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Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát 

DUŠAN PLAS1ENKA 

Geologický ústav CGV SAV. Dúbravská cesta 9. 814 73 Bratislava 

/Doručené 13. 3. 1989. revidovaná verzia doručená 23. 6. 1989) 

Regional shear and transprcssion zones in the I atric unit of the Little Carpathians 
The Tatric unit of the Little Carpathians is composed of subautochtonous partial units (Borinka and 

Orešany units) as well as of allochlonous ones (Bratislava and Modra nappes). Thrust planes of nappe 
units arc surrounded by ductile shear zones developed in noncoaxial deformation regime. The 
subhorizontal foliation, stretching lineation and asymmetric structures point to the transport of allochtone 
from SE to NW. I he brittle transprcssion zone in the Northern Little Carpathians divides Tatric 
complexes from the higher superficial nappes (Krížna. Choč and higher nappes). This transpression zone 
underwent complicated and longlasting structural development (Upper Cretaceous to Oligocene) with 
dominating dextral movements giving a positive flower structure in surfacenear levels. 

Uvod 

Malé Karpaty, ako okrajové jadrové pohorie Zá

padných Karpát s radom štruktúrnych ..anomálií" 
v stavbe, oproti iným pohoriam s prevahou tatrických 
elementov (cf. Maheľ. 1987). nám poskytlo viacero 
možností na štúdium štruktúrnych asociácií, ktoré 
vznikli za špecifických deformačných podmienok 
v štruktúrnych doménach označovaných súborne ako 
..strižné zóny". V tomto príspevku chceme stručne 
charakterizovať 2 príklady strižných zón regionálneho 
významu — duktilnú strižnú zónu. sprevádzajúcu 
bazálnu násunovú plochu bratislavského príkrovu 
fundamentu tatrika. a krehkú transpresnú zónu. 
oddeľujúcu blok latrického fundamentu a jeho mezo

zoického pokryvu od subtatranských superficiálnych 
príkrovov rozložených v severnej časti pohoria. Hoci 
tieto zóny nemajú všetky znaky ..ideálnych", teoretic

ky definovaných strižných zón (Ramsay a Graham. 
1970; Ramsay. 1980). vysoký stupeň intenzity 
a priestorovej lokalizácie deformácie, ako aj dominu

júci nonkoaxiálny deformačný režim dovoľujú, aby 
sme ich označili a opísali ako strižné zóny. 

Duktilná strižná zóna na báze bratislavského príkrovu 
(dolina Prepadlé) 

Bratislavský príkrov tatrika tvorí rozsiahla, vnútor

ne len málo alpínsky prepracovaná doska variského 
kryštalinika zahrňujúceho celý bratislavský granitoi

dový masív. tzv. pezinskopernecké kryštalinikum 
a severnú (baďurskú) časť modranského masívu. Jeho 
mezozoický pokryv tvoria viaceré, svojou litostrati

grafickou náplňou čiastočne sa líšiace sledy (devín

ska, kuchynská, kadlubská a solírovská sukcesia). 

V podloží bratislavského prikrovu vystupuje v jz. časti 
pohoria subautochtónna borinská jednotka, v sv. časti 
modranský príkrov tatrika a subautochtónna orešian

ska jednotka. Násunová plocha so sprievodnou duk

tilnou strižnou zónou je najlepšie odkrytá a štruktúr

ne najbohatšia v doline Prepadlé pri Borinke. 
V duktilnej násunovej strižnej zóne vystupujú 

v tejto oblasti odspodu spodnojurské masívne 
a lavicovité vápence (borinské) s početnými roztrúse

nými klastami a olistolitmi (rozmery rádové od mm 
po 100 m) triasových karbonátov, hlavne dolomitov, 
a nepravidelnými telesami kremenitých pieskovcov, 
hlavne vovrchnejších polohách, a nad nimi polymikt

né brekcie Somára (stredná — vrchná jura) s klastami 
mm — dm rozmerov hornín predalpínskeho kryštali

nika (fylity, metabáziká). V pieskovcoch a v brek

ciách ..plávu" megaolistolity spodnolriasových kre

mencov (cf. Pláštenka. 1987). V bratislavskom aloch

tóne nad diskrétnou násunovou plochou vystupujú 
lokálne šošovky kryštalických bridlíc a nad nimi 
mohutné teleso bratislavských granitoidov (obr. 1). 

Charakter a intenzita deformácií v strižnej zóne 
závisí od Teologických vlastností horninového média 
v období násunových strižných pohybov. Znaky al

pínskcj metamorfózy, ako častá premena brekcií 
s prevahou klastov metabázik na chlorit — klinozoisit 
— epidotické bridlice a kryštalinita illitu pelitov 
mariánskeho súvrstvia vystupujúcich v blízkom okolí 
(Hacura, ústna informácia), poukazujú na teplotu 
deformácie v rozmedzí približne 300—350 °C. pri 
ktorej krípové deformačné mechanizmy aktivizovali 
predovšetkým kalcit, menej kremeň. Preto aj kalcitic

ké horniny (borinské vápence) vykazujú často penet

račnú deformačnú stavbu, kým horniny bohaté na 
kremeň (hlavne olistolity spodnotriasových kremeň



56 Mineralia slovaca. 22. 1990 

* 1 
^ 

Obr. I. Blokdiagram distribúcie mezoskopickvch Štruktúr duktilnej násunovej strižnej zóny v doline Prepadlé.(Štruktúry nie sú vo vzájomnej 
mierke.) 1 — granitoidy bratislavského príkrovu, 2 — kryštalické bridlice bratislavského prikrovu. 3 — borinské vápence (spodná jura 
borinskej subauKx-hlónnej jednotky). 4 — karbonáty stredného triasu. 5 — piesčilé vápence s asymetrickými štruktúrami. 6 — kremenité 
pieskovce (jura). 7 — olistolity spodnotriasových kremencov. 8 — polymiktné brekcie Somára (stredná — vrchná jura borinskej jednotky). 
9 — lineácia roztiahnutia Li, 10 — ľoliácia Si, 11 — vrásy Fi, 12 — extraklasty dolomitov rozťahované a budinované v smere Li. 13 
— rigidné extraklasty dolomitov s nerovnomerným splošťovaním duktilnčho matrixu borinských vápencov v ich okoli. 14 — lokálne 
asymetrické štruktúry s opačným smerom pohybu ako celkový pohyb v strižnej zóne. 15 — diskrétna násunová plocha bratislavského 
prikrovu. 16 — všesmerné kataklazity granitoidov. 17 — SC mylonity granitoidov. 18 — doplnkové krehké Riedlove strihy R, 
v granuoidoch. 
Eig. 1. Blockdiagram of mesoscopic structure distribution whilhin the ductile thrust shear zone in Prepadlé valley. (Structures are not in 
relative scale.) 1 — granhoids of the Bratislava nappe. 2 — crystalline schist of the Bratislava nappe. 3 — Borinka limestone (Lower Jurassic 
of the Borinka subauux;htonous unit). 4 — carbonate. Middle Triassic. 5 — arenaceous limestone with asymmetric structures. 6 — quartz 
arenite (Jurassic). 7 — olistolith of the Lower Triassic quartzite. 8 — the Somár polymict breccia (Middle to Upper Jurassic of the Borinka 
unit). 9 — L[ stretching lineation. 10 — Si foliation. 11 — Fi folds. 12 — extraclasts of dolormte stretched and boudinaged in Li direction. 
13 — rigid extraclasts of dolomite with uneven flattening of ductile matrix of Borinka limestone in the surroundings. 14 — local asymmetric 
structures with reverse motion sense in relation with total movements of the shear zone. 15 — discrete thrust plane of the Bratislava nappe. 
16 — directionless cataclasite of granitoids. 17 — SC rnylonile of granitoids. 18 — Ri complementary brittle Riedeľs shear planes in 
granitoids. 

cov) sa duktilne takmer vôbec nedeformovali. Rozho

dujúcimi mezoskopickými štruktúrnymi prvkami na 
deskriptívnu analýzu duktilnvch strižných zón sú 
foliácia. lineácia a asymetrické štruktúry. 

Foliácia, označovaná ako Si. je vedúcim mezosko

pickým prvkom v borinských vápencoch. Je hlavnou 
plochou xy konečnej deformácie. Jej morfológia 
varíruje od anastomozických typov cez sínusové až po 
hustú paralelnú lamináciu. Intenzita (penetračnosť) 
foliácie Si stúpa smerom k násunovej ploche v zóne 
hrubej niekoľko desiatok metrov. Geneticky ide 
o nízkometamorfnú bridličnatosť laminárneho toku. 
Plochy foliácie sú zvýraznené nahromadením rezidu

álnych fylosilikátov. čo je znakom uplatnenia sa 
tlakového rozpúšťania počas jej formovania. V pozo

rovaných prípadoch je foliácia Si rovnobežná 
s vrstvovitosťou vápencov So (plochy Soi). Hlavný 
smer foliácie Si je subhorizontálny a subparalclný 
s násunovou plochou. Naprieč nej sa prejavuje silné 
splošťovanie planárnej stavby a ..obtekanie" — ne

rovnomerné valcovanie v okolí rigidných inklúzií 
(obr. 1). 

V polymiktných brekciách sa foliácia Si prejavuje 
takisto silným splošťovaním klastov kryštalických 
bridlíc (hlavne bázických metatufitov). V kremen

ných pieskovcoch je splošťovanie len slabé, v rigid

ných inklúziách — spodnotriasových kremencoch 
a strednotriasových dolomitoch sa mezoskopicky 
neprejavilo. 

Lineácia Ĺ/ je typickou lineáciou roztiahnutia. Jej 
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intenzita priamo závisí od hustoty foliácie S|. ktorá 
ju nesie. Lineácia I_i reprezentuje hlavnú os 
v konečnej deformácie. Prejavuje sa: intenzívnym 
žliabkovaním na plochách Si tvoreným agregátmi 
kalcitu, paralelne usporiadanými šmuhami neroz

pustného rezíduá, dlhými osami roztiahnutých zŕn 
a väčších klastov a pod. Jej regionálna orientácia je 
pomerne veľmi stála v smere SZ — JV (obr. 1). 

Asymetrické štruktúry sú pozorovateľné v re

zoch xz elipsoidu konečnej deformácie v duktilných 
strižných zónach s vysokým stupňom konečnej de

formácie, keď v nonkoaxiálnom deformačnom reži

me (jednoduchý strih) je foliácia — rovina xy 
konečnej deformácie — postupne rotovaná smerom 
k rovine strihu a stáva sa kinematický aktívnou. 
V tomto procese sa rigidné inklúzie nerovnomerne 
rozťahujú alebo rotujú za vzniku asymetrických 
..krídel" a krenulovaných tlakových tieňov, mikro

skopicky tiež možno pozorovať nonparalelitu mc

zoskopickej foliácie Si a roviny xy poslednej inkre

mentálnej deformácie. Tieto znaky slúžia na určenie 
zmyslu pohybu v strižných zónach (cf. Simpson 
a Schmid. 1983). V našom prípade poukazujú asymet

rické štruktúry na pohyb alochtónu od JV na SZ. len 
v jednom prípade bol zistený opačný pohyb. 

Vo vysoko duktilných strižných zónach sa kine

matický aktívna toková foliácia môže pod vplyvom 
lokálnych nerovnomerností v rýchlosti deformácie 
a vznikom vzperových nestabilít zakrivovať a 
v tokovom poli pasívne amplifikovaf do vrásových 
deformácií (Platt. 1983). Navyše v nehomogénnom 
tokovom režime alebo pri rotácii osí inkrementálnej 
deformácie (cf. Passchier. 1986) sa foliácia Si mohla 
dostať až do sektoru skracovania okamžitého toko

vého deformačného poľa (napr. nerovnomerným 
splošťovaním okolo rigidných inklúzii) a deformo

vať do vrás s osami paralelnými s osou y konečnej 
deformácie. Tieto vrásy sú v opisovanej zóne pomerne 
zriedkavé, označujeme ich F|. Pozícia krátkeho ramena 
asymetrických vrás Fj poukazuje opäť na tektonický 
transport alochtónu od JV na SZ. 

Zónu deformovaných hornín na báze alochtónne

ho telesa bratislavského prikrovu študoval Putiš 
(1987). Granitoidy sú mylonitizované a drvené 
v zóne hrubej niekoľko m až 10 m. V bezprostrednej 
blízkosti diskrétnej násunovej plochy vystupujú 
v granitoidoch lokálne aj všesmerné kataklazity. 
najčastejšie však bridličnaté mylonity. miestami so 
stavbou S—C. Ďalej od násunovej plochy majú 
štruktúry skôr krehký charakter (doplnkové Riedlo

ve strihy a pod. — obr. I). 
Opisovaná štruktúrna asociácia duktilnej strižnej 

zóny v doline Prepadlé má znaky kompatibility, 
jednotného nonkoaxiálneho deformačného režimu 
a pomerne stálych reologických vlastností hornín 
počas jej formovania. Možno ju preto spojiť do 

jednej paragenetickej skupiny — deformačného 
štádia AD i. Subhorizontálne duktilné strižné zóny 
sprevádzali príkrovové preskupovanie vrchnokôro

vých elementov v priestore malokarpatského tatrika 
so skracovaním v smere SZ—JV (v dnešných geo

grafických súradniciach). 

Transpresná zóna v severozápadnej časti Malých 
Karpát 

Na rozdiel od predchádzajúcich mezoštruktúr de

formačného štádia AD i nemožno štruktúrnu asociá

ciu naložených deformácií charakterizovať v inten

ciách paragenetických vzťahov, pretože sa vyvíjala 
viacetapovite po dlhé obdobie: súborne ju zaraďuje

me do deformačného štádia AD2. V progresívnom 
deformačnom režime bola väčšina mezoskopickvch 
štruktúr AD; modifikovaná a reorientovaná. dnešná 
štruktúrna asociácia je výsledkom viacerých nalože

ných konečných deformácií. Najvhodnejším spôso

bom na jej analýzu sa preto javí sledovanie makros

kopickej zostavy mezoštruktúr a ich vzťahu k mapo

vateľným štruktúram. Zároveň s vývojom štruktúr 
AD: prebiehal aj výzdvih a erózia, čo sa prejavuje 
systematickým poklesom duktility hornín a stále 
..krehkejším" charakterom deformácií. 

Najvýznamnejšími makroskopickými štruktúrami 
sú oblúkovité listrické zlomy — sústava šikmých 
(obliqucslip) prešmykov vyvinutá hlavne v mezo

zoických komplexoch (tatrických i subtatranských) po 
sz. periférii kryštalinického fundamentu malokarpat

ského tatrika. Prešmyky oddeľujú jednotlivé imbri

kačné segmenty (šikmé transpresné dextrálne duple

xy) s charakteristickou, opakujúcou sa vnútornou 
stavbou (obr. 2). 

Oblúkovité zlomy majú 2 ramená — približne sj. 
rameno s prevládajúcou prešmykovou zložkou pohy

bu a zhruba vz. s prevládajúcim dextrálnym bočným 
posunom. Obe ramená, do seba plynulé prechádzajú, 
pričom sj. rameno je zrezávané vz. ramenom vedľaj

šieho zlomu a vz. rameno zasa obyčajne prešmykom 
externejšej šupiny (obr. 2. 4). 

Najvýznamnejšími štruktúrami vnútri imbrikač

ných šupinových segmentov sú mezo a makroskopic

ké vrásy F2 a foliácia S2. ktorá je klivážou ich osovej 
roviny. Vrásy F : sú väčšinou paralelné, len mierne 
modifikované (triedy IB—1C v zmysle klasifikácie 
Ramsaya, 1967). symetrické alebo len mierne asymet

rické, so subvertikálnymi alebo strmo na SZ upadajú

cimi osovými rovinami. Kliváž. S2 je vyvinutá len 
miestami v hlbších štruktúrnych úrovniach. V slieni

tých a pelitických horninách má charakter diskrétnej 
alebo zónovej krenulačnej kliváže tlakového rozpúš

ťania, vo vápencoch zasa subparalelných. viacmenej 
planárnych stylolitických švov. 

Vnútorná stavba imbrikačných šupín (smer vráso
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Obr. 2. Trojrozmerný model usporiadania štruktúrnych prvkov deformačného štádia AD2 (F2. S;) vnútri šikmo prešmykových 
transpresných ímbrikačných šupín mczozoických komplexov tatrika severnej časti Malých Karpát. Tieňované sú štruktúrne plochy. 
I ig. 2. Three-dimensional model of structural element arrangements in the AD2 deformation stage (F?. S2) within the oblique-thrust 
transpression-imbrication slices of Tatric Mesozoic complexes in the northern Little Carpathians. Structural surfaces are hachured. 

Obr. 3. Náčrt orientácie hlavných štruktúr deformačných štádií AD,. ADi, a AD2h voči smeru pôsobenia hlavného napätia 01 v čase ich 
vzniku. Referenčným prvkom pri posudzovaní vzájomných rotácii napäťového póla či horninových komplexov nesúcich štruktúry je 
lineácia roztiahnutia L f. Pre situáciu počas AD2h sa zdá byť pravdepodobnejšia alternatíva B. 
Fig. 3. Sketch of main structure orientation during the AD,. AD2l and AD2b deformation stages in relation with the principal stress 
orientation in the time of their generation. The reference element for the assumption of mutual rotations of the strain field, or of rock 
complexes carrying the structures, is represented by the L f stretching lineation. The B alternative seems to be more probable for the situation 
during AD2b stage. 
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vých osí F2 a kliváže S:) je často rovnobežná 
s priebehom oblúkovitej prešmykovej plochy. Vo vz. 
ramenách s dominujúcim bočným posunom miestami 
externe rotovali aj štruktúrne prvky staršieho defor

mačného štádia ADi. Táto rotácia dosiahla až 
30—40 ° (výnimočne až 90 °) v smere pohybu hodi

nových ručičiek, čo lokálne viedlo k paralelizácii 
horninových pruhov s bočné posuvným ramenom 
a k makroskopickej budináži rigidných komplexov. 

Kinematickú interpretácia transpresnej zóny 

Pokúsili sme sa rekonštruoval priebeh progresív

nej deformácie počas obdobia, ktoré označujeme 
ako deformačné štádium AD2. V preddeformačnom 
(pred ADi) stave budovali jv. časť zóny hlavne 
komplexy fundamentu bratislavského a modranské

ho príkrovu. ktoré sa chovali ako rigidný. makros

kopický pomerne homogénny celok, kým mezozoic

ké. celkove subhorizontálne ležiace súbory budovali 
hlavne sz. časť zóny. Hranica medzi mechanicky 
homogénnym fundamentom a nehomogénnymi, 
planárne anizotrópnymi a dobre vrásniteľnými me

zozoickými masami prebiehala v smere SV—JZ (v 
dnešných súradniciach). Iniciálne stlačovanie pozdĺž 
vrstvovitosti (layerparallel shortening) prevažne 
subhorizontálne ležiacich mezozoických komplexov 
rezultovalo spočiatku vo vzniku symetrických me

zovrás vzperu F2 so subvertikálnymi osovými rovi

nami. Takéto vrásnenie je však možné len v pripo

vrchových podmienkach, kde bolo najnižšie napätie 
0"3 orientované subvertikálne. Preto aj tieto iniciálne 
mezovrásy pozorujeme len vo vyššie ležiacich aloch

tónnych komplexoch. Malorozmerové koncentrické 
vrásnenie však čoskoro vyčerpalo možnosti skraco

vania zvrstvených komplexov a prechádzalo do 
vrásnenia stále väčších vlnových dĺžok a amplitúd 
a vznikali makrovrásy F2. Charakteristickým rysom 
takéhoto vývoja vrásnenia je vejárovité usporiada

nie osových rovín symetrických mezovrás v krídlach 
mladších makrovrás. Vzperové vrásnenie so subver

tikálnym preskupovaním horninových más viedlo 
k výzdvihu a erózii najmä v zóne na styku mezo

zoických komplexov a fundamentu, ktorý fungoval 
ako rigidná bariéra ..podopierajúca" vrásnené kom

plexy v jeho pred polí. Vrásnenie. výzdvih a erózia 
tak postupne formovali mapový obraz geologických 
telies v predmetnej zóne do dnešnej zostavy. 

V hlbších štruktúrnych úrovniach sa vzperové 
vrásnenie realizovalo postupnou eróziou a reduk

ciou vertikálneho tlaku nadložia. Charakteristické je 
veľkorozmerové vrásnenie s malými amplitúdami 
a niekedy až s penetračnou rozpúšťacou klivážou 
osovej roviny umožňujúcou aj vyšší stupeň modifi

kácie makrovrás. Ncrovnomernosť vzperového vrás

nenia (temer holomorfné vo vyšších štruktúrnych 

úrovniach, idiomorfné v stredných a prakticky žiad

ne v nižších), kde horizontálne skracovanie prebie

halo cestou splošťovania a tlakového rozpúšťania na 
plochách subvertikálnej kliváže S2 a navyše bariéro

vý účinok rigidného fundamentu viedol k veľkoroz

merovej nonkoaxialite deformačného režimu — 
k preklápaniu pripovrchových vrás na JV. Vrásové 
ramená i ich osové roviny rotovali do pozícií 
s vysokými strižnými napätiami, kde sa rozrušovali 
a vznikali strižné prešmykové štruktúry. 

Z geometrie vzťahu prešmykových štruktúr voči 
orientácii preexistujúcich štruktúr (napr. voči sme

rovo pomerne stálej lineácii roztiahnutia Li vyplýva, že 
vektor hlavného napätia OŇ napäťového tenzoru AD2 
rotoval voči di napäťového tenzoru AD, 
približne o 45° proti smeru pohybu hodinových ruči

čiek (smer prešmykov s prevládajúcim pohybom 
v smere spádnice zviera s Li uhol okolo 45°. obr. 3). 
Subvertikálne rozhranie fundamentu a jeho pokryvu 
v systéme ležatých makrovrás Fi alochtónnych komple

xov bratislavskej jednotky prebiehalo skoro kolmo na 
Li. pôsobilo počas AD2 ako výrazná mechanická 
diskontinuita, dostalo sa do pozície maximálneho striž

ného napätia a začalo fungovať ako dextrálny bočný 
posun. Segment) šikmých pripovrchových prešmyko

vých duplexov smerom k tomuto hlbšie situovanému 
bočnému posunu v reze virgujú a spolu tvoria štruktúru 
pripomínajúcu rameno pozitívnej vejárovitej (flower) 
štruktúry typickej pre zóny významných bočných posu

nov (Sanderson a Marchini. 1984; Woodcock a Fischer. 
1986). 

V rigidnom bloku fundamentu napätie vyvolalo 
sústavu strmých bočných posunov. Dextrálne majú 
dnes smer približne SV—JZ. sinistrálne SZ—JV. 
vektor CTI bol ich bisektricou (obr. 3. 4). Ako dex

trálny posun sa aktivizovala hlavne pôvodne subho

rizontálna násunová zóna bratislavského príkrovu 
nad modranskou a orešianskou jednotkou, sinistrál

ne posuny nájdeme v Píľanskej a hlavne Hrubej 
(Cajlanskej) doline, kde sa sústava pôvodne subho

rizontálnych šupín vyššej časti modranského príkro

vu i samotná násunová plocha bratislavského prí

krovu vztýčila až prevrátila (cf. Putiš. 1987). 
V borinskom úseku Malých Karpát, v ktorom na 

povrch vystupujú hlavne mezozoickč komplexy bo

rinskej subautochtónnej jednotky a ktorý leží už 
mimo vlastnej transpresnej zóny. pri stlačení rotovali 
kompresné štruktúry (F2, S2) nielen na dextrálnych 
doplnkových Riedlových strihoch R|. ale aj na sinis

trálnych strihoch R2 s rotáciou vrásových osi R až do 
smeru SZ—JV (obr. 4). Stlačenie tu malo viac 
koaxiálny charakter, mechanické rozhranie funda

ment — pokryv sa na prešmykoch sformovalo do 
smeru S—J a ako sinistrálny bočný posun sa aktivizo

valo až neskôr. Rozhranie fundament — pokryv 
smeru SV—JZ medzi dolinou Račieho potoka. Borin
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Obr. 4. Náčrt priestorovej distribúcie makroskopických štruktúr AD; v tatriku Malých Karpát a ich kinematická interpretácia v dextrálnej 
transpresnej zóne. Vertikálne šrafovaný je rigidný blok fundamentu i s niektorými mezozoickvmi sledmi, nešrafované sú deformované 
mezozoieké komplexy tatrika. bodkovaný je križňanský (vysocký) prikrov. Smerovú divergenciu hlavného napätia a\ A D a voči AD?,, 
spôsobila skôr rigidná rotácia bloku fundamentu než rotácia napäťového poľa. 
Fig. 4. Sketch of spatial distribution of AD; macroscopic structures in the Tatric unit of the Little Carpathians and their kinematic

interpretation within the dextral transpression zone. Vertical hachure indicates the rigid basement block with some Mesozoic sequences. 
unhachurcd are the deformed Tatric Mesozoic sequences. Stippled area represents the Križna (Vysoká) nappe. Directional divergence of 
the principal stress a, AD> in relation with AD;„ has been induced rather by rigid rotation of the basement than bv rotation of the stress 
field. 

kou a Záhorskou Bystricou nemá strižný, bočné 
posuvný charakter, ale kompresný s naloženými mak

rovrásami s osami toho smeru (obr. 3. 4). Tieto 
makrovrásy nie sú kompatibilné s predchádzajúcimi 
štruktúrami, lokálne rotujú a deformujú aj staršie 
prvky AD2. Stlačenie v smere SZ—JV sprevádzajú aj 
početné strižné krehké zóny uklonené väčšinou strmo 
na SZ (mezodislokácie. zalomené pásy — kink bands 
a pod.). Celkove to svedčí o rotácii napäťového poľa 
asi o 45 ° v smere hodinových ručičiek (alternatíva 
A na obr. 3). alebo, čo sa nám zdá byť pravdepodob

nejšie, ide o rigidnú rotáciu celého bloku fundamentu 
(na juh od línie Pernek — Horné Orešany aj všetkých 
pokryvných mezozoických útvarov) Malých Karpát 
pri stabilnom napäťovom poli (alternatíva B na obr. 
3). V dnes odkrytých pripovrchových štruktúrnych 
úrovniach sa takáto rotácia štruktúrne zaznamenáva

la len v elastických reologických podmienkach, bez 
jasného, parageneticky systematizovateľného štruk

túrneho inventára. Puklinové systémy veľmi pestrých 

orientácií a typov sú zrejme tiež odrazom postupnej 
elastickej relaxácie napäťového poľa rotujúceho voči 
rigidným horninovým komplexom. Dve krajné pozí

cie orientácie napäťového poľa a ich štruktúrny 
záznam označujeme ako deformačné štádiá AD2d (CTI 
pod uhlom okolo 45° voči Lt) a AD2h (ai paralelný 
s priebehom Li — obr. 3). 

Celkove fáza AD^ znamenala už postupné odu

mieranie pohybu v transpresnej zóne v severnej časti 
pohoria, pretože prešmykové plochy s maximálnou 
zložkou dextrálneho bočného posunu, rovnako ako 
pre tento pohyb určujúci smer styčnej zóny funda

mentu a mezozoických komplexov, sa dostávali po

stupne z orientácie paralelnej s maximálnym strižným 
napätím do orientácie až kolmej k hlavnému napätiu 
Gi. teda do pozície s maximálnym kompresívnym 
a nulovým strižným napätím (obr. 3. 4). Vo východ

nom, orešianskom úseku transpresnej zóny sa pohyb 
zmene orientácie napätia postupne prispôsoboval, 
čiastkové strihy Ri tu majú smer až VJV—ZSZ 
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a transpresné spätne násunové šupiny prekrývajú 
stále južnejšie ležiace komplexy rigidného bloku 
fundamentu. To svedčí o kontinuálnej rotácii s per

manentným pohybom a deformáciou v transpresnej 
zóne. Kým teda vo východnej časti sa štruktúry 
zmene orientácie napäťového poľa prispôsobovali, na 
západe vznikali štruktúry nové. amputujúce staršie. 
alebo staršie štruktúry boli pri vhodnej orientácii 
rejuvenizované s iným charakterom pohybu (prešmy

ky sa zmenili na bočné posuny a naopak). 
Pri našom výskume v Malých Karpatoch sme sa 

zaoberali hlavne mezozoickými komplexmi tatrika. 
Podobnú stavbu — rozdelenie do transpresných šik

mo prešmykových imbrikačných šupín — má aj južný 
okraj krížňanskej (vysockej) jednotky. Na základe 
publikovaných geologických máp Malých Karpát 
a štruktúrnych rysov stavby subtatranských príkrovov 
(Maheľ in Maheľ et al.. 1967: Michalík. 1984) sa 
domnievame, že komplexy alochtónnych superficiál

nych jednotiek boli takisto súčasťou transpresnej 
zóny. a to vrátane vrchnokriedovopaleocénnych zle

pencov (Michalík. 1. c.) i komplexov paleogénnej 
výplne bukovskej depresie. Osi vzperových vrás 
v oligocénnych flyšových sedimentoch pri Sološnici 
prebiehajú v smere SSV—JJZ (Kováč et al.. 1988). 
teda šikmo na priebeh horninových pruhov, v pozícii 
podobnej ako v južných okrajových častiach 
transpresnej zóny. To zároveň umožňuje datovať 
posledné pohyby v dextrálnej transpresnej zóne ako 
pravdepodobne sávske. Predpokladáme, že prvá akti

vizácia transpresnej zóny nastala ešte v laramskom 
období. 

Záver 
V malokarpatskom tatriku sme rozlíšili a stručne 

charakterizovali 2 regionálne strižné zóny prvoradé
ho významu: 

— duktilnú strižnú zónu. ktorá sprevádza subho
rizontálnu násunovú plochu alochtónnych elemen
tov tatrika. 

— megaskopickú krehkú transpresnú zónu v se

vernej časti Malých Karpát, pozdĺž ktorej došlo 
k významným dextrálnym bočným posunom medzi 
blokom fundamentu tatrika a pripovrchovými jed

notkami tatrika. subtatranských príkrovov a ich 
predmiocénnym sedimentárnym pokryvom. 

Niektoré morfologické znaky duktilných striž

ných zón sme ilustrovali na príklade násunovej zóny 
bratislavského príkrovu nad borinskou jednotkou 
v doline Prepadlč. Štruktúrna paragenéza a vzájom

né genetické a sukcesívne vzťahy mezoskopických 
štruktúr v duktilnej strižnej zóne poukazujú na 
nonkoaxiálny deformačný režim. P—T podmienky 
metamorfózy nízkych stupňov a na pohyb alochtón

neho telesa od JV na SZ v dnešných geografických 
súradniciach. 

Transpresná dextrálna zóna na severe Malých 

Karpát mala dlhodobý, zložitý štruktúrny vývoj. Jej 
dnes pozorovateľné štruktúrne elementy sa formo

vali prevažne v pripovrchových. krehkých defor

mačných podmienkach. Celková štruktúrna evolú

cia malokarpatského tatrika bola počas vrchnej 
kriedy až vrchného paleogénu výrazne ovplyvnená 
vzájomnými rotáciami megaskopických hornino

vých celkov a napäťového štruktúrotvorného poľa. 
Po príkrovových násunových deformáciách (ADi) 
rotovalo napäťové pole (vektor m) voči štruktúram 
ADi (lineácii Li) o 45° proti smeru pohybu hodino

vých ručičiek a realizovalo sa štruktúrami, ktoré 
označujeme ako deformačné štádium AD2 j . Potom 
už napäťové pole zostalo stabilné, ale rigidne roto

vali horninové komplexy fundamentu tatrika 
a južný okraj transpresnej zóny. a to opäť približne 
o 45° proti smeru hodinových ručičiek. Komplexy 
tatrického mezozoického pokryvu a superficiáínycn 
príkrovov spolu s ich vrchnokriedovooligocénnym 
pokryvom v severnej časti pohoria sa tejto rotácii 
postupne štruktúrne prispôsobovali a tvoria dnes 
južné, spätne násunové krídlo vejárovitej (flower) 
dextrálnej transpresnej zóny. ktorá pravdepodobne 
pokračuje ďalej na SV pozdĺž pribradlovej zóny 
západného Slovenska. Severné krídlo s vonkajšou 
vergenciou zahŕňa pravdepodobne mezozoickopa

leogénne komplexy Brezovských a Čachtických 
Karpát, pribradlovej a bradlovej zóny celého západ

ného Slovenska. 
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Regional shear and transpression zones in the Tatric unit of the Little Carpathians 

Tatric units of the Little Carpathians are composed of" 
crystalline schists of the Pre-Alpine basement (Lower 
Paleozoic volcano-sedimentary formations) and of Variscan 
granitoids with their Mesozoic cover distributed into seve
ral lithostratigraphic sequences. The Tatric displays nappe 
structure where the subautochton is represented by the 
Borinka and Orešany units whereas the allochton is created 
by the Bratislava and Modra nappes. This nappe structure 
originated during Paleoalpine time (Upper Cretaceous). 

Thrust planes of basement nappes originated in 6—10 
km depth at 250—350° C temperatures. Deepest uncovered 
parts of thrust planes are surrounded by extensive ductile 
shear zones mainly developed in Mesozoic limestone 
environment of subautochtonous units (Borinka unit, Fig. 
1). The Si penetrative foliation is developed there represen
ting the xy plane of the finite deformation ellipsoid 
together with the L, stretching lineation expressing the 
x-axis of the finite deformation ellipsoid. Small Fi folds 
and asymmetric structures testing for non-coaxial deforma
tion regime point to the motion of the allochton from SE 
to NW. 

Structural association of the ductile shear zone in the 
ľrepadlé valley displays features of compatibility occuring 
under a uniform noncoaxial deformation regime and 
relatively stable rheological properties characterizing the 
involved rocks during its development. Hence it may be 
assembled into a single paragenetic group of the AD, 
deformation stage. Subhorizontal ductile shear zones 
associated with the nappe motion of upper crustal elements 
in the Tatric unit of the Little Carpatians reflect shortening 
i n NW—SE direction (in recent coordinates). 

A brittle dextral transpression zone is present between 
the Tatric basement block and masses of Tatric Mesozoic 
complexes with Subtatric nappes (Krížna—Vysoká. Choc 
and higher nappes) in the northwestern Little Carpathians. 
The structural association of this zone may be assembled 
into a hybrid. AD2 deformation stage in which the single 
structural elements, gradually developed in progressive 
shear regime of the transpression zone, are associating. 
Older elements are there frequently reoriented and modi

fied, whereas the subsequent ones are either tracing the 
older elements or they are overprinted. 

The most significant megascopic structures are represen

ted by arched listric faults developing as oblique slip thrusts 
namely within Mesozoic complexes along the NW peri

phery of the Tatric crystalline basement of the Little 
Carpathians. Thrusts are separating the single imbrication 
segments (oblique dextral transpression duplexes) with 
characteristic repeating internal fabric (Fig. 2). 

Arched faults have two limbs: a nearly N—S limb with 
prevailing thrust motion component and a E—W one with 
prevailing dextral strikeslip. Both limbs continuously link 
together when the N—S limb is cut bj the E—W limb of 
the nearby fault and the E—W limb itself usually by the 
thrust of the more external slice (Figs. 2. 4). 

The most significant structures within the imbrication slice 
segments are the mesomacroscopic F2 folds and the S; 
foliation representing their axial plane cleveage. The F : folds 
are mostly of parallel type only slightly modified (IB—1C 
clases). symmetric or slightly asymmetric with subvertical or 
steeply NW dipping axial planes. The S; cleveage developed 
but in places in deeper structural levels. In marly and pelitic 
rocks, this cleveage is a discrete or a zonal crenulation 
cleveage of pressure solution, whereas in limestone environ

ment the subparallel. more or less planar stylolithic seams 
are present. 

The transpression zone underwent complicated structural 
evolution with two marginal structureforming phases: AD;d 
and AD> between which the rigid Tatric block of the Little 
Carpathians underwent counterclockwise rotation together 
with the transpression zone itself by about 45° in relation 
with the stress field (Figs. 3. 4). Transpression movements 
influenced the structure of Mesozoic Tatric and nappe 
complexes and their Upper Cretaceous to Paleogene cover in 
the northern part of the mountain range. The system of 
transpressive dextral thrusts along the basement margin 
appears to represent the southern limb of a positive flower 
structure running in the area of Brezovské Karpaty Mts. 
farther to NE along the PeriKlipen Zone of the West 
Carpathians in Western Slovakia. 


