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Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem 
a Revúcou 

IVAN GNOJEK 

Geofyzika, s. p,. Ječná 29a. 612 46 Brno 12 

(Doručené 13. 4. 1989. revidovaná verzia doručená 15. 5. 1990) 

Yirborne geophysical manifestations in the contact zone of the Veporic and Gemeric units between Lučence and 
Revúca, West Carpathians 

Airborne geophysical maps of the contact zone between the Veporic and Gemeric units bear significant 
amounts of information on magnetic and gammaspectrometric behaviour of rock complexes. Geological inter
pretation of the anomalous magnetic zone between Lučenec and Lubeník and along the SW margin of the 
Gemeric unit is presented, anomalous sources in the SE part of the Veporic crystalline are delimited and 
thickness of andesitic volcanics of Miocene age is estimated. Rocks of the Ochtiná Formation (Carboniferous) 
are supposed to represent the prevailing magnetic source in the I.učenecLubeník marginal belt of the Gemeric 
unit. Micaschist and amphibolite of the Ostrá complex yield the magnetic anomalies within the Veporic 
crystaline. Several hundreds of meters thick overburden of volcanics (Miocene), filling a NS graben structure 
tending northerly from Rimavská Sobota, also represents an important magnetic source. 

Uvod 

Území tektonického styku veporika s gemerikem po
del lubeníckomargecanské linie patrí v celé své známe 
dčlce k rajónúm geofyzikálne velmi atraktivním. Neji
nak je tomu i v z. úseku tohoto veporickogemerického 
pomezí počínaje na JZ širším j . a z. okolím Lučence 
a konce na SV v údolí ŕíčky Muráň na spojnici obcí 
Muráň  Revúca  Lubeník  Jelšava. Aeromagnetická 
mapa i mapy letecky méŕených koncentrací draslíku, 
uránu a thoria poskytují v tomto území velkou četnost 
anomálií i pestrost anomálních typu. 

Styčná zóna gemerika s veporikem 

Lubenícká linie je prvoradou tektonickou, prevažné 
pŕesmykovou zónou, podel níž se odehrál násun gemeri
ka na veporikum. Hraniční litostratigrafickou jednotkou 
na strane gemerika je dobšinská skupina, na strane ve
porika pak revúcka skupina. 

Dobšinskou skupinu karbonského stáfí definovali Ba
janík et al. (1981) a vymezili v ní čtyfi souvrstvi ochtin
ské, rudňanské, zlatnícke a hámorské. V jz. gemeriku 
má nejvétší zastoupení souvrstvi ochtinské . které v úse
ku mezi Rochovcemi až Poltárem predstavuje současné 
hraniční souvrstvi s veporikem. Vedie slepencu, pís
kovcú, bfidlic a magnezitu obsahuje též diabasové tufy 
a tufity. premenené do facie zelených bridlíc, dále serici
tickochloritické fylity s polohami metabazaltových tufu 
a ve vyšším sledu též telesa bázických vulkanitú, regio
nálne metamorfovaná ve facii zelených bridlíc i albitic
koepidotických amfibolitu. Uvedené bázické metavul

kanity považujeme za zŕetelné zdroje magnetických ano
málií. 

Revúckou skupinu územné i obsahové vymezili Vozá
rová a Vozár (1982). Obsahuje dvé souvrstvi  karbon
ské slatvinské a permskč rimavské. V kontaktu s geme
rikem je na povrchu prevažné souvrstvi rimavské, v na
mi hodnoceném území vétšinou tvorené metamorfova
nými pískovci s polohami fylitických bfidlic, méné časté 
jsou metamorfované písčitč slepence, vzácne jsou meta
morfované ryolity, ryolitové tufy a tufity. Podobnou 
skladbu sedimentu má i souvrstvi slatvinské, navíc s gra
fitickými bŕidlicemi a fylity. Metamorfované bazalty 
a jejich vulkanoklastika obsahuje slatvinské souvrstvi 
podstatnéji až v území mezi Lubeníkem a Rejdovou. Ve 
vymapovaném úseku od Lubeníku po Pohár tedy revúc
ka skupina nemá typické zdroje magnetických anomálií. 

Na aeromagnetická mapč se sledem kladných anomá
lií projevuje zŕetelné celý úsek dobšinské skupiny, zná
my na povrchu mezi Lubeníkem a Poltárem (obr. 1). 
Účinek hornin dobšinské skupiny je tak výrazný, že ješté 
i v. a vsv. od Lubeníku zpusobuje na jz. časti mohutné 
rochoveckč anomálie zŕetelné superponovanč deforma
ce ve forme sigmoidálního ohybu izočar. Jednotlivé dílčí 
aeromagnetická anomálie (mezi Turčokcm a Sirkem, 
1 až 2 km z. od Sirku, v z. okolí Brádna a s. od osady 
Kadlub a dále po zakrytí dobšinské skupiny miocenními 
vulkanity pak zjz. od Hrachová, v okolí Hrnčiarske Vsi 
a v. od Poltáru) zrejmé pŕedstavují nejvétší akumulace 
bázických metamorfovaných paleovulkanitú ochtinské
ho souvrstvi této skupiny. 

Jelikož revúcka skupina neobsahuje zdroje magnetic
kých anomálií, promítají se v jejím území jen záporné 
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Obr. 1. Aeromagnetická mapa anomálií AT z území styku veporika s gemerikem podlé méŕeni v letové vvšce 80 m nad terénem (Gnojek a Mutlová. 
1988). 
Fig. 1. Aeromagnetic map of AT anomalies at the ground clearance of 80 m in the contact zone between the Vepor and the Gemer tectonic units 
(Gnojek and Mutlová. 1988), 

časti anomálií dobšinské skupiny. Strmým gradientem 
magnetického pole v okolí inflexních úseku anomálií (v 
rozpétí 20 až +30 nT) je tedy zŕetelné a téméŕ souvisle 
vymezeno rozhraní veporika a gemerika v úsecích od 
Lubeníku po Brádno (Kadlub) a po prerušení neovulka
nity pak dále od Hrachová až po Kalinovo. Jeden až 
dva km úzky pruh anomálií mezi Lubeníkem a Brád

nem svedčí o relatívne strmém postavení dobšinské 
skupiny, zatímco širší (3 až 4 km) anomální pásmo 
mezi Hrachovem a Kalinovem vypovídá o mírnéj
ších úklonech této skupiny k J a JV. Z aeromagne
tická mapy lze rovnéž vyčíst celou radu pŕíčných 
zlomú. prevažné smeru SSZ  JJV (SZ  JV až S 
 J), které dislokují a posouvají dobšinskou i revúc
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Obr. 2. Analytické pokračovaní letecky méfeného magnetického pole anomálií A T na obr. 1. do výšky 1 000 m nad terénem (Gnojek a Mutlová, 
1988): Mu - magnetická zóna muránska, Kn - klenovecká anomálie. Kk - kokavská anomálie. Ma - málinecká anomálie, Rv - rovrtanská anomálie, 
R - rochovecká anomálie. F - fiľakovská anomálie. 
Fig. 2. Analytical continuation of the airborne magnetic field at the height of 1 000 m above the ground (the same area as in Fig. 1; Gnojek and 
Mutlová. 1988). Mu - Muráň magnetic anomaly zone, Kn - Klenovec magnetic anomaly, Kk - Kokava magnetic anomaly, Ma - Málinec magnetic 
anomaly, Rv - Rovňany magnetic anomaly, R - Rochovce magnetic anomaly, F - Fiľakovo magnetic anomaly. 

kou skupinu o stovky metru až jednotky kilometru. 
Sporný však začína být prúbéh lubenícké linie dále 

k JZ od Poltáru. Do tohoto území již zasahují „šlírové" 
sedimenty egeru lučeneckého souvrstvi, a hlavné dácké 
souvrstvi poltárské se štérky, písky a pestrými jíly (Vass 

et al., 1987), které spolu s kvartčrem vétšinou zakrývají 
horniny gemerika, částečné i veporika. Vedie již zmĺné-
ných méné strmých úklonú gemerika zde Vozár (in Vass 
et al., 1987) konštatuje společné provrásnéní gemeric-
kých i veporických komplexu, čímž zbytky hornin geme-
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Obr. 3. Interpretační schéma aerogeofyzikálních indikací v území styku veporika s gemerikem (Gnojek. 1989). 1  sz.jv. diskontinuity magnetic
kého pole v hlubínné regionálni stavbe. 2  muránska zlomová zóna indikovaná magnetometrií. 3  pŕíčné diskontinuity magnetického pole. 
4  tektonická jizva. vyplnená v j . časti vulkanity o nékolikasetmetrové mocnosti. 5  rozhraní litogeochemicky odlišných častí kráFovohoľského 
komplexu, definované rozdílnou koncentrací thoria, mezi Dobročí a Utekáčem též rozdílnou koncentrací draslíku, 6 - monotónni neanomální 
magnetické pole, 7  magnetické anomálie vyvolané horninami komplexu Ostré: a  v pŕipovrchové úrovni (do hloubky 200 m), b  v hloubkách 
od 200 do 1 000 m. c  v hloubkách vétších než 1 000 m: 8  zdroj rovňanské anomálie (buď slatvinské souvrstvi. nebo komplex Ostré). 
9  lučeneckolubenícká anomální zóna. podmínéná prevažné ochtinským souvrstvím dobšinské skupiny gemerika. 10  akumulace metamorťovaných 
bázických paleovulkanitú dobšinské skupiny. 11  pŕíkrovové trosky magneticky anomálních hornin gemerika. 12  magneticky anomální bazaltoidv. 
13  magneticky anomální míocenní vulkanity andezitového typu. 

Fíg. 3. Airbone geophysical manifestations of the geological structure of the contact zone between the Vepor and the Gemer tectonic units 
(Gnojek, 1989). 1  NWSE trending discontinuity indicating the regional magnetic field structure, 2  the Muráň fault zone indicated according 



/. Gnojek: Aerofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi l.učencem a Re\ 425 
to magnetometry, .3 - transverse faults indicated in magnetic maps. 4 - tectonic breach filled, in the southern part, with volcanics several hundreds 
of meters thick, 5 - boundary between lithogeochcmicafly different parts of the Kráľova hoľa complex, defined by a different concentration of 
thorium and between Dobroč and Utekáč also by a different concentration of potassium, 6 - monotonous non-anomalous magnetic field, 7 - magnetic-
anomalies caused by the rocks of the Ostrá complex: a - at the near surface level (up to the depth of 200 m), b - in the depth interval from 200 to 
1 000 m, c - at the depth of more than 1 000 m, 8 - Rovňany anomaly source (either the Slatvina Formation or the Ostrá complex). 9 - Lučencc-Lu-
benťk anomalous zone caused mostly by the Ochtiná Formation of the Dobšiná Group of the Gemer tectonic unit, 10  accumulation of metamor
phosed basic paleovolcanics of the Dobšiná Group, 11  nappe relics of anomalous magnetic rocks of the Gemer tectonic unit, 12  anomalous 
magnetic basaltoids, 13  anomalous magnetic Miocene volcanics of andesite composition. 

rika  prevážne ochtinského souvrstvi dobšinské skupiny 
 jsou zachovaný jen v jádrech synklinál. Vymapované 
trosky gemerického pŕíkrovu vystupují v. od Poltáru. 
v okolí Brezničky, j . od Cinobané, mezi Točnicí a Veľ
kou Vsí (Vozárová a Vozár, 1988). Nejzazší z. trosku 
gemerického karbonu v jádŕe divínské synformy tuhár
ského mezozoika pak popsal Plašienka (1983). 

Vymezení jz. pokračovaní lubenícké linie se tedy stá
va ponékud vágním. Máme však k dispozici zŕetelné 
magnetometrické indikacc anomálního pásma pokraču
jícího k JZ, které vsv. od Poltáru bylo jednoznačné pŕi
ŕazováno dobšinské skupine. Toto anomální pásmo, vy
mezené Gnojkem (1988) jako lučeneckolubenícká mag
netická zóna, pokračuje k JZ od Poltáru až do j . okolí 
Kalinová, kde je pravdepodobné dislokuje pŕíčný zlom 
ssz.  jjv. smeru na spojnici obcí Točnica  Veľká Ves, 
odpovídající čakanovskčmu a s ním speŕeným zlomum 
ve strukturním schámatu lučenecké kotliny a Cerové 
vrchoviny podlé Vasse a Elečka (in Bodnár et al., 1988), 
za nímž po cca 1 km posunu pokračuje toto pásmo pŕes 
Lučenec, dále k JJZ na Panické Dravce a ztrácí anomál
ní projevy v sv. okraji Veľké n. I. (obr. 3). 

Vedie této anomální magnetické zóny, kterou chápe
me jako okrajovou součást kompaktního gemerika. lze 
za zmĺnčnou dislokací dále k JZ vymezit také čtyŕi lokál
ni magnetické anomálie, a to dvé zjz. od Veľké Vsi a dvé 
mezi Tomášovcemi a Maškovou, které interpretujeme 
jako zakryté pŕíkrovové trosky magneticky aktivních 
hornin dobšinské skupiny gemerika. Metabazaltoidy 
téchto zakrytých pŕíkrovových trosek by se mély nachá
zet v hloubkách do 200 m pod povrchem. Skutečnost, že 
vétšina Vozárovou a Vozárem (1988) vymapovaných 
pŕíkrovových trosek gemerika mezi Kalinovem a Tuhá
rem nevyvoláva aeromagnetická anomálie, vysvetlujeme 
tak, že obsahují prevážne scdimentární členy ze souvr
stvi dobšinské skupiny bez podstatné účasti vulkanitú. 
Výjimku tvorí jen drobná troska zsz. od Veľké Vsi, kte
rá vykazuje lokálni aeromagnetickou anomálii do 50 nT. 

V polozakryté a zakryté časti dobšinské skupiny kom
paktního gemerika nacházíme celou radu dílčích magne
tických anomálií, pod nimiž lze očekávat vétší soustŕe
dční vulkanogenních hornin bázického charakteru. Ta
kovéto indikace shledávámc zjz. od Hrachová, v okolí 
Hrnčiarske Vsi, ve tŕech télesech v., sv. a jjz. od Poltáru, 
v rozsáhlám telese mezi Brezničkou a Kalinovem, jehož 
nejvrchnéjší část vystupuje v území kóty Bôrčok na po
vrch a byla již detailné zkoumána magnetometricky Fi
lem (in Plančár et al., 1977) a petrograficky Hovorkou 

1985), pak v pomerná velkém telese lučeneckém a nej
jižnčji u Panických Dravcú. 

Magneticky velmi výrazným objektem je zdroj ano
málie lučenecké, nacházející se prevažné v katastru stej
nojmenného mesta. Filo (in Bodnár et al., 1988) jej in
terpretuje jako teleso ultrabazických hornin v hloubce 
300 až 400 m. S ohledem na výsledky vrtu H2 a HGL
1 je musíme situovat do hloubky (minimálne) 400 m 
a vétší. Zdroj nejjižnéjší anomálie této lučeneckolube
nícké magnetické zóny u Panických Dravcú by se mél 
nacházet minimálne v hloubce 500 až 600 m. 

Jednotlivé anomální zdroje dobšinské skupiny mezi 
Kalinovem a Hrachovem generclné upadají mírné (do 
50°) k JV až k J. V úseku Breznička  Hrnčiarska Ves 
predstavuj í dvé paralelní polohy, z nichž podložní, která 
se nachází blíže k veporiku, je svým sz. okrajem místy 
velmi mélce uložená. Kromé kóty Bôrčok j . od Breznič
ky je tomu tak napr. mezi Hrnčiarskou Vsí a Selcemi 
i částečne ve v. okolí Poltáru. Vétšina ostatních zdroju 
tohoto úseku je situovaná v hloubkách do 300 m, nanej
výš do 400 m. V sv. úseku mezi Brádnem a Lubeníkem 
interpretujeme méné intenzívni aeromagnetická anomá
lie této zóny jako strmčji postavené a prípadné máné 
mocné polohy metapaleovulkanitú dobšinské skupiny. 

Krystalinikum jižního veporika 

Území krystalinických hornin pŕimknutých k obalové 
skupine revúcka mezi Lovinobani a Revúcou študoval 
v nedávne dobé Bezák (1980. 1982, 1988). V posledních 
dvou pracích zde vymezil pét komplexu, a to: 

a) kráľovohoľský granitizovaný komplex migmatitú 
s enklávami pararul a granitoidú hercynského stáŕí 
(púvodné pararuly); 

b) komplex Ostré, budovaný granátickými svory 
s amfibolity (púvodné jílovci s bazaltoidními vulkanity): 

c) klenovecký komplex albitizovaných biotitických 
pararul (púvodné prevažné pískovcú s intermediárními 
vulkanity); oba komplexy (b) i (c) jsou staropaleozoic
ké, hercynsky metamorfované v granátová zóne; 

d) sinecký komplex muskovitickochloritických fylitú 
s bázickými metavulkanity a s mctakonglomeráty; 

e) lovinobaňský komplex slabé metamorfovaných se
dimentu a vulkanitú s polohami bŕidlic: oba komplexy 
(d) i (e) jsou mladopaleozoické, metamorfované nanej
výš v chloritová zónč. 

Uvedených pét komplexu metamorfitu doplňuje rima
vický komplex svetlých granitoidú. 
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Z konfrontací pŕehledné geologické mapy jz. časti ve
porika (in Bezák, 1988) s aeromagnetickými mapami 
predloženými Gnojkem a Janákem (1986) (výsek je na 
obr. 1) vyplýva, že nejvýraznéjším zdrojem magnetic
kých anomálií jsou horniny komplexu Ostré, slabším 
zdrojem magnetických anomálií je Iovinobaňský kom
plex, výjimečné i komplex klenovecký, zatímco kráľovo
hoľský. sinecký a rimavický komplex jsou vňči geo
magnetickému poli zcela netečné. Uvedená fakta jsou 
v souladu s vyše uvedenou horninovou náplní jmenova
ných komplexu, s výjimkou komplexu sineckčho, který, 
ač zahrnuje bázické metavulkanity, nevyvoláva magne
tické anomálie. Tuto skutečnost lze vysvétlit buď velmi 
malým zastoupením bázických metavulkanitú, nebo prí
tomností takových metavulkanitú, jejichž špecifickou 
vlastnosti je absence feromagnetických akcesorií. 

Veporickou část hodnoceného území v celé délce pre
váži rada aeromagnetických anomálií. Jsou to (od SV 
k JZ) výrazné členitá magnetická zóna Brezina  Tŕstic 
(Mu), táhnoucí se od Muránske Dlhé Lúky po Rimav
skou Pílu, anomálie klenovecká (Kn), drobná anomálie 
kokavská (Kk) a rozlehlá anomálie málinecká (Ma) pre
vážená v j . časti výraznou paralelní anomálií rovňanskou 
(Rv). Púvod téméŕ všech uvedených anomálií pripisuje
me horninám komplexu Ostré (obr. 2 a 3). 

Výraznému seskupení lokálních intenzívních anomálií 
(v rozpétí 150 až +300 nT) 13 km dlouhé muránske 
zóny, vystupující z. a jz. od Revúce v prostoru kót Bre
zinaTŕstieOstrá. byl donedávna pŕisuzován púvod ve 
svorech typu Brezina. Dnes je zahrnuje Bezák (1988) do 
komplexu Ostrá. Anomální zóna predstavuje sérii roz
ptýlených, prevažné povrchových a pŕipovrchových 
zdroju, zrejmé amfibolitú a príbuzných metabazaltoidú, 
dislokovaných a vzájemné posunutých alespoň dvéma 
s.j. až ssz.jjv. zlomy. Pouze jz. část anomální zóny 
u Rimavská Píly predstavuje ponékud zúžený a hloubéji. 
v prvních stovkách metru situovaný zdroj. 

Téméŕ v.z. protažená, 10 km dlouhá anomálie kleno
vecká je vyvolaná rovnéž svorovoamfibolitovým kom
plexem Ostré, který je V j . časti anomálie pŕekryt rulami 
klenoveckého komplexu. Z charakteristických črt ano
málie vyplýva, že magnetické horniny jsou uspoŕádány 
obloukovité v z. a s. okolí Klenovce, mají mírný úklon 
(30 až 40°) se zapadáním k J pod klenovecký komplex. 
který je jejich tektonickým nadložím. Klenovecký gra
nit, zjišténý vrtem KS1 na j . okraji stejnojmenné obce. 
není púvodcem této magnetické anomálie. Dúkazy o je
ho nízke susceptibilité i nízke remanentní magnetizaci 
v dostatečné velkém souboru vzorku (44 ks) podala 
Stránska (in Ardová et al., 1988). Klenovecký granit te
dy není z hlediska magnetických vlastností analogem ro
choveckého granitu. 

Podobné i menší, 3 km dlouhá anomálie kokavská je 
zpúsobena úzkym pruhem komplexu Ostrá, protaženým 
ve smeru SVJZ. uklonáným pod cca 50° k J a JV. Jeho 
tektonickým nadložím je opát klenovecký a sinecký 
komplex. 

Nejrozlehlejším anomálním magnetickým objektem 
oblasti je málinecká anomálie. Nasazuje na SV na spoj
nici DubákovoZlatno, na JV vyznívá u Lovinobaňa. Je 
tedy 18 km dlouhá a až 7 km široká. Lze ji rozdélit na tri 
časti, s rúznou hloubkovou úrovní zdroju. Aeromagne
tická mapa naznačuje, že tyto tri časti jsou od sebe odde
lený pŕíčnými zlomy smeru SZJ V až SSZJJV. V jz. čas
ti anomálie mezi Lovinobani a obcí Ozdín vystupují zdro
je anomálie na povrch nebo jsou zcela pŕipovrchové. 
Zde skutečné Bezák (1988) v širším okoli Cinobané vy
mapoval opát komplex Ostré, vystupující zpod lovino
baňského komplexu. Ve strední časti, mezi pŕíčnými zlo
my procházejícími približné Ozdínem a Hradištém, se 
zdroje anomálie ponoŕují do nékolikasetmetrových 
hloubek (až do 1 km), a konečné v sv. časti anomálie 
 od Hradištč k SV  se zdroj anomálie nachází již 
v hloubce vétší než 1 km (1,54 km). Jako púvodce ano
málie interpretujeme opét pŕedevším horniny komplexu 
Ostré, zde spolu s prídavným účinkem slabé metamorfo
vaných vulkanitú komplexu lovinobaňského, a to i pres
to, že v s. časti anomálie (sv. od Málince) již na povrch 
vystupuje kráľovohoľský komplex. Bezák (1988) totiž 
zjistil, že v mladopaleozoické etape tektonického vývoje 
oblasti mohly na duktilních strižných zónach smeru SV
JZ probíhat násuny již zkonsolidovaného kráľovohoľ
ského migmatitového komplexu všeobecné na J (či JZ) 
na zónu slabéji metamorfovaných komplexu. Proto 
i v sv. časti málinecká anomálie považujeme za její zdroj 
horniny komplexu Ostrá, uložené v hloubce asi 1.5
4 km pod magneticky sterilním komplexem kráľovohoľ
ským. 

Ponékud méné zrejmý je púvod výrazné anomálie rov
ňanské. Nachází se v prostoru terénni elevace mezi do
linami Ipľu (Rovňany) a Banského potoka (Mládzovo). 
Nejnovéjší geologickou mapu odtud predkladaj í Vozá
rová a Vozár (1988). Uvádéjí v ní pŕedevším obalové 
jednotky veporika, a to jak skupinu revúckou, tak ve 
vétším rozsahu též federátskou. V s. částech pak vystu
pují krystalinické komplexy veporika. Pŕisouzení púvo
du anomálie konkrétnímu souvrstvi komplikuje značná 
zakrytost území kvartérními usazeninami v nivách Ipľu 
a jeho prítoku. Z parametru rovňanské anomálie vyplý
va, že by méla mít zdroj celkové nehluboký, uložený 
v sv. časti u Rovňan snad pŕímo pod kvartérem (do 
100 m pod povrchem), v jz. časti v okolí Mládzova hlou
béji, a protažený ve smeru SVJZ. Za pravdepodobný 
zdroj této anomálie považujeme slatvinské souvrstvi re
vúcke skupiny, o némž jsme již konštatovali, že v úseku 
Pohár  Lubeník aeromagnetická anomálie téméŕ nevy
voláva. Púvod rovňanské anomálie v tomto souvrstvi by 
tedy znamenal podstatnejší podíl metabazaltoidú a mag
neticky aktivních fylitú ve zdejším slatvinském souv
rstvi. podobné jak v ném byly zaznamenaný v území 
mezi Lubeníkem a Rochovccmi Stránskou (in Ardová 
et al., 1988). Bezák (ústni sdélení) také pŕipouští púvod 
rovňanské anomálie v horninách komplexu Ostré. 
V tomto prípade by však zde mapované slatvinské sou
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vrství muselo mít nepatrnou mocnost, aby komplex 
Ostré v jejím podloží ješté mohl pŕedstavovat pŕipo

vrchový zdroj. 
Zcela fádni, neanomální magnetické pole se rozpros

tírá v území rimavickáho komplexu svetlých granitoidú, 
pronikajících prevažné v místech styku krystalinika s je

ho obalem a v území budovaném komplexem sineckým. 

Líniové diskontinuity magnetického pole 

Geofyzikálnčgeologická interpretace hlubinná stavby 
vnitŕních Západních Karpát Šefary et al. (1987) uvádí 
v daném území dvé hlubinné zlomové zóny II. rádu, obé 
smeru SZJ V. Jedna probíhá od Starého Haliče pŕes Lu

čenec a Rapovce k JV, druhá s. okolím Klenovce na 
Hnúšťu  Hrušovo  Veľký Blh a dále k JV. Regionálni 
črty magnetického pole zŕetelné odrážejí prvné jmeno

vanou jz. hlubinnou zlomovou zónu lučeneckou, výraz

nčji však než druhá hnúštčcká je v aeromagnetických 
mapách patrná jiná hluboká diskontinuita, probíhající j . 
od Kokavy n. R., pŕes okolí Hrachová k Rimavské So

bota a dále k JV. Uvedené dvé hluboké magnetické dis

kontinuity omezují z jz. i sv. strany rozlehlou anomálii 
málineckou, rimavskosobotská diskontinuita pak dále 
oddčluje dva velká magnetické zdroje, a to stredné hlu

bokou anomálii fiľakovskou (belinskoblhovecké dvoj

če) od velmi hluboké regionálni anomálie rožňavské. 

Muránsky zlom 

Pŕehledná geologické mapy z 60. a 70. let uvádély 
predpokladaný prúbčh muránskeho zlomu jz. od Tisov

ce, vychýlený od pŕímočarého prúbáhu mírnou sigmoi

dou k Z, s pokračovaním k JZ do údolí Ipľu s dále na 
Dobroč a Divín (Fusán. 1964. in Maheľ et al.. 1967). 
Zpŕesnčný názor na jeho prúbéh v tomto úseku vyslovil 
Bezák (1980). Aeromagnetická mapa jednoznačné po

tvrzuje prúbéh tohoto zlomu nové definovaný Bezákem 
jz. od Tisovce v úseku od Rimavské Píly až do jz. okolí 
Kokavy n. R., kde na krížení s hlubokou sz.jz. diskon

tinuitou rimavskosobotskou je jeho projev posunut 
o 2 až 3 km k SZ a pokračuje ve strmém gradientu mag

netického pole sz. okrajem málinecká anomálie dále 
k JZ do j . okolí Dobroče. Jz. od Kokavy n. R. se tedy 
prúbéh zlomu vymezeny Bezákem s aeromagnetickou 
indikací zcela neshoduje. 

S drive predpokladaným sigmoidálním prúbéhem mu

ránskeho zlomu jz. od Tisovce je však konformní 
prúbéh rozhraní letecky mapovaných koncentrací draslí

ku a thoria. Interpretujeme je jako litologické rozhraní 
hornin. Sz. od neho byla letecky vymapována podstatné 
vétší četnost koncentrací thoria nad 12 ppm Th a draslí

ku nad 2 % K; jv. od rozhraní prevládaj í koncentrace 
8 až 10 ppm Th a okolo 1.5 % K. Z dosavadních po

znatku vyplýva, že regionálne vymapované radio

geochemické charakteristicky mohou posloužit v dalších 
výzkumech kráľovohoľskáho komplexu. 

Pŕíčné dislokace 

Již vyše v tomto článku bylo uvedeno, že letecké geo

fyzikálni mapy odhalují radu pŕíčných dislokací prevaž

né sz. až s.j. smčrú. Mnohé z nich jsou naznačený 
v interpretačním schématu na obr. 3. Všimneme si na 
záver podrobnéji s.j. zlomového pásma, probíhajícího 
z v. okolí Tisovce k J územím kóty Tŕstie na osadu Po

lom, kótu Cigáň, pŕes obec Kraskovo až k V. a M. Poko

radzi u Rimavské Soboty. Zaznamenala ho v minulosti 
rada autorú. V posledních výzkumech krystalinika vepo

rika jej mezi kótami Ostrá a Tŕstie vymezil Bezák (1988) 
a v území styku veporika s gemerikem mezi Hnúšťou 
a Hrachovem tuto sérii s.j. zlomú  t. j . „bradňanský 
a soubéžné zlomy až po údolí Rimavy"  vymapovali 
Vozárová a Vozár (1988). Hodnotí je jako zlomy s nej

výraznájším s.j. posunem, podobným, jaký známe v ob

lasti štítnického zlomového systému. 
Pŕesto, že v tomto území je styk veporika s gemerikem 

zákryt miocenními vulkanogenními horninami, zpúso

bujícími pestré, mozaikovité členité magnetické pole. 
pro né typická, je v aeromagnetická mape patrný náko

likakilometrový posun pásma zdroju dobšinské skupiny 
mezi Hrachovem a Brádnem, čímž se potvrzuje funkce 
tohoto zlomového pásma. Z analýzy vyhotovených od

vozených magnetometrických map pak vyplývaj í ďalší 
poznatky o neovulkanitech vystupujících v jz. časti ge

merika. Východní hostišovský ostrov vulkanogenních 
hornin predstavuje pravdepodobné denudační relikt vul

kanogenních hmôt o mocnosti nanejvýš v prvních stov

kách metru (max. 100200 m). V západním ostrove za

horanském však lze vymezit s.j. jizvu (príkopovou pro

padlinu) s osou spojující kótu Cigáň, obec Kraskovo, z. 
okolí Hor. Zahoran a sv. okraj V. a M. Pokoradze, v níž 
jsou hloubéji v nékolikasetmetrové mocnosti zakorene

ný magnetické vulkanity. Za povšimnutí stojí, že v jejím 
j . ukončení u Pokoradze vymezil Lexa (in Vass et al., 
1986) tri sopouchy explozívního typu, v jednom prípade 
s andezitovou žilou. Není vyloučeno, že v magnetome

tricky indikované propadliné mohou být severnéji nale

zený další prívodní kanály tohoto bádenského (až sar

matského?) andezitováho vulkanismu. Drobné ostrúvky 
vulkanogenních hornin sv. od Hnúšté a v okolí osady 
Polom se nacházejí v s. pokračovaní táto jizvy. 
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Airborne geophysical manifestations in the contact zone of the Veporic and Gemeric units 
between Lučenec and Revúca, West Carpathians 

Airborne geophysical maps of primary fields, i . e . aeromagnc

tic map at 80 m ground clearance and airborne gammaspectro

metric maps of potassium, uranium and thorium concentrations 
(Gnojek and Janák, 1986) together with derived maps (e.g. map 
of analytical continuation of the magnetic field to the upper 
halfspace. Gnojek, and Mutlová, 1988) revealed several signifi

cant geophysical anomalies in the contact zone between the Ve

poric and Gemeric units. In the first place, the aeromagnetic 
indications have assumed the latest geological data by Bajanik 
et al. (1981) from the area in question. 

Accepting the interpretation of the geological structure by 
Bajanik et al. (1981), the anomalous magnetic zone between 
Lučenec and Lubeník has been interpreted as representing the 
extent of the Ochtiná Formation of the Dobšiná Group (Carbo

niferous) along the NW margin of the Gemeric unit. The belt is 
indicated by anomalous magnetic sources induced by metamor

phosed basic paleovolcanics in the NE portion of the area. Con

spicuous anomalies indicate the continuation of the Dobšiná 
Group about 20 km farther to SW where it is already covered 
by younger sediments in the Lučenec Basin. Apart from this 
continuous magnetic zone, three covered and a single outcrop

ping relic of anomalous magnetic rocks create remnants of for

merly larger Gemeric nappe. 
Especially the work by Bczák (1988) allowed up to date inter

pretation of geophysical data from the southern part of the Ve

poric unit. Micaschist and amphibolite of the Ostrá complex 
seem to be the most conspicuous sources of magnetic anomalies 
in the unit, unlike the Sinec phyllite. the Kráľova hoľa migmatite 
or Rimavica granitoids which are completely nonmagnetic. The 
aeromagnetic map also confirmed the definiton of huge Murári 
strikeslip fault by Bezák (1980) in the NE part of the area. On 
the other hand, this was impossible for the SW part of the area. 
Gammaspectrornetric data, namely the thorium and partly even 
potassium abundances, indicate the possibility to differentiate the 
vast Kráľova hoľa complex according to its lithogeochemical pattern. 

The latest information by Vozárová and Vozár (1988) on the 
dislocation and displacement to several kilometers distance of 
the tectonic contact zone between the Veporic and Gemeric 
units below the overburden of Miocene andesite volcanics has 
been confirmed together with the delimitation of a NS trending 
graben structure filled by andesite volcanoclastics attaining seve

ral hundreds of meters thickness. 


