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ZO Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Odborný seminár Paleogeografia a tektonický vývoj molasových panví 
a vulkanitov Západných Karpát 

Odborný seminár Paleogeografia a tektonický 
vývoj molasových panví a neovulkanitov Zá
padných Karpát sa konal 18. októbra 1985 na 
Geologickom ústave Dionýza štúra v Bratisla
ve pri príležitosti 60. narodenín RNDr. Jána 
Gašparika, CSc. 

Seminár zorganizoval RNDr. D. Vass, DrSc, 
a pripravil aj nasledujúci výťah z prednášok: 

I. K r y s t e k : Vatové sedimenty v karpate 
čelnej hlbiny Západných Karpát na Morave 

V južnej a strednej časti čelnej hlbiny na 
Morave je karpat vyvinutý prevažne ako šlír. 
Prevládajúcou sedimentárnou textúrou je pa
ralelná laminácia. Sedimenty sa ukladali prav
depodobne z uniformných suspenzií v málo 
dynamickom prostredí. 

Sedimenty karpatu. pochované pod 2000 — 
4000 m hrubými flyšovými príkrovmi (vrty 
MND Gottwaldov 1, 2, Stupava 1), majú pes
trú paletu sedimentárnych textúr: popri pa
ralelnej laminácii sa zistilo šošovkovité, zvl
nené a zvlášť flaserové zvrstvenie, drobné 
šikmé zvrstvenie prúdových čerín a zvrstve
nie typu rybia kosť (herringbone crossbed
ding), zriedka aj gradačné zvrstvenie. Na 
vrstevných plochách sú čerinové vtisky, bio
glyfy, miestami je hojná bioturbácia. Tex
túrne znaky svedčia o sedimentácii v plylko
vodnom prostredí prílivovoodlivových plošín 
v intertidálnej a zvlášť subtidálnej zóne. Tex
túry sa cyklicky opakujú. Možno usúdiť, že 
sedimenty karpatu pochované pod flyšovými 
príkrovmi predstavujú južný okraj karpatskej 
čelnej hlbiny, kde more transgredovalo na plo
ché pobrežie tvorené kryštalinikom. Transgre
siu karpatu na sávske čelá príkrovov sme 
tu, na rozdiel od viedenskej panvy, nezistili. 

D. V a s s : Rádiometricki časová škála neo
tif.au Paratetýdy a rýchlust sedimentácie v al 
pínskych molasových panvách Západných Kar
pát 

Intenzita rýchlosti sedimentácie vo vnútor
horských panvách Západných Karpát migro 
vala od západu na východ. Vo viedenskej 
panve kulminovala počas karpatu (22 cm / 100 
rokov), v trnavskogalantskej panve (severná 
časť Podunajskej nížiny) v bádene (8.62 cm / 
100 rokov) a vo východoslovenskej panve v 
spodnom sarmate (18,61 cm , 100 rokov). 

Podobný trend mala migrácia intenzity rých
losti sedimentácie v čelnej hlbine Západných 
Karpát: v juhozápadnej časti moravskej čel
nej hlbiny kulminovala v karpate (12 cm / 
100 rokov), v severovýchodnej časti moravskej 
čelnej hlbiny v spodnom bádene (10 cm / 
100 rokov) a v poľskej čelnej hlbine v sar
mate (10,38 cm / 100 rokov). Kulminácia rých
lostí sedimentácie sprevádzala, resp. pred
chádzala posledné vrásnivé procesy vo Von
kajších Západných Karpatoch. 

V období neskorej molasy (panón — plio
cén) najrýchlejšia sedimentácia bola v zadnej 
hlbine, napr. v gabčíkovskej panve v ponte 
(10 cm / 100 rokov). 

Pri generalizujúcom pohľade na neogénny 
vývoj Západných Karpát možno konštato
vať, že rýchlosť sedimentácie a vulkanická 
aktivita kulminovali v strednom miocéne. De
tailná analýza časového vzťahu medzi rýchlos
ťou sedimentácie a vulkanizmom na východnom 
Slovensku ukazuje, že kulminácia rýchlosti se
dimentácie (spodný sarmat) predchádzala kul
mináciu vulkanickej aktivity (stredný a vrchný 
sarmat). 

M. K o v á č —I. K r y s t e k — D. V a s s : 
Vznik, migrácia a zánik sedinien'ačiiých prie
storov v Západných Karpatoch počas neogénu 

Neogénny vývoj alpskokarpatskej sutúrnej 
zóny predstavuje finálne štádium tvorby kar
patského horského oblúka. Vrásnené vonkaj
šie pásmo Karpát namáhala kompresia smeru
júca na S a SV, zatiaľ čo vnútorná a tylová 
oblasť Karpát bola oblasťou dilatácie v sme
re SV — JZ až V — Z. Veľkosť redukcie 
priestoru v čelných jednotkách vonkajších 
Karpát sa rovná roztváraniu priestoru vnútri 
a v tylovej oblasti Karpát. Stavba alpsko
karpatskej vnútornej zóny sa neukončila poz
dĺž celého horského oblúka súčasne. Táto sku
točnosť sa okrem iného odzrkadľuje vo vývoji 
jednotlivých sedimentačných priestorov a v 
migrácii subsidencie ako v čelnej hlbine, tak 
aj vo vnútrohorských panvách a v zadnej hl
bine. 

I. K r a u s : Prejavy kaolinizicie v oblasti 
Turnianskej kotliny 

V jadrových pohoriach Západných Karpát sa 
kôry zvetrávania zachovali len ojedinelé a 
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doteraz sa v nich nepotvrdila vyššia kon
centrácia kaolinitu. Prvé prejavy primárnej 
kaolinizácie v jadrovom pohon Žiar indikujú 
sekundárne kaolíny charakteru kaolinitových 
pieskov, ktoré vystupujú na viacerých loka
litách pri obciach Rudno a Budiš na severo
východnom okraji pohoria. Zaradujú sa do 
staršieho cyklu martinských vrstiev Turčian
skej kotliny a v ílovej frakcii je dominantne 
zastúpený kaolinit. V ich bezprostrednej blíz
kosti sa v plytkých vrtoch do hlbky 30 m 
overili granitické piesky a štrky, ktoré pred
stavujú zvetraninový, prevažne eluviálny plášť 
vyvinutý na granitoidoch Žiaru. Mineralogic
ké štúdium ílovej frakcie (asociácia illit + 
kaolinit + montmorillonit) potvrdilo, že sa 
jedná o relikt kaolínovej kôry zvetrávania 
zistený prvýkrát na granitoidoch jadrového po
horia v Západných Karpatoch. 

A. N a g y : Metodika paleogeografického vý
skumu v sedimentárnych panvách 

Pri zostavovaní paleogeografických máp mož 
no využiť štatistické spracovanie údajov z po
vrchového výskumu a z vrtov, a to o lito
logickej náplni, o špecifických sedimentolo
gických rysoch a fosíliäch. Údaje sa zazna
menávajú do 4 typov tzv. údajových listov, 
ktoré pomocou korelačných mapiek poskytnú 
základné informácie na zhotovovanie faciál
nych a paleogeografických máp. 

]. L e x a : Paleogeografia severozápadnej časti 
stredoslovenských neovulkanitov 

Po denudácii spodného miocénu v spodnom 
bádene v danej oblasti začína sedimentácia vo 
fluviálno limnických podmienkach s lokálnou 
uhoľnou sedimentáciou. Sedimentačný priestor 
kopíruje subsidenčnú zónu smeru V — Z od 
Brezna po Bánovce nad Bebravou, v ktorej 
sa uchoval paleogén. Vo vyššom bidene vzni
kol kremnický a štiavnický stratovulkán a do 
sedimentainého priestoru bánovskej a Horno
nitrianskej kotliny sa splavoval vulkanický 
ma'eriál. Vo vrchnom bádene sa stratovulká

ny denudovali, začal sa tvoriť kremnický gra
ben. Prínos vulkanického materiálu do Hor
nonitrianskej kotliny ustal. Vznikli tam mo
čiare (a v nich handlovské a novácke uhoľ
né sloje), neskôr ich vystriedalo jazero. Na 
konci bádenu a v ranom sarmate výrazne 
subsidoval kremnický graben (Turčianska a 
Žiarska kotlina) a štiavnická kaldera v sprie
vode rozsiahleho vulkanizmu. Sedimentácia v 
Hornonitrianskej kotline skončila prínosom 
karbonatického materiálu vodnými tokmi od 
SZ. V sarmate vznikli na okrajoch kremnic
kého grabenu centrá nediferencovaných pyro
xenických andezitov (stratovulkány Vtáčnik, 
Remata, Flochová), ktoré okrem iného za
kryli i handlovské a novácke uhľonosné vrst
vy. V Žiarskej a Turčianskej kotline pokra
čovala subsidencia aj v panóne až pliocene. 

V. K o n e č n ý — J. L e x a — M. K a l i 
č i a k : Štruktúry a evolúcia neogénneho vul
kanizmu stredného a východného Slovenska vo 
vztahu k blokovej tektonike 

Intenzívna bloková tektonika predneogénne
ho podložia na vnútornej strane karpatského 
oblúka podmienila vznik hrastovoprepadlino
vých systémov. V oblasti stredného a východ
ného Slovenska túto tektoniku sprevádzal an
dezitový, menej aj ryolitový vulkanizmus. Blo
ková tektonika zohrala rozhodujúcu úlohu pri 
lokalizácii eruptívnych centier, vývoji vulka
notektonických štruktúr a intravulkanických 
bazénov. Pokrok v oblasti stratigrafie vulka
nitov a paleovulkanologických rekonštrukciách 
dovolil analyzovať vzťahy medzi vývojom vul
kanizmu a blokovou tektonikou. Z tejto ana
lýzy vyplýva rad odlišných čŕt medzi vývojom 
stredoslovenských a východoslovenských vul
kanitov, a to v časovom posune medzi vulka
nickou aktivitou a blokovou tektonikou, v lát
kovom zložení, v sukcesii vulkanických pro
duktov, ako aj v rozsahu vulkanických štruk
túr a v rôznom stupni diferenciácie magma
tických hmôt. Tieto rozdiely poukazujú zre
teľne na odlišnosti hlbinných procesov, ktoré 
kontrolovali blokovú tektoniku, ako aj gene
ráciu magmy. 


