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Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny 

JURAJ JANOCKO 

Geologický ústav D. Štúra. Garbanova I. 040 II Košice 

(Doručené 12. 8. 1988. revidovaná verzia doručená 13. 12. 1988) 

Influence of Quaternary tectonics on the development in the northern part of the Košická kotlina 
Basin, Eastern Slovakia 

Studied area forms NW to W marginal part of the East Slovakian Neogene Basin, which main 
development took place during the formation of main Alpine molasse of the West Carpathians 
(Fggenburgian — Sarmalian). Faults of NWSE. NESW and NS strike played the main role in the 
development of the area during Neogene. contributing the origin of individual horsts and grabens. 
The movements continued from Neogene into Quaternary, however, they manifest by different intensitv 
and spatial distribution. A further differentiation of individual morphostructures took place along NS 
faults in the surroundings of the Košická kotlina Basin and the individualization of positive structures 
occurred in the basin itself. The spatial distribution of sediments was conditioned by NFSW faults 
in early Middle Pleistocene, later these sediments were disrupted by NWSE faults. The ascertained 
faults, active in Quaternary, represent mostly the continuation of movements from Neogene. however, 
these can manifest themselves in different surface course and orientation of movement. 

Uvod 

Štúdiu kvartérnej tektoniky v severnej časti Košic

kej kotliny sa doposiaľ venovala len malá pozornosť 
a zaoberali sa ňou predovšetkým geomorfológovia. 
Cenným prínosom k riešeniu tejto problematiky je 
meranie recentných pohybov zemskej kôry. ktoré 
vykonali predovšetkým pracovníci Geografického 
ústavu SAV. 

Leško (1957) rozlišuje na území sv. od Prešova tri 
erózne cykly, zapríčinené etapovitým klesaním Potis

kej nížiny (Alfôldu). Ich výsledkom sú 3 erózne 
a náplavové plošiny. Mohutný vývoj náplavových 
kužeľov svedči podľa autora o subsidenčnej povahe 
územia východne od Prešova a južne od Fintíc. 
Široká morfologická panva Sekčova je podľa neho 
tektonického pôvodu. 

Podľa Lukniša et al. (1964) sa v morfológii severo

východnej časti Košickej kotliny silne uplatňujú zlo

mové poruchy s.—j. smeru, a to v doline Hornádu. 
Torysy a Olšavy. pozdĺž ktorých došlo k výraznému 
morfologickému členeniu územia do dvoch chrbtov 
pahorkatiny (Viničná, varhaňovský chrbát) a úpátnej 
pahorkatiny pod Slanskými vrchmi. I vonkajšie mor

fologické obmedzenie hornádskotoryskej časti kotli

ny oproti horskej obrube je v podstate tektonické. 
Uplatňujú sa tu opäť poruchy s.—j. smeru, a to tak 
voči Slovenskému rudohoriu. ako aj voči Slanským 
vrchom, prejavujúce sa poklesom kotliny. V priebehu 

kvartéru sa v severných častiach kotliny mierne 
zdvihlo jej niekdajšie dno. 

K podobným poznatkom dospeli Karniš a Kvitko

vič (1970). Podľa ich názoru sú zdedené tendencie 
neogénnej zlomovokryhovej štruktúry košickej kotli

ny zjavné aj v súčasnosti. 
Pri geomorfologickom výskume širšieho okolia 

Prešova Karniš (1971) vyčleňuje poriečnu roveň, 
nižšiu pahorkatinu s periglaciálnymi náplavovými 
kužeľmi i s vyššími terasami a riečne nivy s nízkymi 
terasami. Poriečna roveň bola v kvartéri rozčlenená 
mladými dolinami, z ktorých sú niektoré založené na 
mladých poruchách (Delňa. Sebastovka). Torysa, 
ktorá tiekla podľa mienky autora východnejšie 
v porovnaní s dnešným korytom, sa následkom 
hornádskej poruchy začala zahlbovať, pričom 
..skĺzla" na západ, teda k pravému brehu. Výstup 
miocénnych slienitých polôh v koryte Sebastovky 
a ponáranie obrovského náplavového kužeľa v pries

tore Šarišské Lúky —Kapušany s miernym sklonom 
do údolia Sekčova poukazuje na tektonický pôvod 
tohto údolia. 

Vaškovský (1973) predpokladá s.—j. tektonickú 
líniu prebiehajúcu po ľavej strane Hornádu, chrbtom 
Viničnej a pokračujúcu dolinou Torysy pri Prešove. 

Zo štúdia riečnych terás a periglaciálnych náplavo

vých kužeľov predpokladajú Kvitkovič a Plančár 
(1977) nerovnomerné pohyby Košickej kotliny 
v kvartérnom období, čo vyplýva najmä z konvergen
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Obr. I Neoleklonicku m.i|\i kvjriéru severnej ča»u Košickej 
kotlinv. 1 — lluviálne sedimenty — holocén. 2 — proluviálne 
sedimenty — vvúrm. 3 — lluviálne sediment) — ris 2. 4 
— proluviálne sedimenty — ns 2. 5 — lluviálne sedimenty — ris 
1.6— proluviálne sedimenty — ns I. 7 — fluviálne sedimenty 
— mindel. 8 — proluviálne sedimenty — nundel. 9 — sedimenty 
neogénu. 10 — neovulkanily. II — predneogénne jednotky. 12 
— zlomy aktívne v kvartéri: a — zistene, b — predpokladané. 13 
— hranice severnej časti Košickej kotliny. 14 — riečna sieť. 15 
— geologické rezy. 
Fig. I. Neoteclonic map of the Quaternarv in the northern part of 
the Košická kotlina Basin. I — fluvial sediments — Holocene. 
2 — proluvial sediments — VVurm. 3 — fluvial sediments — Riss 
2. 4 — proluvial sediments — Riss 2. 5 — fluvial sediments 
— Riss 1.6 — proluvial sediments — Riss 1.7 — fluvial sediments 
— Mindel. 8 — proluvial sediments — Mindel. 9 — Neogene 
sediments. 10 — neovolcanites, II — preNeogene units. 12 
— faults active in Quaternary: a — ascertained, b — assumed. 13 
— boundarv of the northern part of the Košická kotlina Basin. 14 
— stream pattern. 15 — geological profiles. 

cie terás Hornádu južne od Košíc, z deformácii 
periglaciálnych náplavových kužeľov v doline Sekčo

va pri Prešove a z recentných poklesov v priekopovej 
prepadline bodvianskeho výbežku kotliny. Aktivitu 
hornádskeho zlomového systému pozorujú aj v kvar

téri. Zemetrasné prejavy v doline Torysy po korelácii 
s ďalšími geologickogeomorfologickými a geofyzi

kálnymi výsledkami dávajú do súvislosti s aktívnymi 
poruchami prebiehajúcimi pozdĺž uvedenej doliny, 
ktorá miestami tvorí tektonický styk jednotlivých 
morfoštruktúr. 

Vass et al. (1979) upozorňujú na charakter riečnej 
siete v severnej časti Košickej kotliny, ktorá sleduje 
v určitých úsekoch zlomy s.—j. priebehu (Torysa. 
Olšava) a sv.—jz. smeru (prítoky týchto riek). Podľa 
týchto autorov zlom sz. systému prebiehajúci po ľavej 
strane Hornádu (opátsky zlom) ožíva v kvartéri a je 
jednou z príčin nestabilný svahu na V od Hornádu. 

Na základe štúdia najmladších fluviálnych sedi

mentov a údajov z opakovaných nivelačných meraní 
dospieva Nešvara (1979) k názoru, že územie v okolí 
Prešova slabo poklesáva. 

Kvitkovič (in Vass et al.. 1982) predpokladá založe

nie hlavných tokov kotliny na poruchách s.—j. smeru 
a aktivitu hornádskeho zlomového systému aj 
v súčasnosti. 

Rvško et al. (1982) určujú na základe geofyzikál

neho prieskumu v rámci inžinierskogeologického 
prieskumu v oblasti Mirkoviec pri Prešove 2 tektonic

ké línie porušujúce strednopleistocénny náplavový 
kužeľ Delne. Prvá prebieha západne od Dúbravy 
a má smer SVS—JZJ. druhá (Z.IZ—VSV) južne od 
Záhorského. 

Lauko vyčleňuje v okolí Prešova (Šťastný et al.. 
1987) niekoľko tektonických línií, ktorých aktivitu 
predpokladá aj v kvartéri. 

Pri riešení problematiky kvartérnej tektoniky sú 
veľkým prínosom údaje z meraní súčasných pohybo

vv'ch tendencií zemskej kôry (Kvitkovič a Vanko et 
aí.. 1971: Kvitkovič a Vanko. 1972: Kvitkovič 
a Plančár. 1975. 1977. 1979: Marčák et al.. 1976: 
Marčák. 1978). 

Nové poznatky o charaktere geologických štruktúr, 
morfoštruktúr a o možnom priebehu tektoniky získali 
interpretáciou multispektrálnych kozmických snímok 
Kvitkovič a Feranec (1986). Styk Košickej kotliny 
a Slanských vrchov sa prejavuje ako lineárne rozhra

nie, tektonicky sa prejavuje aj dolina Olšavy. 

Predkvartérny tektonický vývoj 

Študované územie tvorí sz. až z. okrajovú časť 
východoslovenskej neogénnej panvy, ktorej hlavný 
vvvoj prebiehal v čase formovania hlavnej alpínskej 
molasy Západných Karpát (egenburg — sarmat). 
Vývoj spodnomiocénneho sedimentačného bazénu 
kontrolovali hlavne zlomy sz.—j\. smeru, pričom sa 
rozširoval bazén smerom na juh a juhovýchod. 
S aktivitou týchto zlomov. ktoré sa syngeneticky 
prejavovali v spodnom bádene pri ukladaní morských 
sedimentov (Kaličiak et al.. 1988). je spojená inten

zívna subsidencia. v dôsledku ktorej dochádzalo 
k výraznému blokovému rozpadu územia. Hlavná 
tektonická aktivita tohto systému kulminuje vo 
vrchnom bádene a v spodnom sarmate. Medzi naj

mladšie zlomové systémy z hľadiska vývoja neogén

nej panvy patria zlomy s.—j. smeru, ktoré mali 
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syngenetickú funkciu od najvyššieho badenu až do 
sarmatu. (Cverčko. 1973: Karoli et al.. 1987). Tento 
zlomový systém spôsobil (Karoli in Kaličiak et al.. 
1988) relatívny výzdvih predterciérnych jednotiek pri 
západnom okraji Košickej kotliny, ktoré sa stali 
zdrojom mohutných hrubodetritických polôh, pred

tým známych pod súborným názvom ..košická štrko

vá formácia", dnes na študovanom území zaraďova

ných do vrchného badenu a spodného sarmatu 
(klčovské a stretavské súvrstvie). Hlavným faktorom 
priestorovej distribúcie týchto klastík zostávajú však 
aj naďalej zlomy smeru SV—JZ (Karoli et al.. 1987). 

Tektonický vývoj územia v kvartéri 

Nerovnomerný zdvih územia v kvartéri. ako aj 
klimatické oscilácie v pleistocene podmienili zarezá

vanie tokov a striedanie období erózie a akumulácie. 
Sumárny efekt kvartérnej erózie dosahuje na študo

vanom území podľa relatívnej výšky poriečnej rovne 
nad súčasným dnom dolín 70—100 m. Opäť pokraču

jú pohyby z neogénu. ktoré však majú rôznu intenzitu 
a rôznu priestorovú distribúciu. Tieto pohyby pod

mieňovali morfológiu územia (orientácia dolin 
a chrbtov. zmena smeru tokov, výšková diferenciácia 
územia atď.). ako aj jeho geologickú stavbu (poruše

nie terasového systému Torysy, zmena hĺbky dnovej 
výplne Olšavv. vývoj naplavených kužeľov potokov 
vytekajúcich zo Slanskych vrchov, či absencia sedi

mentov kvartéru na vyzdvihnutých, hrastových štruk

túrach). Geologickými a geomorfologickými metóda

mi a interpretáciou leteckých snímok sme indentifi

kovali zlomy smeru S—J. SV—JZ a SZ—.IV. 
V širšom okolí študovaného územia sa jednotlivé 

morlbštruktúry ďalej diferencujú, väčšinou pozdĺž 
s.—j. zlomov. Na západnej strane Košickej kotliny 
pokračuje výzdvih Šarišskej vrchoviny a Čiernej hory 
voči kotline, na východnej strane dochádza k relatív

nemu zdvihu Slanskych vrchov. Treba však zdôraz

niť, že ide o diferencované pohyby, ktoré rešpektujú 
blokovú stavbu jednotlivých morfoštruktúr. K indivi

dualizácii jednotlivých hrastových štruktúr pozdĺž 
s—j. zlomov dochádza aj v rámci kotliny. Vznikajú 
hrastové štruktúry ..Viničnej". ..varhaňovského 
chrbta" a podslanská úpätná morfoštruktúra. 

Hrastovú štruktúru Viničnej, s najvyšším bodom 
408 m n. m., tvoria sedimenty neogénu s nesúvislým 
pokryvom sedimentov kvartéru. Zo západu ju ohrani

čuje s.—j. zlom prebiehajúci po ľavej strane doliny 
Hornádu so sklonom na západ. Strmý, morfologicky 
nápadný svah s početnými aktívnymi zosuvmi doku

mentuje jeho aktivitu v kvartéri. Jeho povrchový 
priebeh je čiastočne zhodný s opátskym zlomom. 
ktorý opísal Cverčko (1977). Z východu ohraničuje 
hrastovú štruktúru s.—j. zlom prebiehajúci dolinou 
Torvsy. ktorv vvznieva na S od Prešova. Tento zlom 

so sklonom na V lemuje morfologicky nápadné, strmé 
svahy Šarišskej vrchoviny a Čiernej hory. Južne od 
l.emešian prebieha západnejšie ako súčasná dolina 
Torysy. Dokladom jeho aktivity okrem morfológie je 
aj intenzívne porušenie svahov svahovými deformá

ciami. O zdvihu územia západne od zlomu by mohla 
svedčiť aj skutočnosť, že južne od Prešova sa nezacho

vali lluviálne sedimenty starého a stredného pleisto

cénu. Hrozna báza terasového stupňa zachovaného 
západne od tohto zlomu v intraviláne Prešova, zara

ďovaného do staršieho risu (Janočko in Karoli et al.. 
1985). je cca 23 m nad súčasnou nivou Torysy, zatiaľ 
čo jej ľavostranný analog má bázu 18 m nad nivou 
(obr. 2). 

Hrastová štruktúra ..varhaňovského chrbta" je zo 
západu ohraničená zlomom prebiehajúcim po ľavej 
strane doliny Torysy, ktorý sa pri Šarišských Bohda

novciach zatáča na SSV do doliny potoka Balka. 
Severne od Kokosov iec je zrejme jeho pokračovaním 
zlom ohraničujúci morfoštruktúru Slanskych vrchov 
od Košickej kotliny, na ktorého aktivitu poukazuje 
priamočiary okraj Slanskych vrchov, intenzívne sva

hové deformácie a anomálne hrúbky svahovín (vyše 
20 m — vrt GÚDS JVM19). Na'jeho pôsobenie 
v strednom pleistocene poukazuje priamočiare ľavo

stranné ohraničenie náplavového kužeľa Delne. zara

ďovaného do mindelu (Janočko in Kaličiak et al.. 
1988). Južne od ústia potoka Balka predpokladáme 
jeho priebeh na základe morfologických kritérií 
(obr. 1). 

Východné ohraničenie hrastovej štruktúry varha

ňovského chrbta tvorí s.—j. zlom so sklonom na V. 
prebiehajúci dolinou Olšavv. Na jeho existenciu upo

zorňuje jednak morfológia (asymetrický tvar doliny), 
jednak rôzna výška bázy fluviálnych akumulácií 
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Obr. 2. Geologický rez znázorňujúci porušenie fluviálnych sedi

mentov Torysy. I — lluviálne hliny. 2 — lluviálne piesčité štrky 
— vvúrm. 3 — lluviálne štrky — ris 2. 4 — lluviálne štrky — ris 1. 
5 — proluviálne sedimenty (piesčité štrky ) — wiirm. 6 — predkvar

térne podložie. 7 — zlomy. 
Fíg. 2. Geological profile illustrating deformation of fluvial sedi

ments of the Torysa river. I — fluvial loams. 2 — fluvial sandy 
gravels — Wurm. 3 — fluvial gravels — Riss 2. 4 — fluvial gravels 
— Riss 1.5 — proluvial sediments (sandy gravels) — Wiirm 
(s — preQuaternary basement. 7 — faults. 
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Olšavy. zaraďovaných do mladšieho risu. Na ľavej 
strane Olšavy je báza mladorisského terasového stup

ňa cca 1 — 2 m. na pravej strane cca 5—7 m nad 
súčasnou nivou. Na výzdvih územia západne od tohto 
zlomu poukazuje aj absencia fluviálnych sedimentov 
v doline Trstianky. 

Podslanská úpätná morfoštruktúra je zo Z ohrani

čená s.—j. zlomom so sklonom na Z. prebiehajúcim 
východne od doliny Olšavy. Aktivita tohto zlomu 
v strednom pleistocene bola jednou z príčin priestoro

vej distribúcie proluvialnych sedimentov akumulova

ných potokmi vytekajúcimi zo Slanskych vrchov do 
doliny Olšavy. 

Z východu je táto morfoštruktúra ohraničená s.—j. 
zlomom so sklonom na západ prebiehajúcim na V od 
Dargovského priesmyku, západne od kóty Brdo. 
Rankovské skaly, jeho pokračovanie vyznieva sme

rom ku kóte Dubník. Jeho existenciu potvrdzujú 
okrem morfologických kritérií aj geologické — svaho

vé deformácie, extrémne mocnosti svahovín. Táto 
zlomová línia sa javí ako jedna z najvýraznejších pri 
interpretácii leteckých snímok. 

Na ďalšom tektonickom vývoji študovaného úze

mia sa aktívne podieľali zlomy smeru SV—JZ. Úze

mie pozdĺž týchto zlomov sa priečne rozsegmentovalo 
a vytvorili sa bloky, ktorých zdvihová či poklesová 
tendencia podmieňovala vývoj a priestorovú distribú

ciu jednotlivých kvartérnych sedimentov. Takto vzni

kol sedimentačný priestor pre uloženiny náplavového 
kužeľa Sebastovky. Delne. Kostolianskeho a Hrabo

veckého potoka a pozitívne štruktúry pri Ruskej 
Novej Vsi a Boliarove. Nerovnomerné pohyby pozdĺž 
zlomov ovplyvňovali aj smer sklonu jednotlivých 
blokov, čo sa odráža jednak v asymetrickom vývoji 
náplavových kužeľov (Delňa). ale aj v charaktere 
súčasnej riečnej siete (smer potokov v doline Olšavy). 
Aktivita jedného z týchto zlomov. prebiehajúceho 
dolinou Svinického potoka, podmienila aj zmenu 
smeru toku tohto potoka. Pokračovanie zlomov tohto 
smeru je evidentné aj vo vulkanitoch Slanskych 
vrchov, na čo upozorňujú zlomové doliny Sebastov

ky. Delne a Svinického potoka. Ich aktivita je zrejmá 
aj z porušenia poriečnej nivy v tomto území (obr. 3). 

Po uložení fluviálnych a proluviálnych sedimentov 
v staršom rise (stratigrafícké zaradenie podľa Janočka 
in Kaličiak. 1988) potok skízol na juh. kde ďalej 
akumuloval fluviálne a proluviálne sedimenty (podľa 
Janočka. 1. c. zaraďované do mladšieho risu). 

Fluviálne a proluviálne sedimenty študovaného 
územia zaraďované do mindelu (Janočko. I.e.) sú 
porušované zlomami sz.—jv. smeru. Jeden z týchto 
zlomov zapríčiňuje zmenu smeru toku Delne východ

ne od Kokošoviec a otvára priestor pre uloženie 
mladšieho (slarorisského) náplavového kužeľa tohto 
potoka. Náhle zmeny výšky povrchu proluviálnych 
sedimentov mindelského náplavového kužeľa Delne 
pri zachovaní ich hrúbky sa môžu tiež interpretovať 
ako ich tektonické porušenie. Tento zlomový systém 
porušuje aj terasový stupeň Torysy, zaraďovaný do 
mindelu (obr. 4). K týmto najmladším zlomom 
zaraďujeme tiež zlom smeru SV—JZ prebiehajúci 
východne od Ľubotíc. ktorý porušuje najstarší (min

delský) náplavový kužeľ Sebastovky. Výška skoku 
tohto zlomového systému, zistená technickými práca

mi, je 5 až 25 cm. 
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Obr. 4. Rez znázorňujúci porušenie fluviálnych sedimentov Torvsv 
a proluviálnych sedimentov Delne. I — sprašové hlinv. 2 
— fluviálne štrky — mindel. 3 — proluviálne sedimenty (hlinité 
štrky) — mindel. 4 — sedimenty neogénu. 5 — zlomy. 
Fig. 4. Geological protíle illustrating deformation of fluvial sedi

ments of the Torysa river and proluvial sediments of the Delňa 
river. I — loess loams. 2 — fluvial gravels — Mindel. 3 
— proluvial sediments (sandy gravels) — Mindel. 4 — Neogene 
sediments. 5 — faults. 
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Obr 3. Rez znázorňujúci porušenie poriečnej rovne južne od 
Varhaňoviec. 1 — poriečna roveň. 2 — zlomy. 
Fig. 3. Geological profile illustrating deformation of river plain 
south of Varhaňovce. I — river plain. 2 — faults. 

Záver 

Zistené zlomy. aktívne pôsobiace v kvartéri. pred

stavujú zväčša pokračovanie pohybov z neogénu. čo 
sa prejavuje v ich priestorovej spätosti s povrchovým 
priebehom starších zlomov. ako aj vo vymedzení 
viacerých hrastových štruktúr identických s hrastový

mi štruktúrami neogénu (hrastová štruktúra pri Bo

liarove. Ruskej Novej Vsi). Mnohé mladé pohyby 
však predstavujú kompenzačné pohyby neogénnych 
štruktúr a majú opačnú orientáciu ako pôvodný 
pohyb na týchto štruktúrach (napr. orientácia pohybu 
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pozdĺž s.—j. zlomu prebiehajúceho na západnej stra
ne Slanskych vrchov). 
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