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Metamorfní záznam veporika jako klíþ k rekonstrukci kĜídové
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V

v rozmezí 6 – 11 kbar a 540 – 620 °C, zatímco v ortorulách centrální þásti veporika jsou odhady o nČco
nižší v rozmezí 5 – 8 kbar a 430 – 480 °C. Zajímavá
je rovnČž variace v dP/dT gradientu dokumentovaných PT drah pro rĤzné vzorky s hloubkou. Zatímco
horniny z menších hloubek vykazují vyšší dP/dT gradient hloubČji položené horniny vykazují nižší dP/dT
gradient. Výše popsaný metamorfní záznam je asociován se vznikem subhorizonální mylonitové foliace
a východo-západní lineace orientované paralelnČ
s osou orogenu. Na základČ termálního modelu vysvČtlujeme pozorovaný tektono-metamorfní záznam
jako výsledek procesu duktilního roztékání veporské
kĤry bČhem nasouvaní gemerské jednotky.
Regionální variace v metamorfním záznamu napĜíþ veporskou jenotkou jsou ve velmi dobré shodČ
s prĤbČhem vrásových struktur velkého mČĜítka, které
vnikají v dĤsledku podsouvání tatro-fatrického fundamentu pod veporskou jednotku. BČhem tohoto
vrásnČní rovnČž dochází ke vzniku subvertikálních
kliváží, které lokálnČ obsahují paragonit. Výskyt vysokotlaké slídy v tČchto strukturách dokumentuje, že
k vrásnČní mylonitové foliace dochází již v maximálních dosažených PT podmínkách. Vzhledem k tomu,
že v antiformách vrás korového mČĜítka se obvykle
vyskytují výše metamorfované horniny, interpretujeme toto vrásnČní jako pĜíþinu alespoĖ þásteþné heterogenní exhumace veporského fundamentu.

eporská jednotka tvoĜená pĜedalpinským fundamentem a pozdnČ paleozoickým až mesozoickým obalem je jednou ze tĜí jádrových jednotek
zapracovaných do alpinské orogenní struktury Centrálních Západních Karpat. Ze seismického profilu
2T (Tomek, 1993) je patrné, že tato struktura skládající se z, od podloží do nadloží a od severu k jihu,
tatranské jednotky, veporské jednotky a gemerské
jednotky, vykazuje geometrii orogenního klínu.
Z pĜedchozích studií míry alpinské metamorfózy
shodnČ vyplývá, že oproti tatranské a gemerské jednotce, zaznamenává veporská jednotka zdaleka nejvyšší metamorfní podmínky dosahující až 11 kbar
a 620 °C (Vrána 1964; Janák et al., 2001; JeĜábek et
al., 2008). V této práci se zamČĜujeme na identifikaci alpinského metamorfního záznamu spjatého
s rĤznými deformaþními stavbami a na evaluaci regionálních rozdílĤ v metamorfóze napĜíþ veporskou
jednotkou.
Detailní petrografie vybraných vzorkĤ ortorul
a metapelitĤ veporika ukazuje na pĜítomnost alpinských granátĤ s prográdní zonalitou, která byla kvantifikována pomocí termodynamického modelování
v programu Perple_X (Connolly, 2005). Ve všech
analyzovaných vzorcích zaznamenává prográdní zonalita granátu v modelovaných PT Ĝezech nárĤst tlaku
a teploty až o 2 kbary a 60 °C. V metapelitech se odhady podmínek alpinské metamorfózy pohybují
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