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1. ÚVOD

Pohorelská línia je významný tektonický fenomén v stavbe 
Západných Karpát. Defi novaná bola Zoubkom (1957) ako tek-
tonická línia oddeľujúca pásmo Krakľovej a pásmo Kráľovej hole 
v rámci tektonického rozdelenia „veporíd“. Pohorelskú líniu po-
važoval za topografi cký priemet strmého severovergentného 
násunu kráľovohoľského pásma na pásmo krakľovské. Klinec 
(1966) v rámci príkrovovej stavby kryštalinika veporíd chápal 
pohorelskú líniu ako mladší, t.j. popríkrovový zlom. Klinec 
(1971) ju neskôr považoval za súčasť tzv. rimavskej poruchy, 
ktorá reprezentovala plochu nasunutia kráľovohoľského kom-
plexu na hronský komplex. Podobné stanovisko na charakter 
pohorelskej línie zastávali aj Krist & Siegl (1971).

Nový prístup k tektonickému významu pohorelskej línie 
sa objavil po defi novaní hlavných faciálnych a litostratigrafi c-
kých rozdielov medzi vrchnopaleozoickými a mezozoickými 
sedimentárnymi obalmi severne a južne od pohorelskej línie 
(Andrusov et al., 1973; Vozárová & Vozár, 1988), čo v koneč-
nom dôsledku viedlo k rozdeleniu veporika na severné a juž-
né (Andrusov & Samuel, 1983; Biely et al., 1996; Bezák et al., 
2004). Rozdiely v delení veporika na severné a južné veporikum 
vyplývajú z rozdielneho stratigrafi ckého rozsahu sedimentov 
mladšieho paleozoika (vrchný karbón – perm) v obalovej sek-
vencii južného veporika, na rozdiel od permského veku oba-
lových klastík v severnom veporiku. Podobne rozdielna je aj 
litostratigrafi a sedimentov mezozoika obalových sekvencií. 
V severnej časti veporika (severnom veporiku) je mezozoická 
obalová sekvencia tvorená jednotkou Veľkého boku v stratigra-
fi ckom rozsahu spodný trias až alb, ktorá je svojím faciálnym 
charakterom veľmi blízka zliechovskej faciálnej sekvencii fat-
rika. V južnom veporiku je mezozoická časť obalovej sekvencie 

reprezentovaná federátskou skupinou v stratigrafi ckom rozsahu 
spodný až vrchný trias, ktorá je na rozdiel od jednotky Veľkého 
boku charakteristická chýbaním súvrstvia karpatského keupe-
ru a prítomnosťou tmavých rohovcových vápencov s tmavými 
bridlicami a pieskovcami v karne (Straka, 1981).

Okrem spomenutých rozdielov v litostratigrafi i obalových 
horninových komplexov, pohorelská línia limituje rozšíre-
nie tektonických jednotiek gemerika, meliatika, turnaika, 
(vernárika) a silicika na juhu, od tektonických jednotiek fat-
rika (Veľkého Boku) a hronika na sever od pohorelskej línie. 
Výnimku tvorí komplikovaná stavba mezozoických komple-
xov medzi Ľubietovou a Ponikami (Polák et al., 2003; Olšavský, 
2004). Horninové komplexy severného a južného veporika sa 
zároveň vyznačujú rozdielnym stupňom alpínskej metamorfózy 
(Korikovskij et al., 1997). Takáto konfi gurácia jednotiek nasto-
ľuje otázku, či severné a južné veporikum patria k jednej tekto-
nickej jednotke (Putiš, 1991; Biely et al., 1996). Tektonickým 
postihnutím a deformačnou analýzou v priebehu pohorelskej 
línie sa zaoberali Hók & Hraško (1990), Madarás et al. (1994) 
a Madarás & Putiš (2001), ktorí v odkrytom úseku defi novali 
ľavostranný posun.

Priebeh pohorelskej línie je dobre sledovateľný od oblasti 
východných svahov Kráľovej hole a širšej oblasti Vernára na 
sv. (cf. Mello et al., 2000; Madarás & Ivanička, 2001) až po jej 
ponorenie sa pod neovulkanické komplexy Poľany na jz. (Maheľ 
et al., 1964; Hók & Hraško, 1990). Jej pokračovaním v podloží 
stredoslovenských neovulkanitov sa zaoberal Hók (2006).
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2. PRINCÍPY LOK ALIZOVANIA POHORELSKEJ 
LÍNIE V OBLASTI STREDOSLOVENSKÝCH 
NEOVULK ANITOV

Lokalizovanie pozície pohorelskej línie vychádza zo zistenej 
skutočnosti, že predstavuje deliaci tektonický element medzi 
severným a južným veporikom, pričom rozdiely medzi spome-
nutými tektonickými jednotkami sú diktované predovšetkým 
litostratigrafi ckým a faciálnym obsahom vrchnopaleozoických 
a mezozoických horninových sukcesií. Zároveň limituje a sepa-
ruje výskyty tektonických jednotiek gemerika, meliatika a silici-
ka na juhovýchode od tektonických jednotiek fatrika a hronika 
na severozápade. Prvotnou fázou pri lokalizovaní priebehu po-
horelskej línie v oblastiach zakrytých horninovými komplexmi 
stredoslovenských neovulkanitov bola dôsledná excerpcia ar-
chivovaných a publikovaných údajov, ktoré sa zaoberali stavbou 
predkenozoického podložia. V danom prípade bolo nevyhnutné 
zohľadniť aj práce, ktoré mohli poskytnúť regionálny pohľad na 
rozmiestnenie, charakter a hlavne pokračovanie tektonických 
jednotiek do podložia neovulkanitov. S výnimkou čiastkových 
prác venovaných konkrétnym problémom, ktoré sú citované 
v nasledujúcom texte to boli hlavne syntetizujúce práce Fusán 
et al. (1969, 1971, 1987), Konečný et al. (1978, 1988) a Kilényi 
& Šefara (1989). Mimoriadnym prínosom bola sumarizujúca 
práca zaoberajúca sa vrtnými prácami, ktoré zastihli predke-
nozoické podložie obsahujúca citácie pôvodných zdrojov infor-
mácií (Biela, 1978) a nevyhnutná revízia zachovaných vrtných 
jadier. Pri interpretovaní tektonických jednotiek v podloží neo-
vulkanitov boli povrchové výskyty predkenozoických hornino-
vých komplexov extrapolované do podložia vulkanických, vul-
kanosedimentárnych a sedimentárnych komplexov kenozoika, 
pričom bola zohľadnená priestorová distribúcia predkenozoic-
kých komplexov na povrchu, výsledky vrtných prác a dostupné 
geofyzikálne údaje.

3. INTERPRETÁCIA POHORELSKEJ LÍNIE 
V PODLOŽÍ STREDOSLOVENSKÝCH 
NEOVULK ANITOV

Povrchovú informáciu o litologickom charaktere a tektonickom 
zaradení horninových typov pozdĺž pohorelskej línie je možné 
čerpať z oblasti východného ohraničenia stredoslovenských 
neovulkanitov a v obmedzenej miere z „ostrovov“ predkeno-
zoického podložia obnažených spod prevažne neogénnych 
horninových komplexov. Východne resp. juhovýchodne od 
okraja stredoslovenských neovulkanitov v oblasti Lučenskej 
a Rimavskej kotliny vystupujú na povrch horniny patriace via-
cerým tektonickým jednotkám vnútorných Západných Karpát 
(gemerikum, meliatikum, turnaikum a silicikum; cf. Vass et al., 
2007). Tieto litotektonické horninové komplexy však neprekra-
čujú zlomové rozhranie strhársko-trenčskej prepadliny smeru 
SZ-JV.

Severne od Lučenskej kotliny pri východnom okraji zakrytom 
neovulkanickými horninovými komplexami vystupujú horni-
nové sekvencie kryštalinika veporika, zastúpené granitoidný-
mi horninami a kryštalickými bridlicami opísané aj z xenolitov 

v neovulkanitoch Javoria (Kollárová & Hraško, 2009). Okrem 
kryštalinických hornín sa v širšej oblasti Tuhára vyskytujú hor-
niny mladšieho paleozoika a mezozoika tektonicky patriace 
obalovej sekvencii južného veporika. Súvrstvia paleozoického 
veku sú zahrnuté pod samostatnou litostratigrafi ckou jednotkou 
revúckej skupiny (Vozárová & Vozár, 1982; Vozárová & Vozár 
in Vass & Elečko, 1992). Mezozoické súvrstvia boli zaradené do 
tuhárskeho vývoja federátskej obalovej sekvencie (Plašienka, 
1983; Straka & Vozár in Vass & Elečko, 1992). Nad horninami 
federátskej obalovej sekvencie sa v denudačných reliktoch vy-
skytujú horniny mladšieho paleozoika gemerika (cf. Vass et al., 
1992). Horniny kryštalinika a mladšieho paleozoika južného ve-
porika boli s najväčšou pravdepodobnosťou zastihnuté aj vrtmi 
GK-7 (Konečný, 1972) a vrtmi M-87; 107 a 110 (Gašparik et al., 
1966), severozápadne a západne od Tuhára (Obr. 1).

Federátska obalová sekvencia v kompletnom litostratigra-
fi ckom vývoji pozostáva prevažne z karbonatických hornín, 
ktorých stratigrafi cký rozsah nie je uspokojivo doriešený. 
Doposiaľ najúplnejšie je federátska jednotka opísaná z oblas-
ti Dobšinského potoka na z. od Dobšinej (cf. Bajaník et al., 
1981). Spomenuté územie sa nachádza mimo mapy zobrazenej 
na obr. 1. Litostratigrafi cký sled začína sedimentmi karbónu 
a permu, ktoré sú začlenené do revúckej skupiny. Litologicky je 
to súbor fylitov, fylitických bridlíc, metapieskovcov, drob, arkóz, 
metabazaltových a metaryolitových tufov a tufi tov. Sedimenty 
karbónu sa však vyskytujú len v oblasti Dobšinského potoka 
a na severovýchodných svahoch Nízkych Tatier. V širšom re-
gióne predmetnej oblasti sa vyskytujú len sedimenty permu, 
ktoré sú zastúpené predovšetkým svetlými arkózami, drobami 
a bridlicami. Spodný trias reprezentujú kremence, pestré brid-
lice, evapority a slienité vápence. Najúplnejšie bol horninový 
komplex spodného triasu zastihnutý a opísaný vo vrte G-37, kto-
rý bol situovaný sz. od Dobšinej (Chmelík, 1961). Karbonatické 
sedimenty (Madarás in Mello et al., 2000) začínajú obyčajne po-
merne hrubým súborom rauvakov, nad ktorými nasledujú ma-
sívne tmavé vápence často tektonicky a metamorfne postihnuté 
do tej miery, že sú zmenené na tmavé bridlice tzv. vápnité fylity 
(Vrána, 1966). Všeobecne je tento horninový súbor považovaný 
za strednotriasový (anis). Nad spomenutými vápencami a brid-
licami vystupujú svetlé, kryštalické doskovité až masívne vápen-
ce (anis-ladin). Nasledujú tmavé až čierne doskovité vápence 
vo vyšších polohách s rohovcami a prevahou čiernych bridlíc 
často piesčitých. Z tohto súboru hornín je aj jediný biostrati-
grafi cký nález, ktorý ho na základe výskytu konodontov datuje 
do karnu (Straka, 1981). Nad tmavými vápencami a bridlicami 
sa vyskytuje pomerne hrubý súbor masívnych sivých dolomi-
tov s telesami svetlých slienitých vápencov, ktorý je vzhľadom 
k pozícii vo vrstevnom slede považovaný za ekvivalent hlavného 
dolomitu (norik). V oblasti Tuhára a Divína vystupuje podobný 
horninový súbor, ktorý na rozdiel od spomenutého obsahuje 
aj masívne pestré kryštalické vápence (tzv. tuhársky mramor) 
situované v podloží dolomitov (norik) a v nadloží čiernych vá-
pencov a bridlíc biostratigrafi cky datovaných do obdobia karnu 
(cf. Vass et al., 1992).

Okrem povrchových odkryvov pri východnom okraji stre-
doslovenských neovulkanitov je predkenozoické podložie ploš-
ne významne odkryté v oblasti hodrušsko-štiavnickej hráste 
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(Maheľ, 1986). Tu sa vyskytujú horninové sekvencie patriace 
tektonickým jednotkám severného veporika a hronika (Havrila 
in Konečný et al., 1998a). Severné veporikum je litostratigrafi c-
ky zastúpené hlavne karbonatickými sekvenciami v stratigra-
fi ckom rozsahu spodný trias až alb, ktoré patria veľkobockej 
obalovej sekvencii.

Hronikum je v tejto oblasti typické výrazným zastúpením 
hornín ipoltickej skupiny (Vozárová & Vozár, 1988; Konečný et 
al., 1998a). Povrchové výskyty hronika sú opísané aj západne od 
predmetného územia z oblasti tzv. levických ostrovov (Obr. 1), 
kde sú odkryté a prevŕtané karbonatické sekvencie stredného 
triasu a malužinského súvrstvia ipoltickej skupiny (vrt PKŠ-1, 
Gondovo; Vozár in Karolus et al., 1975), ktoré potvrdzujú prí-
slušnosť karbonátických sekvencií k hroniku (Havrila et al. in 
Nagy et al., 1998).

V rámci predmetnej oblasti stredoslovenských neovulkanitov 
je na viacerých miestach obnažené predkenozoické podložie 

v podobe tzv. „ostrovov predterciérneho podložia“. Z južnej 
oblasti skúmaného územia sú relevantné informácie len z vrtu 
ŠV-8 (Dolné Semerovce, Vass et al., 1981) a povrchových vý-
skytov (Turovce-Plášťovce), kde zastihnuté horninové kom-
plexy mladšieho paleozoika boli korelované s obalom južného 
veporika (Vozárová in Vass et al., 1981). Približne 5 km sz. od 
Ipeľského Predmostia v doline potoka Berinček a potoka Olvár 
sú obnažené kryštalické bridlice, ktoré petrografi cky zodpove-
dajú diaft oritom svorov, kremitých svorov s výskytmi amfi bo-
litov považovaných za súčasť kryštalinika veporika (Kováčik 
& Konečný, 2005). Vo vrtoch VV-1 a 5 (Vass et al., 1976) a PL-1; 
PU-2 (Lacko, 1960) boli zastihnuté len horniny kryštalinika 
veporika bez zjavnej príslušnosti k severnému alebo južnému 
veporiku. Zakrytý priebeh pohorelskej línie je preto nevyhnut-
né situovať západnejšie od vrtu ŠV-8 (Obr. 1).

V oblasti pliešovského ostrova bolo viacerými vrtmi zastih-
nuté predkenozoické podložie v zakrytom pokračovaní plie-

Obr. 1. Zjednodušená tektonická mapa s priebehom pohorelskej línie v oblastiach zakrytých kenozoickými vulkanitmi a sedimentmi s vyznače-
ním dôležitých vrtov, ktoré dosiahli predkenozoické podložie. (HŠ) hodrušsko-štiavnická hrásť; (L) levické mezozoické ostrovy; (TP) predkeno-
zoické podložie obnažené v oblasti Turovce – Plášťovce; (P) predkenozoické podložie obnažené v oblasti Pliešoviec.
Fig. 1. Simplifi ed tectonic map of the Pohorelská line course in the area covered with Cenozoic volcanosedimentary rocks and sediments showing the 

relevant boreholes, which reached the pre-Cenozoic basement. (HŠ) Hodruša – Štiavnica horst; (L) outcropped pre-Cenozoic rocks in Levice vicinity; (TP) 

outcropped pre-Cenozoic rocks in Turovce –  Plášťovce vicinity; (P) outcropped pre-Cenozoic rocks in Pliešovce vicinity.
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šovskej elevačnej štruktúry. Vrtom KJ-25 sz. od obce Sása boli 
v intervale 413-461,0 m prevŕtané tmavé bridličnaté vápence 
s polohami hnedých až čiernych bridlíc a hnedých silicitov, 
z ktorých bola získaná zle zachovaná fauna konodontov. Straka 
(in Konečný et al., 1985) opísal jedinca Gondolella cf. polygnathi-
formis (Budurov – Stefanov), ktorý poukazuje na karnský vek 
týchto hornín. Spoločne s litologickým charakterom hornín, 
ktoré boli zastihnuté vo vrte KJ-25 ako aj v ďalších vrtoch série 
KJ v tejto oblasti, je možné horninovú sukcesiu pliešovského 
ostrova korelovať s federátskou obalovou sekvenciou južného 
veporika (cf. Konečný et al., 1998b). Táto skutočnosť, hlavne 
však stratigrafi cké zaradenie súboru tmavých vápencov a bridlíc 
do vrchného triasu – karnu, nás vedie k prehodnoteniu tekto-
nického zaradenia hornín aj vo vrte GK-8 (Ostrá Lúka). V spo-
menutom vrte boli v intervale 1678,8 – 1955,6 m zastihnuté 
čierne jemnokryštalické celistvé vápence s preplástkami ílovi-
tých a piesčitých bridlíc, čierne vápence a dolomity s hľuzami 
čiernych rohovcov (Karolus et al., 1974; Polák, 1978). V nadloží 
tohto komplexu boli zastihnuté dolomity a v podloží postupne 
dolomity, vápence, pestré piesčité bridlice, kremence, sádrovce 
a arkózy. Litologický opis vrtu zodpovedá litostratigrafi ckému 
opisu federátskej obalovej sekvencie. Litologicky podobný 
horninový súbor bol zastihnutý aj vrtmi série KOV-33; 39; 40; 
41; 42 (Štiavnické Bane) na jz. okraji Banskej Štiavnice (Vozár 
in Burian et al., 1968) a vrtmi série VŠ-5; 8 (Banská Štiavnica, 
Dublan et al., 1969a; Dublan et al., 1969b). Naopak vo vrtoch 
UB-1 (Uhliská) a HDŠ-4 (Kopanice-Banište) vystupuje lito-
logicky kontrastný súbor hornín patriaci paleozoiku hronika, 
pričom vo vrte UB-1 je v podloží ipoltickej skupiny hronika 
zachytená horninová sekvencia patriaca karpatskému keuperu 
(Polák, 1975, 1978), t.j. horninová sekvencia nekorelovateľná 
s obalovou sekvenciou južného veporika. Táto horninová sek-
vencia patrí obalovej sekvencii Veľkého Boku, ktorá je známa aj 
z povrchových výskytov v oblasti hodrušsko-štiavnickej hraste 
(Havrila in Konečný et al., 1998a). Z uvedeného je zrejmé, že 
horninové sekvencie vystupujúce v podloží neovulkanických 
komplexov jv. od vrtov UB-1 (Polák, 1978) a HDŠ-4 (Rozložník 
et al., 1970) patria mezozoickej časti obalovej sekvencie južného 
veporika – federátskej skupine.

Z pohľadu riešenej problematiky je dôležitá interpretácia stra-
tigrafi ckej, a tým aj tektonickej pozície horninových komplexov 
predkenozoického podložia vo vrtoch GK-1; 4; 10. Vo vrte GK-1 
vystupujú v podloží vulkanosedimentárneho komplexu (621 m) 
sivé až tmavosivé tektonicky postihnuté (bridličnaté) vápence. 
Bridličnatosť je orientovaná vertikálne (paralelne s osou vrtu). 
Vápence sú kryštalické (metamorfované) s kolísavou ílovitou 
prímesou a  tenkými vrstvami 0,2 – 1 cm vápnitých bridlíc 
(Kuthan, 1965). V danom prípade je problematické vyjadriť sa 
k stratigrafi ckej ako aj tektonickej príslušnosti opísaných hor-
nín. Najpravdepodobnejšie by mohli reprezentovať strednotria-
sové vápence. Komplex tmavosivých bridličnatých vápencov 
s tenkými vrstvami vápnitých bridlíc nápadne pripomínajú tzv. 
vápnité fylity opísané Vránom (1966). Tento horninový typ sa 
vyskytuje v tmavých vápencoch stredného triasu federátskej 
obalovej sekvencie. Na základe uvedeného predpokladu môže-
me predpokladať, že vápence vo vrte GK-1 stratigrafi cky patria 
strednému triasu. Celková hrúbka prevŕtaných sedimentov 

predkenozoického podložia vo vrte GK-1 je 127 m. V danom 
prípade je treba vziať do úvahy, že sa jedná o nepravú hrúbku 
sedimentov, keďže bridličnatosť je paralelná s osou vrtu.

Jednotlivé litostratigrafi cké rozhrania vo vrte GK-4 sú 
uvádzané nejednoznačne. Biela (1978) považuje rozhranie 
v hĺbke 987,8 m za bázu sedimentov neogénu. Marková et al. 
(1972) považuje za rozhranie sedimentov neogénu a paleo-
génu (eocénu) hĺbku 1154,4 m. Toto rozhranie je potvrdené 
palynologickými analýzami. Marková et al. (l.c.) ako aj Polák 
(1978) predpokladajú, že sedimenty paleogénu pokračujú až 
do hĺbky cca 1600  m. Najvýraznejšie litologické rozhranie 
v danom komplexe sa nachádza v hĺbke 1612,5 m (Konečný 
et al., 1970). Predpokladáme, že rozhranie medzi sedimentmi 
eocénu a vrchnej kriedy až paleocénu sa nachádza práve v tejto 
hĺbke (1612,5 m). Od litologicky výrazného rozhrania v hĺbke 
1612,5 m až do hĺbky 1712,7 m nasleduje komplex pestrých 
konglomerátov s  vložkami pestrých (fi alových, červených) 
bridlíc. Z  hĺbky 1632,0  m je palynologicky indikovaný vek 
vrchná krieda až spodný paleogén (Marková et al., 1972). Od 
hĺbky 1712,7 m až do konečnej hĺbky vrtu 2018,0 m nasleduje 
znovu ostré litologické rozhranie s monotónnym horninovým 
komplexom sivých dolomitov, ktoré sú stratigrafi cky zarade-
né do stredného resp. vrchného triasu (Polák, 1978). V hĺbke 
2012,8 m (Marková et al., 1972) sú v dolomitoch prítomné vlož-
ky sivozelených dolomitov s anomálnym obsahom terigénneho 
kremeňa (40 – 45 %). Podľa nášho názoru by anomálne obsahy 
kremeňa mohli signalizovať prechod do sedimentov spodného 
triasu. Polák (1978) považuje horninový súbor dolomitov za 
súčasť tektonickej jednotky silicika. Avšak litofaciálny charakter 
(hlavne prítomnosť terigénneho kremeňa) a hrúbka dolomitov 
opísaných z vrtu GK-4 (Marková et al., 1972) nezodpovedá li-
tofaciálnym charakteristikám dolomitov z tektonickej jednotky 
silicika. V sedimentoch eocénu (1154,4 – 1612,5m), ktoré sú 
tvorené redepozitmi brekciovitých dolomitov boli z bloku bie-
leho slienitého vápenca z hĺbky 1339,9 m identifi kované fora-
minifery Semiinvoluta carpathica nov. spec. Salaj , Arenovidalina 
sp., ktoré signalizujú norik resp. najvyšší trias (Polák, 1978). 
Vložky sivých dolomitických slieňovcov a vápencov v dolomi-
toch, ktoré tvoria najvyššiu časť vrstevného sledu (vrchný karn – 
norik) federátskej jednotky v oblasti Tuhára uvádza aj Plašienka 
(1983) resp. Plašienka (1985 in Maheľ, 1986 str. 144). Na zákla-
de uvedených argumentov sa prikláňame k názoru, že vo vrte 
GK-4 boli zastihnuté horniny federátskej jednotky. Zároveň je 
možno s veľkou mierou pravdepodobnosti konštatovať, že vo 
vrtoch GK-1; 4 a 10 boli v podloží miocénnych vulkanosedi-
mentárnych sekvencií, sedimentov paleogénu a vrchnej kriedy 
zastihnuté horniny tektonickej jednotky južného veporika, t.j. 
federátska obalová sekvencia.

Vo vrte GK-10 bol v hĺbke 471,5 m zastihnutý komplex sedi-
mentov litologicky obsahujúci pestré ílovito-slienité sericitické 
bridlice a evapority a sivobiele bridličnaté vápence. Z vápencov 
bola získaná mikrofauna Meandrospira iulia (Tremoli – Silva) 
a  Meandrospira pusilla (Ho) poukazujúca na spodný trias 
(Karolus et al., 1970). V nadloží spomenutého komplexu boli 
prevŕtané sivé dolomity (471,5 – 476 m), ktoré je možno po-
važovať za sedimenty stredného triasu. Litologicky podobný 
komplex spodnotriasových sedimentov (bez biostratigrafi ckých 
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dôkazov) s prevahou pestrých bridlíc, kremencov a evaporitov 
s vložkami svetlých slienitých vápencov bol dokumentovaný vo 
vrte G-37, ktorý bol realizovaný v oblasti Dobšinského potoka 
vo federátskej obalovej sekvencii (Chmelík, 1961). Z uvede-
ných údajov vyplýva, že vo vrte GK-10 boli zastihnuté dolomity 
stredného triasu a sekvencia hornín spodného triasu o celkovej 
hrúbke 585,5 m, pričom na sedimenty spodného triasu pripadá 
cca 580 m hrúbky. Uvedený údaj predstavuje prípad extrém-
ne hrubého horninového komplexu spodného triasu, ktorý 
okrem oblasti západne od Tisovca v doline Klenovskej Rimavy 
a Furmanca nebol na povrchu a ani vo vrtných prácach z daného 
územia a z danej tektonickej jednotky zdokumentovaný.

3. ZÁVER

Na základe reinterpretácie litostratigrafi ckého obsahu vrtných 
prác je možno pokračovanie pohorelskej línie v zakrytom pod-
loží stredoslovenských neovulkanitov situovať severne od vrtu 
GK-8 (Ostrá Lúka) a južne od vrtu FŽB-1 (Forgáč et al., 1979; 
Obr. 1). V širšej oblasti južnej časti Banskej Štiavnice je mož-
no jej pokračovanie sledovať medzi vrtmi série KOV (Vozár 
in Burian et al., 1968) a vrtmi UB-1 (Polák, 1978) a HDŠ-4 
(Rozložník et al., 1970). V tejto oblasti zrejme koinciduje s ke-
nozoickými zlomami, ktoré na jv. ohraničujú hodrušsko-štiav-
nickú hrasť. Priebeh pohorelskej línie sa od oblasti Banskej 
Štiavnice prudko stáča smerom na juh. Pokračovanie je iden-
tifi kovateľné medzi východným okrajom výskytov súvrství 
paleozoika a mezozoika hronika v oblasti „levických ostrovov“ 
(Havrila et al. in Nagy et al., 1998) a vrtom GK-10 (Karolus et 
al., 1970). Interpretácia južnejším smerom je nateraz čisto hy-
potetická. Jediným argumentom sú údaje z vrtu ŠV-8 (Vozárová 
in Vass et al., 1981) a povrchových výskytov v oblasti Turovce-
Plášťovce. Priebeh pohorelskej línie v predkenozoickom podloží 
je možno situovať západnejšie od vrtu ŠV-8 (Obr. 1).

Poďakovanie: Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výsku-
mu a vývoja prostredníctvom fi nančnej podpory č. APVV-0279-07 a gran-
tom VEGA č. 1/0587/11 „Tektonická interakcia kryštalinika a sedimentov 
obalu tatrika Západných Karpát“.
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Summary: The Pohorelá line (PL) is an important tectonic phenomenon 

in the structure of the Western Carpathians. The PL is oriented gener-

ally in NE-SW direction and divides the Veporic pre-Cenozoic basement 

into two diff erent lithotectonic subunits – the Southern Veporicum and 

the Northern Veporicum. The main diff erences between them are in 

lithostratigraphy, tectonic position, and metamorphism. The indi-

vidual tectonic units are considered taking into account these aspects 

(e.g. Putiš, 1991; Biely et al., 1996). The PL also separates extension of 

the Gemericum, Meliaticum and Silicum tectonic units northward as 

well as the occurrences of the Fatricum and the most likely Hronicum 

tectonic units southward. The continuation of the PL towards to SW is 

covered with volcanosedimentary rock complexes belonging to the 

Central Slovakian Volcanic Field (CSVF). Reinterpretation of the stra-

tigraphy and lithofacial content of the deep boreholes allowed locat-

ing the PL continuation towards the SW (Fig. 1). In the area of Banská 

Štiavnica, the PL course could be identifi ed between KOV boreholes 

series (Vozár in Burian et al., 1968) and UB-1 (Polák, 1978) as well as 

HDŠ-4 (Rozložník et al., 1970) boreholes. The PL course from the area 

of Banská Štiavnica turns sharply southward. A continuation is again 

identifi able between the eastern part of the occurrence of Paleozoic 

and Mesozoic rock sequences of the Hronicum situated eastward from 

Levice (Havrila et al. in Nagy et al., 1998) and GK-10 borehole (Karolus 

et al., 1970). The continuation of the PL further to the south can be lo-

cated west of the borehole ŠV-8 (Vozárová in Vass et al., 1981; Fig. 1).

interpretácia pohorelskej línie v podloží stredoslovenských neovulkanitov (západné karpaty)


