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J. Kvitkovič: Some comments of geomorphologist on The Neotectonic Map of 
Slovakia. Geografický časopis, 53, 2001, 4, 4 refs 
The objective of this note is to provide some comments from the geomorphologic 
point of view on The Neotectonic Map of Slovakia published in 1999. The map, 
which covers only the recent 3.5 million years, informs on relative vertical move-
ment tendencies of the tectonic blocks of the Western Carpathian and Pannonian 
Basin subsystems in the territory of the Slovak Republic. In the commentary 
a deficient geodynamic research of blocks and morphostructures of the subsystem 
of the Western Carpathians is pointed out. The cause is that the geological re-
search methods of neotectonics used in the mountain areas are insufficient in com-
parison with their application on young subsidence in the subsystem of the Panno-
nian Basin. The necessity to apply all available methods of geo-scientific disci-
plines is emphasised. 
Key words: neotectonics, morphotectonics, morphostructures, Western Carpathi-
ans 

 
V roku 1999 vydala Geologická služba Slovenskej republiky Neotektonickú 

mapu Slovenska v mierke 1:500 000, ktorú zostavil kolektív autorov pod vede-
ním J. Maglaya (1999). Ku konštrukcii a obsahovej náplni predmetnej mapy 
prispeli niekdajší pracovníci Geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorí ňou pre-
zentujú výsledky kvartérno-geologického výskumu k danej problematike. Neo-
tektonická mapa sa očakávala so záujmom, pretože neotektonika, zaoberajúca 
sa štúdiom rôznych typov tektonických pohybov a dynamických procesov, 
uplatňujúcich sa pri vývoji našej planéty v geologicky najmladších obdobiach 
(spravidla neogén – kvartér), poskytuje aktuálnu výskumnú problematiku pre 
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vedu a prax. Jej zvláštnosťou je, že neotektonické procesy sa prejavujú v štruk-
túrnych formách, ktoré sú často zvýraznené aj v reliéfe zemského povrchu. 

Nasledujúci komentár je písaný perom geomorfológa, ktorý sa díva na neo-
tektonické javy z iného zorného uhla ako geológ. Vďaka tomu môže pohľad ge-
ológa v niektorých bodoch doplniť či zjemniť. V nasledujúcich riadkoch nazna-
číme, ako by sa mohol tento proces realizovať už aj preto, že neotektonika je 
interdisciplinárnym odvetvím, ktoré vzniklo už v roku 1948 na prieniku najmä 
geovied, a preto disponuje súborom špecifických výskumných metód. 

Sprievodný text vo Vysvetlivkách k neotektonickej mape Slovenska, ktoré 
tvoria samostatnú časť, je hutný, ale nie dosť vyvážený, pretože neanalyzuje 
rozsiahle pozitívne jednotky podsústavy Západných Karpát. Absentuje v ňom 
informácia o spodnej hranici neotektoniky v rámci Slovenska. Známy ukrajin-
ský geológ Gofštejn, autor monografie Neotektonika Karpát (1984), položil dol-
nú hranicu tejto etapy vo Východných Karpatoch na začiatok neogénu. Tiež by 
nemala chýbať informácia o východiskovom paleoštruktúrnom, resp. morfotek-
tonickom stave nášho územia pred neotektonickým obdobím vrchného pliocénu 
a kvartéru, ktoré reprezentuje predložená mapa. Zaberá teda iba časť neotekto-
nickej etapy – posledných tri a pol milióna rokov. 

Legenda mapy začína líniovými a bodovými značkami. Jej prednosťou je, že 
zlomové línie aktívne vo vrchnom pliocéne a kvartéri sú navzájom odlíšené fa-
rebne a bodové značky v príslušnej farbe odlišujú pliocénne a pleistocénne vul-
kanické centrá, kým ich charakter je rozlíšený ďalšími doplňujúcimi značkami. 
Odborníkov zaujmú aj značky s označením sklonu zlomov, ktoré sa vyskytujú 
najmä v nížinných a kotlinových oblastiach. Mape by prospelo členenie porúch 
na hlbinné a kôrové. Veď peripieninský lineament je „žijúca“ štruktúra a preja-
vuje sa seizmoaktívne. Kvartérna aktivita sa prejavuje aj na skýcovskom hlbin-
nom zlome, ktorý tvorí rozhranie medzi Podunajským a Fatro-tatranským blo-
kom, ktoré sa z hľadiska súčasných pohybových tendencií diametrálne odlišujú. 
Značky – neotektonické klenby a neotektonický panvový pokles (Gabčíkovská 
panva) – sa v mape nachádzajú iba po jednom výskyte. Vysokotatranská oblasť, 
kde je najvyššie vyklenutie Západných Karpát, by mala byť označená tiež znač-
kou pre klenbu, podobne by sem patrili aj viaceré vrcholy Nízkych Tatier, príp. 
aj ďalších jadrových pohorí fatro-tatranskej oblasti. V legende chýba značka pre 
hraste a priekopové prepadliny, ktoré sa vyskytujú ako v pozitívnych, tak aj 
v negatívnych morfoštruktúrach. Mladú pohybovú aktivitu doplňuje modrá bo-
dová značka pre travertíny a penovce. V predloženej mape, ktorá vlastne zachy-
táva najmladšiu kvartérnu geodynamiku, nemala chýbať značka pre epicentrá 
zemetrasení a tiež značka významnejších minerálnych prameňov. 
Ďalšia časť legendy informuje o relatívnych vertikálnych pohybových ten-

denciách tektonických blokov z podsústavy Západných Karpát a podsústavy Pa-
nónskej panvy. Práve diferencované neotektonické pohyby vtlačili Západným 
Karpatom špecifický rys – kotlinový kraj, ktorý bol dôležitým fenoménom aj 
v histórii nášho národa. Každá z podsústav sa pravidelne člení na päť pozitív-
nych a päť negatívnych jednotiek. V legende mapy je teda spolu názorne pred-
stavených 20 diferencovaných pohybových jednotiek vo forme obdĺžnikov, roz-
líšených farebnými odtieňmi a tiež s príslušným číselným označením, čím sa 
zabezpečuje dobrá čitateľnosť mapy. Výber farieb pre jednotlivé podsústavy 
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s príslušným odtieňovaním spôsobil aj vhodnú plasticitu mapy. Diskutabilné sú 
hierarchické termíny, označujúce podsústavu Západných Karpát a podsústavu 
Panónskej panvy. Uvedené termíny sú nadnesené.  

Pri štúdiu neotektonickej mapy vidíme veľký nepomer medzi preštudovanos-
ťou horských morfoštruktúr, morfoštruktúr v medzihorských kotlinách a mor-
foštruktúr či jednotiek v podsústave Panónskej panvy. Kým v depresných regió-
noch sú zistené aktívne jednotky, či v pozitívnom alebo negatívnom zmysle po-
hybu v rozsahu už niekoľkých km2, zatiaľ v horských oblastiach rôzneho typu 
či štruktúr tieto priestorové jednotky zaberajú niekoľko desiatok, stovák ba až 
vyše tisíc km2. Rozhodne do kategórie pohybu zdvih veľký (2), kde je začlene-
né Slovenské rudohorie, Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra, Strážovské vrchy a 
tiež niektoré kryhovohrasťové pohoria Slovenského stredohoria, by nemalo pa-
triť Slovenské rudohorie. Ide o semimasív s hercínskou tektogenézou. Prejavuje 
sa ako pomerne konsolidovaný blok s rozsiahlymi zarovnanými povrchmi neo-
génneho veku a kôrami zvetrávania. Aj z hľadiska súčasných pohybov zemskej 
kôry, zisťovaných metódami opakovanej nivelácie, patrí medzi najstabilnejší 
región Západných Karpát. 

Aj v rámci jadrových pohorí mohli byť odlíšené ich vrcholové časti od pohy-
bovej intenzity ostatného pohoria. V Nízkych Tatrách ide o Ďumbiersku klen-
bohrasť so stopami zaľadnenia a klenbohrasť Salatína či Prašivej s hôľnobral-
ným reliéfom, ktoré sú od seba oddelené erózno-tektonickou kotlinou. Tiež by 
bolo potrebné vyčleniť vysočinovú klenbohrasť Kráľovej hole s periglaciálnymi 
formami od pohybovej intenzity Demänovských vrchov a Priehyby s rázsocho-
vým reliéfom hornatín. 

V pohoriach centrálnokarpatského flyšu východného Slovenska sú zaradené 
do pohybovej intenzity (3) – zdvih stredný – Levočské vrchy, Spišská Magura, 
Bachureň, Šarišská vrchovina so Spišsko-šarišským medzihorím. Prihliadajúc 
na morfografickú analýzu jednotlivých pohorí a rozšírenie poriečnej rovne, po-
sledné dve morfoštruktúry do tejto kategórie nepatria. Spišská Magura a Levoč-
ské vrchy sú ponímané ako celistvé masívy, hoci v rámci nich sa dajú vyčleniť 
regióny aj s inými pohybovými intenzitami. 

Flyšové Karpaty sú z geodynamického hľadiska na predmetnej mape najjed-
notvárnejšie. Počnúc od Bielych Karpát cez Javorníky a pohoria Západných 
Beskýd a Stredných Beskýd sú opäť zaradené do pohybovej intenzity (3) – 
zdvih stredný. V uvedených morfoštruktúrach predsa vystupujú výrazné masí-
vy, ktoré nie sú iba odrazom odolnosti flyšu pieskovcového vývoja a príkrovo-
vo-vrásovej štruktúry v rozvodných chrbtoch, ale zároveň aj mladej tektoniky. 
Masívy sú často zvýraznené spätnou eróziou svahových tokov, založených na 
zlomových líniách. Napríklad masív Žalostinej, V. Javoriny, V. Lopeníka, Ja-
vorníka a iných v Bielych Karpatoch, V. Rače v Kysuckých Beskydách, Ošust, 
Piľsko, Babia hora v Oravských Beskydách a iné. Uvedené masívy, vystupujúce 
desiatky aj niekoľko stoviek metrov nad mladšie neogénne planačné povrchy, 
sú odrazom mladých blokových pohybov. 

Táto jednotvárna pohybová situácia sa zachováva aj v morfoštruktúrach von-
kajšieho flyšu na východnom Slovensku s výnimkou Čergova a Bukovských 
vrchov. Z rozľahlých Nízkych Beskýd bolo možné vyčleniť masív Busova 
s vyššou kategóriou pohybu. Pozornosti autorov ušlo Humenské podolie a Ubli-
anska pahorkatina. 
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Zo štúdia neotektonickej mapy vyplýva veľmi nerovnomerné pokrytie úze-
mia geodynamickými údajmi. Kým v morfoštruktúrach medzihorských kotlín a 
jednotiek podsústavy Panónskej panvy je vysoký stupeň aktivity drobenia zem-
skej kôry, v horských oblastiach je minimálny. Túto skutočnosť postihuje aj 
zmienka autorov vo Vysvetlivkách k neotektonickej mape. Príčina spočíva naj-
skôr v použitých metódach. V horských erózno-denudačných oblastiach, kde 
chýbajú neogénne a kvartérne sedimenty, sú geologické metódy nedostatočné. 
Tu môžu pomôcť geomorfologické, geofyzikálne a ďalšie metódy. 

V oblasti Východoslovenskej nížiny nie sú zohľadnené poklesy v podvihor-
latskej oblasti a tiež v širšom pohraničí s Ukrajinou. V pliocéne včítane rumanu 
sedimentovalo čečehovské súvrstvie s hrúbkou okolo 200 m. V predmetnej ma-
pe v Podvihorlatí sú zobrazené zdvihové kryhy a centrum roviny je charakteri-
zované malými, až veľmi malými poklesmi, ktorých hodnoty z mapy nepozná-
me. Iba lokálne sa vyskytujú vrtným prieskumom zistené depresie, ktoré sa na 
povrchu morfologicky neprejavujú. Napríklad Drahňovská, Hraňská či Trakan-
ská čiastková depresia a ďalšie, ktoré sú označené značkou pre pokles stredný 
(18). To sú však v rámci Východoslovenskej nížiny naintenzívnejšie kvartérne 
poklesy, dosahujúce až 60-90 m. Ako zistil Baňacký (1987), formovanie týchto 
depresií sa udialo diferencovane v príslušných stupňoch kvartéru. Napríklad 
Drahňovská depresia vznikala koncom würmu až do subrecentu a tiež je kvanti-
fikovaná so stredným poklesom, hoci autor tvrdí, že poklesy v depresii nepresa-
hujú 10 m. Spôsobuje to určitú nedôveru v systém označovania jednotlivých 
pohybových jednotiek. Východoslovenská nížina je neogénnou subsidenčnou 
oblasťou. Nie je tu zhodnotená informácia o vrchnopliocénnej akumulácii sedi-
mentov a z toho odvodená hodnota poklesu centrálnej časti roviny. Nepresnosť 
je aj v Podvihorlatskej kvartérnej prepadline, kde v oblasti Zemplínskej Šíravy 
sa vyskytuje číselný údaj (15), ktorý hovorí o zdvihu veľmi malom. 

Depresia či polokotlina v Slovenskom krase západne od Drienovca neprislú-
cha do podsústavy Panónskej panvy. 

V Podunajskej nížine nížinný reliéf s poklesom na mape siaha iba po Sereď. 
Od Serede po Nové Mesto nad Váhom prevládajú malé až veľmi malé zdvihy. 
Vzhľadom na prítomnosť staršieho agradačného valu Váhu a desiatok kilomet-
rov tiahnúcej sa pozdĺžnej depresie Dudváhu, mala by pokračovať značka po-
klesov (súčasné tendencie) až k Novému Mestu nad Váhom. 

K vrchnopliocénnym pohybom v horských regiónoch prakticky za obdobie 
1,7 mil. rokov poskytuje mapa veľmi málo údajov. Z geomorfologického hľa-
diska sa v tomto období formovala poriečna roveň, ktorá vyžaduje geodynamic-
kú stabilitu. Formovala sa za podmienok semiarídnej klímy pozdĺž väčších riek 
v nížinách, kotlinách a pohoriach procesmi pedimentácie, ústupom svahov, late-
rálnej erózie občasných tokov a pod. Podľa novších zistení tvorba uvedeného 
povrchu pokračovala aj v spodnom pleistocéne. To neodporuje výsledkom pa-
leoklimatológov o neostrej a postupnej hranici medzi pliocénom a spodným 
pleistocénom. Pri pokračovaní procesov planácie v tomto období môžeme pred-
pokladať len mierne vykleňovanie od okraja pohorí Karpát smerom k centru zá-
padokarpatskej klenby. Tieto údaje nám umožňujú predpokladať, že aktivita va-
lašskej fázy pohybov sa výraznejšie začala prejavovať až v spodnom pleistocé-
ne, kedy v mindelskom glaciáli došlo podľa Lukniša (1973) k zaľadneniu Vyso-
kých Tatier. 
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Z hľadiska metodiky konštrukcie mapa neobsahuje súhrnné pohyby z vrch-
nopliocénneho a kvartérneho obdobia, najmä v podsústave Panónskej panvy. 
Chýba celková mocnosť vrchnopliocénnych a kvartérnych sedimentov, ktorých 
hrúbka mohla byť znázornená izolíniami. Z hľadiska obsahu neotektonických 
máp môžeme recenzovanú mapu zaradiť medzi analytické. 

Možno súhlasiť s hodnotou najvyššieho zdvihu za vrchnopliocénne a kvar-
térne obdobie v Tatrách +400 m a poklesom v Gabčíkovskej depresii asi -500 
m. Lukniš v monografii Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia (1973) z eróz-
nych foriem reliéfu, najmä z deformácie vrchnopliocénneho pedimentu v úpät-
nom pruhu pohoria, zisťuje zdvih Tatier o 300-400 m. Ide teda o kvartérny po-
hyb. Autor monografie pravdepodobne nedopatrením vypadol zo zoznamu lite-
ratúry. 

Neotektonickú mapu Slovenska s jej sprievodným textom napriek viacerým 
pripomienkam, ktoré môžu prispieť k skvalitneniu obsahu mapy, možno hodno-
tiť kladne. Pripomienkami sme chceli poukázať na šírku neotektonickej proble-
matiky a podiel geomorfológie na jej riešení. Neotektonickú mapu Slovenska 
treba privítať, pretože môže poskytnúť údaje a podnety pre prehĺbenie ďalších 
výskumov v tejto náročnej problematike. Znalosť súčasnej dynamiky zemskej 
kôry a znalosť tendencie jej vývoja je prínosom ako pre oblasť poznania, tak aj 
pre potreby praxe. 
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