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Hájske vrstvy.
Roku 1922 poveril ma Štátny geologický ústav Československej 

republiky, aby som pokračovne skúmal ďalšie paleogénne sedimenty 
Liptova. Na hor uvedený rok mi pripadnul mladší paleogén, 
keďže predošlého roku zaoberal som sa so starším útvarom staro- 
morského terciéra, s eocénom-1 K  tomuto účelu mi k dispozícii 
stály: staré geologické snímky viedenských geologov a geologická 
mapa Uhligových „Vysokých Tatier“ v poľskom vydaní „Atlas 
Geologiczny Galicyi“, na ktorom je ale len severo-východná velmi 
malá časí Liptova, poťažne Liptovskej panvy zobrazená, tiež 
citovaná literatúra.

Úvod.
Územie „hájskych vrstiev“, či mladšieho paleogénu Liptova8 

sa tiahne prevažne Liptovskou paleogénnou panvou, v ktorej po
vrchové sa nachodí viedenskými geologmi mapovaný oligocén, 
menovite: pod úpätím Lipt. Váp. vrchov pri Sielnici (562 m.) 
a v okolí Lipt. Ľupče (568 m.) a na východnom úpätí Nižných 
Tatier, lebo pod Lipt. Hoľami a Ústrednými či Centrálnymi 
Tatrami ho už zahaľujú mohutné a impozantné glaciálne tvorby 
ľadového dilúvia. Kedže severozápadne, vododeľná časť Liptova 
siaha už do susednej Oravskej panvy, i túto paleogénnu, stranou 
ležiacu a tvarom už k Orave smerujúcu, ale ešte liptovskú časť

’) Ján V olko: Eocén L ip tova  (Sborník št. geolog. ústavu Č. S. R . Praha. 
R . 1923. Sv. II., d íl II.).

2) P od  územ ím  L iptova rozum iem e starú po litickú  oblasť  L iptova, k to rá  je  až
na  m alé výnim ky, dosť p resne  tak  geograficky ako i geologicky jedno tná  a už od 
su sed n ý ch  ob lastí viac-menej odlišná, siaha od S tankovian  (441 m .) až po Š trbu  
(829 m.) od O ravského C hopca (1253 m.) nad  H utam i (789 m.) až po bralnato- 
žulový Ď um bier (2045 m .).
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zahrňujeme do nášho výskumného obvodu. Tento Liptovský pa- 
leogén Oravskej panvy sa vyznačuje petrefaktonosnými amfysil- 
nými a petroleumovými vrstvami. Preskúmané územie aligocéna 
tvorí chopečnatú polnatú, miestami hájikovitú, riadne obydlenú, 
mierne vlnistú, hlinastú pahorkatinu, ktorá leží pod Ústrednými 
Tatrami, Liptovskými Hoľami a Liptovskými Vápenistými Vrchami 
severne a Nižnými Tatrami južne, pod ich Východnou a Zá
padnou, Čertovickým priesmykom (1238 m.) delenou časťou, od 
západného, na okraji panvy sa rozprestierajúceho Ružomberka 
(496 m.) až po východne vysoko na európskom rozvodí ležiacu 
obec Štrbu (829 m.) v diaľke okrúhle 60 a v šírke 7—18 kilo
metrovej, tiež severozápadne, za priečne prepílenými Lipt. Váp. 
Vrchami, kde orograficky oddelené územie Liptova už do Oravskej 
panvy siaha. Spomenuté územie tvorí Liptovský a Oravský pa- 
leogénny zálev, či orograficky rečeno základnú basálnu časť Vyšných 
a Nižných Tatier, s ktorej sa strmé zalesnené stráne horského 
pásma tak do Vyšných ako i do Nižných Tatier dvíhajú. Stred 
Liptovského zálevu tvorí severojužná čiara, ktorú si cez obce 
Sv. Ondrej (690 m.) a Jamník (660 m.) pretiahneme. Najnižšia 
časť zálevu leží pri Ružomberku v údolí Váhu, kde sa i východo- 
západne, ale i severo-južne a juho-severne skloňuje a níži, jeho 
najvyššie miesto je na východe v okolí Štrby, kde vo „Vysokej 
hore“ 926 m. výšku dosahuje. Tiež aj obrubný lem pahorkatiny 
nosí značné výšky, tak pri ústí Kôprovej doliny pod Veľkou Pále- 
nicou výška paleogénu, špecielne hájskych vrstiev až do 1000 m. 
siaha ba i na vyše. Štiavnička (588 m.) pri Štiavničke, Bežan 
(670 m.) pri Ľupči, Nad Hájom (714 m.) pri Malatíne, Háje 
(716 m.) pri Fiačiciach, Jeľa (784 m.) pri Motkovisku, Liešťa 
(712 m.) pri Ploštíne, Stál (662 m.) pri Turíku, Malý Huk 
(830 m.) pri Kalamenoch, Úložisko (743 m.) pri Sv. Mare, Hrádok 
(687 m.) nad Trnovcom, Vrch Hája (915 m.) nad Benikovcami, 
Háj (748 m.) pri Lipt. Sv. Mikuláši, Hora (743 m.) pri Stošiciach, 
Pálenica (991 m.) nad Hybicou, Koruna (959 m.) pri Štrbe sú 
významnejšie flyšové vydmeliny v panve Liptovskej. Klin 
(1076 m.) nad Borovým a Chopec (1253 m.) nad Hutami sú zas 
najvyššie vydmeliny hájskych vrstiev v Oravskom záleve, pa
triacom ešte zčiastky k Liptovu. Tedy v západnej polovici Lip
tovského zálevu, tam pri hornom ústi Suchej doliny, kde sa L. 
Hole končia a započínajú L. V. Vrchy Vyšných Tatier, nachodí 
sa značnej šia výška hájskych vrstiev na hlinato-piesočnatom
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vrchu „Vrchom Hája“ (915 m.) menovanom, vo východnej polo
vici ale Koruna (959 m.) pri Štrbe dominuje. Už ostatné hájske 
vrstvy ležia priemerne nižšie, len staršie hraste panvy s nimi 
vo výške závodia, ba ich miestami i prevyšujú. K týmto hrastám 
zálevu pripočítame: pri Ružomberku ležiaci Mních (696 m.), 
Suchý Hrádok (1203 m.) pod Ježovou (2045 m.), nad ktorou
homoľovite sa vypína najvyšší vrch L. Hôľ, impozantná Bystrá
(2250 m.), od Suchého Hrádku juhozápadne ležiace nižšie Ja- 
vorníky a juhovýchodne ležiaca Vyššia Surová (1028 m.), tiež 
hrasí východne od V. Pálenice (1150 m.), nad Belánskym Hrubý
Grúň (965 m.) a nad Važcom Hrádok (1136 m.) a Starý Háj
(1097 m.).

Vodné toky tejto oblasti patria zväčša úvodiu Váhu, len 
Štrbianka, Mlynica, Červený potok a Zadné vody tvoria Malý 
Poprad, ktorý spojený s Veľkým Popradom, vteká do Dunajca 
a s ním do Vysly, tedy patria už k vodnej oblasti Baltu, kdežto 
Váh a jeho prítoky k úvodiu Čierneho mora. Severné rameno 
Váhu a Biely Váh príšti pod Kriváňom (2496 m.), južné rameno 
či Čierny Váh pod homoľovitou pramenistou Kráľovou Hoľou 
(1943 m.). Do Čierneho Váhu sa vlieva tmavá Benkovka, hučivá 
silná Ipoltica, menšia Vyšná a Nižná Chmelenečianka a zas mo
hutnejšia Svarínka. Ramená Váhu pri Kráľovej Lehote (677*3 m.) 
sa spájajú a tvoria jednotný už silnejší prúd spojeného Váhu, do 
ktorého so severa na pravom brehu vteká erodačná Hybica, 
hučivá, silná, značného spádu a studená rieka Belá, ktorá sa pri 
Lipt. Hrádku vlieva do Váhu, za ňou malá Jamničianka a Beňa- 
dičianka, Porubianka, Okoličianka, silnejšia Smrečianka, Jalov- 
čianka, zas menšia Trnovčianka a konečne pri Sv. Mare sa vlieva 
mnohoramenná Sielničianka, ktorej alluviálna náplava je mohutná 
a pozoruhodná pri Teplej Teplica a cez Turík pretekajúca Tu- 
rianka. Od juhu vtekajú do Váhu zlatonosná Bocianka, ponorná 
Svätojanka, vápenistá Iľanovka, jaskynná Demänovka, úzka, hu
čivá Mošnica a široká Križianka, menšia Sliačanka a Štiavni- 
čianka i plfonosná Ľupčianka a konečne pohorno-hraničná šumivá 
Revúca. Bystrá Ľubochňanka, Likavianka a Komjatanka, Škuto- 
vianka sú už bystriny a potoky Liptovských Fatier. Náplavy 
týchto spomenutých potokov obsahujú podľa toho, z akého po
horia príštia nános žulový, alebo vápencovo-dolomitový i pieskov-
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cový. Spomenuté väčšie a pánevné potoky tvoria dvojaké doliny 
takzvané bazálne a horské.3

„Bazálne“ sa tiahnu paleogénnou panvou Liptova a majú 
svahy povoľné i terasovité a „horské“, sú erodačné bystriny v po
horí sa tiahajúce so svahami bralnatými a príkrymi. Roztok vôd 
sa tiahne južne po hlavnom hrebeni Nižných J atier, severne po 
hlavnom ťahu Ústredných Tatier po hlavnom ťahu Liptovských 
Hôľ, ale pri L. Váp. Vrchoch, ktorých hlavný ťah je prerezaný 
a premytý potokmi, je roztok vôd nie v pohorí, ale na homolo- 
vitých, nižších, chopečnatých, pieskovitých chrbtoch paleogénnej 
ešte do Liptova patriacej, ale už Oravskej panvy.

Foto : V olko-Starohorský.

M orfológia chopcov háj. p ieskovca K  —  K opanice, H —  Háj, s 7 sosuvný  terén .
N a s p o d k u  ž =  železničná dráha, r  =  rov inná náplava V áhu s tenkým  rašelin iskom  

„Za k láš to rskou  záh radou“ .

S tratigrafick ý  prehľad.
Celá Liptovská staromorská panva je pokrytá nielen eocénom, 

ktorý sa na obrube panvy objavuje, ale je zahalená i hlinasto- 
lupkatým, pevno- i mäkkopiesočnatolavicovým, viedenskými geo
lógmi od Oravskej Magury pomenovaným magurským, oligocén- 
nym pieskovcom.4 Spomenutý útvar tvorí vlnisto-chopečnaté 
úpätie Liptova Nižných a Vysokých Tatier a nosí na sebe mo
hutné glaciálno-diluviálne štrky pozostávajúce zo žuly, rúly amfi-

s) Ján  V olko: S m rečianska dolina (Liptov)' Zem evedný Sborn ík  XXV. S trana  

145— 149.
4) N eskôr, po ďalšom štú d iu  okolia bol pom enovaný lokálnym  názvom „hájskym  

pieskovcom “ a jeho vrstvy  „hájskym i v rstvam i“ . í
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bolitu, kremenca, červeného pieskovca a melafýru, alebo vápenca 
a dolomitu. Pri okraji lesného pásma pohôr pozorujeme okrem 
stuhovite a lemovite sa tiahajúceho eocéna i značnú svahovú, 
horskú, diluviálnu drť, ktorá tiež a to prevažne pod L. Hoľami, 
je mohutná, ale i pod Nižnými Tatrami, ba i v L. V. Vrchoch 
sa miestami slabšie-silnejšie vyvinutá nachodí a pokrýva i Vyšno-

F o to : Volko-Starohorský.

Sosuvný c irk  na  Ú ložisku, fotografované z východu, z Hav- 
ranka. V popred í holá nepom stená  odsypná či sosuvná 
stena, pri nej sosuvné dno schodovité, na  konci so „steče

ným terénom “.

tatranský tektonický lom, z ktorého miestami príštia (vyše Žiaru 
a vyše Pribyliny) príjemnej chuti šfavice. Hájsky pieskovec sa 
so strmších, ale i povoľnejších svojich úbočí rád sosúva, tvoriac 
na nich brehovité terasovité jamy, podobajúce sa pohôrnemu 
dolinnému cirku, z ktorého miestami tvorí na Úložisku pri Hav- 
ránku — „stečený terén“, inde zase brehovitosť, jamovitosf alebo 
chopečnatosť svahu zapríčiňuje. Tento heterogénny tvar hájskeho 
pieskovca obsahuje i žlté alebo belasé hliny, ktoré sa bud kom
paktne alebo lupkovite v ňom vyskytujú a časté sosuvy pôdy
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zapríčiňujú, lebo tým spôsobom, že sa rozmočená hlina sama 
po svahu sosunie, alebo tvrdšie lavice piesku, ktoré na nej ležia, 
sa v istom objeme odtrhnú a po hline na svahu vrchu sa skíznu 
a sosujú. Belasé hliny hájskeho pieskovca sú postrachom archi
tektov, práve pre hor uvedené príčiny. Pri Lipt. Sv. Mikuláši 
(576 m.), na južnej strane Vrbického Hája (748 m.), vidíme dva 
sosuvné cirky. Vyšný cirk aj „Úplzňou“ zvaný, dnes svrčinami 
porastený, obsahuje 30—40 m. veľkú brežnú výšku a je vyše

F o to : V olko-Starohorský.

Sosuvný terén  p ieskovca na  K opaniciach  p ri L ip tovskom  Sv. M ikuláši.
P od  kríčkam i v pravo sosuvná polm esačná stena , p ri nej trh lin n á  dolinka, 
ohradená z dola sosuvným  „barchanom “, tvoriacim  i jed en  sosuvný 

schod, na  k torom  sto jí jeden  muž.

40 m. široký, druhý nižný, niečo juhozápadne ležiaci je menší 
a nachodí sa na „Mikovom diele“. Sú tu ešte aj západne ležiace 
sosuvné jamy. Spomenutý cirk na Uložisku (743 m.), západne od 
Havránka, čnie tiež do vyše 20 m. výšky a vyše 30 m. šírky, je 
prítomne stromovím neporastený a preto jeho zaujímavé dno, 
podobajúce sa stečenému múľu, je pozorovateľné.

Hájsky pieskovec je značne heterogénny tvar, lebo obsahuje 
okrem menšie-väčšie lavice tvoriacich vápenisto-hlinastých pies
kovcov i pieskovcové rovné i poprehybované bridlice, hlinené 
lupky a belasé i žlté hliny. Hájové lavice (pri Lipt. Sv. Miku
láši) dosahujú 2—3 dcm. hrúbky, sú pozdlžnými a priečnymi
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niekdy i diagonálnymi puklinami popukané a preto rozpadávajú 
sa v kosoštvorce, ale i v tehlany a trojhrany väčšej-menšej po
doby, niekedy i 7 dcm. dlhé, 3—4 dcm. široké kusy, ktoré majú, 
ked sú zvetralé, šedo-hnedý výzor, uprostred s čerstvým svetlo- 
belasým jadrom, tvrdosti sú rôznej, vo všeobecnosti nie veľkej, 
sú mäkšie, ako liptovské hornotriasové dolomity alebo vápence. 
Tmel tohoto lavicového a doskovitého pieskovca je vápenisto- 
hlinastý. Medzi zrnkami sa i hodne sliedy, menovite na bridlič- 
natých útvaroch nachodí. Časté sú sklzné plochy, na ktorých stále

Foto : V olko-Starohorský.

V rstvy p ieskovca n a  H avránku  (Ú ložisko): 1 =  chrablavý či p rp lina tý  pieskovec,
2 =  žltá jem ná h linka, 3 =  tu h á  šedá slieň.

pozorujeme kalcitový vyhladený výplnok. Na niektorých odpadkoch 
tohoto pieskovca pozorujeme i pekné, ale nie veľké 1—2 cm. vy
soké dentrity, ktoré sa prevažne stromkovite rozvetvievajú a menšie 
plochy kalcitovýchkrištálkov. Lavice hájskeho pieskovca sú nie všade 
rovnaké ani čo do hrúbky, ani čo do jakosti. Nachodia sa tenšie 
5—10 cm-vé lavice, ktoré prechádzajú už do vrstvových dosák a 
ktorý tvar menovite liptovské mesozoické sliene charakterizuje.

Pieskovcové lavice na Úložisku presahujú 1*50 m. hrúbku 
a sú prašnej textúry; je to pieskovec i vo väčších monolitoch sa 
odlučujúci (šírky 0'50 m., dĺžky P50 m.), ale sypký, slabo sle- 
pený a preto na omak drsný a náhle v piesok sa rozpadajúci; 
podobné vrstvy som i v odhale pod Hájom pri Smrečianke po
zoroval. Sú ony „nadložím“ tých lavicovo-hlinastých vrstiev, ktoré
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sa vo výmole Hájovom pri Lipt. Sv. Mikuláši objavujú. Pri 
Smrečianke vyše Vitálišoviec vidíme odhalenú pravú úboč Smre- 
čianky, je to vyše 10 m. výšky odhaľ. S vrchu pozorujeme asi 
na 3 m. hrúbky hlinasté rozpadajúce sa pieskovcové lupky, pod 
nimi lavice sypkého chrablavého pieskovca na 1 m. hrúbky, pod 
ním na 21/* m. zas pieskovcové lupky, pod nimi na 20—30 cm.

F o to : Volko-Starohorský.

Prívalom  vymytý a  očistený žleb Hájového 
vým olu. H linené belasé lupky zam eňujúce sa 

vyššie so žltou h linou.

hrubé pieskovcové, sypké lavice s odpadkami rastlín, konárikov 
a pod nimi zas len pieskovcové lupky, ktoré sa miestami s tuhšou 
pieskovcovou bridlicou zameňujú. Sklon majú tieto vrstvy severo
západný a od 20°—30° stupňový.

Pod týmito vrchnými vrstvami nachodíme hlinastejšie a 
tenšie lavicové vrstvy spodné, ktoré nám odhaľuje priehľadne 
a poučne Výmol Hája. Od Lipt. Sv. Mikuláša na severovýchod
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je žel. strážnica, pri nej cesta do Hája, takzvaný „Výhon“, pri 
ňom výmol. Tvoriaca sa nová, hájová dolina, ktorá sa každým 
rokom do zadu dĺži, rastie a eróziou svojou neustále, ač aj 
menej pozorovateľne sa hĺbi; dnes je už od 12—15 m. hlboká. 
Kým vrchné vrstvy hájskeho pieskovca ukazujú veľké vrásky 
alebo sú len šikmo naklonené, zatiaľ vrstvy v Hájovom výmole 
ukazujú menšie vrásky, ale i tieto sú silne zvrásnené. Sú to 
vrásky kľukaté a kolenovité. Nižná vráska je emovitá, podoby litery

Foto : V olko-Starohorský.

„ B l a c h y “  či plochy v rstiev  háj. p ieskovca na  (1) Iavej 
stran e  H ájového vým ola. H ore zabodnutá palica ukazuje 

rozm ery. K vádrový rozpad horniny.

„M “, nad ktorou sú tenké pieskovcovo-hlinasté lupky, pod nimi 
na 1 dcm. široká pieskovcová lavica, pod ňou pieskovcové 
bridlice 1—2 cm. a pod týmito, ktoré dosahujú 1 m. hrúbku, 
je zase záverečná vrstva tuhej (1 dcm. hrúbky) pieskovcovej la
vice a v týchto tenších laviciach sa nachodia rôzne šupiny hladké 
i zrnkovité, dalej obratie, kosti, plutve z rýb, celé, ale zle udr
žané bruchaté, krátke ryby, zuby z rýb, ojedinelé i s čeľusťami, 
tiež odtlaky členovcov, listy fíkovitých stromov a konárkovitá 
miešanina zuhličatených rastlín, ktorá ale prevažne, ako aj tu, len
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v pieskovcových lupkách a bridlách prichodí. Fíkovité stromy 
poukazujú na teplejšie stredomorské klíma, ktoré v tom čase 
panovalo v Liptove. Pod týmito tenšími lavicami sa zase mäkšie- 
tvrdšie piesk. bridlice a lupky nachodia, ktoré sa so žltou, hore 
vyššie vo výmole belasou hlinou zameňujú. Vyššie vo výmole 
nájdeme kolenatú vrásku, ktorá je tiež 1 dcm. hrubými i hrub
šími lavicami tvorená, tiež asi v 1 m. hrúbke a podobne 1 dcm. 
hrubou stuhou pieskovcovej lavice ohraničená, pod ňou sú lupky, 
bridlice a belasé hliny. Tieto lavice i rôzne hieroglyfy obsahujú.

Už Dr. Kettner pozoroval v okolí Vlárskeho priesmyku počas 
mapovania, (ktorého som sa i ja zúčastnil), že hieroglyfové vrstvy 
karpatského pieskovca prevažne na svojej spodnej ploche maly 
utvorené hieroglyfy. Tu v Liptove som nepozoroval osobitné 
hieroglyfové vrstvy bez skamenelín, ale práve badať, že všade 
tam, kde sa nachodia skameneliny, i hieroglyfy sa vyskytujú, 
ako to na príklad v „Hájovom Výmole“ vidíme. Hieroglyfy sú 
tu tej najrôznejšej podoby, prichodia: v cigarovitej, rohovitej,, 
kyjakovej, slamkovitej, konárkovitej, valcovitej, cievnatej, hlíst- 
natej, jamkovitej, bublinatej, rýhovitej, čiarovitej, uzlovitej, pec- 
kovitej, dvojrýhovitej, vlnistej, strapcovitej, zrnkovitej, polypovitej,

.  Fo to : V olko-Starohorský.

O dhal úložiskových vrstiev  na  H avránku . V popred í (1) m ohutná  
lavica p rplina tého pieskovca. 2 =  pieskovcová bridlica.



13

mechúrkovitej a črevovitej podobe.6 Okrem zaujímavého odhalu 
hájskych vrstiev, blízko ústia Jalovčianky, kde v šedom, grobo- 
vitejšom pieskovci stuhy z uhoľnatených rastlín nachodíme, je 
ešte veľmi zaujímavý odhaľ pod „Havránkom na Uložisku“. Tu 
nachodíme 3 m. hrubé vrstvy sypkého, chrabľavého pieskovca, 
sklonu 30’ na S. V., pod nimi sypký tenko lavicový pieskovec 
s organogénnymi pruhami a prplinovitými lupkami, pod ním na 
3  cm. hrúbky veľmi jemná a pekná žltá hlina, ktorá by sa dala 
i na barvivo upotrebiť, pod ňou nasleduje tvrdý hnedý slien 
19 cm. mohutný, a pod ním zas 3 cm. hrubá, podložná žltá 
hlina, pod ňou prplinové či chrabľavé lupky, pod nimi 1 m. 
hrubá pieskovcová lavica, pod ňou spomenuté lupky a zas kom-

áem atick ý  rez pod Nicovým  či V rbickým  hájom  n a  pravom  b reh u  Sm rečianky vyše 
Y itálišoviec. 1 =  lavicový chrablavý pieskovec, lu  =  lupky  h liny  a pieskovcová bridlice 

m edzi lavicam i háj. pieskovca. J =  ju h , S =  sever.

paktnejšia, ale užšia, len pol metra hrubá lavica pieskovca, kto
rého podložie opätovne len spomenuté lupky tvoria. Tak i tu 
sa lupky, hliny a sliene zamieňajú z hrubšími-tenšími lavicami 
pieskovca. Z uvedeného vysvitá, že na Havránku, ktorý je častou 
Uložiska, pozorujeme svetlý, snadno zvetrávajúci žltobodkovaný 
mäkký pieskovec, ktorý miestami po 30° strmom svahu tvorí 
odlomené, a na spad čakavé pieskovcové monolithy: šírky 
98—80 cm. dĺžky 2 3  m. Rozpadúva sa tedy vo veľkých podlho- 
vatých uvedenej šírky a dĺžky balvanoch. Lavice pieskovca sú 
na vrchu i vyše 3 m. mohutné, na vrchu Havránka hrubšie, na 
spodku tenšie. Hrubšie lavice zamieňajú sa sprplinatými pieskov- 
covými lupkami, ktoré vo výške 30 m. nad Váhom obsahujú 
19 cm. hrubú slieň s 3 cm. hrubou nadložnou a s 3 cm. hrubou

6) P ekná sb ie rka  hieroglyfov hájskych vrstiev  sa  nachodí v „M uzeu Sloven
sk é h o  K ra su “ v L ipt. Sv. M ikuláši.
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podložnou vrstvou žltej hliny, je plastická, peknej žltej barvy 
a znázorňuje priechodnú hmotu so slieňu do pieskovcových 
lupiek. V tejto slieni nachodíme i malé pekné a úhľadne vy
vinuté dentrity. Je hmoty šedej, cestovitej a tvrdšia než pieskovec. 
Pieskovec sa veľmi ľahko rozpadúva na svetlý, dobrý piesok a 
menovite vo vyšších horizontoch obsahuje organickými sa zda
júce, tmavohnedé zabarvené pruhy od železa. Výmol pri Teplej 
v Jarkách Pod Dvoriskami nám prechodné vrstvy z Hája do

F o to : Volko-Starohorský.

Celkový pohlad  na  Háj, Hájový výmol, n a  železničnú strážnicu a sklzné svahy 
či sosuvy (s). Fotografované s polnej cesty k u  „V artovke“ , či železničnej strážnici.

Úložiska ukazuje. Tu nachodíme okrem piesk. lavíc a bridlíc 
i lupiek tvrdšiu šedú slieň, ba i hrubozrnný tvrdý pieskovec, 
ktorý sa už aj v okolí Kvačian nachodí. Na Borovinách Pod 
Ostrým (1125 m.) a severovýchodne od Kvačian nachodíme na 
samom vrchu hrubozrnný pieskovec, dolu poľnou cestou idúc, 
nižšie vyčnieva bridličnatý, jemne vráskovaný pieskovec, pod 
týmto tuhý lavicový pieskovec a konečne na spodku menšie 
lavice pieskovca sa zamieňajú s pieskovcovými, hlinenými, rovnej 
i bridličnej povráskovanej textúry lupkami. Táto oblasť háj- 
skeho pieskovca je miestami viac-menej polámaná a obsahuje 
menšie skoky, smrsky. Tu sa nachodia aj stopy hnedého uhlia 
a je tu aj asi 12 m. dlhá p. Jonnerom hnaná štôlňa s južným
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otvorom, ktorá mala za účel objavené tenké ložiská uhlia sto
povať. V nedeľu 2. mája r. 1920 na naliehané volanie p. Jon- 
nera vybral sa na automobile i bývalý p. župan liptovský Dr. 
Kállay a bývalý minister Čsl. republiky s plnou mocou pre 
správu Slovenska so mnou a s jedným odborným znalcom obzret 
si to hnedé mnohosľubné uhlie. Pán Jonner nás síce voviedol 
do jeho bedlive stráženej štôlne, ale nám len tenký 1—2 mm. 
hrubý pruh uhlia ukazoval.6 Z toho, ako vidno sme si nemohli 
pravú predstavu utvoriť o jeho veľkom vybájenom bohatstve 
podzemného uhlia. Na Borovinách pri poľnej ceste sa nachodí 
i minerálna šváblová voda, ktorá tiež z hájskych vrstiev príšti.

DZ.

Prie rez  vým olom  H ája (Nicovieho) znázornenie „ k lu k u te j“ a „k o lenate j“ 
v rásky . L  =  lom , m . p. =  hájsky pieskovec, al. =  alluviálny š trk  náplavy 
V áhu. Sk. =  náplava vým olového jarčeka  a ostrá  ska lná drť, Ž. =  železničná 
trať p ri železničnej strážnici, h  =  h linené  lupky, h lina a pieskovcová bridlica,

L. =  lavice h ájskeho  h linastého  pieskovca. (Šem atický profil.)

Sklon vrstiev je na Borovinách 201—301 na J. Z. Podobne oli- 
gocénne stopy hnedého uhlia nachodíme pri L. Ľupči pod Be
žanom na Kečkách, pri Paludzi, tiež aj pri Hutách, už oblasť 
pri Štrbe na Pazmánke, kde sa na hnedé uhlie aj vŕtalo, patrí 
do eocénu a leží v pásme num. vápenca s vápenisto bridličnatým 
bitumenným nad- a podložím.

Niže Kvačian vymyla a podmyla náhlivá a erodačná 
Kvačianka i pravý breh hájskeho pieskovca v objeme 30—40 m. 
dĺžky a 7 m. výšky a odhalila jeho ukryté, malého sklonu vrstvy, 
ktorého vrchná časť tu v tomto odhale je hlinato-pieskovcovo- 
lupkatá, spodná časť lavicovitá, zamieňajúca sa z lupkatým tvarom. 
Odhaly hájskeho pieskovca nám vo väčšom, prevažne a poučne, 
len bazálna časť bystrín a potokov Váhu poskytuje.

*) D nes je  zistené, že sú  tam  vrstvy  hnedého  uh lia  10— 20 cm. h rubé . N eskôr 
sa  i vŕtalo  n a  uhlie a prišlo  sa  n a  horľavé plyny pri K vačanoch a na  silný vodo- 
strečný  pram eň  pri B rniciach  (pri S ielnici).
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F o to : V olko-Starohorský. 

(p) Pravá stran a  H ájového vým olu so šikm ou kľukatou v ráskou  
(em ovitou) a sigm oidálnym  kriedlom , (1) lavice p ieskovca sa  zam ie

ňajú  s hlineným i lupkam i a pieskovcovou brid licou.

F o to : V olko-Starohorský. 

K olenatá vráska H ájového vým olu na  (p) pravej strane  vymytej 
dolinky. Lavice sa  zam ieňajú s pieskovcovou brid licou a hlineným i 

lupkam i. D olu zabodnutá palica ukazuje rozm ery.
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VÝMOĽ HAJA.

X  u , .

yKŕ

P ravá s tran a  vým ola Hája. P ram ienky  prýštia pod lavicam i 
pieskovca na podklade h liny. V rstvy m ajú tu n á  m alý sk lon, 
lu  =  lupky  h liny , la  =  lavice hájskeho  pieskovca, Sv. =  svažná 
suť pieskovca, pr. — p ru h  na  tm avo zbarvenej nam očenej hliny. 

(Šem atický profil.)

Fo to : V olko-Starohorský.

Vým ol H ája so zataraseným  (ž) žlebom  lavicového _ .
tuhšieho  pieskovca p red  prívalom  p  =  pravá, I =  ľavá

2 -
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Zaujímavý terasový odhaľ pozorujeme cestou, hore do 
Demänovej, pri Starej papierni, pod spodkom ležia šikmo nad- 
dvihnuté a serodované vrstvy mladšieho, paleogénneho pieskovca 
a nad nimi diskordantne križovo-slohove uložený diluviálny štrk.

Na Štrbskej stanici v železničnom prieseku badáme rovné, 
tuhé pieskovité lupky pieskovca, ktoré i na poľnej ceste, so žel. 
strážnice č. 67. idúc, vyčnievajú a pod starým cmiterom pri ev. 
fare ležia na num. eocénnom vápenci. Tu na ľavej strane cesty, do 
Štrby idúc, sú sklonu 5—8° na S. V. a zamieňajú sa s tenkými, 
ale tuhými pieskovcovými doskami, barvy šedej až do hneda

HAVRAN OK.

■SC

Šem atický rez H avránkom  cez V áh na Iavostrannú  te ra su  V áhu. L =  lavice hájskeho 
chrab lavého  pieskovca, lu  =  lupky hliny a piskovcová brid lica háj. pieskovca, t =  tera

sový diluviálny štrk . S =  sever, J =  juh .

prechádzajúcej a už hmotu num. vápenca napodobňujúcej. Tieto 
pieskovcové hlinasté bridlice, zamieňajúce sa s pieskovcovými 
pevnými, tvrdými doskami, tvoria najspodnejšiu a tak najstaršiu 
časf mladšieho paleogénu. Na skameneliny sú chudobné, len ich 
petrografická hmota ukazuje prechod do eocénu.

Už i s uvedeného vysvitá, že by sme mohli hájske vrstvy 
tu v Liptove na nasledovné časti podeliť, ačpráve toto podelenie 
ostane a bude viac vrstvového a petrografického rázu, kedže 
vo všeobecnosti je hájsky pieskovec Liptova na skameneliny 
značne chudobný, len Hájový výmol a menilitové hutianske 
vrstvy nám slabo udržanú flóru a faunu prezradzujú.

Najstarší útvar sa nachodí v Štrbe, leží na eocénnom num. 
vápenci a pozostáva z tuhých doskovitých a mäkších hlinastých 
pieskovcov a bridlíc a reprezentuje:

1. Štrbské pásmo; mladšie je ;
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2. Hájové pásmo, pri Lipt. Sv. Mikuláši, pozostávajúce z pies- 
kovcových lavíc a hlinastých pieskovitých lupiek; nad nimi leží:

3. Teplansko-Kvačianske pásmo z jeho mohutnejšími, pieskov- 
covými, tvrdými lavicami a hrubozrnným, pevným pieskovcom, 
konglomerátom, slieňovými konkréciami a slieňom.

4. Pásmo Úložiskové, ktoré veľké lavice kyprého pieskovca

F o to : Volko-Starohorský.

Skalová d rf háj. p ieskovca na  okraji H ájového výmolu 
po prívale. P ríval nakopil kvádre (K ) háj. p ieskovca 

v (h ),h ran o le . V =  výmol. H =  Háj.

obsahujú, tiež hliny a pevné šedé sliene. Úložiskové by repre- 
zentovaly najvrchnejší tvar paleogénu, po ktorom by neogén 
nasledoval. Tento ale v Liptove sa nenachodí, alebo je ešte vždy 
hodne otáznym.

Menilitové a petroleumové vrstvy najmladšieho paleogénu pri 
Hutách a Borovom, by sme mohli ku rovnodobým vrstvám 
Hájovým pri Lipt. Sv. Mikuláši zaradiť.

2*
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Gymn. prof. B. Dornyay7, ktorý sa zaoberal s geologic
kými pomerami okolia Ružomberka, spomína, že „magurský pies
kovec“, (náš „hájsky pieskovec“), ktorý bol vied. geologom 
Paulom od Oravskej Magury pomenovaný, je Karpatského pie
skovca (flyšu) najmladšia, tedy i najvrchnejšia skupina, leží 
v okolí Ružomberka na „súľovskom“ hornoeocénnom konglo
meráte a pozostáva z hlinených bridlíc bitunnených hlín, z tenkých, 
sliedovo-pieskovcových bridlíc, tmavopopolavých hlín a mie
stami na bridličných hlinách, ktoré, keď sú mokré, sú tmavé, 
ked sú suché, ukazujú barvu šedú, či popolavú, leží hrubozrnný 
a hrubolavicový pieskovec, ako to — dľa Dornyaya — pri brehu 
Váhu pozorujeme, tedy tam, kde Váhu erodočná sila dopomohla 
k odhaľu týchto mladopaleogénnych, flyšových hlinastopiesko- 
vitých vrstiev. Jančekova teheleň berie tiež z týchto hlín na 
dorábanie tehál svoj materiál, poneváč ale spomenuté hliny sa 
zamieňajú s pieskovcom a pieskovcovou bridlicou, alebo sú s nimi 
pomiešané, nehodia sa veľmi skvele k tomuto účelu. Len tie 
tehliarne, ktoré so sosutej hliny hájskeho pieskovca berú svoj 
materiál, sú na jakost a dobrost hliny štastlivejšie. Na hlinené 
bridlice sa i na vrchu Štiavničke (588 m.) lavice žltých pieskovcov 
stelú. Hájske vrstvy v okolí Ružomberka ležia na eocéne miestami 
i na triasi. Tento pieskovec je zväčša tu tenkobridličný, vrstev
natý, ale i hrubolavicový, stejne jemnozrnný i hrubozrnný, poly
gonálneho rozpadu, v ňom obsažené železo ho na červeno barví. 
Dornyay o tomto ružomberskom oligocéne tvrdí tiež, že: „Okrem 
častých uhoľných čočiek, alebo uhoľných nití, žiadne skameneliny 
neobsahuje, a preto jeho dobu len dľa porovnania a polohy 
iných podobných útvarov možno určiť. Ako spomenuto, skame
neliny som v ňom, v Hájovom výmole pri Lipt. Sv. Mikuláši 
ešte pred 20 rokmi našiel, no nie práve najlepšie udržané, ale 
som sa o nich literárne dlho nezmienil a tak Dornyay o mojich 
výskumoch, v tom čase, a ani neskoršie, keď na svojej disser- 
tácii v Ružomberku pracoval, ešte nemohol byt upovedomený. 
J. Staub. Miczínsky8, Hazslinský9 a Koch sa zaoberali s ma- 
gurským pieskovcom (hájskym pieskovcom) a z ich prác vysvitá,

7) Geologické pom ery v okolí R užom berka (B udapest 1913) T iskom  A. Fritza.

8) O R odáčskych rastlinách  (Fôldt. Int. Évk. IX . Sv., 4. sošit z r. 1891).

9) Geologické štúd ie  v okolí P rešova (A m. fôldt. társ. m unk . IV. sväzok 
z r. 1868 p. 25).
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že patrí časové do oligocénu, ačpráve Miczínsky10 „z rodáčskej“ 
flóry rodáčske vrstvy do eocénu vradit zamýšľa. A. Koch ale 
jeho dobu z rôznych príčin, tiež tak z porovnania, ako aj z náj
dených fissilií mag. pieskovca predbežne presne do oligocénu 
vraduje. Isté je, že magurský pieskovec čiže hájsky pieskovec, 
lepšie hájske vrstvy vypĺňajú nielen panvu Liptovskú a Oravskú, 
ale i Spišskú, Vikartovskú a Svinickú (tedy Prešovskú), ukladajúc 
sa zväčša na panevno obrubný útvar, na vápenistý a konglo- 
merátový eocén, ale môžu byt vedľa neho utvorené pieskovce 
i veku staršieho i mladšieho.

B. Dornyay paelogénny obvod Likavy „Likavskou panvou“ 
menuje, my ju môžeme tiež sekundárnou panvou pomenovať, 
spomína, že je tu magurský pieskovec pekne vyvinutý a má 
severný smer, je sklonu mierneho od 15°—30'1 siahajúceho.

„Žiadna čiastka Karpatských hôr nestavia geologa pred tak 
tažkú a vo všeobecnosti rečeno málo vďačnú úlohu, ako pásmo 
Karpatského pieskovca“, — píše Uhlig o physiographickom cha
raktere karpatsko-pieskovcového pásma.11)

Novší pracovníci flyšu, či karpatského pieskovca, sú: Dr. R. 
Kettner,12 Dr. O. Kodym13 a Ing. C. Záruba, ktorí na Moravsko- 
Slovenských hraniciach v okolí Bilnice, Brúmova, Vlár. priesmyku 
a Trenč. Teplíc, v tomto spomenutom pásme pracovali, tiež Dr. 
B. Stočes a Dr. O. Hynie14 v okolí Zlína na Morave, moravský 
flyš študovali. Najnovšie Dr. Koutek píše o liptovskom flyši.16 — 
Nakoľko som i ja bol, hoci len na krátky čas, pri geologickom 
pozorovaní flyšu s pp. Dr. Kettnerom, Dr. Kodymom a s Dr. 
Purkynéom v okolí Vlárskeho priesmyku prítomný, môžem povedať, 
že petrografický facies, stratigrafia vrstiev, morfológia, ba i tekto
nika tých pieskovcov zdá sa mi byť predsa len niečo iná, než

10) N iekoľko fossílnych ra stlín  sb ieraných v Rodači p ri P rešove (Fôldt. Évk. 
IX . Sv., 3. sošit z r. 1891 p. 53).

” ) B au und  Bild der K arpaten . (Sonderabdruck  aus „B au und  Bild Ôster- 
re ich s“ von C arl D iener, R udo lf H oernes, F ranz E . Suess u n d  V iktor Uhlig. W ien- 
Leipzig 1903.

12) G eologická stu d ie  v K arpatském  flyši na Mor.-Slov. hran icích , str. 25.

ls) G eologické pom ery flyšového územ í v okolí V alašských K loboukú  na M orave.

14) G eologická stu d ie  flyšového územ í v okolí Z lína na  M orave. Str. 55. (Viď 
S born ík  st. Geolog. úst. Českoslov. rep . R očník  1921. Sv. II., d íl 1. V Praze 1922.)

15) D r. Ja rom ír K ou tek : K  otázce s tá fí paleogenu L iptovské panve na  Slo
ven sk u . V éstn ík  St. geolog. ú st. ČSR. R očník  IV., č. 4 — 5. P raha  1928.
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tu v Liptove. Kettner a Kodym a iní pomenovaní bádatelia spo- 
minajú pieskovce istebské (javornické, jamnenské) s kriedy so se- 
nonu, pieskovce hieroglyfové, ktoré miestami obsahujú krivolupenné 
a melettové bridlice z vrchného eocénu a spodného oligocénu a 
konečne ako najmladšia a aj orograficky vystupujúcu časť týchto 
útvarov, magurský pieskovec, tmelu vápnitého, slohu jemnozrni- 
tého, barvy beláskavej, do žlta zvetrávajúcej, patriaci k vrchnému 
oligocénu.

Liptovské vrstvy mladšieho paleogénu či „hájskeho“, vieden
skými geologmi „magurským“ pomenovaného pieskovca, patria tiež 
k tomuto spomenutému pásmu flyšu, s tým rozdielom, že neprichodí 
oblúkovité, ako na severozápade, severe a severovýchode, ale 
medzihôrne vypĺňajúc jednotlivé zálevy „jadrovohôrskych pásiem“. 
V akom pomere stoja liptovské pieskovcové vrstvy k ostatnému 
karpátskemu pieskovcu, dá sa presne len potom určiť, keď bude 
celé karpatské pásmo pieskovca tak zovnútorne, ako aj vnútorne 
dôkladne preštudované. Z jednotlivých výskumov ťažko bude so- 
stavit celok, pravý prehľad si skôr z preštudovaného a z celo- 
karpatského pieskovcového pásma utvoríme. K vôli opatrnosti 
a presnosti pri pomenovaní náš magurský (hájsky) mladšieho 
paleogena pieskovec v Liptove aj magurským oligocénnym pies
kovcom liptovského faciesu pomenovať môžme, ktorý — ako spo- 
menuto — je intramontánneho zálevovitého rázu.

T ek ton ick ý  prehľad.
Stavba hájskeho pieskovca v záleve Liptovskom úzko sú

visí so stavbou Vysokých a Nižných Tatier, ba od západu i Fatier. 
Koncom oligocéna, keď prv hlbší, neskôr nižší zálev Liptova sa 
počal pomaly dvíhať, stieklo z neho i oligocénne more, nastala 
v záleve miestna súš, v ktorej marínne sedimenty, eocénne numu- 
litové vápence a konglomeráty, oligocénne jemno- a hrubozrnné, 
tiež bridličné pieskovce, sliene a hliny spolu so súsednými hor
stvami počaly sa dvíhať, vráskovat. Samozrejmé, že do najvyšších 
vráskov sa vyzdvihly usadliny pohôrne, kdežto panevné do menších, 
na prvé priliehavých. Vrchotvorebný pozdvížný postrk Karpát oli
gocéna nebol prvší, ale rozhodne formatívny a na terajšiu konfi
guráciu pohôr smerodajný a zakľučujúci. Mohutné vrásy Tatier 
môžme — menovite okolité na „krasovom pásme“ spomenutého-
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pohoria — poučne pozorovať. Poludnica (1550 m.), Demänovská 
hora (1301 m.), Siná (1563 m.) s jednej strany, Babky (1568 m.), 
Ostrý vrch (1125 m.), Prosečnô (1373 m.), Pátrová (1209 m.) 
s druhej strany, impozantné vrásky, pokrovy odhaľujú a prezradzujú, 
na ktoré dopĺňave a ako Uhlig spomína „vyznievave“ sa skrom
nejší a nižší eocén a naň hlinastý mladší paleogén záleva stele.

Mladší paleogén v Liptove smeruje na oboch pozdlžných 
okrajoch panvy západo-východne, len kde sa miestne dislokácie 
vyskytujú, tento smer sa mení, je sklonu južného, pofažne sever
ného, tiež miestami odchýlkami do stred panvy zapadajúceho. 
Tento hájsky pieskovec netvorí jednotnú hladkú panvovú syn- 
klinálu, ale na hlavnej panvovej synklinále sekundárne, ba mie
stami i terciérne záhyby pozorovať.

Predovšetkým výmol Hája pri Lipt. Sv. Mikuláši dovoľuje 
nám priehľadne nazrieť do tektoniky hájskych vrstiev Liptova. 
Tu pozorujeme v nižnej časti výmolu šikmo klinovité vrásky. Táto 
šikmo klinovitá vráska je dvojvráska, pozostávajúca z dvoch syn- 
a z dvoch antyklinál, ktorých osné plochy tvoria kosmý asi 35° 
stupňový uhol, kdežto vrstvové plochy sú si stejnoklonné a paralelné.

Pravá synklinála má pravé kriedlo rovné, ľavé vydmuté, ľavá 
antiklina má pravé kriedlo vydmuté, ľavé rovné, takéto klino
vité vrásky môžme sigmoidálnymi pomenovať. Sú to ale len se
kundárne vrásky, lebo hlavné vrásky viac-menej rovnoklonne 
od Váhu, miestami pod malým uhlom zapadajú. Hore vyššie vo 
výmole pozorujeme podobnú, lež nie podobu „M“ majúcu, ale 
len jednoduchú kolenatú vrásku, ktorá nám šikmé flexúry pri
pomína.
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Hájsky pieskovec má dvojaké vrásky: hlavné a vedľajšie. 
Hlavné určujú pravý sklon hájskych vrstiev, kdežto vedľajšie už, 
ako aj z obrázka vysvitá, môžu byt rôzneho sklonu. Pri meraní 
sklonu je smerodajný hlavný sklon, vedľajšie sklony môžu viest 
k omylom. Hore výmolom, aj „Výhonom“ menovaným idúc, ba
dáme, že dokým ľavá strana je porastená pažiťou, zatiaľ pravá 
nám kostrovitost vráskov v úplnom odhale prezradzuje. Chodíme 
po hlavinách sekundárnych vráskov, tvoriacich antiklinálu, či 
vzdušné sedlo.

Oj-rvýj. 'ívOT^OKwtttxivMj,,O T l i s

Hore vyššie, pod Hájom, vydíme i pieskovcové, vrstvové 
plochy „blachy“ sklonu západného, popukané po zdlžine a priečne, 
z ktorých sa pieskovcové kvádre i v ’/s m- dĺžke, 2 dcm. šírke, 
ba i väčšie, odlučujú. Tento náhly skrut vráskovej vlny si lokálnym 
lomom vysvetlíme, len škoda, že ho na ľavej profilovej strane 
pre zásypy hlín a hlinných lupiek i pieskovca nebadať. Pri 
Vitálišovciach, pri Ondrašovej, pri Matiašovciach, ako aj na 
Uložisku pozorovať len hlavný sklon vrstiev, sťa pri eocéne, len

T tflo .AA1 'V r tfc tA tS  O o - o o o o o o o  o o o , .- 3 f *' o o • • “ 0 0 0  s °
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pri Starej papierni pozorujeme hlavy vrstiev mag. pieskovca 
šikmo naddvihnuté a denudované, na ktorých leží krížiaceho 
slohu umiestnený diluviálny glaciálny štrk.

Tedy na Výhone či Výmole Hájovom máme dvojaký geolo
gický prierez vertikálny — ta idúc — na ľavej strane a hori
zontálny na pravej strane. Tiež na tomto istom vrchu pozorujeme 
i sosuvný terén, ktorý je nielen pre hájsky pieskovec s archi
tektonického stanoviska významný, ale i na celé pásmo karpatského
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flyšu charakteristický a preto novší bádatelia ho aj riadne karti- 
rujú a pri mapovaní zvýšenú pozornosť mu venujú.

Sosuvný terén tvorí jamy, ako na Háji, pri ktorej rozozná
vame sosuvnú strmú stenu a vlnisté stenčené hlinasté dno. 
S hora vyzerajú tieto sosuvné jamy ako polmesačné brehy, tiež 
tvoria sosuvný terén aj schod, alebo úschodie. Schod ako na 
Porubskej zemi, vyše „Ukolníc“ nad Prídavkami pri Lipt. Sv. 
Mikuláši, alebo úschodie, kde sú 2—3 brehy jeden nad druhým, 
ukazujú ako medzi Teplou a Bešeňovou na „Slatvine“ pod 
Dvoriskami na pravej zaoblenej terase Váhu.

Sosuvné brehy či terasy, nemajú nič geneticky spoločného 
s dolinnými brehami, predsa sú si podobné útvary. Dokiaľ ale

- «nmi n i ' l l i l i l l I P ľ n í t

...

prvé sa šikmo tiahajú a schodovité ukončujú, zatiaľ tieto sa slepo 
na svahu končia a môžu byt úplne horizontálne.

Čo sa týka výskytu prameňov v hájskych vrstvách, tie majú 
tiež mnoho spoločného s tektonikou, obyčajne zpod pieskov- 
cových lavíc na hranici hlinených lupiek vyvierajú a šedý zasklý 
svah zvlažujú a zčerňajú. Sú z nich niektoré pretekavé pramene 
a v synklinálnych puklinách majú svoje rezervoáry. Sú to pre
važne povrchové vody, lebo spodné pramene, ktoré z väčšej 
hĺbky vyvierajú a lomy, pukliny pieskovca sledujú, sú hlbokého
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pôvodu, sú minerálne vody, thermy i kyselky, o ktorých sa ešte 
pri inej príležitosti dôkladnejšie zmienime. Tieto šťavice i thermy

miiniiiinmiHnnmiiiFm JifhyCux. SUŽI-m.UWýCsk.

poukazujú na pukliny, ktoré sú nielen západovýchodného smeru, 
ale i v lokálnom inom smere môžeme ich pozorovať, niektoré 
i mnoho vápna obsahujú, ktorý nielen z pieskovcovitého tmelu 
berú, ale aj zo spodných, pod hájskymi vrstvami ležiacich vápen
cových vrstiev do seba vťahujú, pri čom na povrchu CO, vy
púšťajú a vápno v podobe vápencového túfu usadzujú, tak na čisto 
pieskovcovom pásme pozorujeme vápencovo túfovité nákopy tenších, 
hrubších vrstiev, ako na pr. pri Bešeňovej, niže Potoka, kde 
som roku 1922 vyše 16 prameňov objavil, z ktorých je 5 oby
čajných bazínov, jeden kúpeľný bazín, 2 pitné, minerálne vody, 
1 blbotavý, 1 klokotavý prameň a ostatné sú obyčajné vyvieračné 
minerálne pramene.

ú l o ž í s k o .

DRIEN O K .S K A L K A

Šem atický rez cez Slatviny, Skalku , D rieňok  a Ú ložisko od (Z) západu na  (V) východ. 
Znázornenie vrstiev  (vp) vápencového tú fu , utvorenom  na hájskom  pieskovci (m. 
p.) 1. —  pieskovcové lavice, 1 =  h linené  lupky  a p ieskovcové bridlice, c =  polná 
cesta, B =  bazín m inerálnej vody, P  =“= pram ene m inerálnych vôd, t  =  te ra sa  sra- 
zeného vápenca v červeno-fialovej barve, k  =  starý  kam eňolom  na  vápencové túfa, 
kde sa našly kam enné k ly  a  bronzová sekerka, ž =  žily tep lých m inerálnych  p ra 

m eňov, p retkávajúce túfov itú  i pod túfovitú  bešeňovsko-potočiansku oblasť.

Tieto spomenuté pramene poukazujú na severojužnú diaklázu, 
pozdĺž ktorej tektonika zálevu lokálnym severojužným smerom 
vyniká. Pozdĺž Liptovských Hol a Liptovských Vápenistých Vrchov 
je zas tektonicky obrubný lom okrajný, ktorý kyselky pri Pribyline 
a Vyše Žiara označujú, podobne aj therma pri Lúčkach marki-
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ruje, ktorá svoje pramenisté už hodne do mesozoikumu vsunula. 
Mohutnosť mladšieho paleogénu odhadujeme v Liptove na 
400—500 m. V tektonike Liptovskej panvy nutno spomenúť, 
z hájskych vrstiev sa vynorujúce mesozoické hraste či ostrovy. 
Takáto dosť komplikovaná a z rôznych útvarov složená hrast je 
i sám na západe blízko Ružomberka ležiaci, k Váhu strmo 
čnejúci, k prednému Choču (1203 m.) a k Likavskému zámku 
(657 m.) sa povoľne spúšťajúci Mních (696 m.), ktorý východne 
v chopci „Piesočnom“ odhaľuje nám starú, známu „Jaskyňu pod 
Mníchom“ a na bralnato vápenisto-lavicovej „Paračke“ eocénny 
vápenec a konglomerát. Mních sa z mäkkého hlinastého hájskeho 
pieskovca, sta „horst“, vynoruje, sta priepadlinný výdmelok, ktorý 
medzi Čebratom (943 m.), Likavským zámkom, Predným Chočom 
a Cmíňovou priepadlinné kotlysko, ohraničené okrajnými lomami 
tvorí, čo už aj z toho vysvitá, že sklon vrstiev Mnícha je pre
važne juhozápadný, na Gmíňovej severovýchodný a u kotlynného 
oligocénu (551 m.), v oblasti obce Likavky severný a severo
východný. Ostatné hraste Liptovského zálevu majú trojaký topo- 
graphicko-tektonický ráz: 1. hraste kotlynné (Mních), 2. hraste 
ostrovné v stred panvy sa nachodiace, ako Hrubý Grúň (965 m.), 
Starý Háj (950 m.) a Hrádok (1136 m.) nad Važcom, 3. hraste 
poloostrovné na okraji panvy sa nachodiace a upomínajúce na 
zbytky mesozoikumu pozdĺž prepadnutého, severného, tektonického 
lomu. (Hora (888 m.) nad Žiarom, Skalka pod Javorníkmi nad 
Pribylinou, Suchý Hrádok (1203 m.) pod Ježovou, nad Konárskym 
majerom.)

Spomenuté hraste tektoniku Liptovského zálevu komplikujú, 
kedže sú ohraničené lomami pozdĺž, ktorých po odteku ôligo- 
cénneho mora a pri počiatku neogénno-terciernej vrchotvorby, 
sa ich jednotlivé čiastky prepadúvaly a utvarovaly smrsky a pre
suny. V tektonike spomenutého zálevu rozoznávame tedy: 1. lomy 
obrubné (medzi ktorými je najmohutnejší lom severný), 2. lomy 
severojužného smeru (určené dľa minerálnych prameňov a smeru 
„horstiev“), 3. lomy diagonálne či kosmé (tiež dľa ťahu „horstiev“ 
a prameňov určené).
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P oznám ky m orfo log ick é.
Je jasné, že tektonika s morfologiou úzko súvisí, ačpráve 

erózia a denundácia má na pretvar tvaru na vnútorný výbudúnok 
maskujúci vplyv. To platí i o liptovskom najmladšom paleogéne. 
Hájske vrstvy Liptova tvoria morfologicky úpätie, bázis tých 
hlavných, už spomenutých pohôr, ktoré sa približne paralelne 
po ňom tiahnu a tvoria Liptovskú panvu, Liptovskú vysočinu. Sú 
to relatívnej výšky 200—300 m. vysoké, hlinasté, zaokrúhlenej 
podoby chrbátovité chopce, z okrúhlymi, zaobalenými hlavinami, 
miestami veľmi miernym svahom, len tam, kde erózia prevratne, 
alebo útvarne pracovala, sa strmé svahy, či brehy vyskytujú. 
Svah ich je zväčša konvexný, len sekundárne pri sutinách mie
stami konkávny, inde zas rovný, ale veľmi málo svažnej kamennej 
drti obsahujúci, už aj len preto, že pozostáva zväčša z mäkšieho 
materiálu, ktorý ľahko zvetráva a na miesto svažných drťových 
kužel klinové kužele tvorí, ktoré, ked sú vodou odplavené a druho- 
tínne uložené, môžu sa k výrobe tehál najlepšie upotrebiť. Tieto 
malé hlinové kužele splývajú so značnými a v tomto teréne vý
znamnými sutinami a sklzami a sú si na mnohých miestach nerozo
znateľné. I dolinné terasy, ktorých vrchnú časť tvorí glaciálne dilu- 
vium, spodnú, najmladší paleogén, vyznamenávajú sa rôznym mor
fologickým tvarom. Menovite tvar čipkový, aký pod Poludnicou,

pod Yápeničkami na okraji Váhu pozorujeme, patrí k častejšiemu 
kombinatívnemu tvaru, zapríčinenému dvoma rôznymi i vekom 
i pôvodom odlišnými horninnými sedimentami. Pozorujeme, že 
výbežky pohôr z dolín sa pokračujú i v plastike Liptovskej panvy, 
ale nie všade zodpovedá smer pokornej doliny panvovej doline, 
ani smer pohôrnych výbežkov, hlinastopieskovcovým hrebeňom. 
Kým na plastyku pohôr mal prevažný a ustaľujúci vplyv paleogén, 
zatiaľ na plastiku panvy mal ustaľujúci vplyv pleistocén či dilu- 
vium. Po vyschnutí zálevu tvorily sa rieky, ktoré svoj tektonický 
smer viac ráz zamenily a obetovaly deformatívnemu erozívnemu 
smeru. Glaciálne diluvium v Liptove má o mnoho väčší defor- 
matívny význam, než mu pripisujeme. Ohromné glaciálne štrky
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zmenily smer i spád podtatranských vôd. Nové panvové údolie 
hájskych vrstiev sa utvorilo, rozväčšilo, zúžilo, alebo pod po- 
krovom štrku i celkom zmizlo. Váh pri Lipt. Sv. Mikuláši od 
20—50 m. vyššie tiekol. Smrečianka tiekla „Konislavcami“ a len

skalíčnô.V R B iC K V  HAJ.
7* 7*

S lo i i č i a r t k c L  J j e ň a d i č i a n k a  
J K A M E N E C .  ^K t 6ŕfX  [

SmrÄČiankau OkoltC^nki
i  t

K O M l S L A U C e . ;  i

Prie rez  od V rbického H ája cez K onislavce, H oru , K am enec k u  Skaličniem u, m . p. =  
hájsky pieskovec, št. =  glaciálno-diluviálny štrk . al. —  alluv iálna nápláva. 

(Profil v m erítk u  1 :2 5 .0 0 0  k reslený  a  potom  znienšený.)

neskôr sa vyhlúbila malá dolinka Okoličianky a väčšia terajšej 
Smrečianky. Stráne vtedajšej doliny boly pri Lipt. Sv. Mikuláši 
ležiaci „Háj“ (748 m.), a pri Stošiciach ležiaca „Hora“ (713 m.). 
So spomenutého vysvitá, že pretvar plastiky oligocénu bol silný 
pri vrchotvorbe, potažne panvotvorbe, ale prevažne bol značný 
i v diluviume, ked potoky menily svoje spády, erosívne a sedi- 
mentačné sily svoje smery, zapĺňaly alebo tvorily nové doliny

KO NISL Al/C E .

Šem atický rez K onislavcam i od ju h u  na  sever, m . p. =  hájsky 
pieskovec, št. =  glaciálny d iluviálny  štrk , all. =  alluviálna náplava 

í”* í  V áhu, 1. =  lavice p ieskovca h . =  h linené  lupky, hliny a pieskovcové 
bridlice. (Šem atický profil.)

a prispôsobňovaly plastiku mladšieho paleogénu ku geologickému 
času a postupu deformatívnych síl.

Významnejšie juhoseverné tahy zálevu hájskeho pieskovca 
sú nasledovné:
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Pod Borovínskym (846 m.), malý plochatý ťah nad Skalami 
(515 m.), Pod Mikovou (978 m.), väčší ťah Štiavnický (591 m.), 
ktorý sa pozvoľne spúšťa ku korytu Váhu pri Sliači, objemný ťah 
Bežana (670 m.), ktorého rozsiahla hlavina prstovité výbežky 
vypúšťa k Váhu, rozsiahly ťah Malatínsky pod lúčnatou Ľup- 
čianskou Magurou (1316 m.), ktorý sa dvojramenné spúšťa ku 
Váhu, ťah Dúbravský pod Hláčovým (1319 m.), ktorý pod horou 
sa započína, ale v okolí Dúbravy je mohutným gl. štrkom za
halený a len pri Fijačiciach sa z neho vynoruje a severozápadným 
smerom ku Vlachom siaha. Pod Sinou (1563 m.) vydlatý ťah 
Jeli (784 m.), po Andice a Černice siaha, kde ho dilúvium za
haľuje a konečne ťah Chotárnice (712 m.) pri Ploštíne nad De
mänovskou Horou (1801 m.).

Na severe a severojuhu sa nasledovné výbežky hájskeho 
pieskovca tiahnu: Okrem kotlinného oligocénu Lykavky a hla- 
vinovitého, nad Turánskym potokom sa dmejúceho Stála (662 m.), 
rozoznávame ešte nasledovné oblasti najmladšieho paleogéna: 
Pod bralnatým Smrekovom, — ktorého valcovité sedlo, vedúce 
k Madočanskému Háju, pokrýva i vpravo i vľavo svažná, pohôrna 
drť, z ktorej nad Turíkom v dolinke, k menovanej obci vedúcej, 
silný sladkovodný prameň vyteká, — tiahne sa hájskeho pieskovca 
výbežok Žobrácko-Soboňovský. Pod Sielnickým Hradom (1001 m.) 
nerovnoramenný dvojitý výbežok, ktorý južnejšie prechádza do 
sigmoidálneho ťahu Holubieho Vrchu a Uložiska (743 m.) na 
východe a do Malého Huku (786 m.) i Dvorísk (686 m.), ktoré 
sa končia výmoľovými Jarkami na západe, — ťahy Plesky (980 m.) 
a Pátrovej (1209 m.) sú malé trojuhelné výklenky, ktoré sa ku 
spomenutej Podsielnicko-Hradskej hájsko-pieskovcovej oblasti so 
západu a od východu pridružujú. Pod Prosečným (1373 m.) a 
Vostrukou (1208 m.) sa tiahne Dlholúcky chrbát (700 m.) až ku 
Sielnici po Zadielske mlyny. Pod Ostrým Vrchom (1125 m.) a 
Holicou (1338 m.) tiahne ša so stopami uhlia Borovínska (740 m.) 
oblasť, ktorá sa pri ústí Suchého potoka do Kvačianky vyklinuje 
a pod allúviumom mizne. Nasleduje najväčšia súvislá oblasť 
hájskych vrstiev, oblasť Čierneho Hája (915 m.), pod Babkami 
(1568 m.), ktorá jeden výbežok púšťa ku Brniciam, druhý sa 
končí Hrádkom (686 m.) nad Trnovcom. Táto oblast leží na roz
hraní Lipt. Hôľ a Lipt. Váp. Vrchov77 a západne už diluviálno-

7 7) H ranice týchto pohorí sa  tiahnu  Suchou D olinou popod B ielu Skalu  k  Bo
rovej vode na Z uberec a H abovku (730 m.).
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glaciálne štrky nosí, ktoré pod L. Hoľami zväčša zahaľujú 
hájsky pieskovec, ktorý len v úzkych pruhoch pri výmoľoch 
potokov, alebo v riečnych terasoch prichodí na deň, ostatne jeho 
časti sú zväčša z L. Hôľ pošlým diluviálnym štrkom zahalené. 
Tak morfologicky môžme rozoznať dve oblasti hájskych vrstiev:
1. bez glacíálneho alebo len so skromným glaciálnym pokrovom 
[na úpätí Nižných Tatier od Ružomberka až po Sv. Ján a na úpät1 
L. V. Vrchov od Likavky až po Bobroveček], 2. s glaciálnym 
pokrovom, ktorý sa zase delí na a) liptovsko-hôlsky a b) na cen- 
trálno-tatranský, prvý je viac glaciálno-fluviálneho, tento viac 
morénneho rázu. V oblasti pod Ráztockej (1953 m.), západne 
zpod štrku pri Jalovčianke a východne pri Smrečianke, vykukáva 
v úzkom pruhu hájsky pieskovec, ktorý sa len južne na hlavine 
Hája (748 m.) niečo rozšíri. Oblasť pod Baranecká (2184 m.) je 
ešte mohutnejšie zahalená štrkom len tam, kde potoky štrk od- 
niesly a hlbšie sa zaryly do hájskeho pieskovca, vystupuje tento 
v úzkych pruhoch SZ—JV. ako na ľavej terase Smrečianky a 
v dolinke Okoličianky, v dolinke Porubského jarku a na vrchu 
„Hore“ (713 m.), tiež v dolinke sv.-ondrejskej, konskej a jaku- 
bovänskej a málo v jamnickej a veľmi tenkým pruhom sa za- 
kľučuje táto oblasť v okolí Vavrišova, pozdĺž pravej terasy silnej 
rieky Belej, výnimečne zabieha pieskovec Čiernym potôčkom i pod 
Vavrišovský Háj.

Nasleduje oblasť Kriváňska (2496 m.), lebo oblasť Krížnej 
(2040 m.) a Hlinnej (1883 m.) zaniká, keďže Kôprová hneď 
popod Opálenô, totiž archaické stráne Krížnej, objímave ústi do 
Tichej, táto zase popod stejnodobé stráne Jedlinky ústi do Ka 
menistej, aby tvorila rieku Belú, ktorá juhozápadne po mohutnej 
a po Váhu najväčšej aluviálnej náplave ponáhľa sa s hukotom 
a spenená do Váhu.

Predtým pravdepodobne Kôprová Hybicou a Tichá Dova- 
lovkou ústila do Váhu, aspoň smer štrku na to poukazuje, ale 
priečna gleciálna náplava Veľkej Pálenice (1150 m.) odstrčila 
Kôprovú a Tichú na juhozápad a prinútila k vlevu do Belej, 
ktorá predtým len s Kamenistej, Bystrej, Račkovej a Malej Belej 
sbierala svoje menšie horské vody. Predkriváňska pohôrna oblasť 
vypúšťa 5 väčších výbežkov, ktoré sa i v panve, morfologicky 
pokračujú a ktoré čo vyššie zahalené v štrku, čo nižšie zahalené 
v hájskom pieskovci sa ukazujú.
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Po ľavej terase rieky Belej stopujeme hájske vrstvy v úzkom 
pruhu až po mlyn, ležiaci pod Kamenistou, dalej hore Dova- 
lovkou, odkiaľ zabieha i do menších bočných doliniek, v dolinke 
Hlbokej, pod Janovho Mlákami. Vo väčšom pruhu prichodí 
v oblasti Hybice, kde obrubuje eocén i trias a tiaha sa v oblasti 
až po Veľkú Pálenicu (1150 m.). Stopovite sleduje severne oecén 
Východnej a i v Belanskej dolinke v úzkom pruhu prichodí. 
V širšom pruhu sa tiahne pri Važci hore Čiernym Jarkom pod 
Čierny Vrch, a na Hlinisko (874 m.) a v najširšom pruhu od 
Važeckej Mlynice počnúc sa tiahne po oboch stranách Vysoko
horskej silnice, vedenej Vysokou Horou (916 m.), z Važca (792 m.) 
do Štrby (829 m.), z ľava cez Henznavu, Petrovskú Pálenicu, 
Mlynicu, Kopanice, Poza Horu, Vlčiu Jamu a Korunu až ku 
hraničnému Červenému potoku, vpravo od Važca so smerom 
ku Vysokému Dielu (943 m.), Závozec a Jablonku (882 m.) až 
po Nižnú Šumavu (857 m.), kde s oecénom, triasom a malafýrom 
súsedí.

Údolie Váhu môžeme vo všeobecnosti považovať miestami 
i v panve za pozdĺžnu dolinu,16 kdežto jeho bočné toky za priečne 
dolinky, ktoré priečne režú vrásky hájskeho pieskovca. V našej 
oblasti rozoznávame dvojaké priečne údolie, a síce: 1. celopriečne, 
ktoré nielen panvu, ale aj pohorie napriek prepílily, a 2. polo- 
priečne, ktoré hlavný svah pohoria neprerezaly, pri ňom sa za- 
počínajú a priekom režú v panve vlnisté vrásky najmladšieho 
paleogénu Liptova.

T ech n ick ý  význam .

Úžitkový význam hájskych vrstiev by bol nasledovný:
1. Sosuvný terén obsahujúci hlinu na pálenie tehál (tehliareň pri 

Ondrašovej a inde).
2. Žlté a niektoré plastické belasé hliny na výrobu hrnčiar

skeho tovaru (Hybe).
3. Žlté úzkovrstevné jemné hlinky na žlté barvivo a žlté 

tužky (Úložisko).

16) Len od P o d tú rn e  tečie Váh stredom  panvy, vyššie p ri Važci odbočí od nej, 
v ry je sa  do pohoria  Nižných T atier, z ktorých v lastne len  p ri H rádku  vybehuje, aby 
zase na  západe za R užom berkom  sa prep ílil cez Fatry.
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4. Lavicový pieskovec, hoc sa aj v kvádroch láme na dláždenie 
chodníkov, pre hlinovitost horniny sa nehodí, no berú ho (ale 
zriedka!) na stavbu do fundamentov a pre bočné stavby, alebo 
zamieňave s eocénnym vápencomi na celé stavby. Ale ľud nerád 
z neho stavia a menuje ho „studenou skalou“, preto, že staviská 
z neho vystavené sú mokré a preto studené. Pravých pieskov- 
cových kameňolomov v Liptove ani niet, lebo je to kameň málo 
upotrebiteľný, len po výmoloch ho sbierajú (Háj pri Lipt. Sv. 
Mikuláši).

5. Nádejné hnedé uhlie by tiež mohlo príst do povahy; 
nachodí sa stopovite pri Paludzi, pri L. Ľupči na Kečkách, pod 
Bežánom, nad Kvačanmi v Borovinách, pri Hutách a pri Štrbe 
na Pazmánke. Kde sa naň aj vŕtalo, uhlie našlo, ale pre nedo
rozumenie další postup hľadania a vydobývania uhlia sa zastavil. 
Toto posledné hľadanisko je v pásme eocéna a tak do rámca 
hájskych vrstiev by už nepatrilo. Prehľad vrtov s Pázmánky nám 
je nie známy i kto vie či bol zachovaný a riadne značený.

6. Na koniec spomeniem minerálne vody, nakoľko tieto na 
povrchu hájskych vrstiev prišla, alebo cezeň pretekajú. Cez 
hájske vrstvy pretekajú pramene bešeňovské, z týchto objavených 
18 prameňov z praktického ohľadu by mohol byt využitkovaný 
18° R. stálej teploty uhl. sírový „Kúpeľ“, ležiaci pod vápencovo- 
túfovým starým kameňolomom na lúke pri potôčku, východne 
„Veľké Močidlo“ pod vápencovo-túfovou terasou. Pitná voda na 
váp. tuf. terase, označená dvoma bielymi so srazeného vápna po
chádzajúcimi svažnými kúželami, bazín nad okrasivou žltofialovou 
váp. tufovou terasou, ktorej voda je tiež, ako ostatné tu príštiace 
pramene, stálej teploty, železivá, sírna a uhličitokyselinná. Tiež 
pri Bešeňovej pod hradskou, príšti dobrá, studená občerstvujúca 
kyselka. Bešeňovské pramene patria k priečnotektonickým prameňom.

Sem patrí i druhá therma medzi H. Sliačom a L. Ľupčou 
ležiaca Čertovica, je to 2411 R. teplý sírno-uhličitý prameň, ktorý 
občasne i zádušné uhličito-kyselinné plyny exhaluje. Sem patrí 
východne i menej hlboko príštiaca smrečianska, sv.-ondrejská, 
beňadikovská, uhorsko-vesská, podturnianska kyselka, ktorých po
kračovanie sú svätojanské, 24" C. teplé, sírové, uhl. kyselinné 
thermy a kyselkové pramene Kôry už k obvodu tektonickým 
prameňom patria, práve tak, ako pribylinské pramene, žiarsky, 
thermálny lúčiansky, južne ludrovský, štiavnický, iľanovský a za- 
vážno-porubský prameň, ktorý ale už z triasu, zpod karp. chočo-

3



vého dolomitu, vyše obce pod dolinnou cestou príšti. Konečne 
za obvodovo-priečny možno považovať západne ležiaci ružomberský 
a likavský prameň.

Tieto všetky spomenuté a na využitkovania dostatočné oce
nenia čakajúce pramene môžme záhrnným názvom zálevnými a 
pánevnými prameňami pomenovať. Okrem týchto spomenutých 
skupín má Liptov ešte i pohôrne pramene, ako na Osade, v Luž
nej, v Korytnici, v Stankovänoch, v Záhradnom, v Rojkove, v Hrbôl- 
tovej, v Malužinej a na Boci, ktoré sa už ale z rámca našej práce 
vymykajú a príštia v útvaroch lipt. panvu ohraničujúcich.*

0\  L'?'*'

v

* Srdečnou vďakou som zav iazaný K rajinském u úradu  ju Bratislave, ktorý  
svojou odmenou um ožnil vydanie tejto práce pod  menom nákladu „M úzea Slov. K rasu“.
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