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In the paper main morphostructural features of the Western Carpathians and Pan-
nonian Basin in Moravia are discussed in the light of their recent geological re-
search. The different basement of the Bohemian Massif on contacts with the East-
ern Alps (Moldanubicum) and the Western Carpathians (Brunovistulicum) have 
influence on configuration of megamorphostructures as well as on the type and 
intensity of basement remobilization under Outer Western Carpathians. Special 
attention is given to: a) double grabens in the contact area of the Bohemian Massif 
and Carpathian Foredeep (the Upper Moravian Graben as example), b) formation 
of the flysch nappes, c) young uplifted very heterogenous block of the Middle 
Moravian Carpathians, d) problems of planation surfaces and their preservation, e) 
complex structure of the Bílé Karpaty nappe and problem of relief inversion in the 
Bílé Karpaty Mts., f) the young pull–apart structure of the northern part of the 
Vienna Basin.  
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ÚVOD 
V souvislosti s novými geologickými a geofyzikálními poznatky o stavbě a 

vývoji Západních Karpat i Panonské pánve vzniká nezbytnost jejich interpretace 
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při poznání morfostrukturních charakteristik a vývoje reliéfu v této oblasti. Ně-
které výsledky, vztahující se k vývoji Západních Karpat a Českého masivu, již 
autoři publikovali (Ivan a Kirchner 1998). V předkládaném příspěvku bude po-
zornost věnována morfostrukturním rysům Západních Karpat a Panonské pánve 
na Moravě, více bude diskutována problematika reliéfu, budovaného magur-
ským flyšovým příkrovem. Při zpracovávání příspěvku byly využity výsledky 
získané při řešení grantového projektu GA AV ČR č. A3086601 a projektu GA 
ČR č. 205/99/0329 a č. 205/99/1307. 

Moravská část Západních Karpat a Panonské pánve tvoří severní okraj alp-
skokarpatské větve evropských alpid, interkontinentálního orogénu, vzniklého 
kolizí typu kontinent-kontinent (Cicha et al. 1989). Představuje styk karpato-
panonských bloků, náležejících africkému okraji Tethydy, s okrajem severoev-
ropské platformy (Český masiv a Středoevropská nížina). Český masiv prodělal 
v důsledku kolize remobilizaci, která se výrazně projevuje nejen v jeho dnešním 
reliéfu, ale zpětně i v reliéfu Západních Karpat, zejména jejich okrajových částí. 
V dalších geomorfologických výzkumech je proto třeba zabývat se nejen rela-
tivně mladým karpatským subaerickým reliéfem, ale také starými, částečně 
předkolizními pohřbenými paleoreliéfy na pokleslé části Českého masivu v je-
jich podloží (Ivan a Kirchner 1998). 

Západní Karpaty mají, na rozdíl od zhruba rovnoběžkových Východních Alp 
s nimiž jsou často srovnávány, tvar oblouku vysunutého k severu. Tento "únik" 
je důsledek rotace karpatopanonských bloků. Podle Rotha (1980), viz též Már-
toni et al. (1995), ještě před staroštýrskou fází tektonických pohybů (mezi ott-
nangem a badenem) pokračovalo čelo východoalpských příkrovů přímo od Víd-
ně k východu. Na rozdíl od Východních Alp, kde se příkrovy zastavily o varis-
ky konsolidované moldanubikum, předpolí Západních Karpat tvoří méně pevné, 
variskou orogenezí silně postižené brunovistulikum, které v rámci východního 
okraje Českého masivu vykazovalo od svrchní křídy velkou vertikální mobilitu. 

Geomorfologická soustava Západních Karpat tvoří na Moravě a ve Slezsku 
dvě podsoustavy. Na východní okraj Českého masivu bezprostředně navazují 
Vněkarpatské sníženiny, s převážně plochým reliéfem na neogenních a kvartér-
ních sedimentech karpatské předhlubně. Druhou podsoustavou jsou Vnější Zá-
padní Karpaty se silně diferencovaným reliéfem hornatin, vrchovin a pahorkatin 
na flyšových sedimentech akrečního klínu. Nejsou samostatným litosférickým 
blokem, ale protáhlým, bezkořenným allochtonem (Roth 1980). Od JJZ proniká 
klínovitě do Vnějších Západních Karpat výběžek geomorfologické podsoustavy 
Vídeňská pánev (provincie Panonská pánev). Důležitým rysem reliéfu Vnějších 
Západních Karpat je mladá germanotypní tektonika, která se do nadložních 
struktur prokopírovává a tím vývoj jejich reliéfu silně komplikuje. 

 
STRUČNÁ  CHARAKTERISTIKA  RELIÉFU  MORAVSKÉ  ČÁSTI  

ZÁPADNÍCH  KARPAT  A  PANONSKÉ  PÁNVE 
 

Vněkarpatské sníženiny 
Vněkarpatské sníženiny představují 5-35 km široký pruh nižšího reliéfu tvo-

řený akumulačními rovinami a úpatními a kotlinovými pahorkatinami. Pruh se 
táhne diagonálně napříč Moravou (JZ-SV) v délce více než 200 km od Znojma 
po Ostravu. Příčná segmentace vedla ke vzniku relativně širokých úvalů, Dyj-
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sko-svrateckého, Hornomoravského úvalu a Ostravské pánve, s širokými údol-
ními nivami, říčními terasami a významnými hydrografickými uzly. Jejich od-
vodnění je převážně příčné (SZ-JV). Úvaly jsou odděleny dvěma relativně úz-
kými sníženinami, Vyškovskou bránou mezi Dyjsko-svrateckým a Hornomo-
ravským úvalem a Moravskou bránou mezi Hornomoravským úvalem a Ostrav-
skou pánví. Brány leží na osách příčných zdvihů směru SZ-JV, zdůrazněných 
příčně probíhajícími rozvodími. Napříč Moravskou bránou probíhá hlavní ev-
ropské (odersko-dunajské) rozvodí. Brány jsou odvodňovány podélně a v tomto 
smyslu ovlivňuje Moravská brána i přilehlou část Hornomoravského úvalu 
(Bečva) a zejména z. části Ostravské pánve (Odra). Moravská brána byla inter-
pretována jako prolomová struktura (Czudek a Dvořák 1989).  

Zvláštní postavení mezi sníženinami má Hornomoravský úval, orientovaný 
kolmo na směr okraje Českého masivu, do kterého hluboko (cca 70 km) zabíhá. 
Úval interpretujeme jako složitý dvojitý prolom s centrální podélnou hrástí 
(v severní části úvalu tvořenou klenbou Úsovské vrchoviny, v jižní části Kře-
lovskou pahorkatinou s hluboce zvětralým krystalinikem). Odvodnění je příčné 
na směr okraje Českého masívu, ale rovnoběžné s delší osou úvalu. Hlavní od-
vodňovací tepna Morava protéká v severozápadní části úvalu mezi Zábřehem a 
Litovlí Mohelnickou brázdou, v jihovýchodní části mezi Olomoucí a Tovačo-
vem teče blíže jihovýchodního úpatí Nízkého Jeseníku. Hornomoravský úval je 
velmi mladou strukturou. Část sedimentární výplně tvoří neogenní sedimenty 
o mocnosti až 230 m. Jejich spodní části tvoří přeplavené chemické zvětraliny 
pocházející převážně z Českého masivu (Růžička 1989). V půdorysu Hornomo-
ravského úvalu se vedle tektoniky směru SZ-JV zřetelně uplatňuje i pravděpo-
dobně mladší tektonika S-J (až SSZ-JJV), zvláště při jeho západním okraji a blí-
že Karpatům. Je možné, že souvisí s mladým klenbovým zdvihem Zábřežské a 
Drahanské vrchoviny. Severní uzávěr úvalu tvoří zlomy bušínský a temenický. 

V Ostravské pánvi naznačují dvojitý prolom výmoly bludovický a dětmaro-
vický, oddělené pohřbeným ostravsko-karvinským hřbetem směru ZSZ-VJV 
(Dopita et al. 1997). 

Reliéf Vněkarpatských sníženin komplikují podél okraje Českého masivu 
četné výstupky fundamentu vyčnívající nad okolní miocénní a kvartérní sedi-
menty. Jsou to malé hrástě více či méně přemodelované v ostrovní hory. Dále 
od okraje masívu, ale ještě před čely flyšových příkrovů, jsou elevace z miocén-
ních litothamniových vápenců a spodnobadenských štěrků (Výhon u Židlocho-
vic 355 m; Buchberg 415 m v Rakousku).  

 
Vnější Západní Karpaty 

Geomorfologické aspekty vzniku příkrovů 
Vnější Západní Karpaty, v průměru 70 km široké pásmo z mezozoického a 

paleogenního flyše, tvoří střižné příkrovy, zvrásněné a nasunuté ve svrchním 
paleogénu a miocénu na severozápadním předpolí. Celkové přesunutí příkrovů  
se odhaduje na více než 100 km (Krejčí et al. 1994). K vyvrásnění jednotek 
vnějšího flyšového pásma a ke zformování jejich příkrovové stavby došlo bě-
hem sávských a štýrských pohybů. Společně s již vyvrásněným magurským 
příkrovem (formován v průběhu pyrenejských a helvetských pohybů v eocénu a 
oligocénu) byly jednotky vnějšího flyšového pásma dalece přesunuty přes sedi-
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menty karpatu předhlubně, jež byly zčásti včleněny do příkrovové stavby. Čelo 
helvetské formy magurského příkrovu se stalo zdrojovou oblastí týlové části 
ždánického prostoru. Během sávských a štýrských pohybů byla magurská sku-
pina příkrovů pasívně přesouvána dále na předpolí. Vnitřní, magurský příkrov a 
jeho dílčí příkrovy (bělokarpatský, bystrický a račanský), jsou tedy starší a vý-
voj jejich subaerického reliéfu začal dříve než příkrovů vnějších (ždánického, 
podslezského a slezského). Procesy vzniku příkrovů doprovázel tektonický 
zdvih, denudace a v pánvích na jejich předpolí sedimentace. 

Složité vztahy mezi tektonikou, erozí a sedimentací ilustruje skutečnost, že 
na jižní Moravě jsou v týlové části ždánického příkrovu i slabě zvrásněné sedi-
menty karpatu, kdežto čelo příkrovu je na sedimenty tohoto stáří, tvořící i více 
než 1000 m mocnou výplň čelní hlubiny, nasunuto. V centrální části příkrovu 
jsou na jeho seříznutých vrásových strukturách uloženy sedimenty nejbližšího 
mladšího stratigrafického stupně badenu. V jihozápadní části Bílých Karpat a 
v podloží přilehlé části Vídeňské pánve transgredují spodnomiocenní 
(eggenburgská) klastika na seříznuté vrásové struktury bělokarpatského a račan-
ského příkrovu. 

Na Ostravsku jsou slezský a podslezský příkrov přesunuty asi 30 km přes 
sedimenty karpatu a v čelní části i badenu. Zároveň však badenské sedimenty 
transgredují přes čelní část podslezského příkrovu. Oba příkrovy jsou zajímavé 
tím, že sedimentární výplň, k níž patřily i morfologicky významné godulské pís-
kovce křídového stáří, byla nasunuta s velkým časovým odstupem (asi 40 mil. 
let) až v miocénu (Roth 1980). 

Geomorfologicky může být významné, zda příkrovy byly nasunovány na 
subaerický reliéf (tzv. erozní příkrovy), jak to např. pro bělokarpatský příkrov 
připouští Roth (1975). Tato otázka není dosud ve Vnějších Západních Karpat 
vyřešena. Příkrovy vznikají buď bočním tlakem nebo gravitací. Ve Vnějších 
Západních Karpatech se prvnímu způsobu vzniku dává přednost. Na možný vý-
znam gravitační složky na základě velkých mocností sedimentů ukládaných v 
předpolí však upozornil Roth (1980). Zatěžování plastických sedimentů pod-
slezského příkrovu mocnými komplexy příkrovu slezského vedlo k jejich dale-
kosáhlému vyvlečení a vytlačování směrem na předpolí (Roth 1980). Monokli-
nální úklon mocných godulských a istebňanských pískovců v Moravskoslez-
ských Beskydech směrem do týla příkrovů souvisí s jejich pozicí v jádru godul-
ského příkrovu. Denudace slezského příkrovu vedla k odkrytí podslezského 
příkrovu v několika tektonických oknech.   

Projevy kerné segmentace, litologie a úložných poměrů 
Ve Vnějších Západních Karpatech slábnou projevy příčné segmentace gene-

relně v příčném směru od SZ k JV a v podélném směru od JZ k SV. Současně 
se zvyšováním vertikální členitosti od JZ k SV se zvýrazňují litologické kon-
trasty. Hranicí je v tomto směru Hornomoravský úval a jeho jihovýchodní pro-
dloužení Fryštácká brázda. Na SV odtud strukturní a litologické faktory výrazně 
převládají. Na jižní a střední Moravě kerná segmentace převažuje a porušuje 
ždánický a zčásti i magurský příkrov. Jejím nápadným projevem je mladá hete-
rogenní elevace Středomoravských Karpat. 

K odčlenění Středomoravských Karpat, jejíchž podloží tvoří krystalinikum 
Českého masivu, vedla rotace karpato-panonských bloků, vznik Vídeňské pán-
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ve (Burchfiel a Royden 1982, Hubatka a Krejčí 1996) a prolomové struktury 
Hornomoravského úvalu. Na stavbě elevace se podílejí čtyři geomorfologické a 
geologické jednotky. Nejvyšší Chřiby (Brdo 578 m), tvoří severovýchodní osní 
část intenzivně zvrásněného flyše čela magurského příkrovu. Nižší jihozápadní 
část elevace tvoří Ždánický les (U slepice 483 m), tvořený méně odolným fly-
šem ždánickým. V severozápadní části Litenčické pahorkatiny (Hradisko 
518 m), byly do zdvihu vtaženy spodnomiocenní  sedimenty  karpatské  před-
hlubně  (Ivan 1987). Naopak na JV, v Kyjovské pahorkatině (Babí lom 417 m) 
byly vyzdviženy panonské a pontské sedimenty Vídeňské pánve. Pro svrchno-
pliocenní (?) zdvih svědčí i výsledky opakovaných geodetických měření 
(Vyskočil a Zeman 1980). Elevaci obklopuje ze všech stran nižší reliéf a podél-
ně (SV-JZ) ji přetíná levý horizontální posun, který je mladší a je totožný 
s nasunutím magurského příkrovu. V jihozápadní části elevace probíhá zlom 
údolím Trkmanky (Czudek 1986) přetínající Čejčskou kotlinu. Na jihozápadním 
okraji Ždánického lesa ukazují náznaky příčné segmentace drobné sníženiny 
Hustopečská a Popická. V severovýchodní části elevace zlom probíhá Zdounec-
kou brázdou, v jihozápadní části elevace využívá údolí Trkmanky a přetíná 
Čejčskou kotlinu (Czudek 1986). 

Silnější uplatnění litologicko strukturních rysů je na severovýchodní Moravě 
a souvisí s odlišnou geologickou stavbou a větší vertikální členitostí reliéfu. 
Magurský flyš je plošně méně zastoupen a intenzivněji provrásněn. V nejsloži-
tější části tvoří stavbu v příčném řezu od SZ k JV tvarově pestrá Podbeskydská 
pahorkatina (Ondřejník 964 m), budovaná různě odolnými horninami podslez-
kého příkrovu, dále horský masív Moravskoslezských Beskyd (Lysá hora 1324 
m), z mocných a odolných křídových pískovců slezského příkrovu a konečně 
Javorníky (Velký Javorník 1071m) z magurského flyše. Velké rozdíly v odol-
nosti v kombinaci se složitou stavbou se projevily vznikem vysokých struktur-
ních svahů a širokých a různě hlubokých sníženin. Nejnápadnější je v tomto 
směru Rožnovská brázda na kontaktu magurského a slezského příkrovu. Mladší 
a mocnější slezský příkrov byl přesunut přes méně mocný příkrov podslezský 
z méně odolných hornin. Týlové části slezského příkrovu mají klidnější monok-
linální stavbu, zatímco na výrazněji zvrásněné vnější části řazené k Podbeskyd-
ské pahorkatině došlo k většímu provrásnění a nápadné inverzi reliéfu (Buzek 
1969). Denudací méně odolných hornin, převážně podslezského příkrovu, 
vznikly v Podbeskydské pahorkatině nevýrazné sníženiny Frenštátská a Třinec-
ká brázda. 

Určitou odlišností se vyznačuje reliéf Bílých Karpat podél kontaktu s vnitř-
ním bradlovým pásmem nad nejhlouběji pokleslým fundamentem Českého ma-
sivu, kde se předpokládá průběh kolizní zóny mezi Centrálními a Vnějšími Zá-
padními Karpaty a největší mocnosti flyšových mezozoických a terciérních se-
dimentů (Roth 1980). 

Bělokarpatský příkrov se vyznačuje nízkým stupněm deformace a termické 
přeměny hornin, která neodpovídá jejich strukturní pozici na rozhraní dvou vel-
kých segmentů Západních Karpat. Můžeme předpokládat, že po celou dobu od 
odlepení sedimentů bělokarpatského příkrovu od domovské pánve se tato struk-
turní jednotka nacházela v nejvyšší pozici a nebyla nikdy překryta vyššími přík-
rovy, např. bradlového pásma. Člení se na dvě samostatné tektonické jednotky - 
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hluckou jednotku na jihozápadě s převahou jílovcových souvrství a vlárskou 
jednotku na severovýchodě s převážně pískovcových flyšem. 

V jihovýchodní části bělokarpatského příkrovu se nachází dílčí javorinský 
příkrov, náležející k vlárské jednotce a budovaný drobně až středně rytmickým 
flyšem javorinského souvrství (campan-paleocén). Trosky tohoto příkrovu bu-
dují nejvyšší vrcholy Bílých Karpat - Velkou Javorinu (970 m) a Velký Lopeník 
(911 m).  

Krátce se dotkneme morfologicky nápadných projevů odolných hornin. Přes-
tože pískovce jsou významnou stavební složkou všech příkrovů, skalní útvary 
jsou poměrné vzácné a nacházejí se především v račanském příkrovu magurské-
ho flyše (pískovce soláňského souvrství a luhačovických vrstev) a godulském 
souvrství slezského příkrovu. Zvlášť nápadnými tvary okrajové části jsou vá-
pencová bradla (Pavlovské vrchy, Štramberk) s krasovými jevy. Vulkanity 
(těšínity a pikrity) v Podbeskydské pahorkatině jsou součástí slezského příkro-
vu, bez vztahu k původním přívodním cestám magmatu, zatímco neogenní 
(badensko-sarmatské) trachyandezity a trachybazalty (Přichystal et al. 1998) na 
Uherskobrodsku, vystupující podél nezdenického zlomu, intrudovaly do hotové-
ho příkrovu. V této oblasti vytvářejí neovulkanity výrazné vrcholky Bučník a 
Valy.  

Aspekty denudační chronologie a vývoje údolní sítě 
Uložení mořských badenských sedimentů na erozně seříznutém ždánickém 

příkrovu vytváří teoretickou bázi pro odhady amlitud vertikálních pohybů. Pro 
celé Vnější Západní Karpaty na Moravě je charakteristická absence předkvarter-
ních zvětralin a korelátních sedimentů nejen v pohoří, ale i v okolních depresích 
(s výjimkou Vídeňské pánve). Doklady existence vrcholových zarovnaných po-
vrchů nejsou jednoznačné (např. v Moravskoslezských Beskydech viz Menčík 
et al. 1983) a ještě problematičtější je jejich datování. Při geologických a geo-
morfologických průzkumech ve vrcholových oblastech Javorníků i Moravsko-
slezských Beskyd bylo zjištěno, že např. vrcholové plošiny a ploché hřbety na 
Kněhyni (1257 m) a Čertově mlýně (1206 m) jsou strukturně podmíněny plo-
chým uložením pískovců godulského souvrství (úklony vrstev 8-12o) (Kirchner 
a Krejčí 1999). Na kótě Hradisko (773 m) je vrcholová plošina vytvořena na 
plochém  vrcholku  antiklinály  luhačovických  pískovců  a  rozčleněna  osními 
i příčnými puklinami (Kirchner et al. 1996). Povrchy s většími, dobře zachova-
nými  plošinami, jsou zhruba jen do výšky 600 m. Je možné, že bude třeba vzít 
v úvahu možnost, že alespoň reliéf hornatin a řady vrchovin se utvářel v pod-
mínkách dynamické rovnováhy. Bude třeba uvážit vliv odtížení denudací a 
možné rozlišení povrchového a korového zdvihu (ve smyslu Summerfielda 
1991). Přehlednější jsou zarovnané povrchy v pahorkatinách a úpatní povrchy 
ve sníženinách. Nejlépe jsou asi prozkoumány pleistocenní kryopedimenty 
(Czudek 1997), i když řada otevřených otázek je i zde (Czudek a Demek 1976). 

V údolní síti Vnějších Západních Karpat pozorujeme v magurském příkrovu 
tendenci  k  vývoji  podélných  údolí,  s  náznaky  sítě  mřížovité v hornatinách 
a s průlomovými údolími na příčných zlomech (Vlára). V oblasti slezského a 
podslezského příkrovu je síť stromovitá s epigenetickými průlomovými údolí-
mi. Rozvodnice mezi Váhem a Moravou probíhá převážně v magurském příkro-
vu a vyhýbá se nejvyšším partiím Moravskoslezských Beskyd. Na jihovýchodní 
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Moravě je průběh rozvodnice šikmý na osu zdvihu a zabíhá až do Komonecké 
hornatiny. Celá severní část Bílých Karpat je odvodňována do Váhu, celá jižní 
část do Moravy. Zajímavým rysem je asymetrie povodí Bečvy, Dřevnice a Ol-
šavy s delšími pravostrannými pobočkami. 

 
Dolnomoravský úval 

Reliéf Dolnomoravského úvalu vznikl na miocenních a pliocenních sedi-
mentech výplně Vídeňské pánve, která má typický karpatský směr JZ-SV. Pů-
vodní rozsah pánve byl větší. Část výplně však byla vtažena do mladého zdvihu 
Středomoravských Karpat a vznikl na ní erozně-denudační reliéf Kyjovské pa-
horkatiny. 

V Dolnomoravském úvalu byla hlavním prvkem vývoje reliéfu mladá podél-
ná zlomová tektonika směru JZ-SV, která také určila průběh toku Moravy. 
V nejsevernější části pánve vedla ke vzniku hradišťského příkopu (Dornič a 
Kheil 1963), v jehož ose je deprese vyplněná mladopleistocenními fluviola-
kustrinními sedimenty, mindel-riss (Havlíček 1977, 1980). Severně od Morav-
ského Písku má Morava v úseku anastomózní větvení (patrné již na Komenské-
ho mapě Moravy). Na mapě je však proti současnému stavu průběh z. ramene 
souvislý až po soutokovou oblast s Dyjí. Od Hodonína se směrem k JJV táhne 
kútský příkop vyplněný sedimenty stejného stáří (Baňacký 1993). Oba příkopy 
odděluje východní část nápadné kruhové struktury vymezené širokými údolími 
Kyjovky a Syrovinky (Ivan et al. 1994). Severní část struktury budují až více 
než 30 m mocné pokryvy svrchnopleistocenních eolických písků, které pohřbily 
dřívější koryto Moravy, zatlačily řeku až o 1,5 km k V a značně zúžily její údol-
ní nivu (Havlíček a Zeman 1986). 

 
ZÁVĚR 

Geologické výzkumy styčné oblasti Českého masivu a Západních Karpat za 
poslední období (hluboké vrty, nové geologické mapování, geofyzikální výzku-
my) přinesly četné nové poznatky, zejména o flyši, které mají samozřejmě vliv 
na geomorfologické interpretace reliéfu. Ukazuje se, že oproti minulosti, bude 
třeba revidovat řadu dosavadních představ, zejména týkajících se vztahů mezi 
geologickou stavbou a reliéfem. V tomto příspěvku na některé aspekty pouka-
zujeme, zejména v oblastech budovaných račanskou a bělokarpatskou jednot-
kou magurského flyše. V bělokarpatské jednotce je zvláště významné poznání 
o charakteru dílčího javorinského příkrovu, který je prakticky nezvrásněn a plo-
še nasunut. To neguje dosavadní pojetí střídajících se antiklinálních a synklinál-
ních pásem a zpochybňuje dříve uvažovanou inverzi reliéfu v této oblasti.  
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THE  MORPHOSTRUCTURAL  FEATURES  OF  

THE  MORAVIAN  PART  OF  THE  WESTERN  CARPATHIANS 
AND  PANNONIAN  BASIN  

 
Moravian part of the Western Carpathians adjoins to the SE margin of the Bohemian 

Massif composed of consolidated Brunovistulicum. Marginal part of the Bohemian 
Massif disturbed already by Variscan orogeny was strongly remobilized during Carpa-
thian orogeny, with intensive block faulting, mainly by ancient southeastern trending 
faults or new faults and also by rejuvenation of the Variscan domal structures. The 
Brunovistulicum presents Cadomian basement of the Carpathian Foredeep and also al-
most of all Outer Western Carpathians, probably up to contact with Pieniny Klippen 
Belt, that is believed to be a surface aspect of subduction zone separating the Outer and 
Inner West Carpathians. 

Close to the margin of the Bohemian Massif, quer basement faults are very distinct 
in topography but towards the Pieniny Klippen Belt, the basement is deeper and faults 
are not apparent. The most distinctive tectonic forms in the marginal parts of the Bohe-
mian Massif are the quer double grabens with complicate central horsts, running per-
pendicularly to the direction of the margin and axis of the Foredeep. The grabens filled 
by Neogene sediments, suggest a quer segmentation. The very instructive example of 
double graben is the Upper Moravian Graben, extending together with Křelov horst  
about 70 km into Bohemian Massif. The parts of the Carpathian Foredeep between dou-
ble grabens are relatively narrow, forming gates (the Vyškov Gate, Moravian Gate), 
very important for traffic. Gates are situated along axes of quer uplifts, and in them the 
fronts of flysch nappes are very close to the Bohemian Massif margin (about 5 km). 

The block of the Middle Moravian Carpathians is another example of the quer seg-
mentation, bounded in the NE and SW by quer faults coming from Bohemian Massif, in 
NW by Carpathian Foredeep and in the SE by young tectonic graben of the Vienna Ba-
sin. The marginal parts of the block are less uplifted hills, whereas the central parts of 
the block are more uplifted highlands, formed by marginal parts of the Magura and 
Ždánice nappes separated by longitudinal left – lateral fault. In relatively shallow base-
ment under block, small gas and oil deposits were found in weathered pre – Devonian 
granite. 
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The largest flysch structure in the Moravian part of the Western Carpathians is the 
Magura nappe. Its partial structure, the Rača nappe is intensively folded in the frontal 
anticlinal part. The innermost part of the Magura nappe is the Bílé Karpaty nappe, com-
posed of two tectonic units. The Hluk Unit consists of flysch type sediments with pre-
vailing claystones with mostly hilly land topography, whereas the Vlára Unit consists of 
more resistant flysch type sediments with prevailing sandstones with highland or moun-
taineous topography. The new geological mapping shows much larger occurence of 
Cretaceous sediments than previous research. The highest part of Bílé Karpaty Mts. 
consists of almost unfolded flat overthrusted Javorina partial nappe. The previously pos-
tulated anticlinal and synclinal structures are absent and this is also truth for pressu-
posed relief inversion. 

In NE Moravia the structure of the Silesian nappes is prominent with higher and 
more dissected topography, whereas the Subsilesian nappe is flat with hilly land topog-
raphy. On the other hand, the Magura nappe near the Peininy Klippen Belt is relatively 
narrow here. In comparison with SE Moravia, thrusting of the nappes is younger (the 
Subsilesian nappe is partly thrusted over Badenian sediments), but their amplitude is 
larger. The tectonic windows suggest more complicate nappe structure or more inten-
sive denudation. The Silesian nappe built of massive Cretaceous sandstones shows sim-
ple homoclinal structure with relief inversion and high structural slopes. 

The Lower Moravian Graben ( SSW – NNE), situated in the northern part of the Vi-
enna Basin (part of the Pannonian Basin) is the youngest distinct tectonic depression in 
Moravia (pull-apart type basin). Its very narrow northernmost part, the Hradiště Graben, 
communicates via the water gap at Napajedla with the Upper Moravian Graben. In the 
Lower Moravian Graben the Upper Pleistocene graben-like depressions filled by fluvial 
deposits are evidenced. The specific feature is a ring structure in the area of the Upper 
Pleistocene eolian sands in surroundings of Hodonín. 

 
English by the authors 


