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atrikum (Andrusov et al., 1973 predstavuje
v tektonickej stavbe západných Karpát sústavu
pripovrchových príkrovov, ležiacich v tektonickom
nadloží tatrika. V rámci fatrika boli vyþlenené formácie obsahujúce hlbokovodné sedimenty v strednej a vrchnej jure, þiastoþne v spodnej kriede, ktoré
oznaþil MaheĐ (1964) ako zliechovská faciálna oblasĢ krížĖanského príkrovu (Andrusov 1936).
V rámci krížĖanského príkrovu vyþlenil MaheĐ
(1959) v oblasti Malých Karpát vysockú sériu, ktorú
charakterizoval ako formáciu kordilierového typu na
základe prítomnosti plytkovodných sedimentov predovšetkým strednej jury a þiastoþne odlišným vývojom spodnej kriedy. Neskôr Andrusov (1965) definoval vysockú sériu ako samostatný þiastkový
Vysocký príkrov ležiaci v podloží krížĖanského
(zliechovského) príkrovu. Podstatná þasĢ fatrika
Malých Karpát je budovaná sedimentami vysockého
príkrovu. KrížĖanský príkrov s.s (zliechovsky) vystupuje len v obmedzenom rozsahu v sv. þasti pohoria vo forme niekoĐkých tektonických zvyškov (trosiek). Vrstevné sledy fatrika prebiehajú v pruhu
širokom cca 2 – 4 km od obce KuchyĖa sv. smerom
cez Prístodolok, Vysokú, Skalku Dlhý vrch Majdanské, Jahodník, Driny až po Smolenice.
Vysocký príkrov – Litostratigrafia
Najspodnejším a charakteristickým þlenom triasového karbonátového komplexu vysockého príkrovu Malých Karpát sú vysocké vápence (Beck &
Vetters, 1904). Litologicky sú to sivé sivohnedé,
tmavosivé až þierne, lavicovité (10 – 100 cm).
V spodnejších þastiach súvrstvia sa nachádzajú poþetné polohy charakteristických þervíkovitých vápencov. ýasté sú polohy výrazne krinoidových vápencov. Mikrofaciálne sú to biomikrity a mikrity
s pomerne nízkou frekvenciou organickej zložky.
Vysocké vápence sú v podstate varieta gutensteinského súvrstvia, od ktorého sa líši hojnosĢou bioklastických vápencov. Vek súvrstvia – anis. Ram-

sauské dolomity vystupujú väþšinou v priamom
nadloží gutensteinských vápencov. Litologicky sú to
prevažne tmavosivé, zväþša lavicovité (20–100 cm)
dolomity. Miestami sú na báze vyvinuté svetlosivé,
silno krinoidové až organodetritické typy, ojedinelé
oolitické, þasté sú brekciovité typy. Vek ramsauských dolomitov bol stanovený na základe lamelibranciátovej fauny (Kochanová, 1957) ako ladin. Súvrstvie karpatského keupru má vývoj typický pre
veporické a fatrické jednotky. Karpatský keuper vystupuje spravidla v priamom nadloží ramsauských
dolomitov. Litologicky je súvrstvie tvorené ružovými, fialovými, zelenosivými, jemno- až hrubozrnnými, prevažne kremennými pieskovcami a bridlicami. Vek súvrstvia je urþený na základe postavenia
súvrstvia ako norik. Fatranské vrstvy vystupujú
v priamom nadloží karpatského keupru v pomerne
obmedzenom rozsahu. Litologicky sú to tmavosivé
až þierne organodetritické lumachelové, þasto silno
krinoidové a oolitické lavicovité (10–200 cm) vápence. ýasto obsahujú polohy þiernych slienitých
vápencov a þiernych slienitých bridlíc. V súvrství sa
nachádzajú aj polohy koralových vápencov.
Mikrofaciálne sú to prevažne biomikrity s veĐkou frekvenciou organických zvyškov. Na základe
fosílií bol stanovený vek fatranských vrstiev ako
najvyšší trias. Spodnoliasové sedimenty sú lokalizované v pruhu medzi Prístodolkom a Vysokou.
Bazálne kopienecké súvrstvie tvoria tenké polohy tmavosivých až þierných vápnitých pieskovcov,
s preplástkami kremitých bridlíc, smerom do nadložia pristupujú tmavosivé až þierne piesþité a krinoidové lavicovité (20–25 cm) vápence. Mikrofaciálne
sú to predovšetkým biosparity s vysokým podielom
biodetritu. Vápence sú þasto tlakovo metamorfované. Lamelibranchiatová fauna dokumentuje hetanžský vek. Nadložné súvrstvie tvorí trlenské súvrstvie.
Vo vysockom príkrove Malých Karpát vyþlenil toto
súvrstvie Michalík (in Plašienka et al., 1991). Z litologického hĐadiska je súvrstvie zložené z rytmického sledu sivých až þiernych piesþitokrinoidových
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vápencov, vápnitých pieskovcov. Vápence obsahujú
þasté polohy a hĐuzy þiernych pórovitých rohovcov.
Mikrofaciálne ide prevažne o biomikrity, biosparity
s pomerne pestrou frekvenciou organizmov. Vek
súvrstvia je sinemur–lotaring ? (MaheĐ et al., 1967).
Nadložné súvrstvie Prístodolka vyþlenil Koša
(1998) s typovým profilom v hrebeĖovej þasti masívu Prístodolka. Litologicky sú prístodolské vápence
charakterizované ako ružové, ružovosivé, þervené,
krinoidové vápence s nejasne limitovanými hĐuzami
tvorenými ružovým biomikritickým vápencom.
Charakteristickou þrtou je prítomnosĢ brekciovitých
typov, priþom intraklasty sú tvorené predovšetkým
krinoidovými vápencami. Mikrofaciálne sú to výrazné biosparity, tvorené predovšetkým úlomkami
a celými kolumnáliami krinoidov. Na základe faunistického spoloþenstva (MaheĐ et al., 1966) bol
stanovený vek súvrstvia na domer až álen. V nadloží
súvrstvia prístodolka vystupujú rudimentárne zachované adnetské vápence. Vrstevný sled pokraþuje
ružovými, þervenými, svetlosivými hrubozrnnými
krinoidovými vápencami (Vilské súvrstvie), (álen –
bat). Toto súvrstvie je najlepšie odkryté v záreze
starej lesnej železniþky JV od horárne Vývrat smerom na okraj hrebeĖa Prístodolka. Litologicky sú to
svetlosivé, ružové niekedy þervené až bordové,
zväþša hrubolovicovté (20–120 cm), krinoidové,
hrubokrinoidové, miestami piesþitokrinoidové vápence obsahujúce výraznú prímes klastického kremeĖa dosahujúceho obsah až 20 %. Mikrofaciálne
sú to výrazné biosparity. Obsah klastickej prímesy
dosahuje miestami až 20 %. Na JV svahu Prístodolka prechádzajú tieto vápence smerom do nadložia
do ružovvých, žltkavých a zelenosivých radioláriových, výrazne lavicovitých (10–30 cm) vápencov
s hojnými hĐuzami a polohami svetlosivých a
medovožltých radiolaritov.
Jaseninské súvrstvie vystupuje spravidla v priamom nadloží podložných rádioláriových vápencov
a rádiolaritov ležiacich v nadloží pestrých krinoidových vápencov. Litologicky súvrstvie tvoria þervené, ružové, zriedka zelenkavo sivé, hĐuznaté,
miestami tenkolavicovité vápence. Zriedkavo obsahujú vložky þervených bridlíc.
Mikrofaciálne sú to hlavne biomikrity s veĐmi
hojnou organogénnou drvinou. Prevládajú úlomky
planktonických krinoidov rodu Saccocoma sp. Vek
súvrstvia bol stanovený na kimeridž – titón. V ich
nadloží vystupujú sivé, slienité doskovité rohovcové a bioklastické vápence (súvrstvie Padlej vody)

titón –berias (Michalík 1984). Litologicky je súvrstvie (Padlej vody) tvorené sivými, tmavosivými
slienitými vápencami. Sú obyþajne vrstevnaté
(10–25 cm). Vápence obsahujú veĐké množstvo silicitov, ktoré sú tmavosivej až þiernej farby a vystupujú jednak vo forme eliptických hĐúz. Obsahuje
tenké polohy a vložky slienitých bridlíc. Mikrofaciálne je spodná þasĢ vápencov, tvorená biomikrosparitmi, zriedkavo sú aj mikritické typy vápencov.
Stratigrafický zaraćujeme celý tento komplex do
titónu - barému. Spodná þasĢ patrí na základe uvedených mikrofosílií do titónu - beriasu.
Podstatnú þasĢ spodnokriedového komplexu vysockého príkrovu tvorí hlboþské súvrstvie (Borza &
Michalík, 1987). Litologicky sú to sivé, svetlosivé,
slienité doskovité, þasto zbridliþnatené slienité vápence. Mikrofaciálne sú to prevažne biomikrity
s obsahom rádiolárií, ostrakód a veĐkým množstvom
kalpionelíd, na základe ktorých bol stanovený vek
na valangin – hoteriv (Borza & Michalík l.c.).
V tesnom nadloží, hlboþského súvrstvia vystupuje bohatské súvrstvie (Borza & Michalík, 1987).
Litologicky sú tmavosivé až þierne, výrazne organodetritické masívné a hrubolavicovité vápence
s hojnými hĐúzami þiernych rohovcov. Mikrofaciálne sú to biomikrosparity, ktorých detrit je tvorený
lamelibranchiámi, krinoidmi, gastropódmi a foraminiferami. Vek súvrstvia je vrchný barém – spodný
alb. Najmladším súvrstvím vysockého príkrovu je
porubské súvrstvie (Jablonský, 1988), ktoré sa pozvoĐna vyvíja z podložných þiernych vápencov.
Litologicky sú to sivé, svetlosivé, nažltlé slienité,
slienito-ílovité bridlice, piesþité vápence až vápnité
pieskovce. Stratigrafické rozpätie stanovil Salaj &
Samuel (1966) na základe foraminifer na stredný alb
- vrchný cenoman.
KrížĖanský - Zliechovský príkrov
Vystupuje v obmedzenom rozsahu v oblasti Majdanu, dolinou Bohatá a Lošoncom. Je zastúpený len
jurskými a spodnokriedovými þlenmi. Vrstevný sled
zaþína najcharakteristickejším súvrstvím zliechovského priestoru ällgauským súvrstvím (fleckenmergel). Litologický je súbor sivých, slienitých škvrnitých vápencov, striedajúcich sa s tmavými slienitými bridlicami. Mikrofaciálne sú to biomikrity
s vysokou frekvenciou ihlíc spongií, ostrakódami,
radioláriami. Vek súvrstvia na základe amonitov
(MaheĐ, 1967) je lotaring. V nadloží ällgauských
vrstiev leží rudimentárne vyvinuté súvrstvie „kremi-
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Obr. 1 Litostratigrafická tabuĐka fatrika Malých
Karpát (Polák, 2008)

tého fleckenmerglu“, litologicky tvorené
sivými slienitými ,kremitými, švrnitými vápencemi s hĐúzami þiernych rohovcov –
spongolitov. Vek súvrstvia toark – álen.
Nadložie tvorí málo hrubé ždiarské súvrstvie, pestrých radioláriových vápencov a
radiolaritov. Pravdepodobný vek bat – oxford. Toto súvrstvie plynulé prechádza do
jaseninského súvrstvia, tvoreného, ružovými, béžovými a þervenými hĐuznatými, vo
vyššej þasti doskovitými slabo slienitými
vápencami s vložkami bridlíc. Mikrofaciálne sú to biomikrity s veĐkým zastúpením
organických zvyškov, hlavne Saccocoma
sp., ktoré dokumentujú kimeridžský vek
súvrstvia. V jeho nadloží vystupuje onické
súvrstvie, tvorené svetlosivými, slienitými
vápencami typu majolika, titónského veku.
Z tohto súvrstvia prechádza vrstevný sled
postupne do mráznického súvrstvia (Michalík, 1988) tvoreného súborom sivých,
tmavosivých slienitých vápencov, striedajúcich sa s tmavosivými slienitými bridlicami až slieĖovcami. Vek súvrstvia berias
– hoteriv.
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