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ÚVOD 
Geologická stavba územia vnútorných Západných Karpát, na juh od ľubenícko-

margecianskej línie, je zložitá a litologicky pestrá. Je to výsledok komplikovanej 
geologickej evolúcie, v ktorej hral významnú úlohu Meliatsky oceán. Relikty kôry 
oceánskeho bazénu a jeho sedimentárnej výplne boli premiešané s jednotkami ktoré 
budovali okrajové časti platní vymedzujúcich Meliatsky oceán (Ivan, 2002, 2007). 
Príkrov Bôrky je tektonická jednotka vnútorných Západných Karpát, ktorá je 
považovaná za súčasť meliatika (Mello et al., 1997; 1998). V tejto práci predkladáme 
petrografickú charakteristiku metasedimentov príkrovu Bôrky, ktoré boli doteraz na 
okraji záujmu a neboli systematicky skúmané (Faryad, 1995). 

 
LITOLOGY OF THE BÔRKA NAPPE BETWEEN HONCE AND ŠTÍTNIK VILLAGES – METASEDIMENTARY ROCKS 
Abstract: Field and petrography study of the metasedimentary rocks of the Bôrka Nappe between Honce and Štítnik villages 
confirm occuring variegated association of the oceanic metasedimentary rocks: metasiltstone, sericite phylites with paragonite 
relics, albite phylites, chloritoide phylites, HP/LT metamorphosed radiolarites, metasilicites with phosphate mineralisation, and 
metasilicites with basalt volcanoclastics. Preserved relics indicate that all of these rocks underwent of LT/HP stage of 
metamorphism overprinted by minerals retrogression under greenschist facies conditions. 
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GEOLOGICKÁ STAVBA A LITOLÓGIA 

Ako príkrov Bôrky sa označuje komplex hornín staropaleozoického(?) až mezozoického veku, ktorých hlavným 
spoločným znakom je vysokotlakovo-nízkoteplotná (HP/LT) metamorfóza. Príkrov Bôrky (Obr. 1) je považovaný za 
zachovalý relikt akrečnej prizmy spojenej so subdukciou triasovo-jurského Meliatského oceánu a členil sa na tri 
litostratigrafické jednotky (Mello et al., 1997): (1) jasovské súvrstvie, (2) bučinské súvrstvie a (3) hačavskú sekvenciu, 
ktorá sa z väčšej časti prekrýva so starším termínom dúbravské súvrstvie. Prvé dve jednotky sú budované prevažne 
metamorfovanými klastickými (psefiticko-psamitickými) sedimentami a acídnymi vulkanoklastikami pravdepodobne 
permského veku. Hačavská sekvencia mezozoického veku je tvorená pelitickými a karbonatickými sedimentami ako 
aj metamorfovanými bázickými magmatickými horninami, ktoré sú dosiaľ prevažne označované ako metabazalty a 
glaukofanity (Mello et al., 1997). Posledne boli v príkrove Bôrky vyčlenené nasledovné formácie (Ivan, 2007): (1) 

nižnoslanská, (2) jasovská, (3) 
bučinská, (4) hačavská, (5) 
kobeliarovská a (6) steinbergská.  

 

 
Nižnoslanská formácia tvorí 

prevažnú časť príkrovu Bôrky v území medzi obcami Petrovo a Nižná Slaná na severe a Štítnik a Honce na juhu. 
Litologicky predstavuje nižnoslanská formácia vulkano-sedimentárny komplex s lokálne zachovalým stratigrafickým 
sledom (Ivan, 1999). V tomto komplexe prevládajú sedimentárne horniny, v ktorých sa striedajú lamíny hornín 
s primárne variabilným obsahom ílovitej, organogénnej a bázickej vulkanoklastickej zložky. Najstaršia 
identifikovateľná metamorfná premena bola vo fácii epidotických amfibolitov, na ktorú je naložená mladšia premena 
vo fácii modrých bridlíc a prípadne aj najmladšia vo fácii zelených bridlíc. Nižnoslanská formácia vznikla v prostredí 
sedimentárneho bazéna priliehajúceho k magmatickému oblúku v zrelom vývojovom štádiu (Ivan 2007). Jej vek je 
zrejme staropaleozoický. Možno tak usudzovať na základe veku reliktných metamorfných sľúd z hornín tejto 
formácie, ktorý bol určený na viac ako 375 Ma (Ar-Ar metóda, Faryad & Henjes-Kunst, 1997). Údaje o veku 

Obr. 1: Rozšírenie príkrovu Bôrky 
v oblasti vnútorných Západných 
Karpát (Ivan, 2007). 
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naloženej vysokotlakej fáze dosiaľ chýbajú, no nie je zatiaľ dôvod k pochybnostiam o jej izochrónnosti s 
metamorfózou mezozoických oceánskych hornín (152-155 Ma, Faryad & Henjes-Kunst, 1997). 
Hačavská formácia vystupuje medzi Kobeliarovom a Dobšinou a pravdepodobne k nej patrí aj oblasť na JZ od obce 
Honce. Vo východnej časti tvorí táto formácia prevažnú časť príkrovu Bôrky. Litologicky je hačavská formácia 
pestrou jednotkou, ktorá zahrňuje rôzne typy bázických magmatických hornín, klastických sedimentárnych hornín a 
karbonátov. Hačavská formácia ako celok podľahla progresívnej subdukčnej metamorfóze s vrcholovým štádiom vo 
fácii modrých bridlíc (subfácia epidotických až granatických glaukofanitov), ktorá je s výnimkou matrixu melánže bez 
znakov retrogresie. Vek hornín tvoriacich olistolity melánže, ani vek samotnej melánže nie je dokázaný. Vrchná 
hranica je vymedzená vekom HP/LT štádia metamorfózy, ktorý tu bol stanovený na 152-155 Ma (Faryad & Henjes-
Kunst, 1997). 
Kobeliarovská formácia predstavuje komplex polymetamorfovaných bázických magmatických a sedimentárnych 
hornín, ktorý bol spolu s Ochtinskou Dúbravou v minulosti označený za oblasť typického vývoja dúbravských vrstiev 
(Fusán, 1959). Kobeliarovská formácia je litologicky skoro zhodná s hačavskou formáciou. Odlišný je metamorfný 
vývoj, pre ktorý je typická silná retrogresia vysokotlakovo-nízkoteplotných pragenéz v podmienkach fácie zelených 
bridlíc. Kobeliarovská formácia svojou stavbou pripomína melánž, kde v metapelitickom matrixe sú rozmiestnené 
olistolity metabazitov a metakarbonátov. Metapelity kobeliarovskej formácie sú reprezentované pevažne sericitickými 
a sericiticko-chloritickými fylitmi. Metamorfné minerály HP/LT štádia sa nich nezachovali (Ivan, 2007). Vek 
kobeliarovskej formácie je pravdepodobne zhodný s hačavskou formáciou.  
Steinbergská formácia zahŕňa horniny, ktoré boli považované za súčasť dobšinskej resp. rakoveckej skupiny 
(Bajaník et al., 1983). Hlavnými litologickými členmi steinbergskej formácie sú petrograficky rôznorodé metabazalty, 
ktoré sa vyskytujú spolu s červenými a až červenosivými rádiolaritmi a tmavosivými bridlicami. Ako celok boli 
metamorfované HP/LT podmienkach a následne postihnuté retrogresiou v podmienkach fácie zelených bridlíc. Vek 
steinbergskej formácie a ani vek oboch metamorfných fáz nie je dokázaný, pravdepodobne je zhodný s vekom 
hačavskej formácie.  
Rudnícka formácia je tvorená polymetamorfovanými amfibolitmi a rulami, v ktorých sú okrem záznamu 
metamorfózy v podmienkach amfibolitovej fácie aj evidencie  naložených retrogresných metamorfných fáz, vrátane 
HP/LT štádia. Výskyty hornín tohoto typu južne od Rudníka opísal Faryad (1988, 1998). Analogické horniny zistil na 
východ od Štítnickej Maše aj Ivan.   

 
PETROGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA METASEDIMENTOV 

V petrografickej charakteristike podávame stručný prehľad základných horninových typov metasedimentov 
príkrovu Bôrky, ktoré sme odobrali počas terénneho výskumu v roku 2007 v území medzi obcou Honce a Štítnikom 
(hačavská) v rámci projektu APVV-0571-06 "Geochémia oceánskych sedimentov a synchrónnych vulkanitov z 
mezozoika Západných Karpát: využitie lantanoidov pre paleooceanografiu". 
Metaprachovce. Pre metaprachovce je typická lepidogranoblastická štruktúra. V minerálnom zložení sú zastúpené 
najmä albit, menej je zastúpený sericit a kremeň. Z akcesorických minerálov je typický turmalín. Metaprachovce sa 
často striedajú s polohami sericitických fylitov (Obr. 2, vzorka OS-07-110).Sericitické fylity s reliktami paragonitu sú 
zastúpené veľmi jemnolupenitými typmi, v ktorých prevláda sericitická matrix, často detailne zvrásnená (Obr. 3. 
vzorka OS-07-128b). Medzi hlavné minerály patrí sericit, kremeň a albit. Mikrosondou bol zistený paragonit, ktorý je 
intenzívne nahradzovaný muskovitom (sericitom). Často sú zachované prechodné typy svetlej sľudy medzi zložením 
muskovitu a paragonitu. V takýchto fylitoch sme zistili veľké porfyroblasty post-tektonických monazitov, ktoré sú v 
súčasnosti datované (Obr. 3. vzorka OS-07-128a). 
Albitické fylity sú jemnozrnné detailne laminované horniny, v ktorých sa striedajú sericitické a kremeň-albitické 
polohy. Albity sú jasne syntektonické (Obr. 2, vzorka OS-07-114). 
Chloritoidové bridlice sú veľmi jemnozrnné detailne zvrásnené horniny, s prevažne lepidoblastickou štruktúrou. Je 
pre ne charakteristická prítomnosť sin- a post-tektonických porfyroblastov chloritoidu (Obr. 2, vzorka OS-07-110), po 
ktorom sú už často prítomné iba pseudomorfózy minerálov fácie zelených bridlíc (nízkoteplotný biotit, chlorit, albit, 
Obr. 3, vzorka OS-07-109). 
Radiolarity sú intenzívne diagneticky a metamorfne prepracované. Prejavuje sa to tým, že sú po pôvodných 
radioláriách iba sporadicky zachované oválne prierezy (Obr. 2, vzorka OS-07-134D). Významným zistením je ale 
fakt, že aj v polohách radiolaritov je zachovaný indexový minerál HP/LT metamorfózy – glaukofán (Obr. 2, vzorka 
VVS-175R). 
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Obr. 2: Metasedimenty príkrovu Bôrky. Čísla zodpovedajú označeniu vzoriek v texte. 
 
Metasilicity s fosfátmi. Jemné polohy HP/LT metamorfovaných radiolaritov sa často striedajú s polohami 
metabazaltov (glaukofanitov) a s polohami tvorenými metasilicitom, glaukofánom a zhlukmi fosfátových minerálov 
(tmavé škvrny v svetlej matrix, Obr. 3, vzorka OS-07-119a). Spravidla takéto metasilicity bezprostredne susedia s 
tmavými polohami v ktorých prevládajú rudné minerály a s veľkou pravdepodobnosťou aj Mn epidot – piemontit (Obr. 
3, vzorka OS-07-119b).  
Metasilicity s prímesou bázického vulkanogénneho materiálu sú charakteristické granoblastickou matrix, v ktorej 
prevláda kremeň, no významne sú v nich často zastúpené aj modré opticky zonálne amfiboly (Obr. 3, vzorka OS-07-
120). V metasilicitoch sa často vyskytuje aj rudný pigment.  
Karbonáty. V skúmanej oblasti sú rozšíreným typom sedimentov. Prevažujú biele kryštalické vápence označované 
ako hončianske vápence. Mello et al. (1997) ich považovali za súčasť meliatskej formácie, no súčasne ich 
charakterizujú ako nerozoznateľné od ich analógov v príkrove Bôrky. Uvádzajú aj metamorfované tmavé vápence 
spolu so svetlými rohovcovitými vápencami, ktorých litostratigrafickú príslušnosť uvádzajú ako spornú. 

   
OS-07-119 a OS-07-119 b OS-07-120 

  
OS-07-109 OS-07-128 a OS-07-128 b 

Obr. 3: Metasedimenty príkrovu bôrky. Čísla zodpovedajú označeniu vzoriek v texte. 
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ZÁVERY 
Terénny a petrografický výskum metasedimentov príkrovu Bôrky medzi medzi Honcami a Štítnikom potvrdil, že 

sa tu vyskytuje pestrá asociácia pelagických metasedimentov. Z doteraz vyhodnoteného vzorkového materiálu sme 
identifikovali: metaprachovce, sericitické fylity s reliktami paragonitu, albitické fylity, chloritoidové bridlice, radiolarity, 
metasilicity s fosfátmi a metasilicity s prímesou bázického vulkanogénneho materiálu. Vo všetkých týchto typoch 
metasedimentov boli identifikované relikty HP/LT minerálov, ktoré sú často nahradzované paragenézou fácie 
zelených bridlíc. Znaky vysokotlakovej metamorfózy vo všetkých skúmaných horninách sú dôkazom, že nami 
skúmaná oblasť medzi kótami Psí chrbát (363) a Kopold (469) nie je súčasťou meliatskej formácie ako sa domnievali 
Mello et al. (1997), ale je ešte súčasťou príkrovu Bôrky. Pestrá litológia s mnohými spoločnými ako aj odlišnými 
znakmi je dobrým východiskovým materiálom pre aplikáciu geochemických metód pri riešení problematiky 
paleooceanografie meliatika. Významným nálezom je aj monazit, ktorého ďaľší podrobný výskum môže priniesť 
informácie o chronologickom vývoji tejto významnej tektonickej jednotky Západných Karpát. 
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