
141 

 
Jozef Jakál* 

 
PODMIENKY  AUTOCHTÓNNEHO  A  ALOCHTÓNNEHO 

VÝVOJA  KRASOVÉHO  RELIÉFU  ZÁPADNÝCH  KARPÁT 
 

J. Jakál: The conditions of autochthonous and allochthonous development of 
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refs. 
The conditions of autochthonous and allochthonous development as defined by L. 
Jakucs (1977) along with the mixed auto-allogenic karst type identified by the 
author in the West Carpathians, particularly in the areas of the contact plateau 
karst are analysed in this paper. The position of karst amidst the non-karst relief, 
properties of the geological structure and the possible effects of autochthonous or 
allochtonous rivers, those of tectonics of the territory on the development of flu-
vio-karst valleys and cave river systems are studied. Diverse types of genesis ap-
pear even in morphologically similar karst types. Blockdiagrams bring the models 
of basic karst types. 
Key words: autogenic karst, allogenic karst, geological structure, morphotecton-
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ÚVOD 

Geomorfologická rozmanitosť a disperzné rozloženie krasových území 
v priestore Západných Karpát sú odrazom zložitého geologického vývoja, na-
jmä príkrovovej stavby jadrových pohorí. Dôsledkom toho je aj široká škála 
morfologických typov krasu s rozdielnym stupňom ich skrasovatenia. Povrcho-
vá rozmanitosť reliéfu je vyjadrená hustotou výskytu povrchových foriem relié-
fu v jednotlivých typoch krasu, ale aj formovaním širokého diapazónu morfolo-
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gicky a geneticky rozdielnych jaskynných systémov a ich sekundárnej výplne 
(sintrové, ľadové, aragonitové). Rozdielny stupeň skrasovatenia, prejavujúci sa 
formami povrchového a podzemného krasu, je podmienený okrem iného posta-
vením krasu k nekrasovému okoliu a vlastnosťami vnútornej stavby skrasovate-
nej geologickej štruktúry. Preto neplatí vždy tvrdenie, že vysokému stupňu po-
vrchového skrasovatenia odpovedá silné podzemné skrasovatenie a už vôbec 
nie tvrdenie, že slabé zastúpenie povrchových foriem odráža nízke zastúpenie  
podzemných foriem. O prvej alternatíve môžeme uvažovať v planinovom type 
krasu. Napríklad na území Slovenského krasu je takmer úplné zastúpenie foriem 
povrchového a podzemného krasu. Neplatí to však už pri porovnaní centrálnej a 
severnej časti krasu Slovenského raja. Sever s vyvinutým povrchovým krasom 
má menší výskyt jaskýň, ale na južnom okraji územia v dôsledku pôsobenia 
riečnych alochtónnych tokov sa vyskytujú rozsiahle jaskynné systémy. Príkla-
dom druhého tvrdenia je rozčlenený kras monoklinálnych chrbtov Demänov-
ských vrchov s rozsiahlym jaskynným systémom, vytvoreným alochtónnym to-
kom, ale s absenciou foriem povrchového krasu. 

 
PODMIENKY  VÝVOJA  KRASOVÉHO  RELIÉFU 

Posúdenie vývoja foriem Západných Karpát z geomorfologického hľadiska 
si vyžaduje štúdium podmienok, ktoré vývoj krasu ovplyvňujú v súčasnosti, ale 
aj v časovo-priestorovom horizonte predchádzajúcich fáz krasovatenia. Cieľom 
príspevku nie je chronológia vývoja krasu v dôsledku paleoklimatických zmien, 
ale poznanie podmienok krasovatenia, ktoré sú dané hrubými formami reliéfu 
(makroformami), ich geologickými vlastnosťami a stavbou, ako aj postavením 
krasu k nekrasovému okoliu, ktoré určuje pôsobenie alebo vylúčenie činnosti 
alochtónnych tokov v krase. Dôležitú úlohu hrá aj výskyt typu hlbokého, resp. 
plytkého krasu, ktorý ovplyvňuje zonálnosť cirkulácie krasovej vody a formo-
vanie jaskýň. Uvedené podmienky sa mohli zmeniť tektonickým výzdvihom, 
resp. poklesom krasovatejúcej štruktúry.  

Doterajší stav poznatkov  
Teóriu autogénnosti a alogénnosti krasu rozpracoval L. Jakucs (1977). Zalo-

žená je na princípe polohy krasového masívu k nekrasovému okoliu, ďalej na 
postavení krasových hornín v geologickej štruktúre, a napokon na tom, či kraso-
vé horniny ležia vysunuto v nadloží nepriepustných hornín alebo sú ponorené 
do nepriepustných hornín s výstupom na povrch reliéfu (obr. 1). Autogénny kras 
sa vyvíja v území, ktoré leží vo vyvýšenej polohe oproti nižšie ležiacemu nekra-
sovému reliéfu. Jeho krasové vody vystupujú na úpätí krasu a vyúsťujú v podo-
be krasových prameňov alebo autochtónnych riek do nekrasového okolia. V tej-
to pozícii je vylúčený vplyv alochtónnych riek na kras. Alogénny kras sa vyvíja 
v krasových územiach, ktoré sú v asymetrickom postavení oproti vyššie ležiace-
mu nekrasovému územiu, takže lineárny odtok vody z nekrasového územia pri-
teká do krasu. Pri formovaní tohto krasu zohrávajú veľkú úlohu tranzitné aloch-
tónne rieky. Krasová denudácia v týchto dvoch typoch krasu prebieha veľmi 
odlišne a vedie k špecificky rozdielnym stavom vývoja reliéfu. 

Krasové územia Západných Karpát sú veľmi vhodným objektom na overenie 
platnosti alogénnosti a autogénnosti krasu. Uvedené dve kategórie je však po-
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trebné rozšíriť o zmiešaný typ s auto-alogénnym vývojom, ktorý je tu častým ja-
vom. Základné vzťahy znázorňujeme na troch typoch modelov (obr. 3-5). 

Uvedený metodický princíp sme použili pri analýze morfoštruktúr krasu Zá-
padných Karpát (Jakál 1978), ako aj pri určovaní stupňa skrasovatenia v rámci 
vyčlenenia morfologických typov krasu Slovenska (Jakál 1993). Autogénnosť a 
alogénnosť krasu úzko súvisí s vývojom kontaktného krasu podľa I. Gamsa 
(1994), pri ktorom sa uplatňuje charakter influkcie povrchových vôd do podze-
mia, vrátane hydraulického gradientu medzi ponormi a piezometrickým povr-
chom podzemných vôd v krasovom akviferi, resp. vyvieračkami. Od toho závisí 
aj vývoj tzv. depresných vadóznych jaskynných chodieb. Tento princíp   overo-
val v alogénnych krasových územiach Západných Karpát P. Bella (1995). Ďal-
ším podrobným štúdiom interakcie medzi krasom a nekrasom v jednotlivých 
geomorfologických (orografických) jednotkách by bolo možné priestorovo vy-
medziť regióny s alogénnym, autogénnym, resp. zmiešaným typom vývoja, čo 
by mohlo usmerniť speleologický prieskum, ale aj presnejšie vymedziť stupeň 
skrasovatenia jednotlivých častí krasu, čo sa dá využiť pri riešení environmen-
tálnych problémov krasovej krajiny. Uvedené tri genetické typy krasového vý-
voja bude možné zahrnúť aj do klasifikačnej škály morfologických typov 
jaskýň. 

Obr. 1. Schematické diagramy vývojových typov krasu (podľa L. Jakucsa) 

A – autogénny kras, B a C – alogénny kras, I-IV – podtypy, 1 – krasové horniny, 2 – nekrasové 
nerozpustné horniny 

 
V zásade je autogénny kras formovaný zrážkovými vodami, ktoré pôsobia 

po puklinách a formujú podzemné i povrchové autochtónne rieky, vytvárajúce 
riečne jaskyne. Takýto vývoj je charakteristický pre planinový kras. Alogénny 
kras formujú predovšetkým alochtónne rieky s podružnou úlohou zrážkových 
vôd. Tento vývoj je najčastejší v horskom rozčlenenom type krasu. V rozčlene-
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ných typoch krasu prevláda povrchový odtok zrážkových vôd, preto takmer ab-
sentujú povrchové formy krasu a podzemný kras je formovaný alochtónnymi 
tokmi ponárajúcimi sa do podzemia. 

Zmiešaný typ krasu sa najviac prejavuje v okrajových častiach planinového 
krasu, kde tvorba podzemného krasu podlieha procesu, ktorý je vyvolaný zráž-
kovými vodami infiltrovanými do podzemia z náhorných krasových plošín, ako 
aj alogénnym tokom, ktorý ramenami vstupuje do podzemia. Zmiešaný alogén-
no-autogénny typ sa vyskytuje najčastejšie v kontaktnom krase. 

Vylúčiť pôsobenie zrážkových vôd z procesov krasovatenia však nie je cel-
kom možné ani v silne členitom reliéfe monoklinálnych chrbtov. Tektonickými 
puklinami, kombinovanými s vrstevnými plochami, sa časť zrážkových vôd do-
stáva do podzemia. Priesakové vody sa formujú do autochtónnych podzemných 
tokov, ktoré výrazne modelujú jaskynné priestory (napríklad jaskyňa Starý 
hrad), resp. remodelujú staršie jaskynné priestory. Priesakom vody občasnými 
ponormi na kontakte dolomitov a vápencov vznikajú menšie autochtónne potô-
čiky, ktoré vytvárajú depresné jaskynné chodby, na čo poukazuje P. Bella 
(2000).Príkladov je veľa aj v Demänovských jaskyniach, napr. Večný dážď 
v Hlbokom dome steká zo svahovej pripovrchovej časti jaskynného systému. 
V pripovrchovej časti jaskyne pôsobí agresívna voda denudačne, ale v hlbších 
partiách podzemných priestorov sa priesaková voda podieľa viac na tvorbe jas-
kynnej sintrovej výplne. Doménou alochtónnych riečnych vôd je erózia v naj-
nižších partiách jaskynného systému.  

Vplyv geologickej štruktúry na formovanie fluviokrasových dolín  
Geologická štruktúra spolupôsobí pri vytváraní fluviálnych foriem reliéfu. 

Ovplyvňuje ich pozdĺžny a priečny profil. Vlastnosti hornín, ich priepustnosť, 
rozpustnosť a celková odolnosť voči riečnej erózii vplývajú na tvar a charakter 
doliny. Vápence sú v miernej klimatickej oblasti považované za veľmi odolné 
horniny. Karbonátové masívy vytvárajú vypuklé, najčastejšie vyvýšené hrásťo-
vité formy v širšom reliéfe. Ich tektonické vyzdvihnutie podmienilo vznik pre-
lomových dolín typu tiesňav, ojedinele kaňonov. Tiesňavy sú sprievodným zna-
kom reliéfu všetkých krasových regiónov. 

Rieky a ich doliny, ako aj medzidolinové chrbty, formované v územiach 
s vrstevnými sedimentárnymi horninami, majú tvarovo rôzny pomer k smeru a 
sklonu vrstiev. Sklon vrstiev ovplyvňuje spôsob práce rieky. Pôsobí na zvetrá-
vanie a svahovú modeláciu, čoho výsledkom je tvar priečneho profilu doliny. 
Táto skutočnosť sa odráža nielen v priečnom profile doliny, ale aj pri usmernení 
prieniku povrchových vôd do podzemia, buď infiltráciou cez pukliny a vrstevné 
plochy, alebo influkciou, t. j. vtekaním povrchovej tečúcej vody do podzemia 
systémom otvorených ponorov.  

Odraz sklonu vrstiev v tvare fluviokrasových dolín   
Úložné pomery vrstevnatých sediementárnych hornín podmieňujú vznik na-

sledovných typov dolín: 
Kataklinálne doliny majú smer toku a doliny súhlasný so smerom sklonu 

vrstiev. Toky pritekajú z územia starších vrstiev do nadložných mladších vrs-
tiev. Takými sú niektoré doliny v centrálnej časti Belianskych Tatier. Povrcho-
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vé vody sa dostávajú do podzemia v miestach zahĺbenia sa toku do podložných 
vrstiev. Časté sú v nich efemérne toky. 

Izoklinálne doliny majú smer toku súhlasný so smerom vrstiev a sklon vrs-
tiev zapadá na oboch svahoch doliny v jednom smere. Doliny sú výrazne asy-
metrické, strmé svahy sú na vrstvových čelách, miernejšie svahy sa vyskytujú 
na vrstvových plochách. Tento typ dolín je charakteristický pre Demänovský 
kras. 

Anaklinálne doliny majú opačný smer toku ako je sklon vrstiev a prebiehajú 
naprieč smeru vrstiev. Takýto charakter môžu mať kratšie úseky niektorých do-
lín. Priesak puklinovej vody po vrstvách oproti smeru toku vody v krase nemož-
no ojedinele vylúčiť. 

Polyklinálne doliny sú doliny s častejšou zmenou smeru a sklonu vrstiev 
v pozdĺžnom i priečnom profile. V Strážovských vrchoch je tento typ ešte kom-
binovaný rozšírenými úsekmi dolín kotlinového charakteru, ktoré sa viažu na 
mäkšie nerozpustné horniny. 

Najčastejší je výskyt dolín tiesňavového charakteru vo vápencovo-dolomi-
tických masívnych nevrstevnatých horninách. Príkladmi môžu byť Zádielska a 
Hájska tiesňava v Slovenskom krase, početné rokliny a tiesňavy v Slovenskom 
raji alebo Prosiecka a Kvačianska dolina v Chočských vrchoch.  

Genetické typy fluviokrasových dolín  
Veľmi častým javom v krasových územiach sú prelomové antecedentné, zri-

edkavejšie epigenetické doliny. Ich vývoj sa prejavuje podobnosťou povrchové-
ho tvaru dolín, ktoré majú charakter fluviokrasových tiesňav. Rozdielny je od-
raz pôsobenia ich riečnych tokov v podzemí pri formovaní jaskynných systé-
mov. V územiach s antecedentnou tvorbou dolín s neotektonickým vyzdvihova-
ním a zarezávaním sa alochtónnych tokov dochádza v obdobiach tektonickej 
stability k influkcii riečneho toku, resp. jeho ramien do podzemia a k tvorbe jas-
kynných systémov. V Západných Karpatoch to bolo obdobie na rozhraní pliocé-
nu a pleistocénu, ktoré sa prejavilo na povrchu vznikom poriečnej rovne, tia-
hnúcej sa pozdĺž dolín, ale aj výraznej paralelnej jaskynnej úrovne. Opätovné 
kvartérne vyzdvihovanie vyvolalo prehlbovanie riečnych dolín a vznik via-
cúrovňových jaskýň. Príkladmi podobného vývoja sú Demänovský a Stratenský 
jaskynný systém. 

Pri epigenetických dolinách v dôsledku tektonickej stability krasového masí-
vu dochádza k postupnému prehlbovaniu doliny a viac-menej k rovnomernému 
zarezávaniu sa toku, čím možno čiastočne vysvetliť nižší stupeň podzemného 
skrasovatenia. Etapovitosť vývoja jaskynných úrovní sa tu neprejavuje tak vý-
razne. Súčasné speleologické poznatky zo Slovenského raja tieto predpoklady 
potvrdzujú v epigenetickej doline Hornádu a antecedentnej doline Hnilca.  

Vlastnosti geologickej štruktúry, sklonitosť reliéfu a ich vplyv 
na usmernenie procesov krasovatenia  

Zo základnej schémy alogénnosti a autogénnosti krasu vyjadrenej schématic-
kými blokmi (obr. 1) vyplýva hlavné smerovanie procesov krasovatenia, spro-
stredkované turbulentným prúdením vody, najmä však riečnymi povrchovými a 
podzemnými tokmi. 
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Pri geomorfologickej analýze sú informácie o genéze geologickej štruktúry 
zaujímavé, ale nie relevantné. Názory na jej vznik sa často rozchádzajú. Pre ge-
omorfologický výskum je podstatné postavenie danej geologickej štruktúry 
v morfoštruktúrnom pláne krajiny. V krasovej geomorfológii je dôležitá najmä 
jej vnútorná stavba, úložné pomery, litologické vlastnosti sedimentárnych hor-
nín, poloha nepriepustných hornín v stratigrafickom slede karbonátov a tekto-
nické postihnutie geologickej štruktúry. Uvedené vlastnosti usmerňujú pohyb 
vody, a tým aj proces krasovatenia v horninovom prostredí. Usmernenie kraso-
vej denudácie na vrstevné plochy alebo tektonické pukliny, resp. kombinácia 
oboch sa prejavuje nielen v profile jaskynných chodieb, ale aj v ich priestoro-
vom usporiadaní tak vo vertikálnom, ako aj v horizontálnom smere (obr. 2).  

  
Obr. 2. Axionometrický plán Jaskyne v Záskočí (podľa rukopisu P. Hippmana) 

Zvislé jaskynné priestory sa viažu na tektonické pukliny, naklonené na vrstevné plochy. 

 
Zložitosť morfoštruktúrneho plánu Západných Karpát, ktorého súčasťou sú 

karbonátové horniny podliehajúce krasovateniu, ich komplikovaná litologická 
stavba, úložné pomery, výstup nepriepustných hornín na povrch krasového reli-
éfu, časté ostrovné polohy vyvýšených karbonátov v podobe hrástí z miernejšie 
modelovaného okolitého reliéfu, sa odráža aj v nesmiernej komplikovanosti vý-
voja krasu, a teda aj striedania sa autogénnosti a alogénnosti i v jednotlivých 
krasových územiach. 

Hydrogeologická štruktúra (Hanzel 1998) sa v krase odlišuje od iných častí 
geologického priestoru uceleným a spojitým obehom podzemných vôd od ob-
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lasti priesaku a influkcie vody cez oblasť puklinového a jaskynného tranzitu až 
po oblasť odvodnenia systémom krasových prameňov. Tento systém sa aktivuje 
najmä v období atmosferických zrážok. 

V princípe môžeme v podmienkach krasu Západných Karpát prisúdiť klasic-
kému planinovému krasu prevahu autogénneho vývoja. V tomto prípade je kras 
formovaný prevažne zrážkovými vodami vsakujúcimi puklinami do podzemia, 
zanechávajúc na povrchu systém najmä depresných foriem a vo vadóznej zóne 
puklinové jaskynné priestory a v úrovni piezometrického povrchu formovaním 
sústredených tokov vznik jaskýň riečneho typu. Autochtónny recentný vývoj 
predpokladáme aj vo vysokohorskom krase v hrebeňových častiach pohorí, kde 
pôsobia korózne zrážkové vody a vody topiaceho sa snehu. 

V rozčlenenom type horského krasu sa tento autogénny vývoj uplatňuje skôr 
na lokálnych krasových plošinách. Prevládajúcou zložkou v tomto type reliéfu 
sú však strmé svahy, ktoré podmieňujú povrchový odtok zrážkových vôd po 
svahu a svahových dolinách. Už pri sklone 15º prevláda povrchový odtok, ktorý 
čiastočne vylučuje infiltráciu vody do podzemia puklinami, ako aj tvorbu povr-
chových krasových foriem. V Slovinskom krase N. Ravbar a M. Zorn (2003) 
udávajú pri sklone svahov nad 15º výskyt jednej krasovej jamy, pri sklone     
10-15º už 18 krasových jám a pri sklone 2-8º až 158 krasových jám na 1 km2.  

Neotektonika a jej vplyv na zmenu podmienok vývoja krasu  
Neotektonické pohyby v Západných Karpatoch predurčili vytvorenie základ-

ných rysov súčasného reliéfu. V geologickej literatúre sa obdobie neotektonic-
kých pohybov definuje časovým úsekom sarmat – kvartér (Pospíšil et al 1992), 
v geomorfologickej literatúre od stredného bádenu po súčasnosť (Mazúr a Kvit-
kovič 1980). Terciernej tektonike sa pripisuje nielen prevažne vertikálny pohyb, 
ale súčasne sa zdôrazňuje aj význam horizontálnych a šikmých posunov (Nem-
čok et al. 1993). Súčasná mozaika reliéfu Západných Karpát pozostáva zo systé-
mu hrástí (pohorí) a priekopových prepadlín (kotlín). Je výsledkom prevažne 
vertikálnych pohybov. Takáto „kvázi“ bloková stavba pohorí a ich vnútorná 
tektonická diferenciácia vytvorili dobrý predpoklad pre rozsiahle uplatnenie  
alochtónnych tokov pri genéze krasových území. 

Neotektonické vyzdvihnutie krasového územia vždy znamenalo prehlbova-
nie riečnych i fluviokrasových dolín a zintenzívnenie hĺbkového krasovatenia, 
vynorenie sa dutín freatického priestoru do vadóznej zóny. Kras, pôvodne vyví-
jajúci sa alogénne, prechádza do autogénneho vývoja prehĺbením doliny až do 
nepriepustného podložia, čím sa znemožňuje riečnemu toku ovplyvňovať kraso-
vý masív. Príkladom takéhoto vývoja môžu byť severné planiny Slovenského 
krasu. V súčasnosti na ich úpätí vystupujú nepriepustné verfenské vrstvy do 
značnej výšky nad nivou riek Čremošná, Slaná a Štítnik. 

Jaskynné systémy, ich postavenie v horninovom prostredí geologickej štruk-
túry, vertikálne rozloženie a dimenzia chodieb, ako aj viacúrovnosť riečnych 
chodieb sú odrazom neotektonického vývoja daného územia a pôsobenia auto-
chtónnych alebo alochtónnych riek. 

Kvartérny tektonický vývoj dvíhajúcich sa jadrových pohorí, ale aj niekto-
rých častí silicika, je odlišný od krasových území silicika, reprezentovaných zá-
padnou a centrálnou časťou Slovenského krasu, kde predpokladáme relatívny 
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tektonický pokoj, resp. pokles územia. Kvartérne vyzdvihnutie podmienilo 
v jadrových pohoriach vznik viacúrovňových jaskýň v Demänovskom krase, ale 
aj v okrajovej časti Slovenského raja. Kým v týchto oblastiach vytvorili aloch-
tónne riečne toky rozsiahle podzemné priestory v priebehu krátkeho pleistocé-
nu, tak autochtónne kratšie toky v tom istom čase sformovali dimenzionálne 
podstatne menšie horizontálne jedno, resp. trojúrovňové jaskyne. 

 
VÝVOJ  KRASU  –  ANALÓGIE  A  ROZDIELY 

V dvoch morfologicky podobných typoch krasového reliéfu môže v súčas-
nosti prevládať rozdielny proces vývoja krasu. Na ilustráciu porovnáme vždy 
dva príklady z dominujúcich typov krasu Západných Karpát: a) rozčlenený kras 
monoklinálnych chrbtov (Nízke Tatry a Belianske Tatry); b) klasický planinový 
kras (Slovenský kras a Slovenský raj). Predstavíme zovšeobecnené schematické 
modely (obr. 3-5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 3. Alogénny kras monoklinálnych chrbtov – modelový blokdiagram 

1 – kryštalinikum, 2 – mezozoické vrstevnaté skrasovatené vápence, 3 – paleogénne bridlice a 
pieskovce, 4 – kvartérne fluvioglaciálne štrky, 5 – jaskynné úrovne, 6 – alochtónne riečne toky 

 
a) Povrchová morfologická podobnosť rozčleneného krasu monoklinálnych 

chrbtov Demänovského krasu a krasu Belianskych Tatier je nápadná a monokli-
nálne chrbty sa viažu na karbonáty krížňanského príkrovu. Rozdielne sú však 
kvartérne a súčasné podmienky formovania krasu. Poloha karbonátového masí-
vu Demänovského krasu tvorí bariéru pre riečne toky, ktoré pritekajú do krasu 
z vyššie položeného nekrasového hrebeňa Nízkych Tatier. V krase vytvárajú 
prelomové doliny izoklinálneho typu. Ich vody sa ponárajú vo forme sústrede-
ných tokov do podzemia, formujú jaskyne horizontálneho typu a po opustení 

1 2 3

4 5 6
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krasu vyúsťujú do Liptovskej kotliny. Ide tu o klasický príklad alogénneho vý-
voja krasu. 

Masív Belianskych Tatier je izolovaný od vyššie položeného kryštalinika 
Vysokých Tatier dolinou Zadné Meďodoly a Kežmarskej Bielej Vody, ktorých 
toky obmývajú južné nekrasové úpätie strmých svahov monoklinálnych chrb-
tov. Doliny v západnej a centrálnej časti Belianskych Tatier majú zhodný smer 
so sklonom vrstiev a vyvíjajú sa ako kataklinálne s autochtónnymi tokmi pra-
meniacimi v krase. Kras sa vyvíja ako autogénny. Súčasné speleologické po-
znatky ukazujú, že Belianske Tatry nevynikajú jaskynnými systémami porovna-
teľnými s Demänovským krasom (Droppa 1966, Bella a Pavlarčík 2002). Beli-
anska jaskyňa, ale aj iné jaskyne naznačujú, že sú formované autochtónnymi 
vodami a epizodickými prívalovými vodami s tvorbou prevažne kombinova-
ných zvislých a naklonených chodieb. 

b) Slovenský kras a Slovenský raj predstavujú planinové typy krasu, sú vy-
tvorené na horninách silicika, v ktorých základným nositeľom krasového feno-
ménu sú masívne wettersteinské vápence.  

Obr. 4. Autogénny kras monoklinálnych chrbtov – modelový blokdiagram 

1 – kryštalinikum; 2 – mezozoické nepriepustné podložie, 3 – mezozoické vrstevnaté skrasovate-
né vápence, 4 – paleogénne bridlice a pieskovce, 5 – a) alochtónne, b) autochtónne riečne toky, 
6 – jaskyne 

 
V Slovenskom krase je základná morfoštruktúrna stavba určená popanon-

ským tektonickým vyzdvihnutím územia a jeho rozčlenením výlučne alochtón-
nymi tokmi do systému krasových planín, ktoré v určitej fáze svojho zahlbova-
nia mohli podmieňovať alochtónny vývoj krasu. V súčasnosti sú riečne toky už 
zahĺbené do nepriepustného podložia, čím je vylúčený ich vplyv na vývoj krasu, 
ktorý mal počas kvartéru a v súčasnosti na väčšine územia autogénny vývoj. 
Výnimkou je východná časť Slovenského krasu (Zádielska a čiastočne aj Jasov-
ska planina), ktorá je ovplyvňovaná alochtónnymi tokmi Blatnického a Hajské-
ho potoka. Obidva toky sú zarezané do vápencov v type hlbokého krasu v 
dôsledku kvartérneho dvíhania sa planín (Jakál 2001). 

1 2 3 4 5 6
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Slovenský raj má podobný vývoj krasových planín ako Slovenský kras. 
V centrálnej časti Slovenského raja sú však planiny rozčlenené prevažne auto-
chtónnymi tokmi, ktoré vytvárajú pre Slovenský raj tak typické roklinové a 
tiesňavové doliny. Južná časť Slovenského raja je kvartérnym tektonickým vý-
vojom odlišná, ale geologicky a morfologicky príbuzná so Slovenským krasom.  
Podzemný kras sa vyvíja ako výrazne alogénny kras s uplatnením sily rieky 
Hnilec, ktorého paleotok formoval rozsiahly systém Stratenskej jaskyne. Vývoj 
podzemného krasu tejto časti Slovenského raja je morfologicky i geneticky ana-
logický s vývojom podzemného krasu Demänovskej doliny a nie Slovenského 
krasu. 

 
Obr. 5. Autogénny a zmiešaný auto-alogénny planinový kras 

1 – paleozoikum, 2 – nepriepustné horniny spodného triasu, 3 – masívne skrasovatené vápence 
stredného a vrchného triasu, 4 – miocénne štrky a piesky, 5 – a) krasové kužele; b) krasové jamy, 
6 – jaskyne, 7 – podzemné autochtónne (a) alochtónne toky (b), 8 – povrchové alochtónne toky 

 
ZÁVER 

V Západných Karpatoch sa ako optimálne pre vznik rozsiahlych jaskynných 
systémov ukazujú podmienky, ktoré sú spojené s výskytom mocných polôh che-
micky čistých vrstevnatých vápencov, prestúpených tektonickými puklinami 
s úklonom vrstiev typických pre antecedentné izoklinálne doliny. Z hydrologic-
kých podmienok sú to alochtónne toky, pritekajúce z nekrasového vysokohor-
ského prostredia s agresívnymi vodami s ich influkciou do podzemia. V takých-
to priaznivých klasických podmienkach vznikli nielen Demänovské jaskyne, ale 
aj Stratenská jaskyňa. Sú to príklady alogénneho krasu. Zmiešaný typ predsta-
vuje krasové územie na juhu Silickej planiny a jaskyňa Domica, ktorá vznikla v 
kontaktnom krase za spoluúčasti občasného alochtónneho Domického potoka a 
podzemnej čiastočne autochtónnej riečky Styx. Príkladom čisto autogénneho 
vývoja sú puklinové jaskyne, napr. jaskyňa Driny v Malých Karpatoch alebo 
Zvislá jaskyňa na Žibrici v Tríbeči. Striedanie sa uvádzaných troch typov krasu 
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v povodí jedného toku je charakteristické pre geomorfologické jednotky 
s typom krasu kombinovaných zlomovo-vrásových štruktúr. Podmienky vývoja 
krasu sa v procese paleogeomorfologického vývoja menili najmä v dôsledku 
tektoniky a paleoklimatických zmien. 

V našej práci sme vychádzali z doterajších speleologických poznatkov z kra-
sových území Slovenska, pričom sme urobili značné zovšeobecnenia. Išlo nám 
o naznačenie určitého metodologického postupu zahŕňajúceho tvorbu modelov, 
ktorý možno verifikovať podrobným výskumom vo vybraných krasových úze-
miach.  

Táto štúdia vznikla v rámci vedeckého projektu č. 2/3081/23 financovaného 
grantovou agentúrou VEGA. 
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Jozef  J a k á l 
 

THE  CONDITIONS  OF  AUTOCHTHONOUS 
AND  ALLOCHTHONOUS  DEVELOPMENT  OF  THE  WEST 

CARPATHIAN  KARST  RELIEF 
 

The conditions of autochthonous and allochthonous development as defined by L. 
Jakucs (1977) along with the mixed auto-allogenic karst type identified by the author in 
the West Carpathians, particularly in the areas of the contact plateau karst, are analysed 
in this paper. The principal criteria determining a certain type of karst development in-
clude the position of the karst massive amidst the non-karst relief and the possible ef-
fects of autochthonous or allochtonous rivers on the development of fluvio-karst valleys 
and cave river systems. 

The properties of the fabric of the karstifying geological structure, its mode of depo-
sition, lithological properties of carbonate rocks, occurrence of in permeable rocks 
within the stratigraphy of carbonates and tectonic effects on structure are also analysed. 
The geological structure often coincides, in terms of space, with hydrogeological karst 
structure which differs from other parts of the geological space by a closed circulation 
of groundwater from the seepage area through that of the fissure transit up to the area of 
draining provided for by karst springs. This system activates above all in times of at-
mospheric precipitation. 

Geological structure and rock deposition fabric determine the specific development 
and shape of the transversal valley profile. Isoclinal, cataclinal, anaclinal, and polyclinal 
valleys form different conditions for surface streams to go underground. Valley genesis 
is reflected by cave formation. Occurrence of antecedent valleys is accompanied by that 
of multilevel caves which were formed during the Quaternary tectonic uplifting. The 
largest cave systems of Slovakia – the Demänová Cave and Stratenská Cave are good 
examples. The phased development of cave levels is not so obvious in the case of epige-
netic valleys (see the valley of the Hornád River). 

The blockdiagrams 3 and 4 depict the differences in karst development in similar 
morphological types of dissected karst of monoclinal ridges. Allogenic karst differs 
from autogenic karst by manifestation of underground karstification, but also by type of 
surface valleys. The blockdiagram 5 shows the different development in the plateau 
karst type. The autogenic karst is formed by autochthonous underground rivers and the 
mixed auto-allogenic karst is formed by allochthonous, as well as autochthonous ground 
streams. Conditions consisting of a thick deposit of layered chemically pure limestone 
rocks combined with deep karst with formation of isoclinal antecedent valleys within 
the massif faulted by tectonic fissures or even faults in the West Carpathians are favour-
able for formation of cave systems. Hydrological conditions include allochthonous river 
streams flowing from the non-karst high-mountain environment and entering the 
ground. 

The present speleological knowledge concerning the territory of Slovakia was ap-
plied and generalized in this study and the possible procedure to be applied to investiga-
tion of karst is suggested.   

Translated by H. Contrerasová 


