated by PostSarmatian thrusting of flysch 
sediments over the platform cover of Miocene age on 
Polish and Soviet territories (Jiŕíček. 1976: Oszczypko. 
Slaczka. 1985). In the context of a kinematic view and with 
the analysis of the West Carpathians under the presump

tion that horizontal displacements continued along "in

herited"" systems, the indicated interpretation appears as 
realistic as the vertical movements, however the latter could 
be several times more intense and even masking the 
horizontal component. 

One of signs for the opening of this system is the 
appearance of Sarmatian volcanics along the northern 
margin of the Muráň tectonic system (continuation of the 
Divín line: fig. 7). An idea on the character and function of 
the Muráň tectonic system could be derived from the 
interpreted, geophysical and geological, profile (Obernauer 
et al.. 1980: fig. 8) crossing the central part of the system 
between the Low Tatra Mts. (the Fišiarka hill) and 
northern margin of the Rimava basin (Krpáň hill). Another 
proof appears in the flysch belt where the system disturbs 
the Magura and Silesian nappe systems originated during 
the Oligocene and Lower Miocene reacting (on the base of 
LANDSAT images) till to the marginal flysch units. 

Summarizing the complex information available on the 
Muráň tectonic system and in spite of its various density or 
reliability, the authors arrived to the conclusion that the 
zone should have played similar role during Cenozoic 
development of the West Carpathians as did the Váh — 
Malé Karpaty fault system (Buday et al.. 1986) or the Raba 
and BalatonDarnó discontinuity belts (fig. 8). Then, and at 
least on theoretical grounds, one would answer two fun

damental questions of the West Carpathian structure: the 
participation of the Muráň tectonic system in the gener

ation and development of the West Carpathian arc or why 
do the sinistral movements play the main role in the 
western part of the West Carpathians (Buday et al.. 1986: 
Horváth. Royden. 1981) contrasting with prevailing dextral 
wrench tectonics in the eastern segment (Birkenmayer. 
1985: Royden et al.. 1982). There is no doubt these 
questions are complementary and the generation of the 
northern Carpathian arc is related with their occurrence. 

The explanation of similar arc structures is promoted by 
the deformation theory implied by intrusion of rigid bodies 
into a rigid /plastic hemispace (e. g. Scheidegger. 1982) 
applied several times by Tapponier. Molnar (1976. 1978) 
for Himalayas. Pamir and Tibet. In the case of West 
Carpathians, the northern arc could be derived using a 
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similar model, in spite of smaller size, as in the case of 
Pamir and West Himalayas (Tapponier. Molnar. 1975) e. g. 
by the intrusion of a rigid wedge-shaped block unit 
(microplate) into a rigid/plastic hemispace (fig. 9). The 
rigid wedge would be created by the Bakonyids. Bukkids 
and adjacent parts of the Pannonian basin composed of 
more dense units (Bodnár. Pospišil. 1982: Šeľara et al.. 
1987) whereas consequently, the rigid/plastic hemispace 
would correspond to the Central and External West Car

pathians (Maheľ. 1986). Projections of the "leading wedge" 
of this microplate would represent the Muráň tectonic 
system and the Močarany — Trebišov — PeriPannonian 
fault system (Morkovskv. 1976: Sviridenko. 1978). respecti

vely. 
Comparing the figs. 9 and 10. one may found several 

common features for wrench lines characterizing the 
geometry of deformations and the movements of partial, 
"sliding"", block units or boundaries of E—W strike (the 
corresponding boundaries in the tectonic scheme are the 
North Tatric. Považská Bystrica. Bardejov — Medzilabo

rce. Vranov — Perechin and other), boundaries of ENE

WSW strike (Myjava — Podtatranské. Hron) but even of 
NS orientation (the Central Slovakian or Zázrivá — 
Budapest zone). Most of such boundaries are observable in 
remote sensing images however up to recent lacking the 
corresponding geological interpretation. Their possible role 
in the course of thrusting of the West Carpathians over the 
EpiVariscan platform is mentioned by Buday et al. (in 
print). 

Special attention deserves that the indicated model is 
satisfying the meaning of distribution and orientation of 
strain and stress during the entire Cenozoic development 
till to the recent time as derived e. g. by Royden et al. 
(1982) from orientations of fold and fault axes: compres

sion from the south to the north influencing basin develop

ment (EW to NESW extension: GrUnthal. Stromayer. 
1986). The same appears from seismic foci solutions, in situ 
strain measurements or strikes of mobile zones. It is hence 
possible not only to define the causal grounds for horizon

tal displacements along the Muráň tectonic system, but also 
to draw consequences of deformations together with ele

ments of crucial i nportance in the West Carpathians. 


