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Abstrakt. Výskyty sladkovodných vápencov v Brezovských Kar-
patoch a Čachtických Karpatoch boli v minulosti spoločne so 
sladkovodnými vápencami vyskytujúcimi sa pri Dobšinskej ľa-
dovej jaskyni zahrnuté do súvrstvia Pustej Vsi (Pustá Ves Forma-
tion). Vápence sa vzájomne odlišujú litologicky a stratigraficky, 
pričom názov Pustá Ves Formation neobsahuje základné atribúty 
definície litostratigrafickej jednotky a je oprávnené toto pomeno-
vanie považovať za nomen nudum. Pre sladkovodné onkolitové 
vápence s hojnými zvyškami rias vyskytujúce sa v Brezovských 
Karpatoch a Čachtických Karpatoch navrhujeme pomenovanie 
chtelnické súvrstvie (nový názov). Chtelnické súvrstvie reprezen-
tujú sladkovodné hnedé až sivohnedé masívne onkolitové vápen-
ce so zvyškami rias veku vrchný turón. Nový výskyt a zároveň 
typová lokalita chtelnického súvrstvia sa nachádza medzi obca-
mi Dechtice a Dobrá Voda (N 48° 34' 23,6", E 17° 33' 49,5"). 
Súvrstvie dosahuje hrúbku 10 – 30 m. Podložie chtelnického sú-
vrstvia tvoria wettersteinské dolomity (stredný trias – ladin) tek-
tonickej jednotky hronika a nadložie tvoria jablonické zlepence 
lakšárskeho súvrstvia (spodný miocén – karpat).   

Abstract. The occurrences of freshwater limestones in the Bre-
zovské Karpaty and Čachtické Karpaty Mts., together with the 
freshwater limestones occurring at the Dobšinská Ice Cave, were 
in the past included in the “Pustá Ves Formation”. These lime-
stones differ from one another in lithological and stratigraphic 
terms, moreover the name “Pustá Ves Formation” does not con-
tain the essential attributes of the litostratigraphic unit definition 
and it is legitimate to consider the Pustá Ves Formation as nomen 
nudum. A new name “the Chtelnica Formation” is proposed for 
Upper Cretaceous (Turonian) freshwater brown to gray-brown 
massive oncolithic limestones with abundant algae remnants oc-
curring in Brezovské Karpaty Mts. and Čachtické Karpaty Mts. 
The type locality of the Chtelnica Formation is situated between 
the villages Dechtice and Dobrá Voda (N 48° 34' 23.6", E 17° 33' 
49.5"). The thickness of the Chtelnica Formation is 10 – 30 m. Un-
derlying rocks are the Wetterstein Dolomite (Triassic – Ladinian) 
of the Hronicum tectonic unit. Overlying sediments represents the 
Jablonica conglomerate (Miocene – Karpatian) of the Lakšárska 
Nová Ves Formation. 

Kľúčové slová: Západné Karpaty, Slovensko, gosauské sedimen-
ty, stratigrafia
Key words: Western Carpathians, Slovakia, Gosau sediments, 
stratigraphy

ÚVOD
Vápence s hojnými zvyškami sladkovodných rias ako 

prvý v oblasti Čachtických Karpát opísal Hanáček (1956), 
ktorý dokladá tieto vápence z dvoch lokalít. Z Čachtických 
Karpát je to výskyt vápencov na Hrdlákovej skale, kóta 383 
pri Čachticiach (dnes Hrdlačova skala), a ako balvan s roz-
mermi 1,0 x 0,5 m pri kopanici Dobrá Mer východne od 
Krajného (dnes Dobrá Mera južne od Krajného). Vápence 
označil ako schizofytové vápence a vekovo ich zaradil do 
triasu bez užšej časovej špecifikácie. Borza (1962) schizo-
fytové vápence (sensu Hanáček, 1956) opísal ako redepo-
zity v zlepencoch vrchnej kriedy a paleogénu Myjavskej 
pahorkatiny (brezovská a myjavská skupina sensu Salaj et 
al., 1987). Podobne ako Hanáček (1956), vápence považo-
val za sedimenty triasu. 

Mello (in Salaj et al., 1987) zdokumentoval nové vý-
skyty schizofytových vápencov z oblasti zhruba 500 m jv. 
od kóty 433 Dúbrava pri Pustej Vsi a na kóte 323 pri horár-
ni Cerník severne od Chtelnice (pozri Káčer et al., 2013). 
Bez biostratigrafických dôkazov a zrejme aj na základe re-
depozitov (obliakov), ktoré opísal Borza (1962), vápence 
podmienečne zaradil do strednej kriedy až do bázy vrchnej 
kriedy (?turón až koňak). 

Mišík (1986) opísal obliaky „sladkovodných vápencov 
s hojnými zvyškami sladkovodných rias“ v jablonických 
zlepencoch (spodný miocén) na piatich lokalitách v sever-
nej časti Malých Karpát a z Brezovských Karpát a záro-
veň aj zo sedimentov vrchnej kriedy vo vrte Gajary-125 
(Mišík, 1994). Na základe sporomorf, ktoré poskytli stra-
tigrafické rozpätie senón až stredný eocén (Snopková in 
Mišík, 1986), boli redepozity sladkovodných vápencov 
z jablonických zlepencov podmienečne zaradené do vrch-
nej kriedy (Mišík, 1986). Kantor a Mišík (1992) preukázali 
sladkovodný pôvod vápencov a na základe litologickej po-
dobnosti ich porovnávajú s vápencami od Dobšinskej ľado-
vej jaskyne, kde ich prvotne opísal Bystrický (1978). Ten 
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ich však vekovo zaradil do spodnej kriedy a pripisoval im 
morský pôvod (tzv. munieriové vápence podľa Munieria 
grambasti). Mišík (1994) a Mišík a Soták (1994) opisujú 
výskyty „sladkovodných čiastočne onkolitových vápen-
cov“ z oblasti Brezovských Karpát a Čachtických Karpát 
a zo Stratenskej hornatiny ako „Pustá Ves Formation“ 
s odvolaním sa na prácu Michalíka et al. (1993). 

Michalík et al. (1993) opísali v exkurznom sprievod-
covi tri dovtedy známe výskyty „sladkovodných čiastoč-
ne onkolitových vápencov veku vrchný turón až spodný 
koňak“ z Brezovských Karpát a Čachtických Karpát. Pre 
tieto výskyty bez litostratigrafickej definície použili pome-
novanie „Pustá Ves Formation“, pričom sem zaradili aj tri 
výskyty sladkovodných vápencov (munieriové vápence) zo 
Stratenskej hornatiny (Dobšinská ľadová jaskyňa).

Sedimenty vrchnej kriedy zo širšej oblasti Dobšinskej 
ľadovej jaskyne najkomplexnejšie spracovali Havrila (in 
Mello et al., 2000) a Pipík et al. (2009), ktorí uvádzajú, 
že ich tvoria dve odlišné súvrstvia. Spodné súvrstvie veku 
santón až spodný kampán pozostáva zo sladkovodných 
vápencov s munieriami (Munieria grambasti Bystrický) 
a tmavých sivohnedých až sivých bridlíc so slojčekmi uh-
lia, v najvyššej časti súvrstvia s foraminiferami spodného 
kampánu (Samuel, 1977) a palynomorfami spodného san-
tónu až vrchného kampánu (Andrusov a Snopková, 1976). 
Toto súvrstvie vznikalo v sladkovodnom až brakickom 
prostredí, pričom jeho najvyššie časti vznikali v morskom 
prostredí. Vrchné súvrstvie sa zaraďuje do mástrichtu až 
paleogénu a tvoria ho pestré zlepence s vrstvami červených 
a zelených bridlíc obsahujúce foraminifery, ktoré poukazu-
jú na vznik v morskom prostredí (obr. 1).

Na základe uvedených faktov je zrejmé, že nie je prija-
teľné spájať do jednej litostratigrafickej jednotky výskyty 
sladkovodných vápencov z oblasti Brezovských Karpát 
a Čachtických Karpát s výskytmi z oblasti Dobšinskej ľa-
dovej jaskyne. Zároveň je zrejmé, že pomenovanie „Pustá 
Ves Formation“ neobsahuje základné atribúty definície li-
tostratigrafickej jednotky, a preto je oprávnené považovať 
toto pomenovanie za nomen nudum.

Litostratigrafická definícia chtelnického súvrstvia 
– nový názov

Výskyty onkolitových vápencov s hojnými zvyškami 
sladkovodných rias sa nachádzajú v oblasti Brezovských 
Karpát a Čachtických Karpát (obr. 2).

Vystupujú v bezprostrednom nadloží považského prí-
krovu hronika (Havrila, 2011) a s výnimkou výskytu z ob-
lasti zhruba 500 m jv. od kóty Dúbrava (433) pri Pustej Vsi  
(lokalita č. 3; obr. 2 a 3) sú prikryté sedimentmi spodného 
miocénu (Mello in Salaj et al., 1987).

Nový výskyt onkolitových vápencov s hojnými zvyška-
mi sladkovodných rias sa nachádza medzi obcami Dobrá 
Voda a Dechtice na ľavom brehu potoka Horná Blava, asi 
350 m sz. od jeho sútoku s Dubníckym potokom (obr. 4). Zo 
všetkých doteraz známych výskytov je najlepšie prístupný 
na priame pozorovanie a zároveň je tu dobre definovateľné 
priame podložie a nadložie. Preto navrhujeme spomenutý 
výskyt vyčleniť ako typovú lokalitu novej litostratigrafic-
kej jednotky s pomenovaním „chtelnické súvrstvie“. 

Pomenovanie: podľa obce Chtelnica, v ktorej katastrál-
nom území s miestnym názvom Čierna hora sa nachádza 
typová lokalita. 

Typová lokalita: nachádza sa v Trnavskom kraji, okre-
se Piešťany, katastrálnom území obce Chtelnica, asi 350 m 
sz. od ústia Dubníckeho potoka do potoka Horná Blava  (N 
48° 34' 23,6" E 17° 33' 49,5") vo výške okolo 250 m n. m. 
Je reprezentovaná nesúvislými pruhmi odkryvov skraso-
vatených svetlohnedých kompaktných masívnych slad-
kovodných onkolitových vápencov s hojnými zvyškami 
sladkovodných rias porušených systémom puklín s gene-
rálnym smerom sklonu 300/80°.  

Rozšírenie: lokality s výskytom hornín chtelnického 
súvrstvia sa nachádzajú v Čachtických Karpatoch a Bre-
zovských Karpatoch a s výnimkou nového nálezu boli 
v minulosti opísané v prácach Hanáček (1956) a Mello 
(in Salaj et al., 1987). Redepozity (obliaky) sedimentov 
chtelnického súvrstvia boli opísané v prácach Borza (1962) 
a Mišík (1986, 1994).

Litologické zloženie: svetlohnedé a škvrnité (tmavo-
hnedé škvrny) nevrstvovité vápence s hojnými zvyškami 
rias a onkolitovými útvarmi (obr. 5 a  6).

Hrúbka: 10 – 30 m. Maximálna predpokladaná hrúbka 
je odvodená na základe geologické-
ho mapovania z hranice medzi pod-
ložnými wettersteinskými dolomitmi 
(trias hronika) a nadložnými jablonic-
kými zlepencami (spodný miocén).   

Hranice: spodnú hranicu na ty-
povej lokalite tvoria wettersteinské 
dolomity (stredný trias ‒ ladin) po-
važského čiastkového príkrovu hro-
nika (sensu Havrila, 2011). Vrchné 
ohraničenie výskytu tvoria polymikt-
né jablonické zlepence (karpat, spod-
ný miocén).

Geologický vek: vzhľadom na 
geochemicky preukázaný sladkovod-
ný pôvod vápencov (Kantor a Mišík, 

Obr. 1. Litostratigrafická tabuľka sedimentov vrchnej kriedy a paleogénu v oblasti Dob-
šinskej ľadovej jaskyne (spracované podľa: Mello et al., 2000; Pipík et al., 2009).
Fig. 1. Lithostratigraphic column of the Upper Cretaceous and Paleogene sediments in the 
area of Dobšiná Ice Cave  (according to: Mello et al., 2000; Pipík et al., 2009).
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Obr. 2. Zjednodušená geologická mapa (Káčer et al., 2013) s výskytmi sedimentov chtelnického súvrstvia.
Fig. 2. Simplifi ed geological map (Káčer et al., 2013) with the Chtelnica Formation sediments.

Obr. 3. Synoptická tabuľka pozície chtelnického súvrstvia.
Fig. 3. Synoptic table of the Chtelnica Formation position.
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Obr. 5. Typický vzhľad sladkovodných vápencov chtelnického súvrstvia.
Fig. 5. Typical appearance of the Chtelnica Formation freshwater limestone.

Obr. 4. Zjednodušená geologická mapa oblasti Dobrovodskej kotliny s vyznačením nového výskytu ‒ typovej lokality chtelnického 
súvrstvia.
Fig. 4. Simplifi ed geological map of the Dobrá Voda depression and surrounding with the type  locality of the Chtelnica Formation.

Obr. 6. Kalcifi kované riasy z typovej lokality sladkovodných vápencov chtel-
nického súvrstvia. Výbrus pochádza zo vzorky z obr. 5A.
Fig. 6. Calcifi ed algae in freshwater limestones of the Chtelnica Formation type 
locality. Thin section from the sample on Fig. 5A.
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1992) je určiteľný obťažne. Vek stanovený na základe náj-
dených sporomorf má široké stratigrafické rozpätie – senón 
až eocén (Snopková in Mišík, 1986). Nálezy obliakov vo 
valchovských zlepencoch (Borza, 1962), ktorých vek bol 
stanovený na koňak (Salaj et al., 1987), ako aj v senón-
skych (gosauských) zlepencoch v predkenozoickom pod-
loží Viedenskej panvy (Mišík, 1994) poukazujú na vek 
vrchný turón až spodný koňak (c. f. Mišík, 1986; Mello 
in Salaj et al., 1987), pričom najpravdepodobnejší vek je 
turón.

Ekvivalenty a korelácia: na území Západných Karpát 
neexistujú ekvivalenty. V minulosti bolo chtelnické sú-
vrstvie korelované s výskytmi „munieriových vápencov“ 
od Dobšinskej ľadovej jaskyne (Kantor a Mišík, 1992; Mi-
chalík et al., 1993; Mišík, 1994; Mišík a Soták, 1994), na 
tejto lokalite sú však len jedným z členov súvrstvia (obr. 
1), ktoré obsahuje sliene, vápnité ílovce, ílovité vápence 
a slojčeky uhlia (Havrila in Mello et al., 2000; Pipík et al., 
2009). Vek detritických vápencov s munieriami (Munieria 
grambasti Bystrický) je vrchný santón až spodný kampán. 
Vek chtelnického súvrstvia je najpravdepodobnejšie turón. 

ZÁVER

V príspevku je opísaný nový výskyt sladkovodných 
onkolitových vápencov so zvyškami rias (turón) v Bre-
zovských Karpatoch (obr. 1). Miesto, kde sa nový výskyt 
vápencov nachádza (obr. 2), opisujeme ako typovú loka-
litu novej litostratigrafickej jednotky, ktorú sme pomeno-
vali „chtelnické súvrstvie“. Nová definícia chtelnického 
súvrstvia nahrádza staršie pomenovanie „Pustá Ves For-
mation“ (Michalík et al., 1993). Pod ne boli zaradené aj 
výskyty sladkovodných vápencov pri Dobšinskej ľadovej 
jaskyni, ktoré svojou litologickou náplňou, pozíciou a ve-
kom nezodpovedajú výskytom sladkovodných vápencov 
v Brezovských Karpatoch a Čachtických Karpatoch. Navy-
še, ich formálne pomenovanie neobsahuje atribúty odporú-
čané na definovanie novej litostratigrafickej jednotky (c. f. 
Michalík et al., 2007). Chtelnické súvrstvie je pomenované 
podľa obce Chtelnica (okres Piešťany, Trnavský kraj, zá-
padné Slovensko). Typová lokalita je prístupná zo štátnej 
cesty č. 1 276 spájajúcej obce Dechtice a Dobrá Voda (ze-
mepisné koordináty: N 48° 34' 23,6" E 17° 33' 49,5", výška 
250 m n. m.). Zo všetkých dosiaľ opísaných lokalít je naj-
lepšie dostupná na priame pozorovanie. Na lokalite sú od-
kryté sivohnedé nevrstvovité kompaktné vápence s hojnými 
zvyškami rias a onkolitmi. Celková hrúbka je 10 – 30 m. 
Vek súvrstvia nie je biostratigraficky uspokojivo preuká-
zaný (senón – stredný eocén; Snopková in Mišík, 1986). 
Na základe nálezov redepozitov chtelnického súvrstvia 
vo valchovskom súvrství, ako aj v sedimentoch paleogé-
nu a spodného miocénu (Borza, 1962; Mišík, 1986; Mišík, 
1994) je možné vek stanoviť na obdobie turónu. Podložie 
chtelnického súvrstvia tvoria wettersteinské dolomity tek-
tonickej jednotky hronika. Nadložie tvoria spodnomiocén-
ne jablonické zlepence (karpat) lakšárskeho súvrstvia.
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SUMMARY
The contribution deals with the issue of the Upper 

Cretaceous freshwater limestone, which sporadically oc-
curs in the western Slovakia. The limestone is massive, 
without any discernible bedding, it is light brown in color, 
with dark brown spots, and it contains abundant fossils of 
freshwater algae. It was identified from outcrops in the 
Brezovské Karpaty Mts. (Mello in Salaj et al., 1987) and 
Čachtické Karpaty Mts. (Hanáček, 1956). It was also found 
in the pebbles of the Upper Cretaceous to Paleogene con-
glomerates in the Myjavská pahorkatina Upland (Borza, 
1962) and borehole Gajary-125 (Mišík, 1994), as well as 
in pebbles of the Jablonica Formation (Lower Miocene) in 
the Brezovské Karpaty Mts. and northern part of the Malé 
Karpaty Mts. (Mišík, 1986). Dating of sporomorpha from 
the limestone pebbles from Jablonica Formation provided 
the stratigraphic range from Senonian to middle Eocene 
(Snopková in Mišík, 1986), the limestone was assigned the 
Upper Cretaceous age (Mišík, 1986). The freshwater ori-
gin of limestone was confirmed by Kantor & Mišík, (1992) 
and the authors correlated it with the outcrops freshwater 
limestone occurring in the vicinity of the Dobšinská ľadová 
jaskyňa Cave. Based on the same correlation Michalík et 
al., (1993) used the term “Pustá Ves Formation” for the 
both occurrences of freshwater limestone. 

However, according to the following works (Havrilla in 
Mello et al., 2000; Pipík et al., 2009) the freshwater lime-
stone at the Dobšinská ľadová jaskyňa Cave is different 
from the limestone occurring in the western Slovakia. 
The former limestones represents a part of a freshwater to 
brackish sequence with the intercalations of grey-brown to 
grey shales and coal, wich gradually transitions into marine 
sediments composed of red and green shales. Moreover, 
the dating of foraminifera and palynomorphs revealed the 
limestone is of Lower Santonian to Upper Campanian age. 
This starkly differs from the studied limestones, which con-
tains no siliciclastic intercalations, and is represents an ex-
clusively freshwater sequence. The pebbles of the studied 
limestones were found in the Valchovo Formation (Borza, 
1962). The Valchovo formation is assigned to the Conia-
cian (Salaj et al., 1987), thus studied limestones cannot be 
younger than Upper Turonian. Based on the stated facts, it 
is obvious that classification of both types of limestone into 
one stratigraphic unit is not feasible. The name “Pustá Ves 
Formation” does not contain basic attributes of definition 
for the litostratigraphic unit and can be considered to be 
nomen nudum.

A new name – Chtelnica Formation, is proposed for 
the freshwater oncolotithic limestones occurring through-
out the area of Brezovské Karpaty and Čachtické Karpaty 
Mts. (Fig. 1). The type locality of the formation is situated 
at the newly found outcrop between the villages of Dobrá 
Voda and Dechtice (at coordinates N 48° 34' 23,6" E 17° 
33' 49,5"), with visible lithologic boundaries. Moreover, 
the locality is most accessible to direct observation, when 
compared with other outcrops of the Chtelnica Formation. 
Presently, no equivalents of the formation were identified 
within the Western Carpathians.
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