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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 vy lenené for-
mácie obsahujúce hlbokovodné sedimenty v stred-
nej a vrchnej jure, iasto ne v spodnej kriede, ktoré 
ozna il Mahe  (1964) ako zliechovská faciálna ob-
las  kríž anského príkrovu (Andrusov 1936). 
V rámci kríž anského príkrovu vy lenil Mahe
(1959) v oblasti Malých Karpát vysockú sériu, ktorú 
charakterizoval ako formáciu kordilierového typu na 
základe prítomnosti plytkovodných sedimentov pre-
dovšetkým strednej jury a iasto ne odlišným vývo-
jom spodnej kriedy. Neskôr Andrusov (1965) defi-
noval vysockú sériu ako samostatný iastkový
Vysocký príkrov ležiaci v podloží kríž anského
(zliechovského) príkrovu. Podstatná as  fatrika 
Malých Karpát je budovaná sedimentami vysockého 
príkrovu. Kríž anský príkrov s.s (zliechovsky) vy-
stupuje len v obmedzenom rozsahu v sv. asti poho-
ria vo forme nieko kých tektonických zvyškov (tro-
siek). Vrstevné sledy fatrika prebiehajú v pruhu 
širokom cca 2 – 4 km od obce Kuchy a sv. smerom 
cez Prístodolok, Vysokú, Skalku Dlhý vrch Majdan-
ské, Jahodník, Driny až po Smolenice. 

Vysocký príkrov – Litostratigrafia 

Najspodnejším a charakteristickým lenom tria-
sového karbonátového komplexu vysockého prí-
krovu Malých Karpát sú vysocké vápence (Beck & 
Vetters, 1904). Litologicky sú to sivé sivohnedé, 
tmavosivé až ierne, lavicovité (10 – 100 cm). 
V spodnejších astiach súvrstvia sa nachádzajú po-
etné polohy charakteristických ervíkovitých vápen-

cov. asté sú polohy výrazne krinoidových vápen-
cov. Mikrofaciálne sú to biomikrity a mikrity            
s pomerne nízkou frekvenciou organickej zložky. 
Vysocké vápence sú v podstate varieta gutenstein-
ského súvrstvia, od ktorého sa líši hojnos ou bio-
klastických vápencov. Vek súvrstvia – anis. Ram-

sauské dolomity vystupujú vä šinou v priamom 
nadloží gutensteinských vápencov. Litologicky sú to 
prevažne tmavosivé, zvä ša lavicovité (20–100 cm) 
dolomity. Miestami sú na báze vyvinuté svetlosivé, 
silno krinoidové až organodetritické typy, ojedinelé 
oolitické, asté sú brekciovité typy. Vek ramsau-
ských dolomitov bol stanovený na základe lamelib-
ranciátovej fauny (Kochanová, 1957) ako ladin. Sú-
vrstvie karpatského keupru má vývoj typický pre 
veporické a fatrické jednotky. Karpatský keuper vy-
stupuje spravidla v priamom nadloží ramsauských 
dolomitov. Litologicky je súvrstvie tvorené ružo-
vými, fialovými, zelenosivými, jemno- až hrubozrn-
nými, prevažne kremennými pieskovcami a bridli-
cami. Vek súvrstvia je ur ený na základe postavenia 
súvrstvia ako norik. Fatranské vrstvy vystupujú 
v priamom nadloží karpatského keupru v pomerne 
obmedzenom rozsahu. Litologicky sú to tmavosivé 
až ierne organodetritické lumachelové, asto silno 
krinoidové a oolitické lavicovité (10–200 cm) vá-
pence. asto obsahujú polohy iernych slienitých 
vápencov a iernych slienitých bridlíc. V súvrství sa 
nachádzajú aj polohy koralových vápencov. 

Mikrofaciálne sú to prevažne biomikrity s ve -
kou frekvenciou organických zvyškov. Na základe 
fosílií bol stanovený vek fatranských vrstiev ako 
najvyšší trias. Spodnoliasové sedimenty sú lokalizo-
vané v pruhu medzi Prístodolkom a Vysokou.  

Bazálne kopienecké súvrstvie tvoria tenké polo-
hy tmavosivých až ierných vápnitých pieskovcov, 
s preplástkami kremitých bridlíc, smerom do nadlo-
žia pristupujú tmavosivé až ierne pies ité a krinoi-
dové lavicovité (20–25 cm) vápence. Mikrofaciálne 
sú to predovšetkým biosparity s vysokým podielom 
biodetritu. Vápence sú asto tlakovo metamorfova-
né. Lamelibranchiatová fauna dokumentuje hetanž-
ský vek. Nadložné súvrstvie tvorí trlenské súvrstvie. 
Vo vysockom príkrove Malých Karpát vy lenil toto 
súvrstvie Michalík (in Plašienka et al., 1991). Z lito- 
logického h adiska je súvrstvie zložené z rytmické-
ho sledu sivých až iernych pies itokrinoidových 
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vápencov, vápnitých pieskovcov. Vápence obsahujú 
asté polohy a h uzy iernych pórovitých rohovcov. 

Mikrofaciálne ide prevažne o biomikrity, biosparity 
s pomerne pestrou frekvenciou organizmov. Vek 
súvrstvia je sinemur–lotaring ? (Mahe  et al., 1967). 

Nadložné súvrstvie Prístodolka vy lenil Koša 
(1998) s typovým profilom v hrebe ovej asti masí-
vu Prístodolka. Litologicky sú prístodolské vápence 
charakterizované ako ružové, ružovosivé, ervené,
krinoidové vápence s nejasne limitovanými h uzami
tvorenými ružovým biomikritickým vápencom. 
Charakteristickou rtou je prítomnos  brekciovitých 
typov, pri om intraklasty sú tvorené predovšetkým 
krinoidovými vápencami. Mikrofaciálne sú to vý-
razné biosparity, tvorené predovšetkým úlomkami 
a celými kolumnáliami krinoidov. Na základe fau-
nistického spolo enstva (Mahe  et al., 1966) bol 
stanovený vek súvrstvia na domer až álen. V nadloží 
súvrstvia prístodolka vystupujú rudimentárne za-
chované adnetské vápence. Vrstevný sled pokra uje 
ružovými, ervenými, svetlosivými hrubozrnnými 
krinoidovými vápencami (Vilské súvrstvie), (álen – 
bat). Toto súvrstvie je najlepšie odkryté v záreze 
starej lesnej železni ky JV od horárne Vývrat sme-
rom na okraj hrebe a Prístodolka. Litologicky sú to 
svetlosivé, ružové niekedy ervené až bordové, 
zvä ša hrubolovicovté (20–120 cm), krinoidové, 
hrubokrinoidové, miestami pies itokrinoidové vá-
pence obsahujúce výraznú prímes klastického kre-
me a dosahujúceho obsah až 20 %. Mikrofaciálne 
sú to výrazné biosparity. Obsah klastickej prímesy 
dosahuje miestami až 20 %. Na JV svahu Prístodol-
ka prechádzajú tieto vápence smerom do nadložia 
do ružovvých, žltkavých a zelenosivých radiolá-
riových, výrazne lavicovitých (10–30 cm) vápencov 
s hojnými h uzami a polohami svetlosivých a 
medovožltých radiolaritov. 

Jaseninské súvrstvie vystupuje spravidla v pria-
mom nadloží podložných rádioláriových vápencov 
a rádiolaritov ležiacich v nadloží pestrých krinoido-
vých vápencov. Litologicky súvrstvie tvoria er-
vené, ružové, zriedka zelenkavo sivé, h uznaté,
miestami tenkolavicovité vápence. Zriedkavo obsa-
hujú vložky ervených bridlíc. 

Mikrofaciálne sú to hlavne biomikrity s ve mi 
hojnou organogénnou drvinou. Prevládajú úlomky 
planktonických krinoidov rodu Saccocoma sp. Vek 
súvrstvia bol stanovený na kimeridž – titón. V ich 
nadloží vystupujú sivé, slienité doskovité  rohovco-
vé a bioklastické vápence (súvrstvie Padlej vody) 

 titón –berias (Michalík 1984). Litologicky je súvrs-
tvie (Padlej vody) tvorené sivými, tmavosivými 
slienitými vápencami. Sú oby ajne vrstevnaté          
(10–25 cm). Vápence obsahujú ve ké množstvo sili-
citov, ktoré sú tmavosivej až iernej farby a vystu-
pujú jednak vo forme eliptických h úz. Obsahuje 
tenké polohy a vložky slienitých bridlíc. Mikrofa-
ciálne je spodná as  vápencov, tvorená biomikros-
paritmi, zriedkavo sú aj mikritické typy vápencov. 
Stratigrafický zara ujeme celý tento komplex do 
titónu - barému. Spodná as  patrí na základe uve-
dených mikrofosílií do titónu - beriasu. 

Podstatnú as  spodnokriedového komplexu vy-
sockého príkrovu tvorí hlbo ské súvrstvie (Borza & 
Michalík, 1987). Litologicky sú to sivé, svetlosivé, 
slienité doskovité, asto zbridli natené slienité vá-
pence. Mikrofaciálne sú to prevažne biomikrity 
s obsahom rádiolárií, ostrakód a ve kým množstvom 
kalpionelíd, na základe ktorých bol stanovený vek 
na valangin – hoteriv (Borza & Michalík l.c.). 

V tesnom nadloží, hlbo ského súvrstvia vystupu-
je bohatské súvrstvie (Borza & Michalík, 1987).  
Litologicky sú tmavosivé až ierne, výrazne orga-
nodetritické masívné a hrubolavicovité vápence 
s hojnými h úzami iernych rohovcov. Mikrofaciál-
ne sú to biomikrosparity, ktorých detrit je tvorený 
lamelibranchiámi, krinoidmi, gastropódmi a forami-
niferami. Vek súvrstvia je vrchný barém – spodný 
alb. Najmladším súvrstvím vysockého príkrovu je 
porubské súvrstvie (Jablonský, 1988), ktoré sa po-
zvo na vyvíja z podložných iernych vápencov.
Litologicky sú to sivé, svetlosivé, nažltlé slienité, 
slienito-ílovité bridlice, pies ité vápence až vápnité 
pieskovce. Stratigrafické rozpätie stanovil Salaj &
Samuel (1966) na základe foraminifer na stredný alb 
- vrchný cenoman. 

Kríž anský - Zliechovský príkrov  
Vystupuje v obmedzenom rozsahu v oblasti Maj-

danu, dolinou Bohatá a Lošoncom. Je zastúpený len 
jurskými a spodnokriedovými lenmi. Vrstevný sled 
za ína najcharakteristickejším súvrstvím zliechov-
ského priestoru ällgauským súvrstvím (fleckenmer-
gel). Litologický je súbor sivých, slienitých škvr-
nitých vápencov, striedajúcich sa s tmavými slieni-
tými bridlicami. Mikrofaciálne sú to biomikrity 
s vysokou frekvenciou ihlíc spongií, ostrakódami, 
radioláriami. Vek súvrstvia na základe amonitov 
(Mahe , 1967) je lotaring. V nadloží ällgauských 
vrstiev leží rudimentárne vyvinuté súvrstvie „kremi-
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Obr. 1 Litostratigrafická tabu ka fatrika Malých 
Karpát (Polák, 2008) 

tého fleckenmerglu“, litologicky tvorené 
sivými slienitými ,kremitými, švrnitými vá-
pencemi s h úzami iernych rohovcov – 
spongolitov. Vek súvrstvia toark – álen. 
Nadložie tvorí málo hrubé ždiarské súvrs-
tvie, pestrých radioláriových vápencov a 
radiolaritov. Pravdepodobný vek bat – ox-
ford. Toto súvrstvie plynulé prechádza do 
jaseninského súvrstvia, tvoreného, ružový-
mi, béžovými a ervenými h uznatými, vo 
vyššej asti doskovitými slabo slienitými 
vápencami s vložkami bridlíc. Mikrofaciál-
ne sú to biomikrity s ve kým 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  (Mi-
chalík, 1988) tvoreného súborom sivých, 
tmavosivých slienitých vápencov, strieda-
júcich sa s tmavosivými slienitými bridli-
cami až slie ovcami. Vek súvrstvia berias 
– hoteriv. 
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