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Tectonic division of the Western Carpathians: an overview and a new approach
Abstract: A new tectonic division of the Western Carpathians territory is proposed. The Western Carpathians are divided
into two main zones according to structural individualization of tectonic units. The External Western Carpathians zone
comprises the Outer group of nappes tectonically individualized during the Neogene. The Internal Western Carpathians
including three groups of nappes, the Upper, Middle and the Lower group, tectonically separated during the Cretaceous.
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1. Ú vod
Západné Karpaty sú horským reťazcom vyznačujúcim sa príkrovovou stavbou s výrazným zonálnym usporiadaním a polaritou alpínskych orogenetických procesov migrujúcich v čase
a priestore. Prejavy hercýnskej stavby inkorporované v alpínskych štruktúrach sú rudimentárne zachované a predstavujú
len fragmentárny obraz o charaktere hercýnskej tektogenézy.
Pochopenie významu, veku a polarity alpínskej tektogenézy
pre stavbu Západných Karpát je podnetom pre kategorizáciu
jednotlivých tektonických segmentov v ich štruktúre. Takáto kategorizácia geologickej stavby je dôležitá pre zavedenie
pojmového aparátu ako základného predpokladu napredovania vednej disciplíny. Jednotlivé prvky – tektonické jednotky
štruktúry Západných Karpát boli kategorizované z pohľadu ich
aktuálnej geodynamickej pozície, vnútornej náplne a spoločnej
tektonickej evolúcie (Obr. 1). Navrhované tektonické členenie
Západných Karpát odráža stav poznania o lokalizácii, štruktúrnom inventári, litológii a veku tektonickej individualizácie
vyčlenených tektonických jednotiek. Tektonickú jednotku
považujeme za základný prvok členenia a chápeme ju ako trojrozmerné horninové teleso s definovanými hranicami, vlastným
(jedinečným) vnútorným litostratigrafickým, metamorfným
a štruktúrnym obsahom a definovanou paleotektonickou evolúciou. Nepoužívame termín „terrane“, ktorého originálna definícia sensu Coney et al., (1980: „fault-bounded crustal blocks
that preserved a geological record distinct from that of adjacent
terranes“) nie je podľa názoru autorov z geodynamického pohľadu dostačujúca.
2. Geologick é v ymedzenie
Západn ých K ar pát
Príkrovové jednotky Západných Karpát sú na severozápade,
severe a severovýchode presunuté na okraj hercýnsky konsolidovanej európskej platformy. Sedimenty čelnej priehlbiny tvoria
autochtónny obal Európskej platformy a sú teda jej integrálnou
Manuscript received 23 January 2014
Revised version accepted 9 September 2014

súčasťou. Nepovažujeme ich za súčasť Západných Karpát aj keď
boli takto tradične chápané (Tab. 1). Hranica Západných Karpát
je daná okrajom alpínskych príkrovov vytvárajúc výrazný na sever vyklenutý orogénny oblúk. Juhozápadný okraj karpatského
oblúka bezprostredne susedí s megaštruktúrou Východných
Álp. Geologická resp. tektonická hranica medzi Východnými
Alpami a Západnými Karpatmi je problematicky stanoviteľná,
pretože značná plocha predpokladaného rozhrania je zakrytá
sedimentmi Viedenskej a Dunajskej panvy. Geograficky je rozhranie kladené do zníženiny západne od Hainburských vrchov
do tzv. karnuntskej brány. Od tohto rozhrania je stanovená
konvenčná hranica smerom na severozápad a juhovýchod. Na
severozápade geologickú hranicu tvorí oblasť presunu sedimentov krosnianskej jednotky na miocénne sedimenty bádenského
veku priehlbiny (hranica strednej štajerskej fázy sensu Jiříček,
1979), ktorá geograficky korešponduje s tokom rieky Dyje. Na
juhovýchode konvenčné rozhranie pokračuje až na zlomové
pásmo Rába – Hurbanovo (Obr. 2).
Na juhu sa Západné Karpaty tektonicky stýkajú s megajednotkou/terránom Pelsonie a jednotkou Bükkika (Kovács et
al., 2000; Haas et al., 2001). Styk je sprostredkovaný zlomami
Rába – Hurbanovo – Diosjenö – Darnó. Spomenuté jednotky/
terrány nezačleňujeme do stavby Západných Karpát, pretože
svojim štruktúrnym inventárom (Hók et al., 1995; Csontos
& Vörös, 2004) a litostratigrafickým obsahom (Kovács et al.,
2000; Haas et al., 2001; Dimitrijević et al., 2003; Filipović et
al., 2003) nezodpovedajú charakteru západokarpatských tektonických jednotiek. Geograficky sú však do Západných Karpát
zaraďované aj pohoria Bakony, Börszöny, Cserhát, Pilis, Mátra,
Bükk, Szendrö a Zempléni-hegység (cf. Minár et al., 2011).
Tieto pohoria sú však súčasťou terránov Pelso resp. zemplínie
(sensu Kovács et al., 2000; Haas et al., 2001).
Na východe je situácia komplikovanejšia. Geografické vymedzenie voči Východným Karpatom je konvenčne kladené
do údolia rieky Uh na východe a na severovýchode až do údolia rieky San (Minár et al., 2011). Predkenozoické podložie
trebišovskej panvy (sensu Vass et al., 1988) je však tvorené
horninami, ktoré neboli geologicky ani tektonicky považované

Fig. 1. Simplified structural scheme of the Western Carpathians and adjacent areas (simplified according Lexa et al., 2000).

Obr. 1. Zjednodušená štruktúrna schéma Západných Karpát a susediacich území (zjednodušené na základe podkladu: Lexa et al., 2000).
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Obr. 2. Geologické vymedzenia Západných Karpát.
Fig. 2. Geological boundary of the Western Carpathians.

za integrálnu súčasť Západných Karpát a boli zaradené do tzv.
potiského bloku (Fusán et al., 1987). Podľa Sotáka et al. (1993,
2000) severná časť predkenozoického podložia trebišovskej
panvy je súčasťou tektonickej jednotky váhika t.j. tektonického ekvivalentu južného penninika Východných Álp v stavbe
Západných Karpát (sensu Plašienka, 1999). V prípade akceptovania váhika (iňačovsko-kričevská jednotka) by spomenutá
časť predkenozoického podložia trebišovskej panvy geologicky a tektonicky prináležala k Západným Karpatom aj keď
nemôžeme vylúčiť jej príslušnosť ku Východným Karpatom
(Sviridenko, 1976). Južná časť predkenozoického podložia
trebišovskej panvy – zemplinikum (sensu Slávik, 1976) bola
interpretovaná viacznačne. Grecula & Együd (1977) považovali zemplinikum na základe výskytu uhoľných slojov v sedimentoch vrchného karbónu a vzhľadom k ich absencii v iných
sedimentoch karbónu Západných Karpát za jednotku neznámej
tektonickej príslušnosti. Vozárová & Vozár (1982, 1996) ako
aj Kovács et al. (2000) korelovali zemplinikum s jednotkami
centrálnych Západných Karpát resp. tatro-veporickým terránom (viď. tab. 2). Fülöp et al. (1987) a Balla (1988) spomenutú
jednotku pokladajú za súčasť megajednotky Tisza. Najnovšie sa
Haas et al. (2010) prikláňajú k názoru o neznámej tektonickej
príslušnosti zemplinika.

3. Pr ehľad názorov na tektonick é
členenie Západn ých K ar pát
So vzrastajúcou úrovňou poznania geologickej stavby Západných Karpát v minulom storočí existovali aj pokusy o tektonické
zaradenie jednotlivých podobných alebo rozdielnych horninových súborov (napr. Uhlig, 1903), ktoré však narážali hlavne
na chýbajúce údaje o veku tektonickej individualizácie a opierali
sa hlavne o často neúplné litostratigrafické údaje vymedzených
horninových komplexov (napr. Matějka & Andrusov, 1931;
Andrusov, 1939).
Pravdepodobne prvé akceptované tektonické rozčlenenie
geologickej stavby „Severných Karpát“ publikoval Andrusov
(1968). Pôvodný návrh bol bezo zmeny akceptovaný na X. kongrese Karpato-Balkánskej spoločnosti (Andrusov et al., 1973).
Neskôr (Andrusov et al., 1983 str. 41–48) doplnili toto delenie o podnes akceptované pomenovania fatrikum a hronikum
pre systém príkrovových jednotiek krížňanského a chočského
príkrovu s.l. (viď tab. 1). V spomenutých prácach sa, aj keď nie
explicitne, autori prikláňajú k deleniu na dve základné pásma,
ktorých deliacim elementom by mala byť zóna bradlového pásma. Maheľ (1983, 1986) pomenovanie fatrikum a hronikum
široko diskutoval a neakceptoval. Vo svojej „Tektonickej nomenklatúre základných tektonických elementov Západných
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Tab. 1. Prehľadná tabuľka
vývoja názorov na tektonické
členenie Západných Karpát
(spracované a zjednodušené
podľa citovaných zdrojov).
Tab. 1. An overview of the tectonic divisions of the Western
Carpathians (compiled and
simplified according cited
sources).

Tab. 2. Členenie Západných Karpát na základe koncepcie terránov
(podľa Vozárová & Vozár, 1996, upravené).

Tab. 3. Tektonické členenie Západných Karpát (zjednodušené podľa
Plašienku, 1999).

Tab. 2. The tectonic division of the Western Carpathians according to the

Tab. 3. The tectonic division of the Western Carpathians (simplified accor-

Terrane concept (Vozárová & Vozár, 1996, modified).

ding to Plašienka, 1999).

Karpát“ (Maheľ, 1983; tab. 1), však nadviazal na zistenia Mocka
(1978), ktorý preferoval trojdielne členenie tektonickej stavby,
čo z dnešného pohľadu predstavovalo významnú zmenu v jej
chápaní. Mišík et al. (1985) zvolili prijateľný kompromis, keď
trojdielne delenie tektonickej stavby hierarchicky podriadili
dvom vyšším kategóriám (Tab. 1). Zaviedol pojem „pásiem“
resp. „zón“, ktoré obsahujú viaceré, predtým akceptované názvy
pre tektonické jednotky napr. gemerské pásmo (gemerikum +
meliatska jednotka, silický príkrov).
Vozárová & Vozár (1996) prijali koncepciu terránov, pričom
zohľadnili aj hercýnske tektonické udalosti. Navrhli trojdielne
členenie Západných Karpát. Západokarpatský priestor členia
na terrány, ktorým sú hierarchicky podriadené tektonické jednotky resp. pásma. Ako problematické v tomto členení sa javí
synonymné označenie terránov a jednotiek v rámci vnútorných
Západných Karpát napr. terrán severného gemerika – jednotka severného gemerika (Tab. 2). V ich tektonickom členení sa
však prvýkrát vyskytujú definované tektonické jednotky ako
základné elementy geologickej stavby, budujúce hierarchicky

vyššie celky (terrány). Zároveň je tu po prvý raz samostatne
vyčlenená jednotka južného veporika
Plašienka (1999) použil princíp kombinácie geomorfologického (morfotektonického) a tektonického členenia, do ktorého
zakomponoval termín tektonické systémy. Použil trojité členenie (základné regionálne geologické jednotky resp. orogénne
provincie). Regionálnym geologickým jednotkám hierarchicky
podriadil morfotektonické pásma, ktoré obsahujú tektonické
superjednotky a tie základné - definované tektonické jednotky
(Tab. 3).
4. Diskusia
Je zrejmé, že vyčlenenie externých (vonkajších) Západných
Karpát nenaráža na protirečenia, keďže ich tektonická individualizácia sa odohrala na konci kenozoika. Čelnú priehlbinu
nepovažujeme za súčasť tektonickej štruktúry Západných Karpát
z dôvodov jej samostatného geotektonického vývoja.

tektonické členenie západných karpát – prehľad názorov a nový prístup

Zložitejšia situácia je interne od priebehu bradlového pásma
(oravika sensu Maheľ, 1983; 1986; Plašienka, 1999). V tomto
priestore boli tektonické jednotky individualizované (štrukturalizované) v rozmedzí kriedového obdobia. Bolo preto do veľkej
miery nevyhnutné rozdeliť daný región (internidy sensu Mišík et al., 1985) na oblasti s rovnakou (alebo aspoň podobnou)
tektonickou evolúciou t.j. na centrálne Západné Karpaty a interné (vnútorné) Západné Karpaty (Vozárová & Vozár, 1996;
Plašienka, 1999). S rozdelením však vyvstáva otázka, kadiaľ
viesť hranicu medzi jednotlivými terránmi resp. pásmami tak,
aby neseparovala rovnaké tektonické jednotky. Doposiaľ bola
takýmto akceptovaným deliacim elementom margecianskolubenícka línia, ktorá oddeľuje veporikum a gemerikum (Mock,
1978; Mišík et al., 1985). Tradične bol do tohto rozhrania situovaný bivergentný vejár hronika a silicika (Andrusov, 1975;
Mišík et al., 1985). Predstava o zakorenení hronika v priestore
margeciansko-lubeníckej línie ako aj juhovergentnom presune
silicika je však prekonaná (napr. Plašienka, 1999). Zároveň takéto
členenie nezohľadňuje výskyt tektonických jednotiek silicika,
turnaika a meliatika v tektonickom nadloží gemerika aj veporika
(Vojtko et al., 2000). Maheľ (1986) a Plašienka (1999) považujú
za možný deliaci element medzi centrálnymi a internými Západnými Karpatmi rožňavskú líniu/sutúru. Jej identifikácia je
však možná len v obmedzenom úseku. V súčasnom tektonickom
obraze nelimituje rozšírenie tektonických jednotiek a jej význam
je chápaný skôr paleogeograficky resp. paleotektonicky, pričom
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aj z tohto pohľadu je diskutabilný. Na podobný problém narážame aj v prípade tektonickej jednotky hronika, ktorá prekrýva
jednotky veporika, fatrika a tatrika (Tab. 3).
Návrh tektonického členenia Západných Karpát
Doposiaľ publikované tektonické členenia Západných Karpát
(Andrusov, 1968; Andrusov et al., 1973; Andrusov et al., 1983;
Maheľ 1983, 1986; Mišík et al., 1985; Plašienka, 1999; Hók et al.,
2001) vychádzali z rozhraní jednotlivých tektonických jednotiek/príkrovov usporiadaných v pruhoch, pásmach alebo zónach.
Jediným výrazným rozhraním temer v celom svojom priebehu
je rozhranie externíd a interníd Západných Karpát (sensu Mišík
et al., 1985) resp. vonkajších a centrálnych Západných Karpát
(sensu Vozárová & Vozár, 1996; Plašienka, 1999).
Navrhujeme odlišné tektonické členenie Západných Karpát
založené na tektonickej superpozícii hlavných elementov príkrovovej stavby separovaných (individualizovaných) v rôznom
čase na subhorizontálnych rozhraniach. V geologickej stavbe
Západných Karpát je týmto spôsobom možno vyčleniť štyri
hlavné skupiny príkrovov odlišných vzájomnou štruktúrnou
superpozíciou, vekom tektonickej individualizácie ako aj súčasnou pozíciou (Obr. 3).
V rámci predkladaného tektonického členenia Západných Karpát navrhujeme používať termíny externé Západné Karpaty a interné Západné Karpaty. Do externých Západných Karpát (EZK)

Obr. 3. Profil naprieč hlavnými tektonickými jednotkami Západných Karpát a s vyznačením umiestnenia jednotlivých skupín príkrovov.
Fig. 3. Structural profile across principal tectonic units of the Western Carpathians with position of the groups of the nappes.
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Tab. 4. Navrhované
tektonické členenie Západných
Karpát.
Tab. 4. Proposed
tectonic division
of the Western
Carpathians.

patrí pásmo tektonických jednotiek štrukturalizovaných počas
neoalpínskej etapy alpínskeho orogénu v období neogénu. Interné
Západné Karpaty (IZK) boli v hlavnom rozsahu štrukturalizované
počas paleoalpínskej etapy alpínskeho orogénu v období kriedy.
V rámci EZK sú základnými tektonickými jednotkami štruktúrne vnútorne členené krosnianska tektonická jednotka (krosniansko-menilitová skupina sensu Biely et al., 1996), magurská
jednotka (magurská skupina príkrovov sensu Biely et al. lc.)
a tektonická jednotka oravika reprezentujúca jednotky bradlového pásma (Maheľ, 1983; Plašienka, 1999). Uvedené jednotky
tvoria vonkajšiu skupinu príkrovov.
Za základné tektonické jednotky IZK považujeme váhikum
(sensu Plašienka, 1999), tatrikum, fatrikum, veporikum, hronikum a gemerikum definované v práci Andrusov et al., 1983 str.
41–48). Ďalej sem patria tektonické jednotky príkrovu Bôrky
(Mello et al., 1998), meliatika (Kozur & Mock, 1973a; Mello
et al., 1997; Mock et al., 1998), turnaika (cf. Mello et al., 1997)
a silicika (Kozur & Mock, 1973a,b; Mello et al., 1997).
Najjužnejšiu resp. najinternejšiu a zároveň superpozične/
tektonicky najvyššiu skupinu príkrovov IZK predstavuje vrchná
skupina príkrovov, ktorá zahŕňa tektonické jednotky gemerika,
meliatika, turnaika a silicika (Tab. 4). Na jej stavbe sa podieľajú

horninové sekvencie paleozoika gemerika a prevažne mezozoické horninové komplexy meliatika, príkrovu Bôrky, turnaika
a silicika štrukturalizované do príkrovovej stavby na rozhraní
jury a spodnej kriedy. Strednú skupinu príkrovov IZK zastupuje tektonická jednotka veporika (severné a južné veporikum)
reprezentované kryštalinickým fundamentom a obalovými
sekvenciami severného a južného veporika (Andrusov & Samuel,
1983; Vozárová & Vozár, 1988; Biely et al., 1996; Bezák et al.,
2004). Ďalej sem patria tektonické jednotky fatrika a hronika.
Stredná skupina príkrovov bola štrukturalizovaná v období
najspodnejšej vrchnej kriedy (cenoman–turón). Spodnú skupinu
príkrovov IZK reprezentujú tektonická jednotka tatrika vrátane
infratatrika (sensu Plašienka, 1999) budovaná kryštalinickým
fundamentom a mezozoickými obalovými sekvenciami ako
aj tektonická jednotka váhika. Spodná skupina príkrovov bola
štrukturalizovaná na rozhraní vrchnej kriedy a ?paleogénu
5. Záver
Navrhované tektonické členenie Západných Karpát je založené
na tektonostratigrafickom princípe. Zohľadňuje vek tektonickej
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Obr. 4. Navrhované tektonické členenie Západných Karpát.
Fig. 4. Proposed tectonic division of the Western Carpathians.

individualizácie a súčasnú priestorovú superpozíciu vyčlenených tektonických jednotiek. Tektonické jednotky sú považované za základný prvok tektonického členenia a chápeme ich
ako trojrozmerné horninové telesá s definovanými hranicami,
vlastným (jedinečným) vnútorným litostratigrafickým, metamorfným a štruktúrnym obsahom a definovanou tektonickou
evolúciou. Geologické vymedzenie Západných Karpát je dané
štruktúrnymi a litostratigrafickými špecifikami základných
tektonických jednotiek. V rámci geologicky vymedzeného teritória Západných Karpát (Obr. 2) vyčleňujeme externé Západné
Karpaty (EZK) a interné Západné Karpaty (IZK). Do EZK
patrí vonkajšia skupina príkrovov zahŕňajúca tektonické jednotky oravika, magurskej a krosnianskej jednotky tektonicky
individualizovaných v období neogénu. Do IZK zaraďujeme
vrchnú skupinu príkrovov obsahujúcu tektonické jednotky
gemerika, meliatika, turnaika a silicika, ktoré boli tektonicky
individualizované v období spodnej kriedy. Stredná skupina
príkrovov zahrňuje tektonické jednotky veporika, fatrika a hronika, tektonicky individualizované vo vrchnej kriede. Spodná
skupina príkrovov pozostáva z tektonických jednotiek váhika
a tatrika, ktoré boli tektonicky osamostatnené na rozhraní
mezozoika a kenozoika (Obr. 4).
Navrhované tektonické členenie zohľadňuje geodynamické
procesy, vedúce k súčasnému postaveniu vyčlenených jednotiek.

Reflektovanie súčasnej pozície tektonických jednotiek umožňuje
pochopiť niektoré komplexné geodynamické procesy prebiehajúce v súčasnosti, akým je napríklad seizmická aktivita. Zároveň
je vhodným podkladom pre najširšie praktické geologické aplikácie, vrátane komplexnej interpretácie geofyzikálneho obrazu
Západných Karpát a priľahlých území. Návrh je podkladom pre
širšiu odbornú diskusiu o princípoch tektonického členenia
podobných území so zložitou vrásovo-príkrovovou stavbou.
Poďakovanie: Táto práca bola finančne podporená projektami VEGA–
1/0587/1, APVV-0315-12, APVV–0212–12 a APPV–0099–11.
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Summary: Proposed tectonic division of the Western Carpathians
is based on the tectonostratigraphic principle. It takes into account
age of tectonic individualization and mutual superposition of different, nevertheless well defined tectonic units. In the geologically
defined boundaries of the Western Carpathians (Fig. 2) are designated External Western Carpathians (EWC) and Internal Western
Carpathians (IWC). The EWC comprises tectonic units which were
tectonically individualized during the Neoalpine phase (Neogene)
of the Alpine orogeny. To the EWC belongs the Outer group of
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nappes including the Krosno, Magura and the Oravic tectonic units.
Tectonic units of the IWC underwent tectonic processes in frame
of the Paleoalpine phase of the Alpine orogeny during Cretaceous
(Fig. 3). The IWC includes three groups of nappes (Fig. 4). The Upper group of nappes contains the Gemericum, Bôrka nappe, Meliaticum, Turnaicum and Silicicum tectonic units. The Upper group of
nappes was tectonically separated during the Early Cretaceous. The
Middle group of nappes comprises tectonic units of the Veporicum,
Fatricum and the Hronicum. This group of nappes was structuralized
during lowermost Late Cretaceous (Cenomanian – Turonian). The Lower group of nappes contains the Váhicum and Tatricum tectonic units
formed into the present position during the Latest Cretaceous (Tab. 4).

