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Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišskogemerského 
rudohoria 

TIBOR SASVÁRI 

Katedra geológie a mineralógie Baníckej fakulty VST. Park Komenského 15. 043 84 Košice 

(Doručené 13. 2. 1989. revidovaná verzia doručená 16. 5. 1989) 

Kinematics of the development of vein structures in the northeastern part of the Spišskogemerské 
rudohorie Mts., Kastern Slovakia 

One variant of the development of kinetics of vein structures in NE part of the Spišskogemerské 
rudohorie Mts.. in the area of the SlovinkyGelnica ore district, is given in the article. The author solves 
problems of the origin of mineralized structures as a result of succession development of shear zones, 
which were formed by main stress a, of the NW — SE strike. Plumose structures of R (NWW—SEE). 
Ri (NNW—SEE). PR (NEE—SWW) and LR (E—W) systems were formed, which were mineralized 
during the last deformation stage in the area, during D, stage. 

Uvod 

Slovinskogelnické rudné pole patrí medzi perspek

tívne zrudnené úseky Spišskogemerského rudohoria. 
pretože v poslednom čase bol zistený hĺbkový priaz

nivý ložiskový vývoj západného pokračovania slovin

skej Hrubej žily (Piovarcsy a Badárová. 1987). Štruk

túra rudného poľa je viazaná na silne komprimovanú 
zónu. ktorá je súčasťou významného ohybu hornino

vých pruhov sv. časti Spišskogemerského rudohoria. 
Vyskytujú sa tu štruktúry, ktoré vznikli sukcesnou 
kombináciou jednosmerného tlaku (smeru S—J) 
a oblúkovitého ohybu (v zmysle Rozložníka. 1976) do 
jv. smeru s osou ohybu na spojnici Zakarovce—Hcl

cmanovce (obr. 1. symboly 2. 3). Takto pripravené 
štruktúry sú veľmi priaznivým rudolokalizujúcim fak

torom (Rozložník a Sasvári. 1987). 
Mineralizované štruktúry kopírujú len v hrubých 

rysoch smery anizotropie horninového prostredia 
(V—Z. SZ—JV, SV—JZ. SSZ—JJV) dané hetero

axiálnou vrásovou a klivážovou stavbou. Rudné pole 
charakterizujú mineralizované žily presekávajúce tak 
metamorfnú bridličnatosf Si, ako aj klivážové systé

my S2—S4. Neúplné a veľmi slabé využívanie starších 
tektonických štruktúr mineralizovanými žilami umož

ňuje predpokladať predmineralizačný vývoj na seba 
nadväzujúcich štruktúr najmenej v dvoch etapách 
s kinematický odlišnými štruktúrnymi plánmi. Prvá 
etapa je reprezentovaná deformačnými štádiami D, 
— D4 a druhá deformačným štádiom D5. 

Štruktúry deformačných štádií Dr — D4 

Deformačné .štádium Dt. Vrásnivometamorfné štá

dium ranohercýnskeho vrásnenia ukončuje staropa

leozoickú sedimentáciu, po ktorej sa predpokladá 
zblíženie panónskeho a karpatského bloku (Grecula. 
1973). Vyvolalo to vrásnenie pôvodných sedimentár

nych plôch S„ spolu s metamorfózou vo fácii zelených 
bridlíc a vznik plôch metamorfnej bridličnatosti S(. 
pričom plochy Si sa prevažne stotožňujú s plochami 
So (Rozložník. 1976). V zónach komprimácie došlo 
k zblíženiu faciálne odlišných litotypov hornín 
v dôsledku formovania uzavretých až. izoklinálnych 
vrás Ft. Kliváž osovej roviny foliácií Si vrás Fi sa 
stala penetratívnou a bola prepracovaná alpínskymi 
deformačnými štádiami D2—D4. 

Deformačné štádium D:. Prejavuje sa vrásnením 
foliácií S1 počas paleoalpínskej etapy presunu geme

rického príkrovu. V slovinskom rudnom poli sa 
v horninách gelnickej skupiny pri stykovej zóne s hor

ninami rakoveckej skupiny sformovali megavrásy 
F;"' s úklonom osí b na Z. Rudné pole je charakteri

zované šariážnymi. uzavretými až izoklinálnymi 
a reomorfnými megavrásovými typmi (Sasvári. 1983). 
Puklinová kliváž S2 so sklonom 40—60° na J (obr. I. 
diagram a) je v symetrologickom vzťahu ku kon

štrukčne odvodenej osovej rovine megavrásy F2m. 
vyvinutej v nadloží slovinského prešmyku. strižnej 
zóny. Zohrávala kontrolnú úlohu pri všetkých násled

ných tektonických pohyboch. Tlakové sily viacsmer

ného charakteru následných deformačných štádií po

stupovali v zóne subparalelnej s priemernou rovinoi 
puklinovej kliváže S; ako tlakový front. V závere 
deformačného štádia D: bol pretrvávajúci s.—j. smer 
pôsobenia najväčšieho hlavného napätia oi kompen

zovaný vznikom dvoch diagonálnych strižných zón: 
hclcmanovskoslovinskej a helcmanovskogelnickcj 
(obr. 1. symbol 7). Aktivita územia vymedzené

ho týmito strižnými štruktúrami pretrvávala aj 
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Obr. I. Základná štruktúrnotektonická mapa slovinského rudného rajónu (Sasvári. 1983). 1 — prešmykové. strižné zóny. 2 — regionálny 
ohyb severogemenckého synklinória. 3 — os ohybu severogemenckého synklinória. 4 — smer konštrukčných vrásových osi B3. 5 — smer 
konštrukčných vrásových osí B4. 6 — ssv.—jjz. smer pôsobenia najväčšieho hlavného napätia en V deformačných štádiách D; a D,. 
7 — diagonálne strižné zóny: helcmanovskoslovinský (A) a helcmanovskogelnický (B) zlom. 8 — zmysel posunov po strižnej zóne. 
9 _ sz.—jv. smer pôsobenia najväčšieho hlavného napätia en v deformačnom štádiu D<. 10 — smer reálnych osí vrás b 4 (D), 11 — 12 
— zlomv. 13 — smer melamorfnej bndličnatosti Si, 14 — smer puklinovej kliváže S :. 15 — smer kliváže S3. 16 — smer puklinovej kliváže 
S4. 17 — smer puklinovej kliváže Ss 18 — jvv.—ssz. smer pôsobenia najväčšieho hlavného napätia en v deformačnom štádiu D4. 
Fig. 1. Basic strucluraltectemic map of the Slovinky ore district (Sasvári. 1983). I — overthrust. shear zones. 2 — regional bending of the 
North Gemeric synclinonum. 3 — axis of bending of the North Gemeric synclinorium. 4 — the strike of constructed B) axes of folds. 
5 — the strike of constructed B4 axes of folds. 6 — the NNE — SSW direction of the biggest effect of main stress en in the D : and D3 
deformation stages. 7 — diagonal shear zones. Helcmanovce — Slovinky (A) and Helcmanovce — Gelnica (B) fault. 8 — the sense of shifts 
along a shear zone. 9 — the NW—SE direction of the main stress en effect in the D< deformation stage. 10 — the strike of real axes of 
b4 folds (D). 11 — 12 — faults. 13 — the strike of metamorphic schistosity. S,. 14 — the strike of faultslip cleavage S : . 15 — the strike 
of S3 cleavage. 16 — the strike of faultslip cleavage S4. 17 — the strike of faultslip cleavage S s 18 — the SEE —NNW direction of the 
effect of main stress en in the D4 deformation stage. 

v následných deformačných štádiách D3 a D4. 
Deformačné štádium Dt. Radíme ho do ponásu

novej periódy paleoalpínskeho orogénu. Predpokla

dáme, že s.—j. komprimácia oblasti pozvoľne po

kračovala. Umožnilo to vznik medzifoliačného plas

tického toku s tvorbou naložených vrás dm (F3m) 
a m (F3J rádu s priemerným azimutálnym smerom 
120° a subhorizontálnym až mierne ukloneným 
vývojom osí b na SZ a JV. Vrásy F? sa penetratívne 
objavujú tak v pripovrchovej zóne hornín gelnickej 
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a rakoveckej skupiny, ako aj v hlbšej zóne (500— 
700 m) preskúmanej banskými dielami. Kliváž S3 
prevažne zastupuje smer SZ—JV s úklonom 
60—80° na JZ. čo symetrologicky zodpovedá kliváži 
osovej roviny vrás F 3. Časť kliváže Saje však smerné 
odchýlená, najmä do smerov SSZ—JJV a JZZ— 
SV V. Súvisí to s disperziou osových rovín vrás F,, čo 
naznačuje smerový prechod pôsobenia najväčšieho 
hlavného napätia m medzi deformačnými štádia

mi D-Í a D4. Hustota medzifoliačných plôch klivá

že S3 závisí od kompetencie horninového prostredia. 
Zastúpená je na širšom území rudného poľa a ho

mogcnizujc štruktúrne okrsky do jedného celku. 
Deformačné štádium D4. Zahŕňa transverzálne 

deformácie, ktoré vznikli v dôsledku sllačovania 
územia v smere V—Z vplyvom regionálneho štruk

túrneho ohybu do smeru SZ—JV účinkom vyklenu

tia horninových pruhov na sever. Tlakový gradient 
v.—z. smeru, ale už nižšieho rádu. umožnil tvorbu 
otvorených vrás F4

ms.—j. smeru s mierne uklonený

mi osami. Foliačné plochy S4 sú penetratívne zastú

pené puklinovou klivážou s.—j. smeru, prevažne so 
strmým úklonom. 

Štruktúry deformačného štádia D s 

K posledným meraniami preukázaným tektonic

kým pohybom usmerňovaným hlavným, regionál

nym poľom napätia paleoalpínskych deformačných 
procesov radíme deformačné štádium D5. Charakte

rizujú ho diagonálne deformácie a zahŕňa obdobie 
vzniku, neskôr reálne mineralizovaných žilných štruktúr. 

Štúdiom osových rovín vrás F4
m sme zistili, že 

póly osových rovín sú tautozonálne a vytvárajú 
konštrukčnú os B jz. smeru s miernym úklonom 5°. 
Reálne osové roviny vrás F4

m sú teda usporiadané 
po zakrivenej ploche, a preto sa domnievame, že 
došlo k regionálnemu vrásneniu a vzniku miernych 
undulovaných vrás F 5. Hlavný smerový vektor tla

kového napätia deformačného štádia D5 je smeru 
SZ—JV (obr. 1. symbol 9). Ukazuje to. že hlavné 
tlakové napätia s.—j. a v.—z. smerov paleoalpín

skych príkrovových deformácií postupne ustúpili 
a ustálili sa v sz.—jv. smere ako reziduálne sily 
tlakového napätia predmineralizačnej etapy prípra

vy rudných štruktúr. 
Analýzou priestorového rozloženia mineralizova

ných štruktúr rudného rajónu bolo overené, že minera

lizované žily sa nie celkom stotožňujú so štruktúra

mi deformačných štádií D2—D4 (obr. 1. 2. diagramy a). 
Najvýraznejšia mineralizácia je vyvinutá na v.—z. 
štruktúrach reprezentovaných hlavnými žilnými ťahmi, 
ktoré sú tvorené subparalelnými žilami a žilnikmi. 

V širšej oblasti slovinského rudného poľa — 
v rudnom rajóne sv. časti Spišskogemerského rudo

horia sa v.—z. mineralizované štruktúry viažu na 

strižné, prešmykové zóny (Sasvári. 1988) tvoriace 
rozhrania medzi odlišným litologickým prostredím 
geologických útvarov. Rudný rajón obsahuje od 
severu na juh štyri významné mineralizované striž

né zóny známe ako žilník Záhura. žilnik kliperskoža

karovský. slovinskej Hrubej žily a Zlatej žily. 
Zilník Záhura pozostáva z roja žíl v šírke okolo 

500 m s priemernou dĺžkou do 100 m a s úklonom 
50° na J. Zilník je vyvinutý v tesnej blízkosti 
prešmykovej. strižnej zóny. ktorej podložie tvorí 
perm a karbón. nadložie karbón a rakovecká skupi

na. Kliperskožakarovský žilník dosahuje vývojovú 
šírku 50 m. úklonnú dĺžku 400 m a úklon 60—85° 
na J. V hlbších obzoroch je časť strižnej zóny 
v podloží zastúpená rakoveckou a v nadloží gelnic

kou skupinou. V súčasnosti najvýznamnejší a explo

atovaný žilník slovinskej Hrubej žily dosahuje dĺžku 
až 700 m so sklonom 75° na J. Vyvinutý je západne 
od šachty Tadeus v nadloží a východne v podloží 
tzv. centrálnej poruchy, ktorá prebieha v blízkosti 
rozhrania hornín rakoveckej a gelnickej skupiny. 
Zilník Zlatej žily má premenlivú úklonnú dĺžku 
150—250 m s úklonom 70—90° na J. ale aj 80—90° 
na S. Vyvinutý je na prešmykovej zóne nižšieho 
rádu v metaryolitoch gelnickej skupiny v tylovej 
časti megavrásového systému FT. 

Základnou charakteristikou vyššie opísaných pre

šmykových. strižných zón je ich značná tektonická 
roztrieštenosť, pričom najvyšší stupeň porušenia do

sahuje žilník Záhura (500 m), nižšiu porušenosť kli

perskožakarovský (50 m) a najnižšiu žilník slovinskej 
Hrubej žily. Stupeň roztrieštenosti týchto mineralizo

vaných strižných zón sa odráža aj na morfológii 
v nich vyvinutých rudných telies, majúcich tvary od 
šošoviek až po pravidelne vyvinuté a smerovo stále 
pravé žily. 

Rudný rajón sv. časti Spišskogemerského rudoho

ria je významný aj inými mineralizovanými štruktúr

nymi smermi. Najčastejšie je zastúpený smer SZZ— 
J W . menej smery SVV—JZZ a SSZ—JJV (obr. 2). 
Smer SZZ—JVV je prezentovaný žilami Krížová, 
Gelnická. Hubert. Sžila. Zelená. Alban. Smer 
SVV—JZZ sledujú aj niektoré významné žily ako 
BlauHalde a východná časť slovinskej Hrubej žily. 
Smer SSZ—JJV je zastúpený tak na povrchu, ako aj 
v hlbších obzoroch tenkými a krátkymi nebilančnými 
žilkami okolitej paragenézy. Znamená to. že každá 
mineralizovaná štruktúra v.z. smeru je sprevádzaná 
na celej ploche rudného rajóna ďalšími mineralizova

nými štruktúrami smerov SZZ—JVV. SVV—JZZ 
a SSZ—JJV. Všetky vyššie uvedené štruktúry majú 
osobitné vlastnosti. Napr. v.z. štruktúry sú vyvinuté 
na strižných zónach, štruktúry SZZ—JVV a SVV— 
JZZ majú vlastnosti ťahových a štruktúry SSZ—JJV 
naopak tlakových štruktúr, umožňujúcich mineralizá

ciu len v obmedzenom vývoji. 
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Obr. 2. Generalizované smerv overených žilných štruktúr v slovinskom rudnom rajóne (obr. 4. 4a) a smery druhotných štruktúr strižných 
zón (4b). 1 — prešmyk: záhurský (1). klipersko-žakarovský (2). slovinský (3), zlatožilský (4). 2 — v.—z. smer žil (strižné zóny a U ) . 
3 _ szz.—jw. smer žíl (R). 4 — sv\.—jzz. smer žíl (PK). 5 — ssz.—jjv. smer žíl (R'). 6 — diagonálne strižné zóny. 7— zlomy. 8 — sz.—jv. 
smer pôsobenia najväčšieho hlavného napätia en v defe>rmačnom štádiu D<. 9 — zmysel posunov na strižných zónach. 
Hg. 2. Generalized strikes of ascertained vein structures in the Slovinky ore district (Fig. 4. 4a) and strikes of secondary structures of shear 
/ones (Fig. 4b). 1 — the Záhurie overthrust (1). the KliperkZakarovce overlhrust (2). the Slovinky overthrusi (3). ihe Zlatá žila overthrust 
(4). 2 — the E—W strike erf veins (shear zones and L„). 3  the NWW—SEE strike of veins (R). 4 — the N E E  S W W strike of veins 
(PR). 5 — the NNW—SSE strike of veins (R'). 6 — diagonal shear zones. 7 — faults. 8 — the NW—SE direction of the effect of main 
stress en in the D< deformation stage. 9 — the sense of shifts on shear zones. 

Štruktúry hlavného predmineralizačného tektonic

kého vývoja rudného rajónu sú jednoznačne úzko 
závislé od hlavných strižných zón v.z. smeru, postup

ne vyvinutých v priebehu deformačných štádií 
D :—D4. ktoré v sz.jv. poli regionálneho tlakového 
napätia deformačnej fázy D< umožnili sukcesívnu 
tvorbu ďalších, prevažne sperených ťahových a tlako

vých tektonických štruktúr, neskôr využívaných mi

neralizáciou. 
Strižné zóny sú povrásové. porušujú už skonsolido

vanú stavbu územia a neskôr už neboli vrásnené. 
Strižné zóny takého druhu vznikajú v podmienkach 
jednoosového tlaku. 

Sukcesný vývoj a vnútorná stavba strižných zón 

Vnútornú stavbu strižných zón opíšeme na základe 

modelových skúšok Tchalenka (1970) a Stojanová 
(1977). Tektonické deformácie sa vyvíjali etapovité. 
Hlavné napätie <j| oblasti strižnej zóny najprv narastá 
a po dosiahnutí maxima sa znižuje až po určitú 
ustálenú hodnotu, nezávislú od amplitúdy horizontál

nych pohybov po hlavnom strižnom zlome. 
V počiatočnom štádiu plastickej deformácie vzni

kajú kulisovite rozložené vrásy Fa. ktorých os b zviera 
so strižnou plochou 135° (Krapivner. 1986). Tvoria sa 
len v horninách s vhodnými reologickými vlastnosťa

mi, a preto je ich vývoj obmedzený. Hlavným dia

gnostickým znakom týchto vrás je ich brachystavba. 
V závere etapy plastickej deformácie strižnej zóny 
nastupuje hlavná etapa vývoja sperených spojitých 
ťahových a tlakových zlomových systémov (obr. 3). 

Medzi prvotne vznikajúce sperené štruktúry sa 
priraďujú diagonálne zlomy (R), uzatvárajúce so 



T. Sasvári: Kinematika vývoja žilných štruktúr 135 

Obr. 3. Ro/leižcnie druhertných štruktúr v tektonickom poli napätia 
okolo strižnej zóny. podľa mexlelových skúšok Tchalenka (1970) 
a Stojanová (1977). aplikované na žilné štruktúry slovinského 
rudného rajónu. 1 — sperené systémy R. 2 — sperené systémy 
tlakové R'. 3 — ínlratektonické mineralizewané systémy hlavných 
strižných štruktúr SB. 4 — trhlinové systémy skupiny LR, 5 
— kulisovite rozložené vrásy Fj. 6 — počiatočný smer pôsobenia 
najväčšieho hlavného napätia <n. umožňujúci tveirbu strižných, 
prešmykových zón. 7 — sekundárne pohyby vznikajúce v závereč

ných štádiách strižných zón. 8 — sekundárne mineralizované 
štruktúry skupinv PK. 

Fig. 3. Distribution of secondary structures in tectonic stress field 
around a shear zone, according to mcxJel tests by Tchalcnko (1970) 
and bv Steijanov (1977). applied to vein structures of the Slovinky 
ore district. 1 — pennate systems R. 2 — pennate pressure systems 
R'. 3 — intratectonic mineralized systems of main shear structures 
SK. 4 — fissure systems of LR group. 5 — coulisse distributed folds 
Fj. 6 — initial direction of the effect of main stress m. which 
enabled the formation of shear, overthrust zones. 7 — secondary 
movements, originated in final stages of the development of shear 
zones. 8 — mineralized secondary structures of PR group. 

smerom strižnej zóny ostrý uhol o = 20 — 30°. Ná

sledný priečny sperený systém (R') tlakovej povahy 
uzatvára zo strižnou zónou uhol P = 65 — 80°. Roz

ptyl uhlov u a (3 je najviac závislý od vnútorného 
trenia hornín vznikajúceho v procese deformácie 
prešmyku. V dôsledku narastania poľa napätia defor

mácií sa zvyšuje hustota rozloženia zlomových systé

mov R a R'. 
Ďalší rozvoj sekundárnych sperených poruchových 

systémov ovplyvňujú pulzačné pohyby strižnej zóny. 
pričom sa tvoria sukcesne mladšie druhotné zlomy 
(PR). uzatvárajúce etapu aktívneho stiesňovania. 
Vzhľadom na plochu strižnej zóny sú zlomy PR 
symetrické k zlomom R. 

Trhliny skupiny LR sa začínajú tvoriť ako posledné. 
Vznikajú len v rigidných horninách lak v centre 
strižnej zóny. ako aj v jej okrajových častiach. Medzi 
systémami porúch PR. R a LR V dôsledku aktívneho 
relatívneho pohybu ich podložia a nadložia sa vyčle

ňujú pretiahnuté šošovky pasívneho, konsolidované

ho horninového prostredia. 
V dôsledku pôsobenia smeru hlavného napätia cii 

sa napokon najväčší pohyb v strižnej zóne sústreďuje 
do hlavnej, smerovo nepravidelnej sústavy trhlín 
a trhliniek reprezentujúcich hlavnú plochu strižnej 
zóny. Hodnoty stresu sa postupne vyrovnajú s hodno

tami pretrvávajúcich tlakov širšieho okolia a v priebe

hu ďalších tektonických pohybov sa už nemenia. To 
má za následok, že štruktúrny plán deformácií, po

stupne vyvinutý od počiatočnej plastickej deformácie 
typu Fa až po smerné nepravidelné sústavy trhlín 
strižnej zóny. tvorí ucelenú a ukončenú štruktúrnu 
sústavu. Následné pohyby sa môžu prioritne prejaviť 
v hlavnej smernej štruktúre strižnej zóny (v slovin

skom rudnom poli sú to smery V—Z), ktorá pre svoje 
enormné mechanické oslabenie je schopná prijať 
viaceré mladšie tektonické deformácie. Vhodné tekto

nické prostredie umožňuje obnovu pohybov aj na 
sperených štruktúrach. 

Nové smery štruktúr môžu vzniknúť len pri zmene 
počiatočného smeru najväčšieho hlavného napätia rj, 
a pri zmene hlavného smeru prešmykovej zóny. 

Náčrt jedného variantu kinematiky vývoja predmine

ralizačných štruktúr 

Jedno z posledných modelových riešení vývoja žil 
slovinského rudného poľa s predstavou o porudnej 
deformácii územia syntektonickou zmenou smeru 
metamorfnej bridličnatosti Si a v.z. mincralizova

nej štruktúry slovinskej Hrubej žily do smeru 
SZ—JV podal Radvanec et al. (1988). Predpokla

dáme, že existuje aj iný variant kinematiky štruk

túrneho modelu mineralizovaných systémov. Podrob

nou štruktúrnou analýzou (Sasvári. 1982. 1983) bo

la zistená diskordancia predmineralizačných štruk

túr deformačného štádia Ds s priestorovou pozí

ciou štruktúrnych prvkov deformačných fáz D:—D4. 
Ponásunové obdobie paleoalpínskeho orogénu. 

zahrňujúce najmä záver deformačného štádia D: 
a nástup deformačného štádia Di. je charakterizo

vané vznikom ruptúrnych. strižných zón tak v širšej 
oblasti, ako aj v centrálnej časti rudného poľa. 
spôsobeným zvýšeným tlakom v s.j. smere (obr. 1. 
symbol 6). V širšej oblasti sa zakladali, prípadne 
zvýrazňovali v.z. strižné štruktúry 1. rádu. väčšinou 
na litologických rozhraniach. Zastúpené sú záhur

ským. kliperskožakarovským a slovinským prešmy

kom (obr. 2. symboly 1. 2. 3 v krúžku). V centrálnej 
časti rudného poľa vznikli dve výrazné zóny hori

zontálnych posunov, strihov, diagonálne orientova

ných pod uhlom 35° k hlavnému, s.j. tlakovému 
napätiu ponásunových tektonických fáz (obr. 1. 
symbol 7). Strižné zóny boli označené ako helcma

novskoslovinský a helcmanovskogelnický zlom. 
Flclcmanovskogelnická strižná zóna (obr. 1. sym

bol A) bola prioritne zónou skutočnej strižnej defor

mácie 1. rádu. ktorá dokázala zmeniť aj v.z. prie

beh horninových pruhov. Diabázy. diabázové tufy 
a tufity boli stočené až o 80° na J. Opísaná smerová 
deformácia je pozorovateľná prostredníctvom litolo

gického prostredia, štruktúrnymi smermi plôch me

tamorfnej bridličnatosti Si. 
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Skracovanie územia v s.-j. smere spôsobilo 
v priebehu" vývoja deformačného štádia D3 postup

ný vývoj primárnych vrás F3ra a F™, ktoré sa vyvinuli 
takmer kolmo na ssv.jjz. smer hlavného napätia CTI 
v oblasti tlakovej zóny ohraničenej helcmanovsko

slovinským a helcmanovskogelnickým zlomom 
(obr. 1, symbol C. obr. 4a). Preferencia a aktivácia 
základného, pravého horizontálneho posunu 1. rádu 
— helcmanovskoslovinskej strižnej zóny — umož

nila vznik zlomových a puklinových systémov 2. 
rádu v zmysle Tchalenka (1970) a Stojanová (1977). 
Vznikli poruchové systémy R a R' (obr. 4a). Zlomo

vý systém R je zastúpený poruchami na litologic

kých rozhraniach smeru SJ s úklonmi na Z a majú 
charakter posunu, strihu (Zižlavský, 1968). Možno 
spomenúť niekoľko významných línií na slovinskej 
Hrubej žile v oblasti šachiet Emil a Ferdinand, ako 
aj poruchové pásmo Eva. Zlomy R uzavierajú 
s aktivovanou helcmanovskoslovinskou strižnou 
zónou SR ostrý uhol u = 20°. Zlomový systém R\ 
patriaci tiež k druhotným ruptúrnym štruktúram, 
uzatvára so strižnou zónou SR tupý až pravý uhol 

p = 90°. Zlomy tohto typu a smeru SVV—JZZ sa 
vyskytujú v poli maximálneho tlaku helcmanov

skoslovinskej a helcmanovskogelnickej strižnej 
zóny. kde ohraničujú samostatné geologické bloky. 
ktoré sú v priestore výrazne rotované. 

Transformácia smeru najväčšieho hlavného napä

tia a 1 rudného rajónu v priebehu deformačnej fázy 
D4 zo SSV—JJZ do JVV—SZZ smeru bola taká 
výrazná (obr. 1. symbol 18), že sa zmenil tektonický 
plán. a tým došlo k reorientácii druhotných spere

ných štruktúr. Smer pôsobenia najväčšieho napätia 
cii sa zmenil o 90°. čo však malo taký dopad na 
novotvorené pravé a ľavé strižné zóny 1. rádu. že 
vznikla interferencia strižných zón deformačných 
fáz Dj a D4. Využila sa teda tak strižná zóna 
helcmanovskoslovinská. ako aj turzovský zlom 
sv.jz. smeru, subparalelný so smerom helcmanov

skogelnickej strižnej zóny. Vrásy F4
m charakterizu

jeme ako primárne vrásy. vzniknuté v dôsledku 
pôsobenia najväčšieho hlavného napätia r>\ (obr. 1. 
symbol D; obr. 4b, symbol 7). Ukazuje sa. že naj

výraznejšie aktivovaná strižná zóna bola opäť hel

Obr. 4. Geodynamický model druhotných ruptúrnych štruktúr diagonálnych strižných zón v slovinskom rudnom poli vytvorený 
v deformačnom štádiu D; (obr. 4a) a v deformačnom štádiu D4 (obr. 4b). 1 — helcmanovskoslovinská diagonálna strižná zóna. základná 
(SR). 2 — helcmanovskogelnická diagonálna strižná zóna. doplnková (S'R). 3 — turzovská diagonálna strižná zóna. doplnková (S"R) . 
4 — smer druhotnej zlomovej štruktúry (R). 5 — smer druhotnej zlomovej štruktúry (R'). 6 — smer vrásových osí bi vrás Fj, 7 — smer 
vrásových osí b4 vrás F4. 8 — os priemerného smeru pôsobenia najväčšieho hlavného napätia en. 9 — smer pôsobenia najväčšieho hlavného 
napätia en v deformačnom štádiu D3, 10 — smer pôsobenia najväčšieho hlavného napätia en v deformačnom štádiu D4. 
Fig. 4. Geodynamic model of secondary rupture structures of diagonal shear zones in the Slovinky ore district, formed in the D3 
deformation stage (Fig. 4a) and in the D4 deformation stage (Fig. 4b). 1 — the HelcmanovceSlovinky diagonal shear zone, principal (SR). 
2 — the HelcmanovceGelnica diagonal shear zone, complementary (S'R). 3 — the Turzovka diagonal shear zone, complementary (S"R). 
4 — the strike of secondary fault structure (R). 5 — the strike of secondary fault structure (R') 6 — the strike of bi axes of F3 foldes. 
7 — the strike of b4 axes of F4 folds. 8 — axis of mean direction of the effect of main stress en. 9 — direction of the effect of main stress 
Ti in the Di deformation stage. 10 — direction of the effect of main stress 01 in the D4 deformation stage. 
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cmanovsko-slovinská. na ktorej v priebehu defor
mačného štádia D4 vznikli ďalšie ruptúrne sperené 
štruktúry. 

Štruktúry typu R kopírujú smer kliváže S3 
a štruktúry typu R' smer puklinovej kliváže S2 (obr. 
4b). Potvrdzuje sa tu zákonitosť o využívaní 
a obnovovaní existujúcich starších štruktúr v prípade, 
ak sa s nimi novotvorený systém geomechanickej 
anizotropie približne zhoduje. 

Poslednú predmineralizačnú deformačnú fázu D5 
zaraďujeme do štádia vyššej modifikácie severogeme

rického ohybu. Os ohybu má azimut 28° a presne sa 
zhoduje s osou kupolovitej tautozonality osových 
rovín vrás F4 (Sasvári. 1983). Smer pôsobenia najväč

šieho napätia en je posunutý južnejšie o 7° (obr. 1. 
symbol 9). Domnievame sa. že hodnota hlavného 
napätia en rudného rajónu bola vyššia a rovnomer

nejšia ako v priebehu vývoja deformačného štádia 
D4. Smery pôsobenia najväčšieho hlavného napätia 
a 1 aktivizovali staršie, v.z. strižné zóny rudného 
rajónu, ktoré ako štruktúry 1. rádu umožnili vznik 
uceleného systému sperených štruktúr 2. rádu. Vrásy 
typu Fa. vznikajúce v prvej, plastickej etape deformá

cie (obr. 3. symbol 5). paralelizujeme s konštrukčne 
preukázanými, mierne otvorenými vrásami F5. 

Druhá etapa zlomovej deformácie, zastúpená 
štruktúrami 2. rádu. sa prejavuje vznikom výrazných 
predmineralizačných tektonických systémov. Zastú

pené sú štruktúry typu R so smerom SZZ—JVV. R' 
so SSZJJV. PK SO SVVJJZ a U so smerom V  Z . 
Ich priestorové rozloženie je porovnateľné so systé

mom štruktúr vzniknutých pri modelových skúškach 
štúdia druhotných bezkoreňových štruktúr strižných 
zón 1. rádu (obr. 2. 2a. 2b. obr. 3). 

Záver 

Štruktúrnou analýzou sa zistila diskordancia pred

mineralizačných štruktúr deformačného štádia Dj 
s priestorovou pozíciou štruktúrnych prvkov defor

mačných fáz D:—D4. 
Sukcesia vnútornej stavby vývoja strižných zón 

aplikovaná na mineralizované systémy rudného rajó

nu sv. časti Spišskogemerského rudohoria umožňuje 
predpokladať, že žilné štruktúry vznikli v priebehu 
jedného štruktúrneho plánu, deformačného štádia D5 
v polyfázovom režime. 

Vývoj predmineralizačných druhotných štruktúr 
strižných zón v priebehu deformačného štádia D5 bol 
usmerňovaný pod vplyvom regionálneho jednoosové

ho tlaku smeru SZ—JV. ktorý podmienil tvorbu 
sperených štruktúr systémov: R smeru SZZ—JVV. 
zastúpený žilami Krížová. Gelnická. Hubert. Sžila. 
Zelená. Alban: R' smeru SSZ—JJV. zastúpený tenký

mi, krátkymi a nebilančnými žilkami okolitej parage

nézy: PR smeru SVV—JZZ. zastúpený napr. východ

nou časťou slovinskej Hrubej žily a LR smeru V—Z. 
zastúpený žilami vyvinutými subparalelne so všetký

mi hlavnými prešmykovými zónami (prešmyky: zá

hurský. kliperskožakarovský a slovinský). Opísané 
mineralizované žilné systémy typu R. R'. PR a LR sú 
funkčne závislé od v.z. strižných zón. zvýraznených 
paleoalpínskymi a mezoalpínskymi deformačnými 
procesmi. 

Pretrvávajúce sz.jv. pole silového napätia, súvi

siace s postupným dotváraním vejárovitej stavby 
severogemerického synklinória koncom vrchnej 
kriedy, umožňovalo viacnásobné obnovenie relatív

nych pohybov na tektonických štruktúrach strižných 
zón a k nim prislúchajúcich sperených štruktúr. 
Často ide o uzly viacerých zlomových systémov 
(Maheľ. 1988). V priebehu mineralizácie sideritovej 
formácie sa intramineralizačné tektonické pohyby 
opakovali a na mnohých miestach mineralizáciu 
štruktúrne destabilizovali. Vznikli tektonizované žil

né ohraničenia, intražilné šupinové a vrásové štruk

túry (Sasvári. 1982. 1987). 
Štruktúrna analýza križovania slovinskej Hrubej 

žily a Gelnickej žily (Sasvári, 1983). prípadne ďal

ších významných stykov žíl. ako je styk Gelnickej 
žily a žily Laurenty. ukázala, že intramineralizačná 
tektonika zohrávala významnú úlohu. Dochádzalo 
k viacerým relatívnym smerným pohybom už zrud

nených žilných telies (napr. jednoznačné tektonizo

vané presekávanie Gelnickej žily slovinskou Hru

bou žilou na pracovisku č. 251 nad 29. obzorom 
v roku 1982—1983). ale vždy len v rámci existujú

cich tektonických smerov štruktúrneho plánu kon

trolovaného sz.jv. poľom silového napätia. 
Intramineralizačné smerné pohyby žilných štruk

túr sa konsolidovali v priebehu štvrtej, kremeňovo

sulfidickej mineralizačnej fázy. keď došlo k ich 
vyhojeniu arzenopyritom a tetraedritom. 

Porudné štruktúrne pohyby si viacmenej zacho

vali sz.jv. smer poľa silového napätia aj v terciéri 
(Scheidegger. 1982: Pospíšil et al.. 1986). čo umož

ňovalo niekoľkonásobné čiastočné obnovenie tekto

nických pohybov, konvergujúcich k mezoalpinskej 
štruktúrnej sústave. 
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Kinematics of the development of vein structures in the northeastern part of the 
Spišskogemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia 

ľ he structure of the Slov mkyGelnica ore district is 
connected with strongly compressed zone, which is a part of 
significant bending of rock belts in the SE part of the 
Spišskogemerské rudohorie Mts. Mineralized structures 
copy only in rough features strikes of the anisotropy of rock 
environment, given by heteroaxial fold and cleavage struc

ture. This enables to assume the premineralization de

velopment of related structures at least in two stages with 
kinematically different structural plans. The first stage is 
represented b> D | — D 4 deformation stages, the second one 
by D5 deformation stage. 

The succession of internal structure of shear zones, 
applied to mineralized systems of the ore district show that 
main vein structures were formed in polyphase regimen, 
during the single structural plan of D ? deformation stage. 
The development of secondary structures of shear zones 
u as controlled by the influence of regional oneaxis with the 
NW—SE strike, which conditioned the origin of plumose 
structures of the following systems: " R " with the N W W — 
SEE strike, represented by the Krížová. Gclnická. Huber t . 
S. Zelená and Alban veins. R" with the NEE—S WW strike. 

represented e.g. bv by the eastern part of the Hrubá 
Slovinky vein and LK with the E—W strike, represented by 
veias subparallel with all main overthrust zones (the 
Záhorie. KliperkŽakarovee and Slovinky overthrust re

spectively). The above described mineralized vein system of 
R. R'. PR and LR system depend functionally on the E—W 
shear zones, set off by Paleoalpine and Vlesoalpine defor

mation processes. 
Outstaving NW—SE direction of main stress cji, connec

ted with the gradual formation of fan structure of the North 
Gemeric synclinorium in the end of the Upper Cretaceous 
enabled manifold regeneration of relative movements on 
tectonic structures of shear zones and connected plumose 
structures. Manifold relative movements of mineralized 
vein bodies took place here, but only within the framework 
of existed tectonic directions of the structural plan. 

Postmineralization movements had preserved the 
NW—SE direction of the main stress a, in the Cenozoic. 
which had enabled manifold partial regeneration of tecto

nic movement, converging to the Mesoalpine structural 
system. 


