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egión Západných Karpát môžeme charak-
terizova  ako oblas  so strednou úrov ou ze-

metrasnej aktivity. Hoci ostatné silné zemetrasenia 
s magnitúdom nad 5,0 boli na našom území v roku 
1906 a v roku 1930, náhle uvo nenie akumulova-
ného napätia v zemskej kôre v podobe silného         
zemetrasenia môže prís  prakticky kedyko vek
a kdeko vek. Morfológia Západných Karpát vyka-
zuje znaky neotektonickej a recentnej mladosti 
a prejavy historických, ale najmä sú asných makro- 
a mikroseizmických javov umož ujú oraz presnej-
šie vz ahova  ich lokalizáciu na konkrétne ohnisko-
vé zóny, resp. zlomové zóny. 

Seizmoaktívnymi (zdrojovými, ohniskovými) 
zónami, t. j. oblas ami, o ktorých vieme, že tam 
vznikali a vznikajú zemetrasenia sa v regióne Zá-
padných Karpát a pri ahlých oblastí nezaoberalo 
mnoho geologických štúdií. Prvýkrát boli seizmoak-
tívne zóny derivované z geofyzikálne interpretova-
ných hlbokých zlomových rozhraní Fusánom et al., 
1981, 1987. Stykovej oblasti alpsko – karpatsko – 
panónskeho bloku sa venoval Šefara et al., 1998. 
Neotektonický charakter Slovenska s väzbou na sú-
asnú seizmickú aktivitu študovali Hók et al., 2000 

a Ková  et al., 2002. Všetci autori vychádzali z úda-
jov pred modernizáciou seizmického monitorovania 
a mohli sa opiera  vä šinou len o makroseizmické 
údaje z minulosti. V aka detailnejšiemu monito-
rovaniu Slovenska sie ou národných seizmických 
staníc (modernizácia v roku 2004), lokálnym seiz-
mickým sie am EBO (Jaslovské Bohunice - monito-
rovanie mikrozemetrasení od roku 1985), EMO 
(Mochovce - monitorovanie od roku 1992) a LSSVS 
(východné Slovensko – za iatok zberu údajov 
od roku 2007), môžeme dnes s ove a vä šou pres-
nos ou lokalizova  nielen makro- ale aj mikroze-
metrasenia (vä šinou obyvate mi nepocítené). Na 
základe spresnených údajov môžeme na Slovensku 
vymedzi  nieko ko zón, resp. ohniskových oblastí,

ktoré rozširujú obmedzenia vyššie spomenutých au-
torov len na seizmickú aktivitu ve kých sutúrnych 
zón. Na základe niektorých spolo ných prvkov 
a charakteristík je možné vy leni  nasledovné 
ohniskové oblasti a seizmicky aktívne zlomové zóny 
(Obr. 1):

A. oblas  Komárna a pri ahlé asti severného 
Ma arska popri Dunaji. V rámci Západných Karpát 
je pre túto oblas  charakteristická pomerne ve ká
h bka hypocentier zemetrasení (20 – 30 km). Prí iny
zemetrasení môžeme pravdepodobne h ada  hlboko 
v tektonickom rozhraní V – Z smeru medzi karpat-
ským a panónskym blokom zemskej kôry – tzv. su-
túrnej zóne zlomu Rába – Hurbanovo – Diósjenö 
(1).

B. oblas  Malých Karpát od Bratislavy po Vrbo-
vé. V oblasti vy le ujeme tri podoblasti – Bratisla-
va, Pernek – Modra, Dobrá Voda. Región Dobrej 
Vody je najaktívnejšou seizmickou oblas ou v 20. 
storo í. V  regióne Bratislavy sa vä šina historicky 
zaznamenaných zemetrasení samotného mesta dotý-
kala len okrajovo a javy mali epicentrá skôr 
v seizmicky ve mi živom území blízkeho Burgen-
landu a Dolného Rakúska na línii Mur – Mürtz – 
Leitha s pred žením na litavské zlomy v slovenskej 
asti Viedenskej panvy. Jedným z možných pokra-
ovaní systému zlomov smeru SV – JZ je aj malo-

karpatský zlom (2). Zemetrasnú aktivitu okolia 
Dobrej Vody prisudzujeme zlomom a plytko uklo-
neným tektonickým rozhraniam - vejárom strižných 
zón  v h bke 1 – 15 km v zóne dobrovodského (3) 
zlomu a jeho paralelných odnoží (Marko et al., 
1991). Vä šina hypocentier je v h bke 10-20 km.  

C. oblas  od Tren ína po Žilinu. Pod a lokalizá-
cie zemetrasení v údolí Váhu, paralelne s priebehom 
bradlového pásma by ich zdrojom mohla by  sutúr-
na zóna styku vnútorných a vonkajších Karpát 
v pieninskom bradlovom pásme, avšak z obrazu iso-
seist zemetrasenia v Žiline v roku 1858 (Schmidt, 
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1858) sa ako možným zdrojom zemetrasení javí 
skôr zlom stre nianskeho prielomu (5); a aj v oblasti 
Tren ína prejav hlboko založeného jastrabianského 
zlomu (4). V okolí Tren ína sa hypocentrálna h bka
sa pohybuje okolo 15 km. 

D. oblas  Tatier, po ského Podhalia, severného 
a stredného Spiša. Otrasy v podhorí Vysokých           
Tatier môžeme dáva  do súvislosti s kvartérnym 
výzdvihom Tatier v severnom vrchole západokar-
patského oblúka; množstvom mikro, ale aj makro-
seizmických javov je zaujímavý cho ský zlom (6), 
javy na Spiši, najmä v Levo ských vrchoch by moh-
li ma  súvis s priebehom ružbašského zlomu (7) 
a jeho paralelných odnoží. H bka hypocentier zeme-
trasení sa pohybuje medzi 10-20 km. 

E. oblas  Zemplína. Najvýchodnejšie situovaná 
zemetrasná zóna je geologickou križovatkou rôznych 
rozhraní: stýkajú sa tu vonkajšie flyšové Karpaty 
s bradlovým pásmom (8), neovulkanity Slanských 
vrchov, Vihorlatu a Popri ného s východosloven-
ským výbežkom panónskej panvy a S-J orientované 
hornádske zlomy odde ujú pod a niektorých štúdií 
západokarpatský a východokarpatský blok kôry 
(9,10). H ada  prí iny pomerne astých zemetrasení 
v  oblasti je preto ve mi zložité, ale v aka lokálnej 
seizmickej sieti Východné Slovensko  v budúcnosti 
riešite né.  

F. oblas  stredného Slovenska v okolí Banskej 
Bystrice. Okolie Banskej Bystrice leží na križovaní 
S-J orientovaného stredoslovenského zlomového 
systému (16) a VSV-ZJZ prebiehajúceho plytko uk-
loneného tektonického rozhrania medzi tatrikom 
a veporikom - ertovickej línie (15). Charakteristic-
ká je plytká h bka hypocentier (do 10 km), o aj pri 
relatívne slabšom zemetrasení môže vyvola  pocito-
vo silnejšie ú inky.  

Ostatné oblasti (s pravdepodobnou väzbou na 
konkrétne zlomové línie). Sú charakteristické  pre 
javy, ktoré sa nachádzajú mimo oblastí opakova-
ných otrasov, ale intenzita zemetrasení v nich do-
siahla znepokojivú úrove . Spres ovaním lokali-
zácie epicentier je v blízkej budúcnosti reálny 
predpoklad vztiahnu  takéto javy na konkrétne výz-
namné zlomové a tektonické rozhrania – napr. mu-
ránsko-divínsky zlom (12), cho sko-podtatranský 
zlom (6), vikartovský zlom (11), ertovická línia 
(15), zdychavská línia (13), rapovsko – lysecká zóna 
(14), a alšie.  

Obr. 1 Epicentrá makro- a mikroseizmických javov na 
Slovensku do roku 2009, vy lenené ohniskové oblasti         
(A-F) a seizmoaktívne zlomové zóny (1-16). Vysvetlenie 
v texte.  
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