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eporská jednotka tvo ená p edalpinským fun-
damentem a pozdn  paleozoickým až mesozo-

ickým obalem je jednou ze t í jádrových jednotek 
zapracovaných do alpinské orogenní struktury Cent-
rálních Západních Karpat. Ze seismického profilu 
2T (Tomek, 1993) je patrné, že tato struktura sklá-
dající se z, od podloží do nadloží a od severu k jihu, 
tatranské jednotky, veporské jednotky a gemerské 
jednotky, vykazuje geometrii orogenního klínu. 
Z p edchozích studií míry alpinské metamorfózy 
shodn  vyplývá, že oproti tatranské a gemerské jed-
notce, zaznamenává veporská jednotka zdaleka nej-
vyšší metamorfní podmínky dosahující až 11 kbar        
a 620 °C (Vrána 1964; Janák et al., 2001; Je ábek et
al., 2008). V této práci se zam ujeme na  identifi-
kaci alpinského metamorfního záznamu spjatého 
s r znými deforma ními stavbami a na evaluaci re-
gionálních rozdíl  v metamorfóze nap í  veporskou 
jednotkou.  

Detailní petrografie vybraných vzork  ortorul          
a metapelit  veporika ukazuje na p ítomnost alpin-
ských granát  s prográdní zonalitou, která byla kvan-
tifikována pomocí termodynamického modelování 
v programu Perple_X (Connolly, 2005). Ve všech 
analyzovaných vzorcích zaznamenává prográdní zo-
nalita granátu v modelovaných PT ezech nár st tlaku 
a teploty až o 2 kbary a 60 °C. V metapelitech se od-
hady podmínek alpinské metamorfózy pohybují 

v rozmezí 6 – 11 kbar a 540 – 620 °C, zatímco v or-
torulách centrální ásti veporika jsou odhady o n co
nižší v rozmezí 5 – 8 kbar a 430 – 480 °C. Zajímavá 
je rovn ž variace v dP/dT gradientu dokumentova-
ných PT drah pro r zné vzorky s hloubkou. Zatímco 
horniny z menších hloubek vykazují vyšší dP/dT gra-
dient hloub ji položené horniny vykazují nižší dP/dT 
gradient. Výše popsaný metamorfní záznam je asoci-
ován se vznikem subhorizonální mylonitové foliace   
a východo-západní lineace orientované paraleln
s osou orogenu. Na základ  termálního modelu vy-
sv tlujeme pozorovaný tektono-metamorfní záznam 
jako výsledek procesu duktilního roztékání veporské 
k ry b hem nasouvaní gemerské jednotky. 

Regionální variace v metamorfním záznamu na-
p í  veporskou jenotkou jsou ve velmi dobré shod
s pr b hem vrásových struktur velkého m ítka, které 
vnikají v d sledku podsouvání tatro-fatrického fun-
damentu pod veporskou jednotku. B hem tohoto 
vrásn ní rovn ž dochází ke vzniku subvertikálních 
kliváží, které lokáln  obsahují paragonit. Výskyt vy-
sokotlaké slídy v t chto strukturách dokumentuje, že 
k vrásn ní mylonitové foliace dochází již v maximál-
ních dosažených PT podmínkách. Vzhledem k tomu, 
že v antiformách vrás korového m ítka se obvykle 
vyskytují výše metamorfované horniny, interpretuje-
me toto vrásn ní jako p í inu alespo áste né hete-
rogenní exhumace veporského fundamentu. 
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