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Tektonické okná obalovej sekvencie Veľkej Fatry 
MILAN POI.ÁK 

Geologický ústav D. Štúra. Mlynská dolina I, S17 (14 Bratislava 

(Doničené 5. 3. 1990, revidovanú verziu doničená 28. 5. 1990) 

Tectonic windows of the envelope unit in the Veľká Fatra Mts. 

The contribution is dealing with the tectonic phenomenon of the Veľká Fatra Mts.  inliers of the envelope 
sequence. The fundamental Mesozoic lithostratigraphic units occurring in these inliers are characterized. For
mation of these inliers is directly dependent on the configuration of the underlying crystalline complexes. They 
were formed at a distinct anticlinal structure running from the Necpalská dolina valley in eastern direction to 
the Revúca valley. 

Uvod 

Problematikou mezozoika Veľkej a Malej Fatry sa za

oberal Matéjka (1927) a predovšetkým Bystrický (1956). 
ktorý objasnil problematiku tektonického postavenia 
a stavby šiprúnskej série v pohoriach Veľkej a Malej 
Fatry, z litostratigrafického hľadiska sú to Mišík a Rakús 
(1964), Bujnovský (1979). Peržel (1969). Polák (1978, 
1980) a Havrila (1979). 

Šiprúnska sekvencia, výrazne vyvinutá vo Veľkej 
a Malej Fatre, je jednou z najcharakteristickejších oba

lových sekvencií vnútorných Západných Karpát. Výraz

né tektonické okná mezozoika šiprúnskej sekvencie vy

stupujú spod komplexov krížňanského príkrovu. Najvý

raznejšie sú vyvinuté v Bclianskej doline pri Martine, 
v Necpalskcj doline a vo východnej časti pohoria v oblas

ti dolín Veľká Turecká a Veľká Rakytová pri Liptov

ských Revúcach. Rozšírenie a odkrytie litostratigrafic

kých jednotiek je v jednotlivých oknách rozdielne. Naj

kompletnejší vrstvový sled je odkrytý v tektonickom ok

ne v Bclianskej doline (obr. 1). 

Litostratigrafia 

V spodnej časti južného hrebeňa kóty Štefanova se

verne od doliny Došná je v pomerne krátkom úseku 
veľmi dobre odkrytý takmer kompletný litostratigrafický 
(Urologický) profil šiprúnskej sekvencie (obr. 2). 

Najspodnejším odkrytým sú vrstvím sú tmavosívé, ce

listvé, lavicovité (1020 cm) ramsauskč dolomity ladin

ského veku so zvyškami rias Diplopora annulata (Schaf.) 
Pia. Ich celková mocnosť tu nepresahuje 80 m. 

V ich nadloží sú vyvinuté tenkolavicovité. celistvé 
a jemnokryštalické dolomity s častými vložkami čiernych 
bituminóznych bridlíc. Toto súvrstvie je veľmi pekne od

kryté v'záreze svážnice vedúcej k profilu. Sporomorfy 
získané z bridlíc (Planderová a Polák, 1976) stanovujú 

vekové rozpätie súvrstvia došnianskych vrstiev (Polák. 
1980) na vrchný ladin  spodný karn. 

Vyššie sa nachádzajú červené a ružové strednozrnné 
kremence, kremenné pieskovce, na báze súvrstvia pre

vládajú mikrokonglomeráty. Vo vrchnej časti komplexu 
prevládajú z väčšej miery pestré ílovité bridlice. Súvr

stvie karpatského keupru je tu teda v charakteristickom 
vývoji obalových sekvencií Západných Karpát. Vek súvr

stvia je (?) vrchný karn  norik. hrúbka tu nepresahuje 
50 m. 

V profile na hrebeni v nadloží karpatského keupru 
vystupujú málo hrubé (10 m) tmavosivé až čierne kre

mence. Na 95 % sú zložené z angulárnych zŕn kremeňa, 
základná hmota je výrazne kremenitá. Súvrstvie identic

kého typu a charakteru nie je doposiaľ v oblasti Západ

ných Karpát v mezozoických sekvenciách známe. Podľa 
pozície vo vrstvovom slede predpokladáme, že vek súvr

stvia je najvyšší trias (?)  resp. bazálna časť spodného 
liasu (?). 

V tesnom nadloží je vyvinutá poloha tmavosivých or

ganodetritických vápencov. Organickú zložku tvoria vý

lučne úlomky krinoidových článkov a stonky echinoder

mát. ktoré často dosahujú dĺžku až 10 cm. Fen zriedkavé 
sú úlomky iného detritu. Tento biodetrit tvorí takmer 
70 % horniny. Hrúbka súvrstvia nepresahuje 10 m. 

Smerom do nadložia súvrstvie prechádza do sivých. 
sivohnedých, miestami naružovelých hrubolavicovitých 
(23 m), kalových, slabokrinoidových vápencov, ktoré 
obsahujú bohatú brachiopodovú faunu potvrdzujúcu 
vek súvrstvia na sinemúr  pliensbach (Siblík, 1964): Spi

riferina alpina Oppel, Spiriferína obtusa Oppel. Spirife

rina ex. gr. tumida (Buch.). Fobothyris punctata (Sow.), 
Terebratula beyrichi Opp. , Propygope? aspasia (Menen

ghini). Aulacothyris cf. fuggeri (Bôse), Cincta numisma

lis (Lam.). Zcilleria mutabilis (Opp.) , Zeilleria cwaldi 
(Opp.), Cuneirhynchia dalmasi (Dumortier). Rhyncho

nclla margaritati Bosé. Príonorhynchia cf. serrata (Sow.). 
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Havranov, 

Obr. 1. Geologická mapa tektonického okna v Bclianskej doline. Obalová sekvencia: 1 - porubské vrstvy (alb-cenoman). 2 - čierne rohovcové 
vápence (apt). 3 - lučivnianske súvrstvie (vrchný berias. spodný apt). 4 - červené híuznalé vápence (kimeridž). S - radioláriové vápence, radiolaritv 
(doger-oxford). ň - allgäuské vrstvy (toark). 7 - sivé. hnedavé krinoídové a kalové vápence (sinemúr-pliensbach). 8 - karpatský keuper (norik). 
'J - ramsauskč dolomity (ladin). Križňanský pnkrov: 10 - lúzňanské súvrstvie (spodný trias). 11 - gutensteinské vápenec (anís). 12 - ramsuuskc 
dolomity (ladin). 13 - podhradské vápence (longobard). 14 - karpatský keuper (norik). 15 - adnetské vápence (toark). 16 - radioláriové vápence. 
radiolaritv (dogger-oxford). 17 - allgäuské vrstvy (lotaring). IX - slienité vápence, bridlice, sliene (vrchný berias-barém). 19 - kvartér. 2<» - smer. 
sklon vrstiev. 
Fig. I. Geological map of the tectonic window of the Belianska dolina Valley. Envelope group: 1 - Poruba beds (Albian - Cenomanian). 2 - black 
cherty limestones (apt). 3 - Lučivná Formation (Upper Beriassian - Lower Aptian). 4 - nodular limestones (Kimmeridgian). 5 - radiolarian 
limestones, radiolarites (Doggerian - Oxfordian). ň - Allgau beds (Toarcian). 7 - Grey. braunish. crinoidal mudy limestones (Sinemurian - Plieqsba-

chian). H - Carpathian keuper (Norian). 9 - Ramsau dolomites (Ladinian). Krížna nappe: 10 - Lúžna beds (Lower Triassic). 11 - Guttenstem 
limestones (Anisian). 12- Ramsau dolomites (Ladinian). 13-Podhradie limestones (Longobardian). 14 -Carpathian Keuper (Norian). 15- Adneth 
limestones (Toarcian). 16 - radiolarian Lms. radiolarites (Doggerian - Oxfordian). 17 - Allgau beds (Lotharingian). 18 - Marly limestones, shales 
(Upper Berriassian - Barremian). 19 - Quarternary. 20 - strikes and dipes. 

Mikrofaciálne sú to veľmi pestré biomikrity s detritom 
bivalvií. brachiopodov. úlomkami a článkami krinoidov. 
foraminifer: Nodosaria ordinata (Trif.), Vidalina marta-

na (Farinacci). Involutina liassica (Jones). Tieto vápence 
na rozdiel od súvrství spodného liasu vo východnej časti 
pohoria neobsahujú takmer žiadnu klastickú primes. 
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Nadložie tvoria allgäuské vrstvy, zastúpené tmavosivý
mi slienitými. škvrnitými vápencami alternujúcimi s tma
vosivými až čiernymi bridlicami. Pomer vápencov k brid
liciam je 1 : 2. Na základe amonitovej fauny Amaltheus 
sp. a Harpoceratidae ex. gr. (Rakús. 1964) sa vek súvr
stvia určil na najvyšší lias  toark. Súvrstvie tu dosahuje 
hrúbku 40 m. Mikrofaciálne sú to biomikrity s prevláda
júcou špongiovou mikrofáciou, s drobným detritom rôz
nych organizmov (bivalvie. ostne ježoviek. radioláric. 
foraminifery, atď.). 

Profil pokračuje súvrstvím sivých, zelenavých a predo
všetkým červených lavicovttých (520 cm) kremenitých 
radioláriových vápencov s početnými polohami a hľúza
mi čiernych a červených silicitov radiolaritov. Mikrofa
ciálne je to monotónny radioláriový biomikrit s rôznou 
frekvenciou ďalších organických zložiek. Na základe po
stavenia vo vrstevnom slede súvrstvie zodpovedá álenu 
 oxfordu. 

Radioláriové vápence prechádzajú smerom do nadlo
žia do červených, výrazne h f uzná tých vápencov s vložka
mi červených dovitých bridlíc. Hrúbka súvrstvia nepre
sahuje 58 m. Z mikroštruktúrneho hľadiska sú to bio
mikrity so zvyškami planktonických krinoidov Saccoco
ma sp.. kalcifikovanými radioláriami. filamentami a ďal

ším drobným biodetritom. Stratigraficky patrí súvrstvie 
kimeridžu. Prostredníctvom tenkej polohy slienitých bri
dlíc tmavosivej farby prechádza podložné súvrstvie do 
sivých, svetlosivých slienitých kalpionelových (biancone) 
vápencov s vložkami slienitých bridlíc. Vápence majú 
biomikritickú štruktúru a obsahujú bohatú mikrofaunu: 
Calpionella alpina Forenz. Calpionella eliptica Cadish. 
Calpionellopsis oblonga (Cadish). Calpionellopsis sim
plex (Colom), Calpionellites darderi (Colom). Stratigra
fické rozpätie súvrstvia je titón  spodný berias. 

V nadloží sa nachádza charakteristické mohutné lučiv
nianske súvrstvie (Polák a Bujnovský, 1979) tvorené sivý
mi slienitými, lavicovitými vápencami s výraznými polo
hami a hľúzami čiernych silicitov. Vek súvrstvia je 
vrchný berias  spodný apt. Mikrofaciálne sú to biomik
rity prevažne s radioláriami. ostrakódmi. foraminiferami 
a ďalším detritom. Hrúbka súvrstvia tu dosahuje 80
100 m. Zo súvrstvia sa postupne vyvíjajú tmavosivé až 
čierne slienitč, lavicovité vápence s čiernymi silicitmi. 
Miestami nadobúdajú organodetritický charakter. Sú to 
prevažne biomikrity s rôznou frekvenciou prevažne kal
cifikovaných radiolárií. úlomkov krinoidov a ďalšieho 
rôznorodého organického detritu. Významný podiel 
nadobúda klastická primes, tvorená angulárnymi frag
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Obr. 2. l.istostratigrafický profil obalovou sekveneiou Vefkej Fatry. Lok. Belianska dolina, južný hrebeň Štefanovej. 
Fig. 2. Lithostratigraphical profile through envelope sequence of the Veľká Fatra Mts. Locality Belianska dolina Valey. southern edge of the Štefanova 
Mt. 
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Obr. 3. Geologická mapa nccpalského tektonického okna. Vysvetlivky ako pri obr. I. 
Fig. 3. Geological map of the Necpaly tectonic window. Explanations are in Fig. 1. 

mentami kremeňa Foraminifery: Hedbergella infracreta
cea (Glaessner). Ammodiscus tenuissimus (Gumbel), 
Discorbis cf. wassoewizi (Djaf. et Agal.) stanovujú vek 
súvrstvia na apt. 

Najvyšším súvrstvím v profile sú porubské vrstvy, kto
ré v Západných Karpatoch definoval Jablonský (1988). 
Fitologicky je to alternácia tmavosivých piesčitých vá
pencov, pieskovcov a tmavosivých až čiernych slienitých 
bridlíc. Na základe foraminifer Hedbergella roberti 
(Gandolfi). Haplophragmoides nonioninoides (Reuss) 
zodpovedajú albu. 

Tektonické okno. rozložené po oboch stranách Nec
palskej doliny (obr. 3), má plošne menší rozsah ako 
belianske. Sú tu odkryté prevažne len mladšie litostrati
grafickč jednotky. Je to predovšetkým albské porubské 
súvrstvie, lučivnianske súvrstvie, algäuské vrstvy a spod
noliasové krinoidové vápence. 

Plošne najväčšie tektonické okno šiprúnskej sekvencie 
je odkryté vo východnej časti pohoria s centrom výskytu 
v dolinách Veľká Rakytová a Veľká Turecká. Takmer 
celé ho tvorí flyšová alternácia porubských vrstiev strati
grafického rozpätia alb  vrchný cenoman (Rotalipora 
ex. gr. cushmani Morrow). Fen veľmi malú časť tu tvorí 
lučivnianske súvrstvie a lokálne v doline Veľká Rakyto

vá je odkryté súvrstvie radioláriových vápencov a radio

laritov dogeru  oxfordu. 

Poznámky k tektonickej stavbe 

Obalová sekvencia ako celok má v pohorí Veľkej Fat
ry výrazný štýl kopírovania podložia. Deformácie sedi
mentárnych komplexov obalu sú priamo závislé od pod
ložného kryštalického fundamentu. Ten má tendenciu 
frakturácie, čo sa prejavuje predovšetkým na styku kryš
talinika s mezozoickými komplexami. Sedimentárny o
bal má skôr tendenciu vrásniť sa. Výsledkom tohto kopí
rovania fundamentu spolu s následným transportom 
príkrovových dosiek je aj vznik týchto výrazných tekto
nických okien obalovej sekvencie Veľkej Fatry, ktoré 
v zmysle Tollmanna (1973) môžeme klasifikovať ako au
tochtónne. Obsah jednotlivých okien je odlišný. Najúpl
nejšie je odkryté v belianskom tektonickom okne, zatiaľ 
čo v Revúckej doline ho tvoria len najmladšie litostrati
grafické jednotky šiprúnskej sekvencie. Rám týchto 
okien vo všetkých prípadoch tvoria predovšetkým ram
sauské dolomity. V niekoľkých šošovkách sú to guten
steinské a podhradské vápence krížňanského príkrovu. 

Ak porovnávame priebeh necpalského a belianskeho 
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Obr. 4. Geologická mapa tektonického okna Veľká Turecká  Veľká Rakytová. Obalová sekvencia: 1  porubské vrstvy (albcenoman). 2  čierne 
rohovcové vápence (apt). 3  lučivnianske súvrstvie (vrchný berias  spodný apt). 4  radioláriové vápence, radiolaritv (dogger  oxford). Krížňanskv 
príkrov: 5  gutensteinské vápence (anis). 6  ramsauské dolomity (ladín). 7  kopienecké súvrstvie (spodný lias). 8  allgäuské vrstvy (lotaring). 
')  adnetské vrstvy (toark). 10  radioláriové vápence, radiolarity (doggeroxford). II  slienité vápence, bridlice, sliene (vrchný beriasbarém). 
t hoéskv pnkiov. 12  ramsauské dolomity (vrchný anis  adin). 13 reiflinské vápence (ladin  spodný karnj. 14  kvartér. 15  presunovč línie. 16 
 smery a sklony vrstiev. 
Fig. 4. Geological map tectonic window of the Velká Turecká Mt.  Veľká Rakytová Mt. Envelope group: 1  Poruba beds (Albian  Cenomanian). 
2  black eherty Limestones (aptian). 3  Lučivná formation (Upper Bcriassian  Lower Aptian). 4  radiolarian limestones, radiolarites (Doggerian 
 Oxfordian). Krížna nappe: 5  Guttenstein limestones (Anisian). ň  Ramsau dolomites (Ladinian). 7  Kopienec formation (Lower Liassic). 
S  Allgau beds (Lotharingian). 9 - Adnelh beds (Toarcian). 10  radiolarian limestones, radiolarites (Doggerian  Oxfordian). 11  marly limestones. 
shales (Upper Berriassian  Barremian). Choč nappe: 12 Ramsau dolomites (Upper Anisian  Ladinian). 13 Reifling limestones (Ladinian Lower 
Carnian). 14 Quaternary. 15  nappe and upthrust linics. 16 strikes and dipes. 

tektonického okna. ktoré vystupujú prakticky v jednej 
línii, môžeme uvažovať, že obe vznikli na výraznom 
zdvihu kryštalinického fundamentu tvoriaceho nepravi
delný antiklinálny val smeru východzápad. stáčajúceho 
sa v oblasti hlavného hrebeňa Veľkej Fatry v okolí Javo
riny smerom na juhovýchod, kde je zvýraznený veľkým 
tektonickým oknom v oblasti Veľkej Rakytovej a Veľkej 
Tureckej. 

Ako sme už uviedli, v neepalskom tektonickom okne 
sú odkryté len najvyššie členy obalového mezozoika. Ce
lý tento komplex vytvára antiklinálnu štruktúru s osou 

smeru SZJV. Staršie členy sú sčasti redukované, sčasti 
prekryté súvrstviami krížňanského príkrovu. Toto tek
tonické okno je porušené výrazným neepalským zlo
mom. pretiahnutým v smere SZJV. pozdĺž ktorého do
šlo k dextrálnemu horizontálnemu posunu a redukcii jz. 
ramena antiklinály. 

Stavba tektonického okna v Belianskej doline je zloži
tejšia. Vytvára nepravidelnú antiklinálnu štruktúru s vý
raznejšie vyvinutým sv. ramenom, kde je odkrytý tak
mer celý vrstvový sled obalovej sekvencie. Úklon súvr
ství v tejto časti je veľmi mierny, 2025° na SV. resp. na 
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VSV. kým opačné rameno má podobný úklon na SZ. 
resp. ZSZ. Juhovýchodnú časť štruktúry uťala zlomová 
línia sz.jv. smeru, ktorá pokračuje ďalej v súvrstviach 
krížňanskčho príkrovu po jz. svahoch Borišova ďalej na 
JV. Na tejto štruktúre spočívajú vo forme tektonických 
trosiek malých rozmerov sedimenty krížňanského prík

rovu, tvorené podhradskými vápencami, ramsauskými 
dolomitmi a karpatským keuprom. 

Plošne najväčšie tektonické okno (obr. 4) vo východ

nej časti pohoria, sz. od Revúckej doliny tvoria hlavne 
porubské vrstvy albu  cenomanu. Aj ono je výraznou 
antiklinálou s osou smeru SZJV, pričom sv. rameno má 
3040° úklon na sever. resp. SZ, sedimenty jz. ramena 
sú uklonené výrazne na juh. resp, na JZ pod miernym 
úklonom do 25°. Juhovýchodná časť tejto antiklinálnej 
štruktúry je ukončená výrazným zlomom smeru SVJZ. 
prebiehajúcim z južného úpätia Smrekovice cez Skalné 
až do Vyšnej Revúcej v dĺžke 78 km. pozdĺž ktorého 
dochádza k laterálnym posunom rôznych litostratigrafic

kých jednotiek obalovej sekvencie, krížňanského 
a chočského príkrovu. 

Záver 

Ako vyplýva z predloženého príspevku, výrazný feno

mén tektonických okien obalovej sekvencie Veľkej Fa

try je priamo závislý od konfigurácie podložných kryšta

linických komplexov. Dokumentuje výrazný vplyv fun

damentu na povrchové prejavy sedimentárnych komple

xov a dominujúci štýl kopírovania podložia obalovými 
komplexami mezozoika Veľkej Fatry. 
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