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Presented work is a contribution to the knowledge of morphostructural situation of the most
conserved Tertiary volcano in Slovakia - the Poľana Mts. We made use of several methods of
morphostructural analysis of relief when creating the resulting morphostructural map.
The Poľana Mts represent erosion-denudationally destroyed polygenic volcano, located in a
transitory morphostructural position between the uplifted Slovenské Rudohorie Mts and relatively subsiding Zvolenská kotlina Basin. It consists of two basic partial morphostructural units.
The first of them is a centrál depression considered by us a tectonic-erosional type of caldera.
Periphery of the volcano is the second unit. The best preserved volcanic morphostrucmre is
located in the Southern slope ofthe periphery, conserved by a multilayered armour of lava řlows.
In the northem margin of the morphostructure we identified tectonically conditioned
transformation of originally radially centrifugal valley and crest network into a parallel one. A
through-like valley of Hučava in the west periphery is detomined by a pronounced tectonic
disturbance.
Key words; morphostructural analysis of landforms, polygenous volcano, erosio-denudational
destruction of volcanic landforms, neotectonic movements
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UVOĎ
Prezentovaná práca je súčasťou projektu, ktorý je cielený na poznanie geomorfolo
gických pomerov pohoria Poľana, ktoré je zvyškom najzachovalejšej terciémej sopky na
Slovensku. Zavŕšením projektu by mala byť syntetická geomorfologická mapa Poľany v
mierke 1:50 000. Našu prácu možno chápať ako medziprodukt, ktorého cieľom j e objasne
nie čiastkového problému projektu - morfoštruktúmych pomerov daného územia. Zároveň
takto využívame možnosť verifikovať metódy morfoštruktúmej analýzy reliéfu na v poradí
už treťom geomorfologickom celku Západných Karpát.

VÝCHODISKOVÝ STAV POZNANIA
Už geológovia z čias Dionýza Štúra vedeh, že nad Detvou sa vypína vyhasnutá sopka.
Čulejší geologický výskum sa však na Poľane rozprúdil až pred polstoročím. Jeho prvá
etapa bola zavŕšená syntetizujúcou prácou J. Húsenicu (In L. Dublan 1981). Vulkanickú
formu autor nazval polygénriy m deštruovarým vulkánom. Zároveň sa stal prvým tvorcom
podrobnej geologickej mapy, ktorá znázorňovala geologickú stavbu centrálnej depresie. V
tomto období sa ku genéze vyslovil aj M. Kuthan (In E. Mazúr 1963). Podľa jeho dnes už
prekonaných názorov na pôvod formy sa Poľana vytvorila zo skupinového vulkánu,
vytvoreného veľkým počtom sopečných kužeľov, viazaných na rozsiahle pole sopečnej
činnosti.
V 50. a 60. rokoch nášho storočia sa o Poľanu začati zaujímať aj geomorfológovia ako
M Lukniš (1954), J. Dosedla (1954), J. Hromádka (In E. Mazúr 1963) a E. Mazúr (1963).
Všetci sa okrem iného vyjadrovali najmä k najdiskutovanejšej časti pohoria - ku genéze
centrálnej depresie. Zhodli sa v tom, že ju považujú za eróznu kaldem.
Najväčší vklad do poznania geologickej stavby Poľany prirtiesol L. Dublan. Niekoľko
ročné výskumné úsilie zavŕšil vo svojej kandidátskej práci (1981). Interpretujúc formu ako
polýgérmy vulkán nadväzuje na prácu J. Húsenicu. Podľa stupňa zachovania iniciálnych
vulkanických tvarov zaraďuje Poľanu k typu „Residual Mormtain Stage" v zmysle typizácie
D. Keara (In L. Dublan 1981). Hlavným prínosom práce L. Dublana je vytvorertie
geologickej mapy v utierke 1:25 000, ktorá bola neskôr využitá v generalizovanej podobe
v mape stredoslovenských neovulkartitov v utierke 1:100 000 (J. Lexa, V. Konečný et al.
1984). V oblasti Poľany L. Dublan rozlíšil základné titostratigrafické jednotky. Špecifiko
val jedrrottivé fázy vulkartickej aktivity, pričom vychádzal z výsledkov rádiometrických a
paleomagnetických datovaní a geofyzikálnych interpretácií vnútornej geologickej stavby
vulkartickej formy, ako aj predvulkartického podložia.
Geológiou Poľany sa zaobreati aj ďalšie, zväčša širšie koncipované práce. Patrí k ním
práca V. Konečného, J. Lexu a E. Planderovej (1983), ako aj práca M. Kalinčiaka, V.
Konečného a J. Lexu (1989). Pomocou biostratigrafie, titostratigrafie a rádiometrie vyčlertiti základné vy^^ojové fázy polygénneho vulkánu Poľany. V jeho stavbe rozlíšili dve
hlavné jednotky. Spodnú etáž tvorí formácia Šútovka, predstavujúca pochovanú a zdenudovanú časť sopky vrchnobádenskeho veku. Mladšia časť vulkánu Poľana, počnúc
Strelrtickou formáciou bola uvedenými autormi zaradená do spodného až stredného sarma
tu. K vekovému zaradeniu jednotlivých geologických jednotiek sú nasmerované práce G.
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P. Bagdasaqana, V. Konečného a E. Planderovej (1970), G. P. Bagdasaqana, L. Dublana,
V. Konečného a E. Planderovej (1977) a I. Repčoka (1981). Opierajú sa o výsledky
rádiometrických datovaní a v zásade sú v súlade s už citovanými prácami.
Pre analýzu morfoštruktúiy Poľany majú veľký význam dve práce geomorfológov.
Autorom prvej z nich je E. Mazúr (1982), ktoiý vulkanickú aktivitu Poľany spája s
križovaním dvoch významných tektonických línií. Jedna z nich, približne SJ smem, Izv.
Ľubietovská porucha prechádza na skúmané územie z Oravy od Hiadeľskej priehyby a
pokračuje smerom do Maďarska. Druhá poracha je pokračovaním Čertovickej zlomovej
línie. Má priebeh JZ-SV. Inú dôležitú tektonickú porachu identifikovali J. Kvitkovič a J.
Feranec (1986). Prebieha JZ-SV smerom, západne od masívu Poľarty cez Povraznícku
brázdu. Autori ju interpretujú ako hneáme rozhranie zodpovedajúce pomchám hlbinného
založenia.
V posledných rokoch sa z geomorfológov vracia k Poľane iba Ľ. Kohan (v tlači). Jeho
práca sa však viac venuje morfoskulptúre. Našej práci ešte predchádzala iná (J. Lacika In:
J. Jakál et al. 1992), ktorá interpretuje radarový záznam, veľmi názorne vyjadrajúci
geomorfologické črty Poľany. Zameraitie tejto práce je viac metodické.

METÓDY VÝSKUMU
Základné metodické princípy našej práce nadväzujú na staršie, ktoré sú viac-menej
zamerané na metodiku morfoštruktúmej analýzy reliéfu. Sú to práce J. Laciku (1989a,
1989b) a J. Jakála et al. (1990). Pre podmienky Poľany a príslušnú miericu výskumu sa
javilo ako vhodné použiť tieto metódy morfoštruktúmej analýzy:
a) analýzu textúry dolinovej a chrbtovej siete;
b) analýzu pozdĺžnych profilov dolín a chrbtov;
c) analýzu plochých foriem reliéfu;
d) spracovanie geologických poznatkov o území;
e) analýzu snímok DPZ (analýza radarového záznamu);
f) analýzu vybraných morfometrických parametrov reliéfir.
Výsledl^ uvedených čiastkových analýz poukázali na určité morfoštruktúme vlastnosti
skúmaného územia. Od indícií k faktom sa pokúšame dostať bližšie cez komplexné
spracovanie výsledkov čiastkových analýz. Viac pravdepodobné sú tié indície
morfoštruktúmych vlastnosti, ktoré sú čitateľné pomocou dvoch a viacerých čiastkových
analýz. Tieto analýzy sa potom dostávajú do výslednej morfoštruktúmej mapy. Možné sú
aj opačné situácie, kedy si výsledky čiastkových analýz vzájomne odpomjú. Vtedy tieto
indície morfoštruktúrrtych vlastností nevyjadmjeme vo finálnej morfoštruktúmej mape.

VÝSLEDKY VÝSKUMU
Interpretácia výsledkov čiastkových analýz morfoStruktúry
V prvom prípade vychádzame z určitej miery závislosti medzi usporiadaním (textúrou)
dolinových sietí a chrbátových sietí a rozložením najmä lineárnych morfoštruktúmych
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prvkov v priestore. Na skúmanom území prevládajú pramenné časti povodí s dolinovými
systémami, prislúchajúcinú k 3. a nižšiemu stupňu v zmysle Strahlerovej klasifikácie dolín
(A. Strahler 1952). Južné a juhozápadné periférium inklinuje k toku Slatina. Vnútrohorskú
depresiu odvodňuje potok Hučava. Na severozápade sa dolinový systém qednocuje do
potoka Zolná, ktorý sa na okraji záujmového úzenúa spája s Hučavou. Na severe sa
nachádza menšie povodie potoka Hutná, ústiace do Hrona. Na severovýchode sa doliny
koncentrujú do hlavnej doliny Kamermého potoka. Dohnovú textúru znázorňuje obr. 1.
V povodí Slatiny nachádzame niekoľko odhšných typov dolinových textúr, čo svedčí
o prítonmosti rúekoľkých morfoštruktúme odhšných prostredí. V pramennej časti sa
vyvinula pomerne hustá sieť dolín, ktorá poukazuje na pomerne dynamické
morfoštruktúme rozhranie medzi Slovenským Rudo horím a Zvolenskou kotlinou. V textúre
dolín je badateľná pravouhlosť. V zmysle M. Klimaszewského (1978) ju považujeme za
indíciu okrajových zlomov Slovenského Rudohoria. Pravostranná časť povodia Slatiny
drenuje južné úpätie Poľany. Má vyvinutú radiálne excentrickú textům, ktorá sa zvyčajne
viaže na perifériá vulkanických štruktúr. Povodie Hučavy má dve veľmi odhšné dohnové
textúry. Pramenná časť má radiálne koncentrickú textům. Zodpovedá tomu, že sa vytvorila
v centrálnej depresu vulkanickej formy. Okrem koncentrácie dohn do oblasti Kyslirúek
pozomjeme aj určité znaky pravouhlosti, ktoré môžu byť prejavom zlomovej diferenciácie
depresie. Po skoncentrovaní dohn do jednej veľkej sa mení dohnová textúra. Nadobúda
perovitú podobu. V zmysle všeobecných interpretácií doUnových textúr M. Khmaszewského (1978) túto textům predurčila dominancia zlomovej pomchy, ktorú sleduje dolina
Hučavy v tejto časti nazývaná Hrochoťská dohna. Ohyb osi dohrry pri Hrochoti zo západu
na juh je pravdepodobne podmienený tektorúckými poklesmi častí Zvolenskej kotliny.
Špecifická textúra dolín sa vyvinula na severnej a severozápadnej periférii Poľany v povodí
Zolnej a Hutnej. Radiálne excentrická sieť, ktorá je charakteristická pre vulkanické peri
férne štruktúry, je tu menej výrazná, podľa usporiadania dohn sa nám javí, že pôvodná
vulkanická dohnová textúra bola deformovaná následnými tektonickými deformáciartú.
Dôkazom toho je zreteľná paralelná textúra. Za výrazne pravouhlú textům možno považo
vať usporiadanie dolín v povodí Kamenného potoka.
Ak sledujeme dohnovú textům v oblasti Poľany vo vzťahu k susedným územiam,
môžeme konštatovať pomerne nízku nadväznosť na susedné textúry. Považujeme to za
prejav vloženia mladej vulkartickej morfoštmktúiy Poľany na staršiu, predvulkaitickú.
Pokračovartie povodí Slatiny a Hutnej. Menej výraznú priestorovú nadväznosť sme identi
fikovali medzi úsekom prelomu Hrochoťskej doliny a úsekmi v povodí Kamermého potoka.
Ako doplnkovú sme použih metódu analýzy textúry chibátovej siete, znázornenej na
obr. 2. Na obrázku dobre vidieť prstenec, prebiehajúci po obvode centrálnej depresie. Sieť
chrbtov vnútri depresie je pomerne hustá. Môže to byť indícia erózneho vývoja depresie.

Obr. 1. Textúra dolinovq siete Poľany a jej okolia. 1 - osi dolín prvého a druhého rádu podľa Strahlerovej
klasifikácie, 2 - osi dolín tretieho rádu, 3 - osi dolín štvrtého rádu, 4 - osi dolín piateho rácu, 5 - uzlové koncentrácie
dolín.
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Obr. 2. Textura chrbtovej siete Poľany a jej okolia. 1 - osi chrbtov tretieho a vyššieho rádu podľa Strahlerovej
klasifikácie, 2 - osi chrbtov prvého a druhého rádu, 3 - uzlové koncentrácie chrbtov.

Priebeh osí chibtov pripúšťa určitú úlohu tektonického spoludotvárania formy. Nápadná je
najmä pravouhlosť a priamočiary priebeh obvodového chrbta depresie na severnej a
severovýchodnej strane. Hustou sieťou chrbtov sa vyznačuje aj obiasť v okolí Hriňovej.
Na morfoštruktúmu analýzu reliéfu Poľany sme realizovali profilovanie 14 najväčších
dolín na skúmanom rízemí. Pre pramennú časť Slatiny je charakteristické, že nemá
dominantnú hlavnú dolinu. Tá sa vytvára až nižšie po jednotení niekoľkých rovnocenných
dolía Preto sme profilovali všetky dohny. Všetky majú znal^ nevyrovnanosti svojich
profilov. Vo vzťahu k svojej teoretickej krivke v zmysle P. V. IvanoVova (1951) sú skutočné
krivky málo konkávne. Doliny spadajúce zo strany Poľany sú strmšie a väčšmi stupňovito
deformované. Stupne sú badateľné aj na profiloch dohn orientovattych zo straity Rudohoria
Uvedené charakteristiky profilov nás nabádajú k chápaniu tohto lizemia v pramermej časti
Slatitty ako morfoštruktúme dynamické. Rovnocermosť zdrojníc je typická aj pre dolinu
Hučavy. Pozdĺžne profily dohn majú konkávnejší tvar ako pramenná časť Slatiny. Stupňo-
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vitosť kriviek však neabsentuje. Podľa uvedených indícii uvažujeme o tom, že
morfoštruktúma dynamika centrálnej depresie Poľany je nižšia ako na rozhraní Slovenské
ho Rudohoria a Zvolenskej kotliny v povodí Slatiny. Stupňovitosť profilov budeme
porovnávať s výsledkami spracovania geologických prameňov (s cieľom špecifikovať
úlolty pasívnej štruktúiy na reliéf centrálnej depresie). Pre dolinu Kamenného potoka platí
dominancia jednej zdrojnice. Na profile sa prejavuje zmenou priebehu krivky prechod
medzi plošinatou pramennou časťou na Sihhanskej planine a nižšou časťou doliny v
dynamickejšom morfoštruktúmom prostredí.
Úspešnosť analýzy plochých častí reliéfu v morfoštruktúmej analýze reliéfu závisí od
správnej vekovej a genetickej interpretácie uvedených reliéfnych foriem. V čase prebie
hajúcej koncepčnej revízie zaužívaných vývojových schém pre reliéf Západných Karpát je
táto úloha veľmi zťažená. Základné problémy s určovaním genézy a veku zarovnaných
povrchov sme sa pokúsih preklenúť cez prvotnú morfograficko-morfometrickú identifiká
ciu predmetných foriem rehéfu. V prvej fáze analýzy sme pristúpih k vykresleniu všetkých
plochých geomorfologických tvarov, ktoré sú v úpätnej alebo vrcholovej polohe. Hranicu
10° sklonu rehéfu sme určili z aspektu postihnuha aj tých plochých foriem, ktoré boh
následne z rôznych príčin deformované, ale stále sú v reliéfe odhšiteľné od mladších
členitejších foriem. Priestorové rozloženie predmetitych plocltych foriem reliéfuje zná
zornené na obr. 3. Ďalej sme ich členili podľa toho, či sú vyvinuté na vulkanických alebo
nevulkanických horninách. Najbadateľnejším znakom usporiadania predmetných plochých
rehéfnych foriem je nerovnoměrnost’. V oblasti Poľany takmer absentujú. Prejavujú sa iba
v podobe malých plôšok, často ako stupňovitý na periférnych stráňach vulkanickej
štruktúry. Vo vzťahu ku podložnej vulkanickej štruktúre (rozloženie lávových prúdov a
vrstiev vulkanoklastík) sa nám javia ako štruktúrne plošiny. Menej jednoznačné je to na
vulkaiúckých štruktúrach v Povrazníckej brázde a v Ponickej vrchovine. Väčšie plošné
rozšírenie a monotónnejšia štruktúra pripúšťajú ich denudačnú genézu. Najrozšírenejšie sú
ploché formy rehéfu v Slovenskom Rudohorí, najmä na Sihhanskej planine. Vulkaiúty
Poľany sa tu morfograficky zreteľne prejavujú ako štruktúra uložená na týchto plošinách.
V zhode s názormi M. Lukniša (1964) ich považujeme za planačné formy rehéfu, ktoré sú
staršie ako vulkanická forma Poľany. Ak sú planačné aj plošiíty v Povrazníckej brázde a v
Ponickej vrchovine, potom sú mladšie ako zrezaná spodnosarmatská strelnícka formácia.
Plošiíiy Slovenského Rudohoria sú tiež v určitých častiach usporiadané do stupňov, čo sa
dá vysvethť diferencovanou tektonickou deformáciou prechodnej morfoštruktúiy medzi
Slovenským Rudohorím a Zvolenskou kothnou na zlomových systémoch.
Pre analýzu morfoštruktúiy Poľany má veľký význam geomorfologická interpretácia
geologických poznatkov o skúmanom území. Najmä z práce L. Dublana (1981) ale aj iných
geológov sme vyselektrovali relevantné vlastnosti geologickej štruktúry, ktoré sme v
záverečnej fáze výskumu konfrontovah s výsledkami ostatných čiastkových analýz. Čo
bolo relevantné, vyjadrih sme v mape na obr. 4. Je to predovšetkým priebeh tektonických
porúch a štruktúrnych rozhraní, ohraničenie vulkanických a nevulkanických štruktúr
(predvulkanických a povulkanických), rozložerúe základných htologických typov. Z geo
logických máp sme vybrali irrformácie o rozložení extrúzu, intrúzií, lávových tehes,
vulkanoklastických pokrovov a hydrotermálne premených homía Pri interpretácii
morfoštruktúmeho vývoja a analýze plochých foriem reliéfu sme využih výsledky datovacích, biostratigrafických, geofyzikálnych a vrrlkanologických výskumov.
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Obr. 3. Priestorové rozšírenie a výšková pozícia plochých foriem reliéfu vo vrcholovej a úpitng polohe v oblasti
Poľany a jej okolia. 1 - ploché formy reliéfu na vulkanitoch, 2 - ploché formy reliéfu na nevulkanických horninách
predvulkanického podložia, 3 - vrstevnice po 50 metroch, 4 - vodné toky, 5 - hranica geomorfologického celku
Poľana, 6 - rozhranie medzi vulkanickými a nevulkanickými horninami.

Zo spracovania dostupných geologických prameňov vyplýva, že Poľana sa sformovala
ako polygénny vulkán, zložeity z najmenej dvoch generácii vulkanických foriem. Staršia,
bádenská, je silne zdenudovaná a z veľkej časti prekrytá mladšou sarmatskou. Ľubietovská
a Čertovická zlomová línia, ku križovaniu ktorých viaže E. Mazúr (1982) vznik sopky,
strácajú v oblasti Poľany svoje morfologické vyjadrenie. Na rozdiel od nich sa dá v rehéfe
pozorovať priebeh inej tektonickej poruchy. Hlboko založený zlom, ktorý identifikoval J.
Kvitkovič a J. Feranec (1986) pomocou DPZ sa prejavuje ako depresná morfoštruktúma
forma. Povraznícka brázda. Poľana má stratovulkanickú stavbu. Na južrtych periférnych

Obr. 4. Priestorové rozšírenie základných litotypov vulkanického komplexu Poľany a niektoré iné relevantné
vlastnosti geologickej štruktúry odrážgúce sa v reliéfe. 1 - intrúzie (porfyry, intruzívne andezity, ryodachy), 2 extrúzie (andezity), 3 - extruzlvne brekcie, 4 - lávové prúdy (andezity a menej ryodacity), 5 - vulkanoklastiká
(brekcie, laháry, tufy, epiklastické konglomeráty a vulkanické pieskovce), 6 - hydrotermálne prenietmé vulkanity
v kaldere, 7 - horniny predvulkanického podložia, 8 - sedimenty postvulkanickq sedimentácie v kotline a kvartémy
pokryv, 9 - okraj mladšej kaldery, 10 - okrg staršej pochovanej kaldery, 11 - údaj o nadmorskej výške rozhrania
medzi vulkanitmi a horninami predvulkanického podložia.
Mapa bola zostavená podľa geologickej mapy L. Dublana (1981).
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svahoch prevládajú na seba naložené lávové prúdy, ktoré sa v rehéfe prejavujú ako stupne
s plošinami a bralnými stenami. Na severných periférnych svahoch dominujú v geologickej
stavbe vulkanoklastiká. Menej časté lávové prúdy sú opäť v reliéfe sformované do stupňov.
V prípade zvyšku lávového prúdu Hib-Vepor nenachádzame formu stupňoviny, ale
denudačnú trosku lávového prúdu s obmedzeným plošinatým chrbtom a bralnatými obvo
dovými Stanami. Intrúzie a extrúzie nachádzame v centrálnej depresii aj na južnom okraji
Poľany. V centrálnej depresii je geomorfologická hodnota vulkanitov znížená hydrotermálnou premenou. Tento postvulkanický proces sa pravdepodobne výrazne zapísal do
erózneho vyprázdňovania tektonicky porušeného vulkanického centra a do tvorby eróznej
kaldery. Extrúzie spolu s vulkanoklastikami v oblasti Iviny sa geomorfologicky prejavujú
ako depresia, ako zníženina vnikajúca do vnútra masívu Poľany. Opačnú pozíciu majú
extrúzie v oblasti Rohy. Prejavujú sa tu ako morfologicky výrazná konvexná elevácia.
Okrem geomorfologických prejavov jednotlivých htotypov Poľany sme si všímali
priebeh a typ hranice medzi vulkanitmi a nevulkanickými horninami. Táto indícia ukazuje,
že Poľana leží v prechodnej morfoštruktúmej polohe medzi vyzdvihovaným Slovenským
Rudohorím a poklesávajúcou Zvolenskou kothnou. Ziúžovarúe výšky rozhrania nastáva na
východnom okraji Poľany v smere od severovýchodu na juhozápad od 1060 po 430 m n.m.
Na severozápadnom okraji je amplitúda výšok sledovaného rozhrania menšia. Pohybuje sa
v rozpätí od 700 a 550 m nm. Má viac tektonický charakter ako na opačnej strane, kde
vulkanity nasadajú na Sihhansku planinu bez geologicky zaznamenaných tektoiúckých
porúch. Na južnom okraji Poľany sa nachádza rozhranie vulkanitov a predvulkanického
podložia hlboko pod povrchom, pod Zvolenskou kotlmou. V západnej časú kotliny je
vulkanický komplex prekrytý povulkanickou výplňou kotliny, sedimentmi panónskeho až
kvartémeho veku (V. Konečný, J. Lexa et al. 1984). Podľa rozloženia uvedených sedi
mentov sa dá uvažovať o morfoštraktúrnom členení a vývoji tejto časú Zvolenskej kotlmy.
Výsledky analýzy snímok DPZ boh publikované v práci J. Laciku (In J. Jakál et al.
1992). Morfoštruktúme vlastnosú Poľany sa analyzovali na radarovom zázname, avšak bez
konfrontácie s výsledkami iných čiastkových analýz. Na tomto núeste uvádzame iba
najdôležitejšie závery. Radarový záznam predovšetkým ukazuje severné a severovýchodné
ohraničenie centrálnej depresie so zjavným priamočiarym priebehom a pravouhlým uspo
riadaním. Záznam vlastne oveľa transparantnejšie irkazuje to, čo sme irž identifikovali na
mapách dohnových a chrbtových textúr. Rovnaké je to s radiálrtymi textrírami. Dmhou
závažnou indikáciou sú oválne rozhrarria, objavené v severnej polovici centrálnej depresie
a v závere Suchohradnej doliny. Najmä druhé rozhranie je opúcky veľmi výrazné. Treťou
dôležitou informáciou na radarovom zázrrame je prítorrmosť dobre viditeľného rozhrania
medzi dvoma odlišnými pattemami drobných svetloúeňových plôch. Prebieha východne
od Poľany v Slovenskom Rudohorí v smere od západu tra východ. Je indikáciou, ktorá
korešponduje s rozhraním medzi plošinatou Sihlianskou planinou rra severe a rozčleneným
okrajom Rudohoria na juhu.

Obr. 5. Mapa povrchov báz v oblasti Poľany a jej okolia (podľa metódy V. P. Filosofova (1960). 1 - izobazity po
10 metrov (izočiary spájajúce priesečníky vratevnic s údolnicami tretieho a vyššieho rádu podľa Strahlerovej
klasifikácie), 2 - údolnice dolín tretieho a vyššieho rádu.
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Poslednou z použitých čiastkových metód je analýza mapy povrchov báz. Jeden z
tvorcov mapy tohto typu V. P. Filosofov (1960) vyslovil tézu o tom, že ked’ pri konštrukcii
izobazít využijeme dohnovú sieť vyššieho hierarchického stupňa, odhali nám črty staršej
morfoštruktúry. V našej práci sme aplikovali dolinový systém tretieho a vyššieho rádu
podľa A. Strahlera (1952) a výsledok je znázornený na obr. 5. Na ňom Poľana ako elevácia
zanikla, nezobrazila sa. Vystúpila staršia podložná morfoštruktúra, ktorá je staršia ako
vulkanický komplex Poľaity. Cez zvýšenú hustotu izobazít na mape povrchov báz sa objavil
výrazný elevačný pruh, oddeľujúci dohnové systémy Hutnej a Kamenného potoka. Pod
vulkanity pochovaný chrbát severojužného priebehu nesie na sebe vrstvy vulkanoklastík a
trosku lávového prúdu Hib-Vepor. Ďalej na sever pokračuje táto elevácia už ako nezakrytá.
Nadmorskou výškou kulnúnujúcou vrchom Čiertiaž 1 204 m vystupuje o 100 až 200 m nad
susedné chrbty Veporských vrchov.
Výsledná morfoštruktúma charakteristika Poľany
Základné zaradenie Poľany do širšieho morfoštruktúmeho plánu Západných Karpát
vykonal E.Mazúr (1980). Zaradil ju do vulkanickej blokovej štruktúry Slovenského stredohoria ako pozitívnu morfoštruktúm diferencovaných blokov. Na základe našich výsku
mov môžeme túto charakteristiku spresniť. Podľa morfoštruktúmej pozície voči susedným
morfoštruktúram ju považujeme za prechodnú morfoštruktúmu jednotku, vytvorenú medzi
vyzdvihovanou semimasivnou jednotkou Slovenského Rudohoria a vo vzťahu k okohu
poklesávajúcou Zvolenskou kotlinou. Poľana je zároveň vulkanickou morfoštruktúrou. V
súlade s L. Dublanom (1981) ju špecifikujeme ako erózno-denudačný zvyšok polygéimeho
terciémeho vulkánu.
Vnútorné morfoštruktúme členenie Poľany je zobrazené na obr. 6. Pomerne nízky
stupeň tektoiúckej deformácie a už spomenutá prechodná poloha sú príčinanú relatívne
vysokého stupňa zachovania inícálneho vulkarúckého rehéfu. Poľana je, ako sme už
konštatovali, naj zachovalej šou terciémou sopkou na Slovensku. V rámci základnej
jednotky sme vyčlenih dve čiastkové morfoštruktúry. Centrálnu časť zaberá vnútrohorská
kotlinovitá depresia, ktorú v súlade s viacerými autormi považujeme za erózny typ kaldery.
Podpomjeme názor L. Dublana (1981) o tom, že kaldera vznikla erózny m vyprázdnením
priestom vulkarúckého centra. Prispelo k tomu oslabenie geomorfologickej hodnoty vulka
nických hornín centra hydrotermálnynú procesmi. Niektoré čiastkové analýzy (radarový
záznam a analýzy textúr dohn a chrbtov) nám dovoľujú dophúť tento názor. Indície nás
nasmerovali k vyslovetúu predpokladu o dôležitosti zlomovej tektoniky pri tvorbe depresie.
Nasvedčuje tomu priebeh časti obvodového chrbta, ako aj charakter a priebeh Hrochoťskej
Obr. 6. Morfoštruktúma mapa Poľany a jq okolia. Morfoštruktúme jednotky polygénneho erózno-denudaéne
deštmovaného vulkánu Poľana: A - erózno-doiudačne přeformované vnútro kaldery s radiálne koncentrickou
textúrou dolín a vypreparovanými konvexnými eleváciami na menq hydrotermálne premenných vulkanitoch, B strmý obvodový lem kalder, deformovaný gravitačnými deformáciami, C - morfoštruktúma elevácia prekrytá
vulkanoklastikami a troskou lávového prúdu, D - tektonicky predisponovaná prelomová dolina Hučavy
(Hrochoťská dolina), E - radiálne excentrické chrbty vulkanického periféria polygénneho vulkánu so štruktúrnymi
stupňami, F - radiálne excentrické doliny vulkanického periféria polygénneho vulkánu so štruktúrnymi stupňami
a lokálnymi gravitačnými deformáciami na tdctonicky oslabených zónach, G - chrbty tektonicky porušeného
vulkanického periféria polygénneho vulkánu so štruktúrnymi stupňami a plošinami, H - doliny tektonicky
porušeného vulkanického periféria polygénneho vulkánu s paralelným priebehom, 1 - pedimentačne znížený okraj
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polygénneho vnikánu. Morfoštruktúrnejednotky semimasívnq elevačnej morfoštruktúry Slovenského Rudohoria;
J - centrálna, málo diferencovaná morfoštruktúra s reliktným plošinatým reliéfom, K - centrálna, tdctonicky viac
diferencovaná morfoštruktúra, fluviálne premodelovaná, L - okrajová, stupňovitá a tektonicky viac diferaicovaná
morfoštruktúra, poklesávajúca stupňovité pozdĺž zlomov SZ-JV, M - okrajová, stupňovitá a tektonicky viac
diferencovaná morfoštruktúra zlomami viacerých smerov.
Morfoštruktúrnejednotky kryhovej d^resnej morfoštruktúry Zvolenskq kotliny; N - čiastková hrást v rámci
kotliny s antecedentnými přelomovými dolinami a plošinatým reliéfom na horninách predvulkanického podložia,
O - přechodná, stupňovitá morfoštruktúra na rôznych geologických štruktúrach s vypreparovanými konvexnými
eleváciami na intúríách a extrúziách teciémeho vulkanizmu, P - tektonicko-CTÓzne brázdy s plošinatým reliéfom
na rôznych geologických štruktúrach, Q - čiastková depresia v rámci kotliny, vyplnená neogénnymi a kvartémymi
sedimentmi s plochým reliéfom.
Morfoštruktúme prvky ; 1 - erózno-denudačná troska lávového prúdu, 2 - konvexná elevácia na vypreparovaných
vulkanických telesách, 3 - štruktúrne stupne chrbtov, 4 - štruktúrne plošiny chrbtov, 5 - okraje dolín na periférii
plygénneho vulkánu, 6 - osi radiálne excentrických dolín, 7 - osi radiálne koncentrických dolín, 8 - tektonický okraj
kaldery, 9 - erózny okraj kaldery, 10 - antecedentná prelomová dolina, 11 - odtrhová čast hlbšie založaiých a
tektonicky predisponovaných zosunov, 12 - odtrhnutá kryha hlbšie založených a tektonicky predisponovaných
zosunov, 13 - štruktúrne stupne v dolinách.
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doliny. Tektonický charakter obvodu kaldeiy má iba severná a severovýchodná časť. Juh
a juhovýchod obruby má oválny priebeh, čo svedčí o jeho eróznom pôvode. Vlastná kaldera
má dve odlišné časti. Vonkajšia je tvorená strmým obvodom, svahom postihnutým drobrými kiyhovými zosunmi. Svalty rozčleňujú prameimé časti radiálne koncentrickej siete
dolin, medzi ktoiými sú radiálne koncentrické chrbty. Vnútorná časť kaldery je menej
členitá. Skladá sa zo systému nehlboko zarezaných doliiúek, ktoré sa v oblasti Kyslirúek
koncentmjú do hlavnej doliny smerujúcej na západ von z kaldery. Rozšírenie dolin
spôsobuje vytvorerúe nevýraznej kotlinky. Medzi dohnanú ležia často konvexné chrbty a
vyvýšerúny. Dosahujú zhmba podobnú nadmorskú výšku (Grúň 1 026 m a Šafrarúčka 1
015 m). Ich genéza nám zatiaľ nie je dostatočne jasná. Ponúkajú sa najmenej dve vysvetle
nia. Elevácie môžu byť vytvorené v dôsledku vypreparovarúa menej hydrotermálne
postihnutých vulkarúckých telies. Podpomje to najmä častý výskyt konvexrtych tvarov. Z
rovnakej výšky týchto elevácií by sa dalo usudzovať aj o existencii vyššej planačnej úrovne
alebo vloženej kaldery. Problém si vyžaduje detailnejší vulkanologický výskura
Aj periférium polygénneho vulkánu Poľana prešlo určitou erózno-denudačnou
transformáciou. Na západnej strane periférie sa nachádza prelom Hrochoťskej doliny, ktorý
drenuje centrálnu depresiu. Podľa rúektorých indícií predpokladáme, že prelomová dolina
je záložná na význartmej tektonickej pomche. Do pôvodne uzavretej depresie sa dostala
Hučava spätnou eróziou po tektonicky oslabenej zóne.
Južné a východné úpätie polygérmej sopky sa podľa viacerých geomorfologických
znakov javí ako jej najmenej rozrušená časť. Veľrrú k tomu prispela výrazná prevaha láv
nad vulkanoklastikanú, ktorá periférne stráne vulkánu chrárúla ako pancier. Nachádzame
tu najlepšie zachovanú radiálno-excentrickú sieť dolín a chrbtov. Na chrbtoch aj v dohnách
sa vytvorih nápadné stupňovité plochy, ktoré dobre korešpondujú s rozložením htotypov.
Preto plošiny stupňov považujeme za štruktúrne formy rehéfu. Špecifikom južného úbočia
Poľany sú dve formy, ktorých genézu spájame s gravitáciou. Väčšia z rúch sa nachádza v
Suchohradnej dohne. Je dobre čitateľná, najmä na radarovom zázname, ale arú geologické
výskumy rúe sú v rozpore s našou interpretáciou. V širších vzťahoch sa dá akhvizácia
deformácie spájať s tektorúckou porachou, na ktorej je založené sedlo Príslopy, tvoriace
najväčšie znížerúe obvodového chrbta kaldery (iba tu klesá pod 1000 mam.). Inou indíciou
porachy sú minerálne pramene pri Ivinách a prítomnosť zálivovitého zrúžerúa na okraji
kotliny. V smere predpokladaného zlomu leží aj morfoštruktúme rozhraiúe medzi čiastkovýnú morfoštruktúranú Zvolenskej kothrty (medzi Rohnú a Slahnskou kotlinou). Druhú,
menšiu gravitačnú deformáciu sme identifikovali v hornej časti Bystrej doliny (okohe
vodopádu).
Východné úbočie Poľany je nižšie a kratšie. Najvyššie časti lemu v oblasti Zadnej
Poľarty o 400 m prevyšujú plochý reliéf Sihhanskej planirry. Hraiúca vulkanitov na
nevulkanických hortúnách je netektorúcká. Jej súčasný priebeh je výsledkom exogénneho
rozrušovania vulkaiúckej formy a obnažovania plochého predvulkarúckého podložia.
Severné a západné úpähe Poľany je tektoiúcky, ako aj erózno-denudačne najviac rozrušené.
Badateľné je to najmä v transformovaní pôvodne radiálnej excentrickej textúry dolín a
chrbtov do paralelnej textúry. Nový smer dohn a chrbtov je určovarty tektonickými
poruchami SZ-JV smem, ktoré prebiehajú v dohnách Hutnej a Zolnej. Menej početný
výskyt stupňovín je dôsledkom prevahy monotónnejších vulkanoklastík. Menej odolné
vulkanoklastiká zároveň nedostatočne chránia irúciálne vulkarúcké tvary pred následnou
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deštrukciou. Poslednou periférnou morfoštiuktúmou jednotkou Poľany je chrbát, ktorý
nesie lávové trosky Hrb-Vepor, Podľa indícií na mape povrchov báz spájame formovanie
tejto morfoštruktúry s existenciou pochovaného elevačného pásu severojužného smeru pod
vulkanickým komplexom.
Niektoré výsledky našich analýz nám dovoľujú vyjadriť sa aj k súčasnému ohraničeniu
Poľany. Prevažná časť jej hranice nie je tektonická. Vulkanity poľanského vitlkanického
aparátu presahujú súčasné geomorfologické hranice celku Poľana. Budujú pomerne veľkú
časť Zvolenskej kotliny. Takmer po celom obvode pohoria je ohraničenie morfologicky
výrazné. Predpokladáme, že túto výraznosť získalo najmä vďaka pediplanácii. Pediplanačný ústup strání najviac pokročil po oboch stranách vyústenia Hrochoťskej doliny pri
Hrochoti a v spomínanom znížení v Ivinách.
Priestorové rozloženie čiastkových morfoštruktúr Zvolenskej kotliny a Slovenského
Rudohoria nekomentujeme. Je vyjadrené na mape na obr. 6.

ZÁVER
Prezentovaná práca sa snaží poskytnúť čo najucelenejší obraz o morfoštruktúmych
pomeroch Poľany. Z týchto výsledkov sa bude cez analýzu morfoskulptúry rozvíjať ďalší
výskum. Zároveň sa budeme snažiť doriešiť nevyjasnené a otvorené problémy načrtnuté v
tejto práci. Do akej miery budeme úspešní, bude závisieť aj od toho, s akými novými
poznatkami prídu geológovia. Zásadný význam môžu mať najmä publikácie, ktoré nám
avizoval L. Dublan
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Ján Lacika

MORPHOSTRUCTURAL ANALYSIS OF THE POĽANA MTS
Presented work originated as a part of geomorphic project and it is its partial producL Its main goal is to elucidate
the morphostructural situation in the region of volcanic mountain range Poľana. The obtained knowledge will
serve to subsequent construction of a complex geomorphic map of Poľana in scale 1 : 50 000. We used the
following partial method of morphostructural analysis of relief: analysis of the textúre of valley and crest
network, analysis of the longitudinal profiles of valleysand crests, analysis offlal forms of relief, processing
of the geological Information on the area, analysis of selected morphometric relief parameters and analysis of
remote sensing photographs. We confronted the results of partial analyses and according to the negation or
approval ofthe outcome by several indications, we used them for the constitution ofthe resulting morphostructural
map.
Textúre of the valley and crest networks provided several indications of the morphostructural properties.
We identified parts of the drainage basins with rectangular textúre, where it was possible to expect the effect of
fault tectonics. Occurrence of radial centrifugal and centripetal textures in centrál depression and in the periphery
of the volcanic structure point at a degree of exogenic disturbance of initial volcanic form. Through profiling of
valleys we investigated the degree of development of the valley systems. We identified regions, where thae are
valleys on a low developmental degree (with big deviati on from the concave theoretical curve of the longitudinal
profile) and with step-like náture of the given curve, conditioned by the properties of the geological structure.
Interesting Information was obtained from the analysis of the fiat relief forms. By means of map projection we
detected scarce occurrence ofthese forms in the area ofthe Poľana. Here we rathersuggest the presence ofstructural
plains.
We consider the plains of the Sihlianskaplateau baieath the volcanic form of the Poľana, planation plains.
In other position we can find probably also planation plains in the Povraznícka brázda Furrow. They cut the
volcanoclastics of the Strelnica formation. They mušt be therefore of the Saimathian or younger age.
From among the geological sources we used those that indicate some morphostructural elements of the
study area. Here belong mainly the data on the course of the geologically identified structural dividing marks,
on the distribution of the basic lithotypes, on altitude position of the dividing mark between the volcanic and
non volcanic rocks, and on the development of volcanism in the area of the Poľana, The radar image showed us
some indications of morphostructural elements, for instance deeply deposited gravitationaj deformations,
tectonic predisposition of a part of the margin of centrál d^ression of morphostructural dividing marks
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intheeastern part of the investigated area. A hiddenpre-volcanicelevation morphostructure of the Hrb-Vepor
crest appeared in the map of the basis surface.
Morphostructure of the Poľana Mts represents erosion-denudational remodelled polygenic volcano
consisting of two basic partial morphostructural units. The first of them is centra! depression considered by
US a tectonic-erosional type of caldera. The second unit is constituted by the periphery of the polygenic volcano
in different stages of tectonically conditioned transformation. Initial forms of volcano best preserved in the
Southern slope of the Poľana, due to the protection by a multilayered armour of lava streams. Northem slopes of
the Poľana are more changed in consequence oftectonic movements that transformed the originál radial-centrifiigal
textuře of the valleys and crests into a new parallel structure.
Fig. 1. Textuře of the valley network of the Poľana Mts and surroundings.
1 - valley axes of the Ist and 2nd order according to the Strahler's classification, 2 - valley axes of the 3rd
order, 3 - valley axes of the 4th order, 4 - valley axes of the 5th order, 5 - knot concentrations of valleys.
Fig. 2. Textuře of crest network of the Poľana Mts and their surroundings.
1 - crest axes of the third and higher orda- according to the Strahler's classification, 2 - crest axes of the Ist
and 2nd order, 3 - knot concentration of crests.
Fig. 3. Area distribution and altitude position of fiat landforms in the top and foot positions in the area of
the Poľana Mts and surroundings.
1 - flít landforms on volcanic rocks, 2- fiat landforms on prevolcanic rocks of basement, 3 contour lineš 50
m, 4 - water streams, 5 - boundary of the geomorphological unit the Poľana Mts, 6 - dividing marks between
volcanic and prevolcanic rocks.
Fig. 4. Area distribution of iundamental lithotypes and some other relevant characteristics of the
geological structure, reflected in the relief.
1 - intrusions (porphyries, intrusive andesites, rhyodacites), 2 - extrusions (andesites) 3 - extrusive
breccias, 4 - lava flows (andesites and rhyodacites), 5 - volcanoclastics (breccias, lahars, tuffs, epiclastic
conglomerates and volcanic sandstones), 6 - hydrothermally metamorphosed volcanites in caldera, 7 - prevolca
nic rocks of basement, 8 - sediments of postvolcanic sedimentation in the basin and the Quatemarycover,9margin ofthe younger caldera, 10-margin ofthe olderburiedcaldaa, 11-dáte on altitude of the dividing marks
between the volcanic rocks and prevolcanic rocks of basement
The map was composed according to the geological map of L. Dublan (1981).
Fig. 5. Map of base level in the area of the Poľana Mts and its surroundings (afler V.P . FilosoFs method).
1 - isobasites in 10 meters’ intervals (isolines connecting the points of intersection of contour lineš with
valley lineš of the 3rd and higha orders according to the Strahler's classification, 2 - valley lineš of the 3rd and
higher orders.
Fig. 6. Morphostructural map of the Poľana Mts and their surroundings.
Morphostmctural units of polygenic erosion-denudationally destroyed volcano Poľana: A - erosion denudationally transformed inside of caldera with radial centripetal textuře of valleys and convex elevations expressed
from volcanic rocks with hydrothermal metamorphism,
B - steep marginal crest of caldera, deformed by gravitational deformations,
C - morphostructural elevations covered by volcanoclastics and outliers of lava flow,
D - tectonically determined through-like valley of the Hufiava river (Hrochoť valley),
E - radial centrifugal crests of periphery of polygenic volcano with the structural steps,
F - radial centrifugal valleys of periphery of polygenic volcano with the structural steps and local
gravitational disturbance on the tectonically weakened zone,
G- crests of tectonically disturbed periphery ofthe polygenic volcano with the structural steps and plateaus,
H - valleys of tectonically disturbed periphery of polygaiic volcano with parallel textuře,
I - pedimentally lowered margin of polygenic volcano.
Morphostructural units of semi-massive elevational morphostructure Slovenské Rudohorie Mts:
J - centrál less differentiated morphostructure with relic plateau-like relief,
K - centrál, tectonically more diffo-entiated morphostructure, fluvially remodelled,
L - marginal, step-like and tectonically more differentiated morphostructure graduaily subsiding along the
NW-SE faults M - marginal, step-like and tectonically more differentiated morphostructure by the faults in sevoul
directions.
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Morphostructural units of block-depressional morphostructure the Zvolenská kotlina Basin:
N- partial horst within the basin with antecedent through-like valleys and plateau-like relief on the rock
of prevolcanic basement,
O - transitory stqj-like morphostructure on different geological structures with convex elevations on
intrusions and extrusions of the Tertiary volcanism
P - tectonic-erosional furrows with plateau-like relief on various geological structures,
Q - partial depression within the basin, filled by the Neogene and Quatemary sediments, with fiat relief.
Morphostructural elements:
1 - erosion-denudational outlier of lava flow, 2 - convex elevation on resistant volcanic bodies, 3 - structural
steps of the crests, 4 - structural plateaus of crests, 5 - margins of valleys on the periphery of polygenic volcano,
6 - axes of of radial centrifugal valleys, 7 - axes of radial centripetal valleys, 8 - tectonic margin of caldera, 9
- erosion margin of caldera, 10-antecedent through-like valley, 11 - separated part ofdeeplybased and tectonically
determined landslides, 12 - separated block of more deeply based and tectonically determined landslides, 13structural steps in the valleys.

Translated by H. Contrerasová

