
Mmeralta slovaca. 22 (1990). 69—80 69 

Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie 

JOZEF HÓK. LADISLAV HRASKO 

Geologický ústav D. Štúra. Mlynská dolina 1. 817 04 Bratislava 

(Doručené 6. 3. 1989. revidovaná verzia doručená 12. 7. 1989) 

Deformation analysis of the western part of the Pohorela line 
Trend analysis of dilatation lineations. structure and character of folds, orientation of optic axes of 

quartz. 001 planes of biotite. deformation analysis and asymmetric structures (evaluated in meso and 
microscale) stressed minimally two stages of dynamic w orking out of the area in Alpine tectodeform

ation cycle. The Pohorela line is a tectonic boundary, which brings the Hron complex (phyllonites. mica 
schists) and the Kráľova hoľa complex (granitoides. migmatites. gneisses) nearer to each other. It is 
interpreted, using seismic sounding, as one of Alpine listric faults with charriage characteristic in 
subhorizontal parts and as a horizontal shift in steeper parts, charriage phenomenon being older. 

Lvod 

Západný úsek pohorelskej línie prebieha severozá

padnou časťou Veporských vrchov (obr. 1). Termín 
..pohorelská línia" zaviedol do literatúry Zoubek 
(1957) a označil ním topografický prejav nasunutia 
kráľovohoľského pásma na pásmo kraklovské. Klinec 
(1966) pokladá pohorelskú líniu za povrchový prejav 
širšie chápanej „rimavskej plochy", ktorá je plochou 
zblíženia, resp. nasunutia kráľovohoľského príkrovu 
na hronský komplex. Vo svetle dnešných poznatkov 
predpokladáme, že pohorelská línia je len jednou 
z viacerých „listrických plôch". Jej význam je umoc

nený reologickým rozhraním dvoch komplexov 
(hroaský a kráľovohoľský) s rôznou horninovou ná

plňou, resp. rozdielnym uplatnením metamorfných 
procesov. Pokiaľ hronský komplex je budovaný pre

važne metamorfitmi (fyíonity. svory, ojedinelé ruly), 
v horninových súboroch kráľovohoľského komplexu 
sa uplatňujú okrem migmatitov. nil, svorov a fyloni

tov a fylitov značnou mierou aj granitoidy. Pre 
metamorfity oboch je charakteristický polymetamorf

ný vývoj, kde okrem regionálnej premeny ich veľmi 
často postihla aj diaftoréza. Kvalita a kvantita týchto 
premien však nieje v oboch celkoch rovnaká, čo je aj 
dôsledok tektogenetických dejov tvoriacich ich dneš

nú stavbu. 
Hlavnou náplňou deformačnej analýzy bolo zhro

maždenie, štúdium a vyhodnotenie štruktúrnych fe

noménov v mezo a mikrookrsku v zmysle Jaroša 
a Vachtla (1980). Ďalším cieľom bolo poukázať na 
niektoré metodiky deformačnej analýzy a na možnos

ti ich efektívneho praktického využitia. 
V mezoštruktúrnom okrsku sme merali smer sklo

nu plôch foliácie. Sem radíme plochy vrstvovej brid

ličnatosti. plochy kliváže. plochy osových rovín vrás, 
plochy puklín a kremenných žíl. tiež priebeh plôch 
SC mylonitov. 

Lineárne charakteristiky pozostávajú z meraného 
smeru sklonu vrásových osí. lineácií najdlhších osí 
deformovaných minerálov, príp. budín kremeňa a 
z ryhovania na tektonizovaných plochách. 

V mikrookrsku sme študovali výbrusový materiál 
z orientovaných vzoriek. Výbrusy na stanovenie pred

nostnej orientácie c osí kremeňa a plôch 001 biotitu 
boli orientované v rovine XZ deformačného elipsoi

du. Tieto merania sme robili na fedorovskom stolíku 
metódou Fediuka (1961). Podobným spôsobom sme 
ich vyhodnocovali. 

Deformačné elipsoidy sme merali v dvoch vzájom

ne kolmých rezoch — orientovaných výbrusoch 
v rovine XZ a YZ. Podobným spôsobom sme určovali 
zmysel pohybu, resp. strihu na deformovaných mine

ráloch v S—C mylonitoch. 

Mezoštruktúrna deformačná analýza 

Foliácie 

Základné foliačné prvky, ktoré boli spracúvané pri 
štruktúrnej analýze, sú plochy vrstvovitosti a kryštali

začnej bridličnatosti (metamorfovanč horniny kryšta

linika). 
Plochy vrstvovitosti a kryštalizačnej bridličnatosti. 

Merali sme ich jednak v komplexoch hornín mezozoi

ka severozápadne od priebehu pohorelskej línie, 
jednak v horninách kryštalinika. Merania boli zacie

lené na porovnanie deformácie hornín mezozoika 
a kryštalinika v danom regióne (obr. 2). Po spracova

ní výsledkov v Lambertovej sieti (Rajlich. 1980. resp. 
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Obr. 1. Prehľadná geologická mapa. 1 — neovulkanity (báden — sarmat). 2 — séria Veľkého boku (mezozoikum — mladšie paleozoikum). 
Hronský komplex: 3 — albitickochloritickosericitícké ťylonity až svory. granatické fylonity a metamorfované produkty. ..porfyroidy" 
kyslého vulkanizmu. 4 — biotitické pararuly. 5 — zelené bridlice, amfibolické ruly a amfibolity. Kráľovohoľský komplex: 6 
— synkinematické a neskoropostkinematické mígmatity. 7 — biotitické a kremenité pararuly. 8 — diaftoncké svory až fylonity. grafítické 
fylonity. 9 — granit — granodiorú typ Hrončok. 10 — granodiorit typ Sihla. I 1 — amfibolity. 12 — granitové porfýry. 13 — pohorelská 
linia. 14 — vydrovský a osrbliansky zlom. 15 — zlomy zistené a predpokladané. 16 — mylonity. 
Fíg. 1. Synoptical geological map. 1 — neovolcanites (Badenian — Sarmatian). 2 — the Veľký bok Group (Mesozoic — Late Paleozoic). 
The Hron complex: 3 — albitechloritesencite phyllonites to mica schists, garnet phyllonites and metamorphosed products. ..porphyroides" 
of acid volcanism. 4 — biotite paragneisses. 5 — green schists, hornblende gneisses, amphibolites. The Kráľova hoľa complex: 6 
— synkinemalic and late postkinematic migmatites. 7 — biotite and quartz paragneisses. 8 — diaphtoric mica schists and phyllonites. 
graphitic phyllonites. 9 — granite — granitoid of the Hrončok type. 10 — granitoid of the Sihla type. I I — amphibolites. 12 — granite 
porphyries. 13 — the Pohorela line, 14 — the Vydrovo and Osrblie fault. 15 — faults ascertained and assumed. 16 — mylonites. 

Ramsay a Huber. 1983) môžeme konštatovať, že 
spomínané horninové súbory boli vrásnené spoločne. 
pričom os konštrukčnej vrásy má smer SV — JZ. 
Častejšie upadanie plôch na JV poukazuje na severo

západnú vergenciu vrásovej stavby (obr. 3). 
Plochy kliváže. V celom území je dominujúca 

kliváž osovej roviny geneticky spojená s tvorbou vrás. 

Smer sklonu klivážovvch plôch je veľmi jednotný 
— od 150 do 160° "so sklonom 60°. V úsekoch 
s vhodnými reologickými vlastnosťami hornín je 
vyvinutá krenulačná kliváž. Morfologicky patrí 
k typu ..F", typickému pre krídla vrás. menej k typu 
..U", vyskytujúcemu sa vo vrcholových častiach 
— zámkoch vrás (Synek. 1983). Uvedený smer sklonu 
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Obr. 2. Hlavné trendy ľoliácii (1) (vrstvovitosf. vrstvová bridličnatosť) a lineácii (2) (lineácie nat iahnut ia , ryhovanie ) s lokalizáciou odberu 
orientovaných vzoriek. 

Fig. 2. Main trends of foliations (1) (bedding, schistosity) and lineations (2) (dilatation lineations. striation) with localization of sampl ing 
of oriented samples. 

plôch kliváže osovej roviny a zároveň vyskytujúce sa 
typy krenulačnej kliváže umožňujú stanoviť vergen

ciu vrás súhlasne s predchádzajúcim konštatovaním. 
Existencia opísaných typov krenulačnej kliváže je 
navyše typická pre chlorilovú zónu metamorfného 
vývoja hornín, čo je v súlade so získanými petrologic

kými výsledkami. 
Plochy osových rovín. Smerovo sú totožné s plo

chami kliváže. na ich smere sklonu sa dá najná

zornejšie dokumentovať vergencia vrás k severozá

padu. 
Pukliny. Predstavujú zvláštny a veľmi zložitý 

štruktúrny prvok. Ich genetická klasifikácia v litera

túre je nejednotná, ich vzťah k deformačnému poľu 
je funkciou viacerých premenných a názory na ich 

genézu sa v mnohom rozchádzajú (Pollard a Aidyn. 
1988). Z týchto dôvodov má štúdium puklín pri 
štruktúrnej analýze v takej exponovanej oblasti len 
orientačný charakter. Po spracovaní nameraných 
dát môžeme konštatovať, že pukliny vykazujú dva 
hlavné systémy smeru SV — JZ a SZ — JV. 
Intenzívnejšie je vyvinutý systém smeru SZ — JV. 
Cenné údaje o charaktere a kinematike deformácie 
nám poskytli pukliny typu ..en echelon". Pri ich 
analýze sme vychádzali predovšetkým z prác Roe

ringa (1968). Beacha (1975). Ramsaya a Hubera 
(1983). Mitchela a Forsythea (1988). Ich smer 
sklonu v blízkosti pohorelskej línie umožňuje určiť 
sinistrálny zmysel horizontálneho strihu v smere SV 
 JZ. 
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Obr. 4. S—C mylonit I. typu. Granitoid typu Hrončok jz. od kóty 
Pod Zákľukami '(898.0). 
Fig. 4. S—C mylonite of the 1st type. Granitoid of the Hrončok 
type, southwestern of Pod Zákľukami elevation point (898.0). 

Obr. 3. Tcktonogram smeru sklonu vrstvovitosti (sklon vyjadrený 
trojuholníkmi) a vrstvovej bridličnatosti (sklon vyjadrený čiarkou). 
Sever označený tmavým trojuholníkom na obvode (137 meraní). 
Fig. 3. Tectonogram of dip direction of bedding (dip is marked by 
triangles) and schistosity (dip is marked by dashes). The North Ls 
marked bv dark triangle at periphery. Number of measurements 
137. 

Kremenné žily. Vykazujú, podobne ako puklinv. 
dva hlavné smery SZ—JV a SV—JZ. oba so strmý

mi sklonmi. Žily smeru SZ—JV vypĺňa masívny 
biely kremeň, kým žily smeru SV—JZ vypĺňajú 
poruchové zóny a kremeň v nich tvorí nepravidelné 
šošovky. Podľa Huraia (1983) oba systémy sú vý

sledkom alpínskej tektonogenézy. pričom na zákla

de štúdia plynnokvapalných uzavrenín starším sa 
javí systém smeru SZ—JV. 

S—C mylonity. Po prvý raz ich definovali Berthé 
et al. (1979) v granitoidných horninách. Autori 
zároveň vymedzili mechanizmus a hlavné defor

mačné charakteristiky ich vzniku ako výsledok striž

nej deformácie. Lister a Snoke (1984) podrobne 
analyzovali tento fenomén a vyčlenili 1. typ S—C 
mylonitov pre granitoidné horniny s tektonickými 
štruktúrami markantnými v mezookrsku a 2. typ 
S—C mylonitov pre horniny kryštalických bridlíc 
s deformáciami lepšie študovateľnými v mikro

okrsku. Na základe zákonite orientovaných tekto

nických foliácií sme mohli v granite typu Hrončok 
determinovať 1. typ S—C mylonitov s vektorom 
tektonickej deformácie smeru SV—JZ (obr. 4). 

Lineácie 

Vrásové osi. V celom regióne majú jednotný smer 
SV—JZ. pričom sklon varíruje na obe strany do 20°. 
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Obr. 5. Kontúrový diagram b osí vrás (27 vstupných údajov). 
Fíg. 5, Contoured diagram of baxes of folds (27 entrance data). 

Vrásové osi v mezozoických sekvenciách sú totožné. 
resp. paralelné s vrásovými osami kryštalických 
bridlíc. Táto skutočnosť znovu poukazuje, že vrás

nenie malo jednotný režim (obr. 5). 
Lineácie natiahnutia. K nim radíme najdlhšie osi 

deformovaných minerálov a budín kremeňa (stotož

nené s osou X deformačného elipsoidu). Najdlhšia 
os indikuje principiálne smer najväčšej extenzie. 
a tým aj tektonického transportu (stretching line

ations). Zároveň sa minerály vplyvom tlaku (resp. 
strihu) deformujú (Simpson a Schmid. 1983: resp. 
Passchicr a Simpson. 1986). Zákonité deformácie 
minerálov môžeme využiť ako kinematický indiká

tor. V tektonickom transporte kráľovohoľského 
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Obr. 6. Kontúrový diagram lineácii (lineácie natiahnutia, ryhova

nie) (86 vstupných údajov). 
Fíg. 6. Contoured diagram of lineations (lineations of dilatation, 
striatíon) (86 entrance dala). 

komplexu prevláda smer z JV na SZ. V blízkosti 
pohorelskej línie je ich smer SV—JZ tak v kráľovo

hoľskom, ako aj v hronskom komplexe (obr. 2 a 6). 
Ryhovanie (striae) na tektonizovaných plochách. 

Pod týmto pojmom rozumieme ryhovanie spôsobené 
reorientáciou minerálov, prípadne ich rastom v pred

nostnom smere na plochách vrstvovitosti. vrstvovej 
bridličnatosti alebo kliváže. Najklasickejšie je ryhova

nie vyvinuté na plochách, ktoré sa zvyčajne označujú 
ako ..tektonické zrkadlá". Pri dostatočnom štatistic

kom súbore možno pomerne jednoznačne určiť smer 
a zmysel tektonickej deformácie. Na pohorelskej línii 
sme po spracovaní údajov mohli konštatovať, že 
prevládajúcim smerom je SV—JZ a zmysel posunu je 
ľavostranný. Naproti tomu v širšom okolí prevláda 
kolmý smer. t. j . sz. — jv. (obr. 2 a 6). 

Mikroštruktúrna deformačná analýza 

Ťažisko práce pri mikroštruktúrnej analýze spočí

valo predovšetkým v meraní a vyhodnocovaní pred

nostnej orientácie optických osí kremenných zŕn. 
plôch 001 biotitu a deformačných elipsoidov odvode

ných z deformovaných zŕn minerálov a v určení 
zmyslu tektonických pohybov na základe typických 
deformácií S—C mylonitov 2. typu. 

Prednostná orientácia c osí kremeňa. Tieto merania 
sme robili, aby sme určili smer strižného napätia 
v horninách a z toho vyplývajúci smer tektonického 
transportu. Prednostná orientácia optických c osí 
kremeňa závisí od stupňa a spôsobu deformácie 
horniny. Lister et al. (1978) vyčlenil štyri základné 
typy — modely tvaru kontúrových diagramov 

ogR y z 

Obr. 7. Pozícia deformačných elipsoidov získaných analýzou 
orientovaných vzoriek vo Flinnovom grafe (modifikovanom podľa 
Ramsava. 1967). Distribúcia maxím optických c osí kremeňa 
s naznačeným sinislrálnym strihom (podľa Lawa. 1986: upravené). 
Fíg. 7. Position of deformation ellipsoides obtained by the analysis 
of oriented samples in Flinn's diagram (modified according to 
Ramsay. 1967). Distribution of optic c — axes maxima of quartz 
with marked leftslip shear (according to Law. 1986: modified). 

s ohľadom na konečný stav deformácie, t. j . polohu 
deformovaného objektu vo Flinnovom grafe. Pre 
lepšiu názornosť môžeme uvažovať o dvoch základ

ných typoch (a ich vzájomných prechodoch). Jeden 
typ pre ..diskový" (oblate) tvar deformačného elipsoi

du s maximami sústredenými okolo osi Z. Druhý pre 
..cigarovitý'" (prolate) tvar elipsoidu s pásmi v rovine 
XY. Pri jednoduchom strihu (simple shear) sa maxi

má ..odchyľujú" z pôvodného miesta v závislosti od 
smeru strihu. Tento vzťah veľmi názorne podáva Law 
(1986). (obr. 7). Distribúcia c osí kremenných zŕn 
a s ňou súvisiaca anizotropia prednostnej orientácie 
v kontúrovom diagrame závisí aj od usporiadania 
a vzťahu medzi dlhými osami skryštalizovaných 
kremenných zŕn a hlavnou foliáciou napr. v S—C 
mylonitoch (Knipe a Law. 1987; Lister a Snoke. 
1984). Pre granitoidné horniny túto problematiku 
veľmi inštruktívne rozpracoval Burg a Laurent (1978). 
ktorí dokumentovali súvis medzi intenzitou deformá

cie a distribučnou anizotropiou optických c osí kre

meňa v kontúrovom diagrame. Podrobne sa proble

matikou prednostnej orientácie c osí kremeňa pri 
modelových podmienkach alebo prirodzenej defor

mácii zaoberá predovšetkým Carreras et al. (1977). 
Lister (1977). Lister a Price (1978). Law et al. (1984). 
Law (1987). Etchecopar a Vasseur (1987). Gapais 
a Cobbolt (1987) a iní. Hlavné smery tektonického 
transportu odvodené z kontúrových diagramov pred

nostnej orientácie c osi kremeňa v danom území 
umožňujú dešifrovať násun kráľovohoľského komple
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Obr. 8. Kontúrovč diagrams prednostnej orientácie optických c osi kremeňa (vzorky 8. 30. 20. 37. 34. 40) a plôch 001 biotilu (vzorky 8/a 
a 30/a). N — počet meraní: tmavý trojuholník na obvode označuje sever. Os Y je kolmá na rovinu diagramu, os X je vodorovná, os Z je 
vertikálna. Kontúry I — 3 — 5 — 7 %. 
Fig. 8. Contoured diagrams of preferred orientation of optic c-axes of quartz (samples 8.30. 20. 37. 34. 40) and 001 planes of biotite (samples 
8/a. 30/a). N — number of measurements, dark triangel on periphety marks the North. Y axis is perpendicular the the plane of diagram. 
X axis is horizontal. Z axis is vertical. Contours 1 — 3 — 5 — 7 per cent. 
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Obr. 8a. Lokalizácia kontúrovvch diagramov. PreruSovaná čiara označuje rovinu XY. 
Fig. 8a. Localization of contoured diagrams. Broken line denotes XY plane. 

xu na severozápad (obr. 8 — vz. 8 a 20) a zároveň 
ľavostranný posun v blízkosti pohorelskej línie (obr. 
8 — vz. 30, 34. 37. 40). (porovnaj obr. 10). 

Prednostnú orientácia plôch 001 biotitu. Podobne 
ako c osí kremeňa aj spodové plochy biotilu pri 
deformácii vykazujú dobre definovateľné a zákonite 
rozmiestnené maximá okolo osi Z kontúrového dia

gramu (obr. 8 — vz. 8/a a 30/a). Túto závislosť 
najlepšie vidíme pri prechode z nedeformovaných do 
tektonicky intenzívnejšie prepracovaných hornín 
(Borg a Handin. 1966; Burg a Laurent. 1978; Wilson 
a Bell. 1979). Biotit sme v skúmanom území mohli 
analyzovať len v dvoch vzorkách. Jeho orientácia 
však jasne potvrdzuje tektonický trend získaný 
z predchádzajúcich meraní. 

Analýza deformovaných minerálov. Pôvodne izo

metrické a rôzne orientované minerály sa vplyvom 
tektonického tlaku deformujú a prednostne orientu

jú. Môžeme ich potom za istých podmienok stotož

niť s deformačným elipsoidom, ktorého pretvorenie 
dosiahlo určitú konečnú deformáciu. Pri analýze 
sme vychádzali zo štúdia výbrusového materiálu 
dvojíc orientovaných výbrusov. Merali sme mikro

metrickým okulárom v rovine XZ a YZ priamo na 
deformovaných zrnách. Merania sme navyše ..kon

trolovali" aj jednoduchou, no spoľahlivou a účinnou 
metódou podľa Frya (1979). Z takto získaných údajov 
sme mohli vypočítať hodnoty deformácie pre osi X. 
Y. Z, ktoré sa potom použili na výpočet určenia 
polohy daného elipsoidu vo Flinnovom grafe (Plinn. 
1962) alebo v jeho modifikovanej verzii (Ramsay. 
1967), (obr. 7). Následne môžeme použiť veľmi infor

matívny graf podaný v práci Lawa (1986). (obr. 9) 
a priamo odčítať percentuálne skrátenie v osi 
Zrovnajúce sa skráteniu horninového objektu. Získa

né výsledky korešpondujú s výskytom opísaných 
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prolate ellipsoids 0 oblate ellipsoids 

Obr. 9. Grafický záznam stavu konečnej deformácie umožňujúci 
priame cxlčítanie extenzie. resp. skrátenia v smeroch hlavných osí 
deformačného elipsoidu. E. — logaritmický oktaedrický strih. 
V — Lodeov parameter (podľa Lawa. 1986). 
Fig 9. Graphic record of the final deformation state, which 
enables direct reading of extension or shortening in directions of 
main axes of deformation ellipsoid. E. — logarithmic octahedric 
shear. V — Lode's parameter (according to Law. 1986). 

typov kliváže. ktorá sa objavuje až pri určitom 
skrátení priestoru (Siddans. 1977). Na základe získa

ných údajov môžeme vypočítať aj relatívnu hodnotu 
posunu, ktorá je značne variabilná a pohybuje sa od 
0.5 do 1.5 dĺžkovej jednotky na jednotku mocnosti 
(centimetra, metra atď). Z uvedeného vidieť, že 
intenzita deformácie v danom území nebola rozlože" 
ná homogénne. Poukazuje na to aj hustota disjunktiv

nvch deformácií (trhliny, mylonitové pásma, kremen

né žily. výrazné tektonické zrkadlá), ktorá v pásme 
fylonitov v blízkosti pohorelskej línie dosahuje hod

notu 35 až 45 a v zóne vydrovského zlomu 30 až 35 
dislokácií na sto metrov. Táto skutočnosť ilustruje 
účinok strižnej deformácie v exponovanejších zónach 
na rozdiel od okolia, kde je hodnota 5. maximálne 10 
dislokácií na sto metrov. S tým by mohla súvisieť aj 
nejednotná petrologická interpretácia alpínskej dia

ftorézy v danom regióne (obr. 1). 
Orientácia deformačných elipsoidov potvrdzuje 

hlavné smerové deformačné trendy. Smery SZ—JV. 
do ktorých spadajú typy cigarovitých (prolate) elip

soidov (obr. 7). súvisia s ich splošťovaním pri tvorbe 
vrás a zároveň súvisia s násunovým charakterom 
tektonickej deformácie v kráľovohoľskom komplexe 
(obr. 10). Hlavný tektonický transport v oblasti jv. 

od pohorelskej línie sa dial v smere na severozápad, 
migrácia materiálu v horninách bola orientovaná 
týmto smerom (obr. 11). Extenzia sa však prejavila 
tak v osi X. ako aj v osi Y deformačného elipsoidu 
(obr. 9). Tento fakt zrejme ovplyvnil tvorbu kre

menných žíl smeru SZ—JV. Vznik žíl smeru 
SV—JZ je podmienený strižným, resp. posunovým 
charakterom deformácie v blízkosti pohorelskej lí

nie (cf. stať mezošlruktúrna deformačná analýza). 
S—C mylonity. Smer transportu sme určovali aj 

na základe typických deformácií vyvinutých v 2. 
type S—C mylonitov (Choukroune et a l . 1987; 
Simpson a Schmid. 1983; príp. Driesche a Burn. 
1987). V tomto prípade konštatujeme, že sa jedná 
o dva hlavné smery, a to smer* z JV na SZ 
a sinistrality horizontálny posun v blízkosti pohorel

skej línie smeru SV—JZ (obr. 12). 

Diskusia 

Ako vidieť z hodnôt smeru sklonu plôch vrstvovi

tosti a vrstvovej bridličnatosti. ako aj zo smerov 
sklonov vrásových osí. najmarkantnejším prvkom je 
vrásová deformácia celého územia. Z toho vyplýva. 
že celé územie bolo prevrásnenč v jednom akte 
spoločne, to znamená v alpínskom orogenetickom 
cykle. Vergencia vrásových rovín spolu s vyvinutými 
typmi kliváže indikuje vrásovonásunový charakter 
celej oblasti s násunom na severozápad. Dokladom 
toho je aj pozícia hornín kryštalinika na mezozoic

kých sekvenciách a ich spoločné prevrásnenie v rade 
odkryvov v širšom okolí Osrblia. Takýto mechaniz

mus potvrdzujú aj lineácie juhovýchodnej časti úze

mia (obr. 2 a 6). Neskôr alebo súčasne sa v čele 
kráľovohoľského komplexu zmenila orientácia sunu

tia. čo zase veľmi dobre dokumentujú lineácie (obr. 
2 a 6). Takéto prípady sú opísané aj z iných oblastí 
(napr. Carreras a Casas. 1987: Ghosh a Sengupta. 
1987 a iní). Napriek tomu sme tento jav podrobili aj 
skúmaniu v mikrookrsku a výsledky potvrdzujú uzá

very mezoštruktúrnej analýzy. 
Zarážajúcou sa nám javí skutočnosť, že sme nenašli 

štruktúrne prvky, ktoré by sa vzťahovali na starší 
tektonometamorfný cyklus a ktoré sú z iných častí 
veporika veľmi dobre dokumentované (Bezák. 1988). 
Datovanie veku granitoidov typu Hrončok metódou 
KAr vykazuje kriedový vek (Kantor. 1960). ktorý je 
však pravdepodobne len vekom poslednej intenzívnej 
tektonometamorfnej — alpínskej etapy. O prítomnos

ti staršieho tektonometamorfného cyklu však hovorí 
polymetamorfný charakter hornín. Je možné, že al

pínska tektogenéza zotrela štruktúrne prejavy staršie

ho orogénu a na úrovni našich dnešných poznatkov 
ich nevieme uspokojivo definovať. 

Model tektonického vývinu. Po spracovaní štruktúr

nych tektonických údajov a s ohľadom na výsledky 
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Dolinka 

Obr. 10. Pozícia a tvar deformačných elipsoidov v skúmanej oblasti. Dlhá as indikuje smer hlavného tektonického transportu. Rezy v rovine 
X Y. 
Fíg. 10. Position and shape of deformation ellipsoides in the investigated area. Long axis indicates the direction of main tectonic transport. 
Cuts in XY plane. 

geofyzikálnych prác (Tomek et al.. 1987; Varga 
a Lada. 1988) sme vychádzali zo základných charak

teristík územia — vrásovošupinovej stavby a indi

kovaného sinistrálneho horizontálneho posunu. 
Situáciu pred alpínskym orogénom nevieme in

terpretovať, pretože sme nenašli deformačný zá

znam hercýnskej stavby. Vychádzame z predstavy, 
že kráľovohoľský komplex bol presúvaný na hron

ský komplex z juhovýchodu na severozápad. 
V priestore dnešného priebehu pohorelskej línie 
zrejme existovala výrazná priestorová diskontinuita. 
na ktorej vznikla listrická plocha pravdepodobne 
odvodená od čertovickej. prípadne osrblianskej línie, 
ktoré prebiehajú v podloží. Také mechanizmy sú 
pomerne dobre preskúmané a dokumentované 
v literatúre (Ramsay a Huber. 1987). Na tejto 

diskontinuite sa kráľovohoľský komplex presunul na 
hronský komplex, ktorý bol súčasne prevrásnený. 
Tento fakt dokumentuje prevrásnené mezozoikum 
a výskyt rauwackov v priebehu pohorelskej línie. 
Rauwacky pôvodne predstavovali karbonátové horni

ny zmenené vplyvom nadložných tlakov do dnešnej 
podoby (Masson. 1972). S pokračujúcim tlakom na 
..predpolie" presúvaného kráľovohoľského komplexu 
sa listrické zlomy pohorelskej línie a paralelného 
zlomu Vydrovskej doliny (Krist a Siegl. 1971) zo

strmovali a súčasne relatívne poklesávalo územie 
juhovýchodne od pohorelskej línie. So skracovaním 
územia súvisí aj vznik kliváže osovej roviny a prechod 
zložky napätia orientovanej v smere SZ—JV na smer 
SV—JZ už na plochách vzniknutých diskontinuít 
(zostrmených úsekoch listrických plôch, kliváže atď.) 
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Obr. 11. Krehko-plastická deformácia porfyroblastu živca v exten-
znom režime. Os X v smere extcnzie je sz.-jv. Vzorka č. 20. zv. 22x. 
x nikolv. 
Fig. II. Brittleplastic deformation of feldspar pseudophenocryst 
in extension regimen. X axis in the direction of extension is 
NW—SF. Sample No. 20. magn. x22. x nicoLs. 

Obr. 12. Charakteristická deformácia v S—C mylonitoch 2. typu. 
Vzorka č. 34. zv. 38x. x nikoly. 

Fig. 12. Characteristic deformation in SC mylonites of the 2nd 
tvpe. Sample No. 34. magn. x38. x nicols. 
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Obr. 13. Model tektonického vývoja širšej oblasti pohorelskej línie. 
Rezy orientované v smere SZ—JV. I — tatrikum. 2 — hronský 
komplex. 3 — granitoid typ Sihla. 4 — kráľovohoľský príkrov. 
5 — séria Veľkého boku. 
Fig. 13. Model of tectonic development in wider environs of the 
Pohorela line. Sections are oriented in the NW—SE direction. 
1 — Tatricum. 2 — the Hron complex. 3 — granitoid of the Sihla 
ivpe. 4 — the Kráľova hoľa nappe. 5 — the Veľký bok Group. 

Obr. 14. Priebeh migrovaného časového rezu 2T/85 (..Line Dra

wing") v úseku 20.—40. km. 1 — neovulkanitv. 2 — paleogénne 
sedimenty breznianskej panvy. 3 — mezozoikum subtatrika. 4 
— granitoidy veporika. 5 — kryštalické bridlice kráľovohoľského 
komplexu. 6 — kryštalické bridlice hronského komplexu. 7 
— kryštalické bridlice ľubietovského pásma. 8 — pohorelská línia. 
9 — vydrovský zlom. 10 — osrbliansky zlom. 
Fig. 14. Course oľ2T/85 migrated time section (..Line Drawing") 
in the lenght of 20—40 km. I — neovolcanites. 2 — Paleogene 
sediments of the Brezno Basin. 3 — Mesozoic of Subtatricum. 
4 —granitoids of Veporicum. 5 — crystalline schists of the Kráľova 
hoľa complex. 6 — crystalline schists of the Hron complex. 7 
— crystalline schists of the Ľubietová zone. 8 — the Pohorela line. 
9 — the Vvdrovo fault. 10 — ihe Osrblie fault. 

Na interpretáciu sme za vhodný považovali model 
uvedený v práci Woodcocka a Fischera (1986). 
ktorý umožňuje vysvetliť aj seizmický záznam plôch 
orientovaných na severozápad (spätný prešmyk). 

(obr. 13). Pri predkladanom modeli vychádzame zo 
záznamu reflexnoseizmického profilu 2T v skúmanej 
oblasti (obr. 14 a 15). 

Záver 

Všeobecne môžeme o stavbe územia povedať, že 
má násunový. resp. šupinovopríkrovový charakter. 

\ 
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Obr. 15. Výsek migrovancho časového rezu 27/85 (..Line Dra

wing") v úseku 20.—40. km. 
Fig. 15. Section of the migrated time profile 27/85 (..Line Dra

wing") in the lenght of 20—40 km. 

Kráľovohoľský komplex je nasunutý severozápadne 
na horninový súbor hronského komplexu a v blíz

kosti ich styku je postihnutý dislokačnými pohybmi, 
ktoré majú charakter horizontálneho ľavostranného 
posunu smeru SV — JZ. Na základe výsledkov 
štruktúrnej a deformačnej analýzy sa domnievame, 
že spomenuté tektonické fenomény sú výsledkom 
alpínskej tektonometamorfnej etapy. 
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Deformation analysis of the western part of the Pohorela line 

The western part of the Pohorela line represents a 
classical area of the boundary of the Hron and Kráľova 
hoľa complex respectively. The work is aimed to the solution 
of structural character of the boundary of the above 
complexes using selective units of deformation analysis. On 
the basis of size scale we worked in meso and microscale 
respectively. Mesoscale deformation analysis covers be

dding and schistosity planes. The result of their evaluation 
is that the area was folded together during Alpine tec

tometamorphic cycle. The vergency of fold assemblages is 
that of northwestern, i.e. rocks were overthrusted from SE 
to NW. This fact is also documented by the orientation of 
cleavage planes and S—C mylonites. Results of the invest

igation of lineations of dilatation, striation on tectonic 
planes, orientation of "en echelon" joints and S—C my

lonites. which change their strike from NW—SE to 
NE—SW near the Pohorela line, suggest leftslip horizontal 
shift of the Kráľova hoľa complex. Microscale deformation 
analysis was done for the purpose of acknowledgement of 
results obtained by previous observations. Preferred orient

ation of caxes of quartz and 001 planes of biotite was 
analysed in microscale. We have used deformed geological 
objects for analysis of deformation field by the method of 
deformation ellipsoid. At the same time we analysed 
regularly oriented deformations of S—C mylonites of the 

2nd type. Data obtained by microstructural analysis are in 
correspondence with the data obtained in mesoscale. We 
can acknowledge that the Kráľova hoľa complex is over

thrust on the Hron complex from SE to NW. The Pohorela 
line represents, together with the fault running through the 
Vydrovo Valley subordinate listric. planes, derived eviden

tly from the Čertovica or Osrblie tectonic line, running in 
the basement. Tectonic movement on these planes had two 
components. Charriagenappe — oriented towards NW. 
This movement took place on subhorizontal parts of listric 
faults, mainly in the initial stage. Sheardislocation compo

nent had a character of horizontal leftslip fault and it was 
situated in subsurface parts of listric planes, which get 
steep. The formation of the nappe structure and of 
horizontal shift is placed into Alpine orogenic cycle, unified 
tectometamorfic style in crystalline rock complexes and 
Mesozoic rocks and the occurence of Mesozoic rocks in the 
Pohorela line points out this fact. Polymetamorphosis of 
rocks of the Hron and the Kráľova hoľa complex witness 
the presence of older (Hercynian) tectometamorphic cycle. 
Structural record of older orogene Ls. however, worked out 
by younger (Alpine) deformation processes. That is why we 
are not able to interpret satisfactory its meaning at forma

tion of geological structure of the area. 


