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(Žredmfava.
Q (H neď  po prevrate zam ýšlal som vydať tlačou jednotlivé  
<->' oddiele či kapitole „všeobecnej g e o l ó g i e K e ď ž e  geo- 
tektoniku považoval som za najvypuklejšiu a m nohým i au
torm i tak málo a nesamostatne i nejasne spracovanú časť vše
obecnej geológie, pokúsil som sa dľa toho autora (prof. dr. 
Počtu) ju  spracovat, ktorý ju najpedagogickejšie a najsamostat- 
nejšie pojednáva, Beuwaj.niť spracovanej geotektoniky, hneď  na 
prvý pohľad poukazuje na Počtov vplyv, predsa je  ona v m no
hom samostatne spracovaná^ jĺ doplnená príkladm i a porovna
niam i rozsiahlejšej hodnoty, vzťahujúcimi sa menovite a pre
važne na našu Československú m ilú vlasť.

Táto geotektonika je  prvá "v našej slovenskej literatúre a 
viem istotne, že nebude posledná. Je priekopníkom a pred- 
zvestovateľom ďalších, podobných prác.

Bola napísaná hneď  po prevrate, ale dobre je, že u ž  vyšla, 
hoc ju  i predbehla dr. Stočesova, skvostnejšia i rozsiahlejšia, 
banícka geotektonika, sostavená prevažne pre baníckych poslu
cháčov vysokej školy Pribramskej. Viac novších, samostatných  
tektoník posiaľ ani v československej literatúre nemáme.

Dokiaľ ale dr. Stočesova geotektonika je sostavená pre
važne pre baníkov, táto má všeobecný sm er a všeobecný náter 
a m ôžu ju  p o u žiť  tak baníci, ako i stredoškoláci alebo univer- 
zitanti, tie ž  širšie vzdelané československé a menovite slovenské 
obecenstvo, pre ktoré je vlastne písaná.

Prírodné vedy boly v každom  mladom národe na počiatku 
zaznávané; ale prírodné vedy majú na národ ohromný, prepo- 
roďujúci, sosilňujúci a otužujúci vp lyv!



V prvom rade srdečne a úprimne ďakujem i na tomto  
mieste prvém u p. riaditeľovi geol. ústavu ČSR p. dr. Cyrillovi 
Purkyňovi za umožnenie vedeckých prác na strednej škole. Po
dobne hlbokou vďakou som zaviazaný župe Podtatranskej, ktorá 
s veľkou ochotou umožnila toto vydanie a u ž  po druhý raz 
podporila moje práce, tiež p. nakladateľom Bratom Rázusovcom, 
ktorí sa všemožne pričinili, aby dielo bolo čím  úhľadnejšie 
obrázkové i tlačové upravené a publikované.

Lipt. Sv. Mikuláš, v auguste 1927.
AUTOR.



Úvod.

Tektonika je významnou, celistvou čiastkou všeobecnej 
geologie.

Geologiu môžme podeliť na všeobecnú, popisnú a upo
trebenú. Rôzni autori z rôzneho stanoviska podeľujú geologiu 
a závisí to dalej od prednášajúceho, ku ktorém u názoru a po
deleniu sa pripojí a dľa ktorého názoru vyučuje, ačpráve i tu, 
ako i v iných vedách, nutno prevládajúci názor a smer kon
štatovať, ktorý je ale tiež nie stály a vývojom vedy sa mení, 
napreduje a postupuje.

Prítomne viacerí prednášatelia sa klonia ku Kayserovinu 
podeleniu geologie a tohoto podelenia s malou odchýlkou sa 
i ja pridržiavam, ačpráve Tornquist svoju všeobecnú geologiu 
cele inakšie podeluje než Kayser. Tornquist vo všeobecnej geo
lógii rozoznáva: kozmo-geoťyzikálnu geologiu, petro-genetickú 
geologiu, biologickú geologiu, dynamickú geologiu a konečne 
morfogenetickú geologiu, čo ovšem v hlavných rysoch predsa 
len zopovedá Kayserovm u podeleniu.

My rozoznávame vo všeobecnej časti geologie: 1. astro
nomickú časť, 2. geofyzikálnu časť, 3. geografickú časť, 4. petro- 
grafickú a 5. tektonickú časť.

Tak tedy, ako s podelenia vidno, my sa teraz zaobe
rám e s ostatnou, čiže tektonickou častou všeobecnej geologie.

Každá kapitola všeobecnej geologie môže byť jednotne ale 
ale i všeobecne spracovaná. Tu podávame osobitne spraco
vanú „tektoniku“, či zemestavbu zo stanoviska prehladného 
a všeobecného, v ktorom smere menovite Počtovo* spracovanie 
vyniká.

* Dr. Pocta, bývalý profesor Karlovej univerzity, známy český vedátor 
a plodný vedecký spisovateľ.



Látka zem estavb y .

Geotektonika, zem estavba aj lithotektonika, dľa Toulu i ar
chitektonika, je nauka o výbudúnku zemskej kôry, o po
lohe vrstiev tak usadených (sedimentálnych) ako aj 

vyvrelých (eruptívnych), tedy tak pôvodne prvotínnych (pri- 
mérnych) ako aj druhotínnych (sekundérnych) a pretvorených 
(kryptogénnych) hornín, o vybudovaní, vystavení a pretvoro- 
vaní vyvýšenín a sníženín zeme. Geotektonika je súčasťou a to 
dľa mnohých bádateľov a pozorovateľov prírody, ako to i Dr. Koch* 
tvrdí, najvýznamnejšou časťou je jadrom  geológie.

Skoro každá prírodná veda má svoju výbudunkovú či 
tektonickú časť, tak na pr. rozoznávame v somatologii (telovede) 
„výbudúnok kostí“ a ľudského tela, v botanike či rastlinopise 
„výbudúnok rastlín“ atd. Impozantné, m ohutného rozmeru sta- 
viská, práve tak ako aj malá skromná chatrč má tiež svoj 
charakteristický štýl či sloh, svoj výbudúnok, svoju tektoniku. 
Práve tak, ako rôzne domy, stavby, budovy obdivujeme a ich 
umelému slohu a výbudúnku sa kocháme, môžeme nie menšou 
pozornosťou obdivovať a pozorovať i pevnú alebo pohyblivú 
kôru našej klátivej, dľa Flammariona „až príliš pohyblivej“, na 
póloch stlapčenej, sferoidálnej či geoidálnej, okrúhlastej, gu- 
ľastej našej, m atky-zeme, roditelky nášho života. Môžeme 
pozorovať, prehliadať ako je, a z čoho je vybudovaná, tedy jej 
sloh, jej výbudúnok, jej tektoniku, jej tektonickú cieľupri- 
meranosť, priestorov šetrnosť, jej prirodzenú kostrovitosť, krásu 
a plnosť.

Prvá kôra našej zeme, či tak zvaná lithosféra, pozostáva 
prevážne z dvojakých h o rn ín : primérnych**, či prvotínnych

* Bývalý profesor geológie na peštianskej univerzite.
** Kriváňska žula (Liptov).
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a sekundárnych*, či druhotinných. Ku týmto sa drúži priechodný 
tvar hornín, ktoré dlhovekou prem enou buď z prvých alebo 
z druhých povstaly, sú pretvorené a sú z čiastky sedimentálne, 
z čiastky eruptívne horniny, kryšta lickým i bridlicami** m eno
vané.

Primárne horniny sú pôvodné horniny, sú tie útvary, ktoré zo 
žhavého magmatu ztuhly; sekundárne horniny, ale sa už z drve- 
niska pôvodných či prvotínnych hornín utvorily a preto me
nujú sa aj drveničnými či klastickým i horninami. Eróziou či 
vymálaním utvorené drvenisko, či skalná drť, býva denudáciou 
(obnažovaním) odplavená a na príhodnom mieste sedim entovaná 
(usadená) a preto takto povstalé tvorby menujeme aj usadlinami 
či sedimentami, ktoré podľa povahy môžu byť sypké  (piesok) 
a pevné  (pieskovec).

A) T ek ton ik a  sed im en tá ln ych  hornín .
Sedimentálne či usadené horniny sú pôvodu : mechanického 

(pieskovec), chemického (rôzne soli) a eolického (spraš). Tieto 
spomenuté horniny, keďže prichodia vo vrsvách, aj zvrstvenými 
horninami menujeme.

I. V rstvy vod orovn e u ložen é.
Keď pozorujeme rieky, jazerá, morá, zbadáme, že na ich 

dne rôznej podoby, neustále sa usadzuje veľmi jem ná vrstvička 
klastikumu (drveniska), bahna, jemnejší i hrubší piesok, jem nejší 
i hrubší štrk, ba pri brehoch mora i väčšie kusy skál. Rie
čisko rieky vykazuje tiež materiál rôznej veľkosti. Najväčšie 
úlomky vidíme na dne bystrín, menšie po riekach, hadiacich sa 
na výšinných rovinách a najdrobnejšiu drť pri morskom pobreží 
pri riečnych vtokoch, ústiach, pri rozhrdlených deltách. Do 
morského sypkého bahna, ktorého súčiastky môžu byť nielen 
teluristického (zemského), ale i kosmického  (všehomírového) pô
vodu, neustále padajú — tak ako na naše zimné polia ľahký 
páper, snehové vrstvy, tvoriaceho snehu — z planktónu  či 
povrchu mora a z nektonu  či stredu mora sa odlúčivšie po- 
dochlé zvieratá a morské rastliny (algy a iné). Zamúľajú sa 
i pri pobreží žijúce morské a brakické či poloslanovodné orga

* Podkriváňske štrky, pieskovce a vápence.
** Na pr. svory a fyllity pri Brezne.
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nizmy a na ne i pomedzi ne sa ukladajú minerogénne 
(neustrojného pôvodu) čiastočky hornín, doplavené riekami 
a roztrúsené prúdami mora, taktiež dalej od pobrežia sa usadzuje, 
z obdaleč zo všehomíra padnutý, kosmický a sopkovými vý
buchmi povstalý sopečný a či telurický prach. Zo sypkého, 
mäkkého bahna sa utvori časom i mohutným, teplotu budi- 
vým tlakom, pevná, tvrdá skala či hornina a z tých ukrytých, 
zamúľaných, zasypaných, povedali by sme pochovaných orga
nizmov (rastlín a zvierat), skam eneliny , ktoré pri určovaní veku 
hornín hrajú významný a hlavný zástoj. Jemná, stredná i hrubá 
skalná drť, vodou deformovaná, pretvorená, ogulatená: piesok 
a bahno; miestami i v mohutnom rozsahu, tiaže zeme zodpo
vedne, horizontálne, lupeň za lupienkom, pokrov za pokrovom 
sa usadzuje a tak  postupne tvorí rôznej hrúbky i rôznej jakosti 
vrstvy. Inými slovami, klastické horniny sa usadzujú v menšie- 
väčšie platne, dosky, lavice, ktoré posledné sú už mnoho ráz 
rozsiahleho i rozmanitého objemu a tiež aj obvodu, rôznej 
hrúbky či „mohutnosti“, a takto usadené pôvodne horizontálne 
uložené úlomkové horniny voláme vrstvami.

Rozoznávame vrstvy v mori usadené, morské či marinne, 
v jazere usadené, jazerné či lakustické, v rieke alebo pozdĺž 
rieky a pri rieke usadené, riečne či fluviálne*. Brakická či polo- 
slaná voda povstáva pri ústi riek, pri deltách, tam, kde sa 
sladká voda so slanou vodou mieša, ich fauna a flóra je pri
m erane brakická a tu  usadené vrstvy sa tiež brakickými, či 
poloslanými vrstvami menujú. Ked sa vrstva usadí pri brehu 
kontinentov, je litorálna či pobrežná, keď v šírom mori, je šíro- 
morská, oceánna.**

Na púšťach tvorí m ohutný vietor, zveličený vo víchrice 
a orkány veterné, ovzdušné či eolické vrstvy. Vrstvy srazeného 
vápenca či vápencového túfu (travertíny), tiež aragonitu, opálu 
či kremičitej kyseliny, kremeňa  a vrstvy rôznych solí, povstaly 
pochodom chemickým a spôsobom srazeninovým a odtiaľ sa aj 
srazeným i vrstvami menujú.

Pri zafadovení zeme, tvorila práca fadu takzvané vrstvy 
glaciálrie, či živlami ľadovej periódy povstalé. Glaciálne, či

* Na mikulášskej rovine pri Váhu sú vrstvy fluviálne, lebo ich usadil
Váh.

** Vrstvy eocénneho vápenca a konglomerátu na Rohačke (Lipt. Sv. 
Mikuláš), sú marínneho pôvodu; z toho súdime, že Liptov bol v eocéne zá- 
levom  na východ sa pokračujúceho mora, ktorého morské zvieratá v rohač- 
kových vrstvách skamenely (skameneliny).
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ľadovcové vrstvy, sa nielen na úpätí Centrálnych Tatier vo 
Spiši, ale aj na úpätí Lipt. Hôl a na úpätí Nižných Tatier v Lip
tove rozprestierajú.

Rozoznávame aj sladkovodné vrstvy, utvorivšie sa v slad
kovodných jazerách a povstalé i sladkovodnými prameňami 
a riekami.

Každá usadená vrstva sa viac-menej vodorovne či hori
zontálne usadí, prispôsobniac umiestnenie svojich čiastočiek ku 
gravitačnej sile zeme. Ked vrstvy sú naddvihnuté, stojivé, pre
kotené alebo povráskované, sú porúchané.

V prismatickom vrstvovom úseku, krátko čiarkovaná vrstva tvorí nadloženie, 
dlhočiarkovaná podloženie, v strede ležiacej bodkovanej vrstvy. Horizontálna

poloha vrstiev.

Je  tu prim érna poloha vrstiev v sekundárnu polohu pre
menená. Ako do flašky  naliata voda, nemá vlastnej podoby, 
len príjme podobu ju ohraničujúcej flaše, tak  aj vrstvy morské, 
jazerné alebo riečne, pram enné, vzdušné, prevezmú podobu ich 
ohraničujúcich brehov, paniev, kotlín, jám a dier, usadzujú sa ale 
vždy tak, ako to gravitačný zákon zeme požaduje, vodorovne.

Predstavm e si jedno „morské oko“ v našich štihlých bral
natých Tatrách, na príklad „Štrbské pleso“. V ňom žijú živočíchy 
i rastliny. V jaseni, ked je ešte nie zamrznuté, napadajú ľahké 
kryštálky páperového snehu, ktoré v teplejšej vode sa hned 
roztopia. Predstavm e si, že by to neboly kryštálky snehu, ale 
minerogénny (skalný) prach, ktorý by neustále vo veľkom 
množstve padal na dno nerovného, skalnatého jazera, tak časom 
by sa na dne jeho usadila vrstva podoby takej, akej je jazero, 
poťažne dno a brehy, okraj jazera a v ňom súčasne by bol aj 
hrobitov tých rastlín a zvierat, ktoré po vyhasnutí ich života 
prúd vody zavial a usadil na dno do múlu. Takto si predsta
víme podobu vrstiev a keby sme takúto vrstvu von vybrali 
z jazera, zrejmé, že by jej tvar sa asi podobal na tablici roz
vaľkanému cestu.
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Prekotené vrstvy, pričom spodná čiarko-bodkovaná vrstva ohybom prichádza 
na povrch. Poruchy vrstiev.

Na vrstve* rozoznávanie jej spodnú  a vrchnú  plochu i obvod 
či okraj vrstvy. Spodná plocha môže byť dvojaká: usadená na 
nerovný spodok jazerného dna, alebo na rovný, už niekoľkými 
vrstvam i vyplnený priestor dna. Spodná i vrchná plocha môže 
byť hladká, alebo rôznou a mnoho ráz i záhadnou hieroglyfickou 
(hieroglyfy flyšu) plastikou posiata. Záhadné reliefy, tvary 
vrchnej i spodnej plochy vrstvy, voláme hieroglyfami, tieto môžu 
byť dľa podoby pozitívne a negatívne. Hieroglyfy sú menovite 
na našom hájskom (okolie Lipt. Sv. Mikuláša, Hájový výmol) 
a v karpatskom  pieskovci hojne obsažené. Hieroglyfy môžu byť 
m inerogénneho (nerastového), zoogénneho (živočíšného) a fyto- 
génneho (rastlinného) pôvodu. Pobrežná vrstva piesku, alebo 
múlu, je mnoho ráz vlnkami vody rýhovaná, zčerená, alebo 
kvapkami dažda (skam enelé počasie) i malými rybyčkam i vy- 
jam kovaná. Niekedy ukazuje spomenutá plocha schnúce irhlinky 
či zčrepnatelosť, čo prítomne, menovite na hlinačkách, na hli- 
natých pôdach po vyschnutí mláky pozorujem e; tiež aj keď 
po prudkom daždi na hlinačku zasvieti horúce a pálčivé slnko 
života bujného leta.

Po tvoriacej sa prímorskej, pobrežnej vrstve mnoho ráz 
i zvieratá, rôzne plazy behaly a tak ich stopy nôh sa pood- 
tískaly a zachovalý až po dnes na horninách (skalách), z piesku 
a z múlu sa utvorivších.

Zachová sa takýto odtisk nohy tým spôsobom, že na stupaj

* V kameňolomoch na Velínku (Podtúreň) pozorujeme hrubšie vrstvy, 
na „Skladanej skale“ pri Hrbôltovej tenšie vrstvy.
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usadí sa jem ná vrstvička múlu a zakryjúc i zachovajúc v podobe 
skameneliny, dávnych časov utvorené organogénne (ústrojnostné) 
šlapaje. Niektoré hieroglyfy sa podobajú algám (rasám) a sú 
rozvetvenej, mechúrkovitej podoby (Halimeda Saportae Fuchs), 
iné zas sa podobajú živočíchom a sú červov napodobňujúce 
útvary (stopy Nemertilinít). V našom hájskom, magurskom pieskovci 
v okolí Lipt. Sv. Mikuláša vo Výmole Hájovom sa nachodia 
hieroglyfy najrôznejšej podoby, ako: cigarovej, jamkovej, čiar
kovanej, konárkatej, brázdovitej, perovitej, kyjakovitej, hrčo
vitej, hlístovitej, vlnkatej atcľ.

Vrstva piesku, hliny, múlu sa utvorovala v čase, behom 
času hrubla a tak tedy jej výtvar či povstanie zodpovedá 
istému uplynutém u dlhšiemu alebo kratšiem u času. Keď po
známe rýchlosť vrstvu tvorebnej sily (a tá je všade iná), možno 
vyrátať, pravda len približne, i čas, v ktorom sa vrstva utvorila. 
Geologické živly nepracujú rýchle, pracujú pom aly, ale stále. 
Nás (číselný) presný súhrn času v geologii menej zaujíma, lebo 
geologia (zemeveda) nepočituje s rokami tak, ako história (de
jepis) národov, tá len odhaduje i menuje a všeobecne určuje 
ako: mladé, mladšie, najmladšie, staré, staršie, najstaršie vrstvy 
a to jej úplne v jej ďalekosiahlych, významných a hádavých 
výkonoch postačí. Keby sme chceli o presnejšom  čase geologic
kých tvorieb hovoriť, tak by sme sa v ozrutnom labyrinte mi
liónov rokov úplne zamotali a predsa z toho nič praktického 
a užitočného nevyviedli.

Skameneliny (petrefakty, fosilie) sú nie v každej vrstve 
a nie na každom mieste vrstvy rovnako obsažené; v jednej 
vrstve ich nachodíme viac, ba aj primnoho, v inej menej, ba 
aj úplne žiadne. Prvé sú vrstvy skamenelinné* (trefaktonosné), 
druhé sú jalové či bezskamenelinné. Petrefaktonosncsti vrstiev 
príčinou sú rôzne pomery na tom mieste panovavšie, kde sa 
patričná vrstva utvorila. Obyčajne v slieňovitých (vápenec a 
hlina) vrstvách nachodíme pekné a dobre udržané skameneliny, 
tiež aj v hlinách a v hlinatých lupkách a meňovite na vrchnej 
ploche vrstvy mnohých sedimentov (usadlín), čo si tým vy
svetľujeme, že každá vrstva označuje istý uplynutý, ale v malom 
aj zaklúčený jednotný a celkove charakteristický čas, behom 
ktorého sa prípadne ku koncu času okolnosti niečo zmenily a

* Bohaté nálezisko skamenelín druhohoria je Ružiakov Závoz pri Hy- ' 
biach, kde sa nachodia terebratule, charakterizujúce „rhät“ (vrchný trias).



7

to zapríčinilo väčšiu úmrtnosť nad vrstvou žijúcich organizmov 
či zvierat a či rastlín.

Niekedy nachodíme pod spodnou plochou vrstvy aj vistevné  
špáry, ktoré behom času, menovite pri starších vrstvách a tak 
i horninách, môžu byť aj rúdami* vyplnené.

Keď sa v oblačnú a daždivú jaseň potoky a rieky roz
vodnia a kalnú vodu ženú, prevážne erodujú svoje obvyklé 
korytá, hĺbia a rozširujú ich. Prúdy rozvodnených potokov hučia 
a divo sa rútia nadol a ženú pred sebou a za sebou nielen 
jem ný bahnitý a pieskovitý hrubší m ateriál skál, ale i päsťo- 
vitej velikosti okruhliaky sa v ňom pohybujú a perú o balva
novité väčšie kusy hornín, aby podobne zaguľately a dolu roz
jareným  potokom sa gúfaly a prešinovaly. Ale akonáhle prúd 
potoka i rieky ochabne, sa zmenší a utíši, hneď započína potok 
či rieka usadzovať, utvoria sa stuhovité vrstvy bahna, piesku 
a drobného, strednej veľkosti i hrubého štrku. Jestli z takejto 
mútnej vody do pohára načreme a necháme ju postáť, pozoru
jeme, že po istom čase, ale najprv sa nám usadí vrstva hrubšieho 
a tak i ťažšieho materiálu, vrstva okruhliačkov, na túto vrstva 
hrubšieho piesku, na ktorom zas vrstvu jemnejšieho piesku sa 
usadzovať vidíme. Na samý ostatok sa usadí najľahší a najjem 
nejší m ateriál: vrstva múlu, či bahna. Spomenuté usadzovanie 
je cele účeľu prim erané a príťažlivej sile zeme zodpovedné. 
Takto sa to deje v mohutnej prírode nespozorovane i vo veľkom 
a rozsiahlom rozmere. Nádherná príroda je v podobných zjavoch 
nevyčerpateľná! Tvorí alebo ničí, usadzuje alebo vymála, ob
nažuje, ale ani na okamih neodpočíva, stále na prem ene foriem 
pracuje.

Pri morskom pobreží blízko brehu sa utvorujú slepence 
(konglomeráty) zo štrku, ďalej pieskovce z piesku, ešte ďalej 
hliny z múlu, tu práve tak, ako aj pri jazerách a riekach.

V prúde sa usadzujú, ochabnutím jeho sily, väčšie-menšie 
okruhliaky, niekedy v takom množstve, že si zahatajú cestu 
a prúd sa musí vyhnúť a iný smer naraziť. V zátiší prúdu, ako 
to i na konkávnych (poddutých) brehoch pozorujeme, usadzuje 
sa piesok a bahno, z ktorého behom dlhého času vo vňútri 
zeme pod značným tlakom vrstiev utvori sa z múlu a bahna 
hlina a z piesku pieskovec, z okruhliakov slepenec. Lenže vrstvy 
potočné a riečne sú stuhovitého tvaru, ako i sama rieka je

* Viď rúdy Liptova v k n ih e: „Prírodné bohatstvo Liptova“ od prof. 
J. Volku-Starohorského.
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stuhovitá, vrstvy jazerné, zálevné a morské majú iný, viac 
pokrovný tvar, ako i sama plocha či hladina jazernej, zálevnej 
a morskej vody je pokrovná, od riečneho tvaru  rozhodne i zreteľne 
sa líšiaca.

Rieky svojimi deltami, naplaveninami zasypávajú zálevy 
mora, pobrežie postrkujú vpred a tak vyvolávajú medzi morom 
a pevninou neustály, vytrvalý boj, k torý  tvorí prem eny pri 
plochatých brehoch v prospech súše, pri strmom pobreží 
v prospech mora. Rieky naplavujú súšny materiál do mora a 
utvorujú v mori súšne či terigénne, aj pobrežnými či litorái- 
nymi pomenované náplavy a morské usadliny.

Naklonené vrstvy v profile a v čelnom poMade. Súvrstie narušené, ale ne- 
ohybnuté a nepresunuté.

Vrstva na vrstve usadená tvorí viac vrstiev dovedna, tak  
zvané súvrstie,* v ktorom, jestli sú (ohybom, presunom) nenaru
šené, spodná je najstaršia, prostredná m ladšia a vrchná najmladšia. 
Každej vrstvy hrúbka zodpovedá istému uplynutém u geologickému 
času, ktorý počas tvorenia sa patričnej vrstvy jestvoval. Ná
padné zakončenie vrstvy zodpovedá miestnej prem ene prírod
ných živlov. Prem ene alebo aspoň za istý čas zahatenie pre
došlej tvorby a práce.

Doba vrstiev či vek vrstiev, sa neurčuje podstatne, for
málne a či petrografický (dfa hornín), ale prevážne a hlavne 
dfa v nich obsažených phytogénnych (rastlinného pôvodu) a 
zoogénnych (zvieratského pôvodu), so skalnatených organizmov 
<ústrojencov), či skamenelín (petrefaktov, fosílií). Zo skamenelín 
sa dozvedáme, ako vyzeraly predošle zaniklé svety, ich zverina 
(fauna) a kvetena (flóra), ich podnebie (klíma) a pomer súši

* Odhaf vrstiev, pri Hrádku (Liptov) pod cmiterom, pri ceste a na 
pravom brehu rieky Belej ukazuje súvrstie tak zvaného „hrádockého útvaru“ 
(luneé a šipky).
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k moru. To, čo my teraz vidíme a čítame sťa litery, zo ska
menelín a vrstiev, to už bolo a prítomnosť bude v budúcnosti 
zase len minulosťou.

Tú vrstvu, ktorá nad skúmanou vrstvou leží, voláme nad
ložím *, čo pod ňou leží menujeme, podložím. Nadložné a pod
ložné vrstvy majú veľký význam v baníctve a sú ukazovateľ- 
kami ložísk. Nielen podoba, ale i hrúbka vrstvy môže byť rôzna. 
Sú vrsty len pár mm-ov hrubé a sú i vyše 100 m. mohutné. 
Hrúbku vrstiev menujeme mohutnosťou vrstvy. Rozoznávame 
ešte aj šírku  a dĺžku  vrstvy. Riečne či fluviálné vrstvy majú 
prevažne veľkú dĺžkú a malú šírkú. — Okraj vrstiev dľa 
tvaru brehu može byt i vrúbkovaný a zúbkovaný, i celokrajný. 
Vrstva je mnohoráz nie práve v prostriedku najhrubšia, ač 
i tento prípad je m ožný; ku príkladu riečne vrstvy pri deltách 
(ústi), sú väčšej mohutnosti hned pri pobreží, kdežto čím ďalej 
ich do mora sledujeme, sú tenšie, až konečne sa úplne vykli- 
ňujú a zmiznú. Niekedy sa pri svojich okrajoch vrstvy vy- 
kliňujú, ale sú prípady, kde sa zase hrúbia, čo povieme, že sa 
nasadzujú. Sme v odhale vrstiev alebo v kameňolome a vidíme, 
že s dola na hor utvorené vrstvy sa vykliňujú, aby na druhom 
boku lomu sa zase nasadzovaly, to menujeme striedavým vy- 
kliňovanim. Striedavé vykliňovanie poukazuje na striedavú 
lokálnu (miestnu) oscilláciu (výšenie a níženie sa) dvoch sú- 
sedných zálevov.

Keď sa vrstva na oboch koncoch v menšom priestore a 
tupo vykliní, voláme ju čočkou. Pri prehliadke vrstvovej štruk
túry  pozorujeme, že zrnká v nej obsažené sú vo vodorovnej 
ploche um iestnené a spomenuté plochy i hore i dolu sú paralel
ného (rovnobežného) ťahu. Takýto odhaľ vrstiev nám pravú 
vrstevnatosť  ukazuje. Keď ale túto pravú vrstevnatosť, okrem 
gravitačnej sily zeme a tiaže vrstiev, ešte aj iná boková sila 
popadne a na vrstvy štrukturotvorne a pretvorne pôsobí, tak 
menujeme takéto vrstvy nepravidelne zvrstveným i. Zaujímavý 
sloh vrstiev nám ukazujú riečne toky alebo delty. Tu jeden 
pruh vrstvy nad druhý krížovite sa ukladá a takýto sloh delto- 
vých hornín, pozostávajúcich zo štrku alebo piesku a múlu, 
krížovým  slohom  menujeme.

Ako na ľudskom tele vidíme kožou zaobalovať tvrdšie- 
mäkšie časti tela, podobne pokožku pri rastlinách, tak práve

* Kvačianskeho i^a^ého uhlia nadložie a podložie sú hlinato-piesko- 
vité lupky.
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aj tu v ríši podzemných ťažkých hornín rozoznávame rýdzu 
„materskú horninu“ a nad ňou sa rozprestierajúcu, ju chrániacu 
a šatiacu, zvetraním povstalú, zelenú, oku ľahodiacu, rastlin 
kami oživenú ornicu, ktorá pozostáva z odpadkov hornín a 
z odpadkov rastlín a zvierat, zmiešajúc sa v jeden celok, tvori 
pokožku, kožu, pestrú kôru našej lithosféry, ba tvori utešenú 
zeleň, šatstvo na nahom, žulovom, rúlovom, vápencovom, 
pieskovcovom atď. tele našej objemnej súše. Toto šatstvo, táto 
pokožka či ornica, pôda, alebo i húmusovou vrstvou m enovaný 
ú tvar sa miestami soderie, pokyprí a odstraňuje a hornina sa 
odhalí (odhaľ), alebo sám človek pre lámanie skál ju  odstráni 
(kameňolom). Bystré ručaje, menovite keď sa hory vyrúbu 
a nové nesadia, pôdu vršísk vodopádne prítoky, jarky  a ja r 
čeky odnesú, aby ju  inde na príhodnejšom mieste zase usadily, 
tak obnažujú sa skaly a mizne krásna zeleň hôr. Odhaly ale 
sú veľmi poučné pre geologov menovite vtedy, keď znázorňujú 
prierezy, profily hornín. Čo menovite v potočisti bystrín  pozo
rujeme. Tedy nielen kameňolomy, nielen zmytá pôda, nielen 
tehliarne, ale aj výmole bystrín, vyvrátené pne stromov, ba 
i krtiská odhaľujú horniny.

Potokom prerezané a vňútornou silou zeme nadvihnuté 
vrstvy prichodia pri spomenutých odhaľoch „na svetlo“. Tá časť 
vrstvy, ktorá vo výmole hrúbku či mohutnosť vrstvy znázorňuje 
a vyčnieva „na svetlo“, voláme hlavicou vrstvy.

Keď sú vrstvy vodorovne uložené a cez ne sa tiahne vý- 
mol, hovoríme, že sú hlavice vrstiev vodorovnej polohy, pri šik
mých vrstvách, hlavice vrstiev šikm ej polohy  a pri kolmo po
stavených vrstvách, hlavice kolm ej a pri prekotených (na 140° 
nahnutých) vrstvách, hlavice prekotenej polohy*  Nie len erózia 
či obnažovanie a vodové výmoly prepilujú vrstvy, aby nám 
ich hlavice poukazovaly, ale môžu to isté robiť i pukliny, za
príčinené rôznym popudom už či endogénnym (vňútorným) 
vyvreleninovým, či exogénnym (zovňútorným), inzoláciou (sá
laním) tepla.

V Lúčianskej doline, vyše Lúček (v Liptove), sa bystrá 
Ráztočianka šumivé a hučive ponáhľa dolu utešenou sihlinnou 
dolinou, popri príjemnej bielej horskej ceste, cez šikmo posta
vené hlavice vápencových, dolomitových a slienitých vrstiev, aby 
pri lúčianskej pukline, z ktorej 26° R teplé železnaté a liečivé

* Šikmej polohy vrstvy pozorujeme na Itá/meke (Lipt. Sv. Mikuláš),, 
prekotenej polohy na Poľudnici (1550).
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pramene vyvierajú, pribrala ich teplú vodu, obsahujúcu prevážne 
vápno a železo a tvorila vodopádovité (kaskadovité) vápencové 
túfa, celou Lúčianskou dolinou popri Mädočanoch až do Teplej, 
ktoré západne pri Lúčanke pod teplianskym „Kaštielom“ vyčnieva-

Hranica vrstiev je viac-menej vždy priechodného rázu. 
Na príklad vrstvy pieskovca mnoho ráz nenápadne prechodia 
do vrstiev slepenca alebo brekčie (ostrohranný slepenec).

Nielen mechanickým (drtivým), lež aj chemickým (lu- 
čebným) procesom (výkonom) sa tvoria vrstvy. Keď niektoré 
vrstvy zamieňave prechodia do druhých, až konečne zmiznú, 
to menujeme striedením sa dvoch vrstiev či dvoch hornín.

Poloha vrstiev môže byť dvojaká: vodorovná a porúchaná- 
S vodorovnou polohou vrstiev sme sa už zaoberali, teraz vicfme, 
ako vyzerajú vrstvy porúchanej polohy.

Porúchaná poloha vrstiev je prevažne zapríčinená tangen- 
cionalizmom (bokovým rozfahom vrstiev), ktorý je vyvolaný 
starnutím  a tak aj sťahovaním, smršťovaním, vráskovaním, po
lámaním a shluknutím  kôry našej zeme.*

Naša zem, dľa Kant-Laplace-ovej theorie, bola súčiastkou 
nášho horúceho slnka. Slnce sa okolo svojej osy pohybovalo 
a týmto krútivým  pohybom ešte málo sústrednené (koncentro
vané) a zhustnuté hmoty na póloch značne ztľapčilo, na rov
níku (ekvatore) ale vypučilo, vydmulo. Následkom toho na 
rovníku nahrom adená masa (hmota) sa časom odtrhla, guľaté 
skoncentrovala a utvorila novonarodený svet, našu zem, vy
hodiac ju  do všehomíra, ale ku blízkosti slnka, aby sa okolo 
neho krútila, tvoriac s ním spolu i s inými svojimi sestrami, 
bludicami slnečnú sústavu. Takto povstaly všetky planéty 
(bludice) našej slnečnej systémy, ba ešte i tých planét p lanéty : 
mesiace (satelity, luny). Takto povstala aj naša hybká a po
hyblivá zem, aby započala novú púť novým životom — tak 
ako človek po svojom narodení, — a aby sa vy víňala, dosiahla 
vrchol svojho vývinu a potom rozpadnúc sa, inú púť v smrtnom 
akte či premene zase započala. I  hm oty večne žijú, ale len 
v premenách.

Hviezdou bola naša zem, medzi ostatnými hviezdami, lenže 
súc menšia, ako slnko, rýchlejšie stydla. Vo svojom žhavom 
stave zo seba vylúčila mesiac, ktorý, keďže je ešte menší, je  
od našej zeme vychladlejší.

* Zodvih Tatier a vloženie ich do vrások, tvoriacich vysoké horstvá, 
je výsledkom tangencionalizmu (smršťovaním kôry zeme).
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Prv ale, než by sa bola kôra na zemežhavom, horúcom, 
ba až prehriatym i hmotami preplnenom povrchu utvorila, zem 
svietila svetlom takým, ako všetky mladé svety, mladé hviezdy 
veľkého všehomíra. Najprv bielobeláskauou barvou, ako teraz 
Sirius, neskôr žltou, ako teraz A rkturus a potom prešla do 
tretieho vývojového štádia a svietila svetlom červeným , ako 
prítomná Beteigeuze a to bol už aj koniec jej slnkovej slávy. 
Žatým nasledoval priechodný stav, vek umierajúceho zeme- 
slnka či počiatok tmavo-planetárneho života. Bolo to štádium 
priem enlivej hviezdy, ako prítomne pri „y“ v Cassiopei.

Priemenlivé hviezdy už obsahujú na svojom stále a stále 
chladnúcom a sa meniacom povrchu značné hviezdne, tmavé 
fľaky. Sú to zárodky rodiacej, utvorujúcej sa pevnej, tmavej 
kôry. Tieto fľaky sa vždy zväčšujú, len občasne ich žhavá, 
vňútorná hmota zalieva a pri každom takomto zaliatí, hviezda 
už zatem nená, zase započína svietiť a to sa opakuje po veky 
a veky, až úplne vyhasne.

Potom nasleduje doba tmavej kôry  a hviezda prestane 
svietiť, len „vulkanické ventilátory** pevnej kôry dajú tušiť, 
že vňútrozeme ešte nevychladlo, len povrch je ztuhnutý a stu
dený. Až i vnútro vychladne, hviezda sa rozpadne a z čiastky 
v podobe trosiek rozmnožuje hmotu iných nebeských telies, 
z čiastky trosky vyžitej zeme sú vyvolané zase k novému 
životu a celá hra prírody sa opakuje. Áno, ľudia povstávajú a 
ľudia hynú, vrchy povstávajú a vrchy hynú, morá povstávajú 
a morá hynú, svety povstávajú a svety hynú. (Biologický cyklus.)

Keď naša zem už pevnú kôru obsahovala, ani potom ne- 
postála vo svojich premenách, ale keďže vnútro zeme sa vždy 
viac a viac sťahovalo, — tak ako to vidíme na horúcu bľachu 
položenom a príčinou horúčosti pomrštenom, povráskovanom 
jabĺčku, alebo na starej, vráskami, záhybami posiatej tváry 
človeka, — kôra klesala na menší objem zaujatého vňútra, lež 
aby tento menší priestor veľká kôra zaujať mohla, skrčila, po
lámala sa, miestami sa poprehybovala, do mohutných vysokých 
vráskov sopjala, inde zase celé tabule vrstiev vpadly a iné sa 
vytisly. Polámaním, vráskovaním, presunutím , smrštením, po
padaním a vysunutím  vrstiev sa vrstvy porúchaly, z pôvodného

* Mohutným a všeobecne známym ventilátorom zeme je v Európe prí
tom ne Vesuv a sopka Etna i Stromboli. V Paleozoikume chrlily melafy-
rovú lávu i sopky v Liptove (Malužiná, Čierny Váh).
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m iesta vytisly, sa dislokovaly*  Naša zem sa neustále sťahuje 
a týmto výkonom, ktorý je stály, ale pomalý, sa zmenšuje, 
zhusťuje, vráskuje, stále starne, i ona vysála svoje zakryté 
teplo do studeného, ba mrazivého všehomíra a tak ku stálej a 
novej premene pracuje. Vráskovanie kôry zeme má následky 
dislokatívne, poruchovité.

Rozoznávame nasledujúce poruchy vrstiev:
1. Zodvih vrstiev.
2. Vráskovanie vrstiev.
3. Priehyb či flexúra vrstiev.
4. Smrsk vrstiev.
5. Presun vrstiev.

II. V rstvy  porúchané.

1. Zodvih vrstiev .
Keď vodu vlejeme do nádoby, povrch vody či plocha, hla

dina vody prevezme horizontálnu polohu i v tom prípade, jestli 
nádobu z prava alebo z ťava zodvihujeme. Predstavme si veľkú 
nádobu miskovitého tvaru a máme pred sebou jazerá a morá. 
Tú istú polohu ako voda, snažia sa i z pevných čiastok pozo
stávajúce, ale rozdrvené telesá či vrstvy zeme zaujať. Do tej 
istej nádoby, kde prv sme vodu vliali, nasypeme piesku a po
zorujeme, že vrstva piesku sa vode podobne horizontálne uloží. 
Tie drobunké zrnká piesku sa práve tak, ako molekuly vody, 
tiaže zeme zodpovedne umiestnia. Keď slepíme spomenutý 
piesok v pevný celok, v pieskovec, čo pridatím nejakého lepidla 
docielime, horizontálna poloha piesočných zrniek sa nezmení a 
namiesto hromady piesku, máme pred sebou v tej istej polohe 
a v tej istej podobe ležiacu pevnú umelú horninu. Takto sa to 
deje i vo veľkom v krásnej a nádhernej, slobodnej prírode.

Keď ale ten pieskovec v spomenutej nádobe z jedneho 
boka stlačíme a stisneme, poláme sa a jednotlivé odlomené 
časti sa mu nadvihnú, niektoré sa pretisnú a budú aj také, čo 
ostanú na svojom predošlom pôvodnom mieste.

Vo veľkej a silnej prírode tiež podobné zjavy pozorujeme. 
I tu vidíme celé skupiny vrstiev nadvihnuté, presunuté, zlo
mené a vpadnuté.

* Eocén Liptova dislokatívne leží na vápenistých vrstvách mesozoika 
(Cmíňova pri Liskovej). Vid „Eocén Liptova“ od J. Volku-Starohorského.
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Nadvihnutá, tedy z pôvodného miesta už vyrušená vrstva, 
sa ku niektorej strane sveta kloní, svažuje, to menujeme sklo
nom  vrstvy. Smer sklonu určíme dosť presne aj slobodným 
okom a bez pomôcok, jestli ale by sme si neboli istí so smerom 
sklonu, tak spusťme po naklonenej ploche vrstvy nejaký gulatý 
predm et (guľku mramorovú, hrach, okruhliačik) a smer, s kto
rým  sa guľka skotúľa, je pravý smer naklonenej vrstvy. Voda, 
naliata na naklonenú vrstvu, tiež si najkratšiu cestu volí a po 
jej sklone sietí. Keď čiaru sklonu  belasou tužkou označíme, tak 
vertikálne (kolmo) položená plocha na plochu sklonu označuje 
nám sm er vrstvy, ktorý tiež dľa strán sveta pomenujeme (vý
chodným, západným, severo-južným atď.).*

Ked je sklon severný, čo označujeme literou S, tak smer 
'vrstvy východozápadný, čo označujeme dvoma literami VZ.

Sklon (c, d) a smer (a, b) vrstiev. Šikmo stojné strany.

Sklon a smer vrstiev pri geologickom kartirovaní označujeme 
rovnou čiarou a na ňu kolmým šípom T ktorý dľa strán sveta 
orientujeme podľa toho, na ktorú stranu sveta sa vrstva kloní, 
tiež ku šípu pripíšeme velikost uholného sklonu v stupňoch 
alebo dľa baníckeho zvyku v hodinách (hóra). Podľa rovnice: 
360° =  24 hod. Smer je vždy vertikálny na sklon vrstiev a 
preto plocha čiary sklonu sa nikdy nekloní na plochu čiary 
smeru, lež s ňou tvorí vždy 90°.

* Sklon a smer je menovite významný okrem tektoniky pri rúdach 
(železné rúdy pod Ďumbierom [Liptov] a pri uhlí [Kvačany, Štrba, Borovô- 
Ráztoka, Ivachnová] .
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Sklon a smer vrstiev môžeme merať i s obačinajným 
kompasom (magnetickou ihlicou), ale meriava sa baníckym  
kompasom, pri ktorom sú i stupne i hodiny uvedené a východ 
je so západom prem enený, čo pri sčítaní hodín má praktický 
význam. Sklon vrstiev meriame v ňom pripevneným  klinome- 
trom  (uhlomerom). Je to ľahko pohyblivá, v stred kompasu na 
klinci zavesená palička, ktorá podľa polohy kompasa, uhly sklonu 
vrstiev na označenej škále ukazuje. Presnejšie banícke merítka 
sú takzvané stratometry  a banícke theodolity, ktoré pri vymeria
vaní šachty a štôlne sú nenahraditeľnými baníckymi pomôckami.

Mladé náplavy pri riekach, utvorujúce riečne alluviálne 
roviny* vidíme zväčša horizontálne uložené. Staršie tvorby 
v pohôrnych dolinách sú nadvihnuté, ba i postavené, prekotené 
a povráskované. Ked vrstvy vodorovne ležia, tak povieme, že 
sú  horizontálne (vodorovné), ked sú len trochu nadvihnuté, po
vieme, že vrstvy majú polohu vstávačnú, ked sú okolo 45° na
klonené, majú polohu šikm ú, keď sú na 90° naklonené, majú 
polohu postavenú, a keď sú vyše 90° preklonené, majú polohu  
prekotenú. Prekotená poloha môže byť na 45° od vertikálnej 
polohy naklonená a vtedy ju  menujeme šikm o prekotenou, 
alebo až ku leživej polohe blízko naklonená a vtedy ju voláme 
prekotenou líhajúcou polohou, kde vrstvy na ISO0 boly po
zdvihnuté a uložené. Prekotené vrstvy majú tú zvláštnosť, že 
jestli sa v nich vŕta, prekvapia nás pod staršími vrstvam i le
žiacimi, mladšími horninami. Čo ovšem nezodpovedá norm ál
nemu ú tvaru  a úkladu vrstiev, ale priekotném u prevratu.

Ked plocha vrstvy na ploche vrstvy úplne, pokrovne leží, 
už či je polohy horizontálnej, či šikmej, či vertikálnej a či pre
kotenej, povieme, že poloha, vzájomné uloženie vrstiev, j e súhlasné 
či konkordantné, v opačnom páde hovoríme o diskordancii, či 
nesúhlasnej polohe vrstiev.

Diskordancie vždy poukazujú na ďalekosiahle väčšie po
ruchy vrstiev, poukazujú, že ich vzájomná prvotiná (primérna) 
poloha, bola silou zeme zmenená a porúchaná.

Keď sklon plochy vrstevného svahu zodpovedá sklonu 
plochy vrstiev, tak aj v tomto prípade hovoríme, že sa vrstvy 
so svahom konkordantné tiahajú. Ked vrstvy so svahom nie 
sú rovnobežné, ale s ním menší-väčší uhol tvoria, tak ležia 
diskordantne na plochu či povrch svahu.

* Pekná alluviálna rovinka je pri Mikuláši (Liptov), medzi Vrútkami 
o Sučanmi (Turiec).
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Skúmanie a presné pozorovanie konkordancie a diskor- 
dancie vrstiev má veľký význam i pri určovaní času vršného 
pohybu, pri určovaní času vrchotvorby.

Pozorujeme, na pr. že niektoré pohorie je značne zvrásko- 
vané a tá povráskovaná časť pozostáva povedzme z kryštalických, 
archaických bridlíc, na ňu sa ukladajú tiež už z primárnej polohy 
vyrušené vrstvy dolomitu, ležiace na archaikume diskordantne a 
pochádzajú z kriedového senonu. Pri podnoží spomenutých do- 
lomitových vrstiev leží už neporušene „neogéna“ miocén, tak je 
jasné, že v „paleogéne“ sa mohlo spomenuté pozorované po
horie utvoriť.

Naše mladé Alpy, Karpaty, Apeniny, Atlas, Siera Neváda, Ba- 
leáry, Pyrenei, Dinárske Alpy a reťazový oblučný Balkán patria 
do vrchosystémy euraziálnej a europejskej sku p in y ; v mladom 
terciéri či v mladom treťohorí, v neogénne povstaly tou istou 
vráskovacou silou zeme, ktorou boly aj zadávna (v silúre) po- 
zdvihnuié a utvorené, dnes už snížené zerodované (vymyté) 
a denudované (obnažené) Kaledónske Alpy v Anglii, Armorické 
(v Karbone) vo Francii a Variskuské v Nemecku a v severnej 
časti našej republiky.

Tento starý paleozoický pohôrny tah vrchov Európy je 
jasným  dôkazom starnutí vrchov. Vrchy povstávajú, vrchy hynú! 
Mladé sa vynorujú do nebotyčnej výšky siahajú, ich kaskado- 
vité strmé doliny za istý čas silne vzdorujú času, no predsa 
vekami i ony sostárnu a menia sa v rovino-pahorkovité, so- 
draté „peneplén,“* aby po nich a hádam i pri nich zas nový 
útvar vrchov, nový život vrchov vypramenil.

Že súvrstvie na súvrství súhlasne leží, to dokazuje tú 
okolnosť, že za usadeným  prvého či spodného súvrstia hneď 
sa započalo usadzovať druhé či vrchné súvetie, bez vsunutia 
horotvorebného času, ktorý je hlavným tvorcom diskordancie.

Súhlasne môžu ležať vrstvy nielen vodorovhé, ale i na
klonené, postavené ba i povráskované a prekotené.

Časová medzera v súhlasnosti vrstiev je vzácna, ale nie 
je nespozorovateľná, lebo pri určovaní veku vrstiev či súvrstiev 
ľahko prídeme na ňu.

Nesúhlasne či diskordantne ležia vtedy vrstvy, keď ani 
sklon ani smer vrstiev nezodpovedá sklonu a smeru na nich 
položených tvorieb. Spodné vrstvy môžu byť postavené alebo

* Česko-Moravská vysočina je taká „sodratá hornatina“, niekedy v pa- 
leozoikume do veľkej výšky siahajúca, dnes nízka zdenudovaná pahorkatina.



P*í 17

šikmo ležiace a na ne sa môžu ukladať vrstvy vodorovné, alebo 
len málo naklonené. Prvých vrstiev sklon tedy nezodpovedá 
druhých vrstiev sklonu a tam sú spomenuté vrstvy nesúhlasne 
uložené.

Diskordantne a dislokačné ležiace vrstvy. Po abrázii spodných vrstiev boly 
uložené vrchné vrstvy, ktorých ale horizontálna poloha podobne bola porúchaná.

Spodné vrstvy sa tiež sprvoti vodorovne usadily, neskôr 
ale boly pozdvihnuté, ku tomuto pozdvihu bolo potrebné uply
nutie istého horotvorného času a len po ukončení toho sa 
usadily kľudné, nenarušené alebo len málo narušené vrstvy 
horné, na spodných ležiace.

Rozoznávame diskordanciu denudačnú a diskordanciu  
erozívnu.

Pri diskordancii denudačnej vidíme, že podklad horizontálne 
leživých vrstiev je sdenudovaný, pri diskordancii erozívnej je  
zase podklad vrstiev serodovaný.

d

Diskordancia denudačnä. Vrstvy v „a“ pozatýmne boly uložené 
k tabličkovite označeným, vápencovým vrstvám.

M úzeu m  s i c v :  m tno m  
uhoyskí wmJ&
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Pozorovanie diskordancie je nielen z horotvorného stano
viska významné*, ale i so stanoviska určenia veku rúdnych 
alebo jalových žíl, hniezd, pňov a ložísk.

h

Diskordancia erozívna. Na vrstvy „b“ sa usadily vrstvy žlebové.

Dľa uvedeného pozorovania daly sa v Alpách ustáliť 
tri horotvorivé momenty, a síce v dobe preddevonskej, pred- 
perm skej a predmiocénovej.

Zaujímavé je pozorovať, ako sa súš mení a zmení na 
more a more zase miestami v súš, v rozsiahlu pevninu a to 
sa deje i teraz pred našimi zrakmi a dialo sa podobne i v za
šlých geologických dobách. Niekedy more väčšiu časť súše zaleje, 
ako nám je to tu  v Európe z kriedy známo. V tejto dobe za
stihlo more celú strednú Európu, Áziu, ba i Severnú a Južnú 
Ameriku, všade usadiac vo veľkom množstve kriedové ma- 
rinné tvorby.

Keď more zaleje pevninu, povieme, že vystúpi z morskej 
panvy a prestúpi na vyčnievajúcu súš a tento výkon mora sa 
menuje prestupom  či transgresiou.

Vyliata voda na súš mnohoráz svoj podklad sabraduje. 
Podkladné vrstvy vtedy tak vyzerajú, ako keby ich more 
v pravom slova smysle odstrihlo. More na odstrihnutú a 
novoutvorenú plošinu nanosí si morské, zväčša diskordantne 
uložené vrstvy. Kedže ale more nesabraduje podklad starších 
vrstiev, ale na ich hrbolnatý povrch usadí morské vrstvy, to 
menujeme ingresiou. Je  to prestup mora na nezmenenom, pô
vodnom, nevyhladenom a neurovnanom podklade.

Prestupy mora nám vysvetľuje „Simrothová pendulačná 
či kývadeľná theoria“** o pohybe zeme. Dľa tejto theorie má 
naša zem okrem rotačných točieň i póly rozkývové, ktoré v rov
níku ležia, jeden pól na Sumatre a druhý v Aequadore (Južná 
Amerika). Spomenuté body či póly spájajúcu čiaru voláme pen-

* Pri odhadnutí času vyvýšenia, nakopenia sa Vysokých Tatier.
' ** Túto theoriu Dr. Pocta vo svojom diele „Geologie“ s úlubou uvádza.
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dulačnou  či rozkývovou osou, ktorej póly sa ale raz na východ, 
raz viac na západ pohybujú a behom času tvoria isté „pohybové 
c y k ly “, ktoré majú ten vplyvný následok, že pohyblivé more 
i tam dôjde, kde by ináče nedošlo. Zalieva i tie kraje, ktoré 
by sa bez rozkývaného mora nikdy pod vodu nedostaly.

Mnohoráz pozorujeme, menovite na sopečných vrchoch, že 
sa  ich vrstvy súhlasne so svahom vrchu na oboch stranách 
rovnako steľú; takéto uloženie vrstiev menujeme periklinálnym  
v  opačnom páde, jestli ku ose vrchu sa klonia, centroklinálnym  
uložením. Rôznorodé vulkanické vrchy majú obyčajne pri úpätí 
periklinálne, pri vrcholci, v krátri, centroklinálne uložené vrstvy.

Tiež môže byť poloha vrstiev medzi sebou konkordantná 
{súhlasná), ale so svahom vrchu diskordantná (nesúhlasná); 
takúto súhlasnú polohu vzájomných podobne naklonených vrstiev 
menujeme izoklinálnou polohou.

2 . V rá sk o v a n íe  v r s tie v .
Poskladajme viac servítkov do krychle, položme ich na 

stôl medzi knihy a potom s boku jednu knihu tiskajme a opačne 
ležiacu tiež na boku postavenú knihu pevne držme, tak servítok 
sa  nám svráskuje.

Podobne sa nám svráskuje i do dvoch rúk chytený a 
jednou  rukou tiskaný kabát, keď väčší jeho objem do menšieho 
priestoru stisneme.

Zem naša neustále chladne, stále sa sťahuje a toto sťaho
vanie má za následok utvorenie sa tangencionálnej sily, k torá 
sa  jav í v okrem lámaní a pohadzovaní, presunovaní vrstiev,, 
i v ich mohutnom zodvihu a svráskovaní.

Normálne vrásky. Vydmeliny tvoria sedlá ís1), výhlbiny tvoria žleby (ž). 
Vzdušné sedlo (s). Kolmé čiary pri s, ž, s1 znamenajú osy sediel a žlebov.

2*
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Každá vráska* pozostáva z poddutej konkávnej a nadutej 
konvexnej časti, či zo sedla a žlebu, vrchu a doliny, antiklíny 
a synklíny. Žleb sa podobá válovcu a sedlo válcu. V žlebe vrstvy 
zapadajú ku žlebnej ose, cez ktorú si domyslíme i žlebnú osnú  
plochu a preto spomenuté krýdla žlebu tvoria synklinálu  (vrstvy 
súklonné). Synklinále označujeme Sx +  S2 +  S3 atd. V sedle 
ale zapadajú vrstvy od sedlovej osy či sedlovej plochy a 
preto tvoria krýdla sedla antiklinálu  (vrstvy protiklonné). 
Antiklinále označujeme Aj +  A2 +  A3 atd. V ústrednom  pohorí 
Vysokých Tatier rozoznáva V. Uhlig štyri syn- a štyri antikli- 
nale.** Plocha, ktorá cez najužšiu čiaru žlebu sa tiaha, voláme 
žlebovou osnou plochou, práve tak pri sedle najvyššiu, pozdĺž 
sedla sa tiahajúcu čiaru menujeme sedlovou osou a cez ňu pre
loženú plochu sedlovou osnou plochou. Medzi sedlom a žlebom 
sa tiahajúce vrstvy sedlo-žlebové voláme stredným  krýdlom , 
pri ktorom rozoznávame sostupujúcu časť a vystupujúcu časť 
krýdla. Polovinové krýdla žlebu a sedla menujeme bočným i 
krýdlami, ktoré môžu byť bočné krýdla žlebu a pri sedle po
dobne, bočné krýdla sedla. Stredným krýdlom pozdĺž vrásky 
ťahaná čiara menuje sa osou stredného krýdla. Čiara, spojujúca 
počiatočný bod so zakončujúcim bodom vrásky, znázorňuje 
vráskový priemer. Čiara, spojujúca najhlbšiu časť žlebu, a kolmo 
ležiaca na priem er vrásky a vpadajúca do žlebovej osy, pred
stavuje hlbny priem er žlebu  a pri sedle výškový priem er sedla.

Mnohoráz pozorujeme, že stredné krýdlo sa vráskovaním  
a mohutným tlakom ztenší a vytiahne, čo pri opätovnom roz
tiahnutí môže mať za následok i lom vrásky, opatrený horným 
a dolným povlakom. (Vid obraz: Presun vrstiev.)

Najnižší bod žlebu vrásky je vráskový nadir a najvyšší 
bod sedla vráskový zenit. Čiara, spojujúca najnižšie body žlebu 
menuje sa hlbinnou čiarou žlebu a pri sedle, poneváč najvyššie 
body sedla spojuje, výškovou čiarou sedla.

Vrásky*** dľa ich formatívnej sily môžu mať rôzny tvar. 
Niekedy sú stľapčené, niekedy rozšírené, inde zas ostré, tu tupé,, 
alebo aj rozvetvené.

* Vrásky v prírode prichodia zväčša s erodované a s denudované, tedy 
znetvorené.

** Nové spracovanie Tatier našimi geológmi povedie k novým, doko
nalejším výsledkom (Dr. Kettner: Nižné Tatry). „Pokrovová theoria“ sa prí
kladne uplatňuje i v  našich Tatrách.

*** V Nižných Tatrách k severu prehnutá a posunutá mohutná vráska 
utvorila vrchy: Poludnicu a Demänovskú Horu (Liptov). Podrobnejšie v texte-
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Dľa najobyčajnejších tvarov delíme vrásky na normálne, 
Ited  sú v sedle odklonné a vrcholečne tupe zaokrúhlené a 
v žlabe súklonné a tiež tupe zaokrúhlené. Ked stoja osy 
polvrásky vertikálne na bazálnu čiaru, sú vtedy normálne 
vrásky vertikálne, kolmé, či postavené. Ked sú normálne vrásky 
okolo 45° naklonené, hovoríme, že sú normálne vrásky šikmé

Izoklinálne či rovnoklonné vrásky šikmo postavené. Osy vrások sú tu 
rovnako naklonené.

a  ked ich osy blízko bazálnej čiary ležia, len niečo sú nadvi
hnuté, zobrazujú nám vrásky vstávajúce a ked ich osy vodo
rovne ležia, tak vtedy sú to normálne vrásky leživé. Vstávajúce

Polámané a presunuté, stisnuté vrstvy. Šupinatá štruktúra. Šupinaté 
izoklinálne vrásky. Rovnako naklonené paralelné čiarko-bodkované 

čiary označujú lomy vrások.



Vejárovité vrásky kolmo postavené so vzdušnými sedlami.

výšky a šírky vrások, môžu byť vrásky nízke, strednej výšky, 
vysoké, úzke, stredne úzke a široké, to isté platí i o normál
nych vráskoch, vejárovitých a kľukatých.

Vejárovité vrásky* povstávajú tým spôsobom, že nižšia 
časť žlebu a vyššia časť sedla sa rozšíri a vyššia časť žlebu a 
nižšia časť sedla sa zúži, pri čom stredné krýdlo vrásky sa 
nachodí v opačnej polohe, než pri normálnej polohe. Vejá
rovité vrásky prichodia v každom väčšom pohorí, tak sa nám 
i v Alpách v ich úplnej vyvinutosti impozantné ukazujú. Osa 
týchto vrások môže tiež ležať horizontálne, vstávave, šikmo, 
vertikálne i prekotene a dľa toho sa i v rá sk y : vejárove leživé, 
vstávavé, šikmé, postavené a prekotené.

*  Takéto vrásky pozorujeme menovite vo Švajčiarskych Alpách.
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a leživé vrásky majú tú  zvláštnosť, že sú vrstvy v nich pre
kotené a tak najstaršie vrstvy sú na vrchu, najmladšie na spodku, 

Red sú vrásky v žlebe a v sedle zaokrúhlené a ich krýdla 
rovnobežne jedno ku druhém u sa tiahajú, takéto vrásky me
nujeme izoklinálnym i vráskami, na ktorých ked sa stredné 
krýdla vyťahajú a ztenčia, polámu a stisnú, povstane tak zvaná 
šupinatá izoklinála. Izoklinálne vrásky, práve tak, ako normálne, 
dťa toho, ako leží osa polovrásky, môžu byť horizontálne či 
leživé, vstávajúce, šikm é a postavené i prekotené, čo  sa týka
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Normálnym vráskam  sa v mnohom podobajú vrásky kľu
katé, s tým rozdielom, že ich sedlo a žleb sa končí nie za
okrúhlene, ako pri prvých, ale ostré, špicaté. Kľukaté vrásky 
môžu byť polohy podobne: leživej, vstávajúcej, šikmej, posta
venej a prekotenej. Stredné krýdla týchto vrások zaujímajú 
ten  istý  smer, čo aj normálne vrásky.

Spomenuté druhy vrások môžu mať krýdla žlebov a sediel 
hladké alebo zcerené, či sekundérnym i vráskam i ozdobené. Po
dobá sa tu morfológia vráskov ku morfológii okraju listov

Kľukaté vrásky, kolmo i šikmo postavené

v botanike. Pílkovaný okraj listu môže byť dvakráť pílkovaný, 
podobne aj vrásky môžu byť dvakráť vráskované. Tieto druho
triedne záhyby vráskov menujeme špeciálnymi záhybami a prvé 
kostrovým i záhybami.

Keď sú špeciálne záhyby na vráskach malé, také vrásky 
sa kučeravými menujú.

Mnohoráz erózia popremýva vrásky a denuduje, poobna- 
žuje ich mnohé časti, tak potom tie vrásky sú neúplné, a v slo
bodnej prírode zväčša s takýmito neúplným i vráskami máme 
dočinenia.

Keď sedlo odnesie voda a utvorí z neho vlnistú rovinnú 
plochu, alebo práve dolinu, v tom páde hovoríme o vzdušnom  
sedle, ktoré dfa antiklinálne ležiacich vrstiev môžeme ľahko 
rekonštruovať. Tak už aj zo spomenutého vysvitá, že nie vždy 
sedlo zodpovedá vrchu a žleb doline, lebo jestvujú aj antikli
nálne doliny  a synklinálne vrchy.

Paleozoická či prvohorná doba našej zeme v mnohom 
podobá sa terciéru či treťohoriu, lebo i v prvej i v druhej me-
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novanej dobe našej zeme endogénna či vnútorná činnosť litho- 
sféry bola čulá. Sopky divo pracovaly. Väčšia teplota, ako dnes, 
panovala, silné otrasy zeme boly na dennom poriadku. Tvorily 
sa mohutné reťaze vrchov, vyčnievajúcich v nebotyčných štítov 
a to tak v paleozoikume ako aj v terciéri. V paleozoikume po- 
vstaly mohutné reťaze prastarej Európy, a síce v silure Kale- 
donské Alpy, ktoré sa od severovýchodu na juhozápad tiahaly 
cez terajšiu Angliu a Škandináviu, tiež Armorické Alpy, ktoré 
prechodily cez francúzsku Bretagne. Variskuské karbónne Alpy 
tiahly sa od Francie počnúc, nemeckým územím až do severnej 
časti našej Československej republiky. Boly to m ohutné vrchy 
s vysokými štítami,* výška ich presahovala terajší Mont Blanc. 
Dnes ale majú už cele iný výzor, sú značne denudované, od
nesené, zarovnané, popukané, polámané a ich ťahy staroby sú 
už nápadné. Ony skrývajú obraz vývoja vrchov. V terciéri 
zase povstaly mladé Alpy a Karpaty a celá tá euráziálna a 
pacifická vráska, rozprestierajúca sa Europou, Áziou a okolo 
Tichého Oceánu, ktorá je teraz lešením pevnín a rozsiahlej 
súše, pri ktorých ale i tektonické lomy a s nimi súvisiaca vulka
nická činnosť má tiež nemalý význam.

Keď m ohutné vrásky Paleozoických Alp boly s denudované 
a odplavené, tvorily len menšie pahorkatiny, ale z tektoniky 
týchto pahorkatín a stredohôr môžeme si rekonštruovať odmytú 
a odnesenú časť horstva, ktorá tvorí takzvané vzdušné horstvo.

Úsek žlebu, geologického zálevu, či panvy. Vrstvy sa klonia ku prostred
nému, osu panvy tvoriacemu, čiarkovanému „jadrovému“ útvaru.

Rozoznávame okrem vzdušných sedlov i vzdušné žteby, a ich 
bokové tvary, vzdušné krýdla, ktoré niekedy tvorily mohutné, 
teraz už len vzdušné horstvá.

* Približne ako dneskajšie mohutné vydmeliny Alp (Švajčiarsko).
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ŽIeb má svoju šírku, dĺžku a hĺbku, keď spomenuté di
menzie sa zmenia, menovite šírka zväčší a k tomu ešte okraje 
rozsiahleho žlebu sa polámu a dno vpadne, pri čom ho aj voda, 
more, zaleje a novými čerstvými náplavami, sedimentami, zaplní, 
u tvorí sa paňva. Morá sú veľké paňve  a ich zálevy panvičky. 
Ale i na súši rozsiahle nížiny, rovinné, alebo málo zvlnené, 
spahorkatené výšiny, jestli ich vrstvy centroklinálne ku ose 
paňve sa klonia, znázorňujú oproti morským, súšne paňve.

Paňva* má tiež svoju šírku, dĺžku a hĺbku. Čiara, cez jej 
najhlbšiu časť vedúca, menuje sa osou panvy. Dno paňvy môže 
byť hĺbky veľmi, stredne alebo menej, vhĺbenej, podľa toho 
rozoznávame dno hlboké, strednej hĺbky a plytké.

Na bokoch a na dne paňvy môžu aj menšie vráskové zá
hyby povstať, sú to vrásky paňve. Záhyby paňvového dna môžu 
byť tiež rôzneho tvaru. Do paňve, ako už spomenuto, okrajové 
vrstvy  zapadajú dostredne či centroklinálne.

Paňva môže byť ináčej podoby veľmi rôznej, môže mat 
tv a r  naokruhlastý, eliptický, podlhoeliptický či pretiahnutý. 
Rozoznávame veľké a malé paňve, práve tak ako i veľké a 
malé zálevy mora. Najmladšie horniny paňvi, ktoré sa jej stredom 
tiahnu, m enujú sa jadrom paňve. Naokruhlastú a lomami po
pukanú paňvu voláme kotlinou, kde okrúžne a radiálne lomy 
a  pukliny vynikajú. Tak ako sedlo môžme pomenovať negatív
nym žlebom, tak aj žleb negatívnym  sedlom, alebo aj paňvu 
negatívnym  chrbtom, lenže dokým pri negatívnom chrbte vrstvy 
centroklinálne zapadajú, pri pozitívnom vale sa normálne či pe- 
riklinálne  ukloňujú.

Na primočiarnych vráskach, ako spomenuto, sa miestami 
alebo i po celej oblasti vrásky v sekundérne záhyby vyvíňajú.

Druhotinné vrásky môžu sa i rozvetvovať a zveličovať, to 
menujeme virgáciou vrásky.

Virgácia** môže ale natoľko do popredia vstúpiť, že mo
hutnosťou svojou predíde a prevýši i pôvodnú vrásku a nad 
ňu narastie, ďaleko napred sa nahne, pokryje a úplne zahalí 
súsedné vrásky. To je pokrovná vráska, pri ktorej rozoznávame 
koreň, či to miesto, odkiaľ vráska posla, sa vytisla a odtrhla, 
driek  je pozdĺžne teleso pokrovnej vrásky a čelo je koncová

* Liptovský zálev môže sa považovať za panvu, ktorú ohraničuje 
archaický Baranec (2184) a triasova Poludnica (1550), na západe vápenistý  
„Žebrat“ (1060).

** „Virgácie“ pozorujeme nielen v pohoriach, ale i v panvách.
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časť vytiahnutej pokrovnej antiklinály. Takýmto prehodením a 
presunutím  pokrovnej vrásky je utvorená v Liptove, v oblasti 
Nižných Tatier, Demänovská Hora (1301) a Poludnica (1550). 
Oba vrchy sú značne do predu, totiž na sever predsunuté a 
utvorené mohutnou leživou a vstávavou pokrovnou vráskou, 
ktorej výlom či koreň sa nachodí na juhu, driek v priečnom 
prednom Demänovskom a Poludnickom pohorí a čelo pokrovnej

’ŕ S k ,lA A . —/jnrrnííhL

/  /  /  /  /

Pokrovný presun vrásky. K J T =  autochthonný koreň vrásky, k j t —
K J T oderôdovaná a denudovaná časť vrásky, k j t =  allochthonný 
presunutý driek s čelom vrásky. Vráska je presunutá z K J T útvaru

na „f“ útvar.

vrásky obrátené je ku Mikulášu a tvorí vrchol štítu Demänov
skej Hory a Poludnice.

Vráskovanie, ako sme už spomenuli, je výsledkom chlad- 
nutia a touto príčinou spôsobené zťahovanie sa vnútra zeme. 
Kôra tiažou svojou vpadúva v toľkej miere, ako sa jadro zeme 
zťahúva, miestami viac, miestami menej.* Pričom ale sa niektoré 
čiastky kôry i pozdvihnú, vytisnú a povráskujú. Pri vrásko- 
vacom, ako aj pri drveničnom, tabulnatom  pochode sa nerovnako 
plastické vrstvy popukajú, polámu a ich trhliny miestami aj do 
značnej hĺbky siahajú, aby nimi žhavá magma zeme mala 
voľný výstup na povrch, alebo aby horúce pram ene (pri sopeč
ných puklinách) a geyziry  chrlily svoju prehriatu vodu v sprie
vode moflet, fum arol a solfatár, v sprievode otrasov zeme na 
povrch zdanlivé kľudnej zemekôry.

Rozoznávame dvojaké vráskovanie: 1. Vráskovanie vyšších 
vrstiev a 2. vráskovanie nižších vrstiev kôry zeme. Vyššie

* Epeirogenetické a orogenetické pohyby. (Viď: Dr. R. Kettner „Geo
lógie Tektonická“ str. 342; oddiel 1. časť 2. v „Píehledech Ved Píírodnícb“ 
od Jána Kranicha).
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vrstvy sú menej plastické a ak ich postihne vráskovanie, 
ich hmota sa na malé ostrohranné zrnká poláme, ale hned aj 
pod značným tlakom a ním vyvinutým  teplom sa zrnká spoja 
a tak ukazujú pod mikroskopom štruktúra  mikrobrekčie* či 
štruk tú ru  hranatého m rveniska skaliek, čo zodpovedá slohu 
kataklistickému. Vo vyšších vrstvách sa tvoria i väčšie pukliny, 
ktoré hned sa spoja a súc drťou vyplnené, vápenistá voda ich 
dovedna sleje. Rôzne horniny majú rôznu ohebnosť, inakšie sa 
vráskuje rúla a krem enec a inakšie, o mnoho ľahšie, vápenec, 
pieskovec a hlinasto-slieňovité útvary. Ba mnohoráz v slobodnej 
prírode pozorujeme, že rôzne horniny, jedny na druhé uložené, 
s jednou a tou istou silou vráskovacou sa rôzne povráskujú a 
tak miestami väčšiu i menšiu diskordanciu ukazujú. Povedzme, 
že vrchné vrstvy pozostávajú z hlinatej bridlice, spodné z tu
hého vápenca a dolomitu a pod ním ležiaceho krem enca, po
sledné tri označené vrstvy sa menej povráskujú, ako plastic- 
kejšie a vráskovaniu viac zodpovednejšie m äkkšie hlinasté 
bridlice. Vôbec: vráskovanie závisí, od a) tvrdosti hornín, od 
b) štruktúry  horniny, — porovnajme eruptívy so sedimentami, 
— dalej od c) vlhkosti hornín. Nie každá skala, hornina je 
rovnako vlhká. Sú nám známe horniny vodu priepustné (pie
skovce) a horniny vodu nepriepustné (hliny); niektoré sú hojne 
popukané, iné menej, niektoré husté a zrnisté, iné redšie, nie
ktoré zase suchšie, iné mokrejšie. Tiež d) sila tlaku  môže byť 
rôzne veľká. Niekde je tlak silný, inde slabší a podľa toho je 
i výsledok vráskovania rôzny. Ale aj e) druh tlaku je vý
znam ný, mnoho závisí i od toho, aký tlak dominuje, či ver
tikálny, či šikm ý a či horizontálny, vrchný alebo spodný.

Práve to isté platí i na spodné vrstvy kôry zeme s tým  
rozdielom, že sú to vrstvy, ktoré vo väčšej teplote ležia a 
pod väčším tlakom sú rozpoložené, sú o mnoho plastickejšie a 
tak zvané plutonické  vráskovanie, ač napodobňuje formu vyš
ných vrstiev nadplutonických, predsa je ono od vyšného vrá
skovania viac-menej odlišné.

Mnohoráz krýdlo vrásky, ako už spomenuto, sa ztenčí, 
ba nápadne i zúži, tak že sa môže i pretrhnúť a tak povstane 
pozdĺž vráskového kriedla lom, ktorý môže mať polohu verti
kálnu, šikmú, vstávajúcu a leživú i prekotenú a podľa toho 
sa utvorí aj posun vrstiev. Ked je plocha lomu kolmá alebo

* Makrobrekčia je už i slobodnému oku pozorovateľná a prichodí 
hojne v „Lipt. Vápenistých Vrchách“ (Choč'.
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odstávajúca, šikmá, utvorí sa smrsk, pri čom môže byť sedlová 
časť vrásky nadvihnutá, to menujeme nadšm ykom , alebo vpad- 
nutá a to podšm ykom . Keď je plocha lomu vstávujúceho, alebo 
horizontálneho smeru, utvorí sa prešmyk, či presun, tento je 
teda charakteru  — ako Kayser udáva — viac-menej horizon
tálneho, kdežto sm rsk (spad) je dvojaký, lebo je zbytkom nie
kdajšieho vráskového krýdla (pri vráskach), alebo sa sekun
dárne, druhotínne utvoril pri vpadnutí, zodvihnutí vodorovných 
alebo naklonených vrstiev.

3 . P rieh yb  či f lex ú ra .
Jestli chceme flexúrové krajiny študovať, nájdem e ich 

okrem  iných oblastí i v Severnej Amerike.* Tu sú veľké tabule

a

Slabo ohnutá šikmá flexúra vrstiev. Kolená flexúry sú tak hrubé, ako hrubá 
je tabula vrstvy na vrchu v „a“, tiež i na spodku je tej samej hrúbky.

vrstiev, ktoré miestami sú prehnuté a stupňovité spadivé 
i ohnuté, ale prevažne úplne horizontálne. F lexúra pozostáva 
z dvoch rovín alebo plôch, z nižnej a vyšnej plochy, tiež priehyby, 
ktorej poloha môže byť práve tak, ako aj pri vráskach: pre
kotená, vertikálna, šikmá, vstavivá a leživá, v tom poslednom 
páde ale už máme dočinenia s flexúrovým prešmykom či pre
sunom. Zohnutú časť priehybu voláme vyšným  (ked je hore), 
a n ižným  (keď je  dolu) kolenom. Strednú, doskovitú časť, 
krýdlom  priehybu. Krýdlo priehybu môže byť rôznej hrúbky. 
Môže byť také hrubé či mohutné, aká hrubá je nižno- a vyšno- 
rovinná časť vrstvy, vtedy ho riadnym  či normálnym menujeme, 
alebo môže byt tenšie, ba natoľko ztenčené, že sa pretrhne a 
len nižné a vyšné povlaky ukazujú na niekdajšie spojenie. 
Flexúry sa ináče aj kolenovitým i vráskami menujú a líšia sa 
od obyčajných vráskov tým, že netvoria žleby ani sedlá, len 
nižné a vyšné roviny, spojené rôznoleživým a rôzno hrubým  
kriedlom priehybu.

* Malé napodobnené flexúry pozorujeme v hájovom či magurskom 
pieskovci. Hájový výmol (Lipt. Sv. Mikuláš).
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4 . S m rsk  v rstiev .
Keď sa vrstvy nahnú, mnohoráz sa zlomia, rozštiepia.
Spomenuli sme, že dvojakým spôsobom padá kôra na 

žhavé vnútro zem e: vráskovaním a tak povrchu zmenšovaním, 
alebo polámaním kôry zeme a polámaných tabúl poprehadzo
vaním, vztýčením, stisnutím a m rveniska dovedna stiahnutím. 
Keď je nejaká vrstva, povedzme dolomitu, lomom puknutá, už 
je ním na dve časti predelená, na pravú a ľavú časť. Keď 
pravá a ľavá časť ostane v rovnej výške, to menujeme jedno
duchým lomom horninnej tabule. Keď ale ľavá časť roviny 
ostane na mieste, pravá ale do zeme vpadne, to už menujeme 
smrskom, odpadom, vrhom a to dnušm ykom , v opačnom páde 
nadšm ykom . Výšku vpádu od stredu vyšnej vrstvy do stredu 
nižnej vrstvy voláme pravým skokom . Výšku od hornej plochy 
vyšnej vrstvy po hornú plochu nižnej vrstvy vrchnoplochovým  
skokom  a výšku dolnej plochy vyšnej vrstvy po dolnú plochu 
nižnej vrstvy niznoplochovým skokom  menujeme.

Rozštepy vrstiev* povstávajú rôznym spôsobom: ťahaním, 
tiskaním, prehýbaním , vypínaním a vtláčaním vrstiev. Môže sa 
jedna horizontálne ležiaca vrstva paralelnými lomami polámať 
bez toho, aby jej lomom zasiahnuté plochy svoje nivó zmenily, 
v tom páde od jedneho lomu po druhý lom siahajúcu tabuľu 
vrstvy listom „fólium om “ menujeme a takýto lomový ú tvar 
fó lium ovým  tvarom  voláme.

Na mieste rozštepov, medzi fóliumami, sa niekedy utvoruje 
priehyb vrstiev, ktorý, keď je horizontálne leživý, menujeme ho 
sigm oidom . Mocným ťahaním vrstiev sigmoid sa môže i pretrhnúť, 
následkom horizontálneho lomu a ich fólia, hoc aj v jednej 
rovine, predsa konce sa jeden na druhý ukladajú a takýto 
listovoúkladný tvar menujeme listovošupinatým  tvarom.** Pri 
rozštepe sa môže ale i nivó zmeniť a to nasledovným spôsobom, 
lebo 1. ľavá časť zostane vo svojej horizontálnej polohe a pravá 
klesne, 2. pravá zostane v horizontálnej polohe a ľavá klesne, 
3. ľavá zostane horizontálne a pravá sa sodvihne, 4. pravá 
zostane v prvotnej polohe a ľavá sa sodvihne, 5. obidve časti

* Veľký rozštep vrstiev prichodí pozdĺž Ústredných Tatier a Lipt. Hôľ, 
ktorý sa i tektonickým lomom a smrskom menuje (Liptov).

** Dľa Uhliga Vyšné Tatry nám i takýto výbudúnok odhaľujú, novšie  
ale proti jeho pozorovaniu sa vyskytly i námietky, ktoré budú definitívne 
v novom preskúmaní V. Tatier ustálené a publikované. (Výskum Tatier 
Ceskoslovensko-Poľský).
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sa sodvihnú a po 6. obidve klesnú. Tieto dve ostatné poruchy 
sa vtedy objavujú, ked sú listy či tabule vrstiev nielen prieč
nymi, ale i obvodnými lomami ohraničené.

Pri dnušmyku a nadšmyku zlomenej vrstvy tvoria sa ku 
lomu zohybnuté kolená vrstiev, takzvané povlaky. Tieto môžu 
byť jednostranné, ked sa len jedna vrstva končí povlakom 
(horná alebo dolná), dvojstranné, ked sa obidve vrstvy končia 
povlakom. Toto je prípad normálny. Ked je ale povlak sm eru

b

Smrsk vrstiev s horným (jednostranným) povlakom, ukazujúcim 
smer spádu vrstiev pozdĺž čiarou označenej, šikmej pukliny.

Spadnutá dolná vrstva bola pôvodne vo výške vrstvy „b“.

stejného, tedy i vrchnej vrstvy nadol i na spodnej nadol, 
alebo vrchnej nahor a spodnej tiež nahor, je prípad mimo
riadny. Čo sa týka rozštepu či lomu, môže byť prekotený, plochy 
prekotenej, dalej lom môže byť vertikálny, tedy na vrstvu 
plochy kolmý; šikmý, plochy šikm ej; vstávavý plochy vstávavej 
a leživý plochy leživej či plochy horizontálnej. V tomto po
slednom prípade máme už s prešmykom dočinenia. Ked lom 
zodpovedá sklonu vrstiev, voláme ho súklonným  lomom, ked 
sa ťahá v opačnom smere ku sklonu vrstiev, menujeme ho proti- 
klonným  lomom. Priečne lomy sa na súvrstie alebo vrstvu 
kolmo tiahajú a môžu byť i lomy šikmé, rôznoraké, ktoré dľa 
strán sveta S. J. V. Z. alebo SV. SZ. JV. JZ.-nými menujeme. 
Rozštepy a rúdne výplňky vápencov a iných hornín, sú v ba
níctve pod menom rúdnych ž íl  známe a obsahujú tú istú tekto
nickú morfológiu, čo aj vrstvy.

Rozštepy majú tedy svoj sklon a smer. Rozštepy prichodia 
nielen vo vrchách, ale i v panvách, na sedlách, v žlebách, na 
vráskach a priehybách (flexúrach). Keď pomocou rozštepu a 
vpádu vrstiev hĺbkové vrstvy prídu „na deň“, to menujeme vý-
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lom om . Umelé odhalenie spodnej úžitkovej vrstvy menujeme 
odpratom  (odklysom). V žlebe sa vrstvy synklinálne,* kotlovite 
zahybujú, ked jedna časť žlebu spadne a vyšná čast je  na nivó 
padnutej denudovaná, paralelné okraje žlebu sa pri lome mnoho- 
ráz až na žlebové jadro zúžia, v opačnom páde sa okraje rozšíria. 
Pri sedle celý tento tektonický a geologický výkon opačne

Lomové schody či stupňovitý lom, dľa ktorého vrstvy do hĺbky 
popadaly, najkrajnejšia v pravo spadla najhlbšie.

vyzerá. Tu sa zväčša paralelné okraje pri lome rozširujú, ale 
vrstvy nie synklinálne, ale antiklinálne zapadajú. Vidíme tedy 
aj tu pestrosť rôznych tých najzaujímavejších kombinácií.

Ked sa po vrstve lomy paralelne ťahajú a čiastky vrstvy 
popadajú, alebo sa vy tisnú, utvoria nasledovné lomové útvary: 
1. lomové schody, ked sa vrstva, pred tým rovnú plochu tvoriaca,

Prielom, či dvojstranné stupňovité lomy, ktoré tvoria 
tvar lomnej doliny.

poláme tak, že jednotlivé jej tabule sa stupňovité, schodovité 
skláňajú a nížia. Stupňovitý lom môže byť zapríčinený paralel

* Uhlonosné Brusníky pri Kvačanoch (Liptov) tvoria malú paňvovú syn- 
klinálu, ktorá je súčasťou väčšej paňvovej sinklíny.
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nými lomami, jeden od druhého v rôznej šírke ležiacimi. Keď 
stupňovitý lom sa nielen na pravej strane vrstvy, ale i na ľavej 
strane vyvinie, nastane 2. prielom, ináčej aj lomovým žlebom 
alebo lomovým korytom pomenovaný lomový útvar. V Če
chách menovite silur a devon ukazuje významné a poučné 
prielomy, ktoré ale i in^de nachodím e; sem patrí (k prielomu) 
horná časť údolia Rýna, okolia Hessenu a Hannoveru a známe 
ázijské lomové jazero Bajkalské, z ktorého vyteká bystrá rieka 
Angara.

Klasickým prielomovým krajom je východná časť Afriky. 
Tu sa tiahne prielom od rieky Zambezi celým Nílom až k pra
meňom ázijského Jordánu. Je to viac než 6000 km. dlhý prielom a 
tiaha sa riečkou Širé, vtekajúcej do Zambezi a jazerom Naš
ským. Tu sa rozvetvuje jedno krýdlo prielomu, ktoré smeruje 
k severo-východu; tiaha sa popri Kilimandžáre (6010), naj
vyššom africkom snehobielom vrchu, odtiaľ severo-západne cez 
Rudolfovo jazero, kde sa so západným krýdlom spojuje, k toré 
cez Tanganiku, Albert-Edvardovo, Albertovo jazero, so smerom 
k Rudolfovmu jazeru sa tiaha a tak zaobaľuje prielomový 
kosoštvorec, ktorý vo vyšnej časti pozostáva z vyklineného 
jazera Viktoriánskeho, z ktorého severozápadne vyteká mohutná 
a Egypťanom posvätná rieka Níl, svlažujúca podobného mena 
údolie a pretekajúca tajuplným  a lákavým Egyptom. Pri Ru
dolfovom jazere sa prielom poza Habešskú vysočinu severo
východne tiaha, až nás dovedie ku koralovým výbežkom Čer
veného mora. I Červené more je v hĺbke prielomu a tak prie
lom i ním sa ďalej tiaha cez A kabatský zálev do Vadi-el-Arabi 
k Mŕtvemu moru a odtiaľto biblickou riekou Jordánom až ku 
cedrovitému Libánonu.

Negatívny prielom menujeme 3. hrastou, či lomovým sedlom. 
Hrasť povstane, keď poštiepané, polámané kusy vrstiev do 
rôznej hĺbky popadajú, iné zas sa do rôznej výšky vyšinú, aby 
nad nepohnutými plochami vrstiev tvorily sokorce alebo zlo
mové doliny.

Hrasť* môže byť dvojaká a) xenomorfná, keď sú jej stupne 
do rôznej výškovej polohy upravené, ale hrasť je vpádom časti 
vrstiev zapríčinená; a b) automorfná, keď naopak, je lomové 
sedlo vyzdvihom časti vrstiev zapríčinené.

* Liptovské mesozoické ostrovy (Mních pri Ružomberku, Hrádok pri 
Východnej) môžme tiež považovať za hraste.
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Na hraste je bohaté Kaledonské, Armoriské a Variskuské 
Pohorie, či takzvané Paleozoické Aipy. Pekné hraste nachodíme 
vo francúzskom Centrálnom m asíve; v Nemecku v Durínskom 
lese, v H arzi; Vogézy a Čierna Hora označujú nielen hraste, ale 
aj pomedzi ne sa ťahajúci tok rieky Rýnu, ktorý je pravým 
prielomom. V denudovanom horstve Českého masíva sú pre-

Hrast, pri ktorej sú na oboch stranách lomové schody, ktoré 
tvoria tvar vrchu, ktorý nepovstal vráskovaním, ale padaním 

a dvihanim sa vrstiev polámaných tabúl.

vážne hraste autom orfné (Počta). Ako jestvujú  lomy rovno
bežné, tak poznáme i lomy eliptycké alebo i kruhovité, cez 
ktoré sa krížom, či radiálne, tiahajú lomy radiálne.

Ked pozdĺž týchto spomenutých lomov sa vrstvy pošinú, 
tvoria eliptickú alebo kruhovú stupňovú priepadlinu, či takzvanú 
zlom ovú kotlinu. Takéto kotliny sú : recentné i dávno zašlé geo
logické morá, teraz nížiny, povstalé z niekdajších geologických 
zálevov, alebo z vnútornej čiastky mora. Taká kotlina je Pon- 
tuská, Peri-adriatická, Panonská, Alpská a iné.

Mnohoráz sú lomy všesm erného smeru, siete hustej alebo 
riedkej. Niekedy všesm erné rozštepy sa aj križujú a tvoria 
takzvané križujúce sieťovité lomy, ktoré môžu byť umiestnené 
pásmovite alebo viac-menej kruhovité. Pri križujúcich lomoch 
je častý križujúci skok, ktorý tým spôsobom povstane, že sa 
starý lom lomí novým, mladším, neskoršie povstalým lomom.

5 . P resu n  v rstiev .
Presunúť alebo prešmyknúť sa môžu tabule vrstiev, vrásky 

vrstiev alebo tabuľovité vrásky (flexúry), a dťa toho rozozná
vame p re su n : tabuľový, flexúrový a vráskový. Tabuľový presun 
sa tak utvoruje, ako sa presunúva ľad na ľadovej, mrazivej 
rieke. Ked pozorujeme počiatkom jara  Dunaj, ked ľady plávajú, 
zbadáme, že niekedy sa miestami pri zamrznutej hrádze ľady

3



34

zatarasia a tvoria ľadový zátras. Keď takýto ľadový zátras po
zorne preskúmame, vidíme, že sa tabule ľadu, pod účinkom 
dvojitých síl (prúdivá sila rieky, priečna sila pobrežia), polá 
maly, nahor a na boky vztýčily alebo sa na spodné vrstvy 
presunuly. Máme pred sebou jasný obraz tabuľovitého presunu. 
Presun* je tedy pohyb viac-menej horizontálny a má za následok 
lokálne vyhrúbenie kôry zeme. Pri tomto tektonickom pohybe 
sa staršie vrstvy na mladšie ukladajú a tvoria tektonickú, 
časovú disharmóniu. A tak môžeme hovoriť: o časovej kon- 
kordancii a o časovej diskordancii. Lebo usadená, utvorená 
hmota vrstvy zodpovedá istému času, ktorý dľa hrúbky hmoty 
je kratší alebo dlhší, i veľmi krátky alebo veľmi dlhý.

Presun vrstiev. Vstávavý lom, pozdĺž ktorého sa vrstvy 
hákoví te, po vlakové presunuly.

Vo vrstvách skamenelé zvieratá a rastliny poukazujú nám 
na tej doby zašlú faunu a flóru. A z týchto oboch, menovite 
z rastlinstva, možno súdiť i na klimatologické, marínne, plank- 
tonné, nektické, bentosné, nížinné, vysočinné, horské, slovom 
i na orografické pomery, práve tak zašlej doby, ako i zmenenej 
a zašlej plastiky kraja.

Okrem tabúľ môžu sa presunúť aj takzvané tabuľovité 
vrásky, či flexúry. Je to presun podobný tabuľovitému presunu 
s tým rozdielom, že celé tabule bývajú vráskovite ohnuté a 
zase narovnané.

Vrásky sa presunujú tým spôsobom, že niektorá vráska 
započne nápadne rásť a pomocou tangencionálnej sily sa roz
vetvovať. Toto rozvetvovanie a rastenie by malo za následok 
vysoký, štihlý, ale fantasticky priozdobený povstalý vrch alebo 
pohorie, keby tiaž zeme vyprýštenú masu neukladala na sú- 
sedné, ač i obďaleč ležiace vrstvy. Celý tento výkon si zná- 

' * Presuny značne komplikujú výbudúnok horstva: „maskujú vrstvy“.
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zorníme na pr. kalodontovou pastou: keď túbu kalodontu stisne
me, ružová hmota len do istej výšky sa vypne, potom na jeden 
bok sa prevalí, odpadne a sa odtrhne od svojho cievovitého 
koreňa. Keď ale k otvoru túby nadložíme dlaň, vytisnutá masa 
sa na ňu ustele. Predstavm e si, že otvor kalodontovej túby je 
nie okrúhly, ale hodne podlhovatý, v tom prípade si obraz 
vydmutia vrások správne znázorníme.

Povráskované horniny, vápence, dolomiiy, pieskovce, 
sliene atď. pod silným vrchotvorebným  tangencionalizmom za- 
počnú rásť, sa vytískať a rozvetvovať. I vysoko by sa sodvihly, 
keby im v tom tiaž zeme neprekážala a nedonútila ich k pre- 
sunném u pádu. Mnohé vrásky Alpské, ako aj iných pohôr, vrásky 
Euráziálnej vrchosystém y sa len preto vytvorily, aby sa na iné, 
ďalekoležiace vrstvy uklonily a prevalily. To miesto, od ktorého 
sa počala vráska dvíhať, voláme koreňom. To miesto, na ktoré 
sa  uložila, menujeme antochtonnými vrstvami, či autochtónnou 
vrstvou, lebo ľahnutá vráska je allochtonného útvaru. Na vráske 
rozoznávame rozvrstvený dlhší, kratší driek, ktorý sa končí 
čelom. Celo drieku je mnohokrát zaokrúhlené i do zeme vtisnuté 
alebo roztrieštené, niekedy i prstovite zakončené. Pri takomto 
ohromnom putovaní hmoty, vrásky, driek sa od koreňa lomom 
oddelí a ešte týmto tektonickým činom ďalej ku predu posunie.

Vidíme to v Alpách, kde vrásky, pochádzajúce od Mury1 
sa až hen v Glaruských Alpách nachodia a inde sa zas z centra 
na sever a z juhu do centra presunuly.

Takéto leživé vrásky voláme pokrovami, z ktorých sa 
v Alpách, menovite východoalpské a západné kryštalické vrásky, 
pošlé z juhu a posunuté k severu, pozoruhodné. Pri tvorení 
Álp, vráskovací pohyb pošiel z juhu a pozohyboval vrásky do 
značných a veľkých pokrovov, ktoré sú z juhu na severné 
vrstvy presunuté, ba na niektorom mieste i viac takýchto po
krovov jeden nad druhým pozorovať. Musela to byť ohromná 
sila zeme, čo nielen celé vrstvy a bralá, ale i celé vrchy s ich 
nebotyčnými vrcholcami presunúvala. Pri pokrovách je mnoho- 
ráz okruh koreňa a prôčelie aj sdenudované. Ba aj na drieku 
sa môžu ukazovať denudačné miesta, takzvané denudačné 
okná. Okná preto, lebo nimi nazreme sa do útvaru mladšieho, 
ktorý leží pod starším  pokrovom. Väčšie kusy pokrovného drieku 
voláme krovom  a menšie bradlom  (klipom). Tieto bradlá* si 
predtým  geológovia tak vysvetľovali, že sa ich hmoty predraním

*
* Na pr. Pieninské bradlá.

MÚZEUM SLOVR-JSKÍHO KRASU 
U PIO V SK Ý  MIKULÁŠ



36

cez mäkšie a mladšie tvorby dostaly na povrch, tak, ako keď 
sa zlomená kosť cez mäkšie, pretrhnuté svalstvo vynorí na 
povrch ludskej kože.

Táto teória je už teraz zastaralá. A keď pri presnom  
študovaní alpskej tektoniky sa geológovia presvedčili o mož
nosti pokrovov, od tých čias hľadeli si ú tvar bradiel týmto, 
čiže pokrovovým spôsobom vysvetľovať, no a takýchto bradiel 
je  mnoho; nachodia sa nielen v Alpách, prichodia i v našich 
Karpatoch, ba i po celej Euráziálnej rovnobežkovej a Pacifickej, 
meridiánovej vrchosystéme.

Pri presune pokrovu sa spodná vrstva o vrchnú vrstvu 
autochtonného m ateriálu trie, kĺže, pričom povstanú sklzné 
plochy, sklzné steny (otrelky), či takzvané horninné lomové  
zrkadlá. Ba miestami sa trením  i horniny na mrvenisko po- 
drvia, ale voda, kolujúca v zemi, to mrvenisko časom pospája, 
slepí a tak povstane tak zvaná dislokačná brekčia. Jestli nie
ktoré vrstvy obsahujú okruhliaky, tak pri presune trú sa ich 
plochy o iné horniny, ktoré ich pobrázdia a počiarajú, i porý- 
hujú, ktoré potom tak  vyzerajú, ako keby boly ľadovcovým po
hybom pobrázdené. Sú to rýhy, ale pseudoglaciálne, čiže nie 
od ľadovcov, ale od presunov pošlé.

III. V zájom ný pom er sú vrstiev .
Keď sa vrstva na vrstvu ukladá, povstane súvrstie.
Súvrstie môže byť ale dvojaké v jednom nepretrženom  

čase utvorené, čiže konkordantné  (súhlasné), v rôznom čase, 
s medzerou tvorebného času, povstalé, diskonkordantné  (ne
súhlasné).

Súhlasne leživé vrstvy môžu byť nadvihnuté , š ik m é * 
kolmé, prekotené i povráskované. To nič nem ení na ich kon- 
kordantnosti. Hlavné je, že vrstva na vrstvu prilieha a všetky 
vrstvy dovedna majú jeden a ten istý sklon a smer.

Inakšiu polohu pozorujeme pri nesúhlasne leživých vrstvách.
Tu vrchný komplex vrstiev môže byť horizontálny, spodný 

šikmý alebo i povráskovaný. Takže je tu  už jasne pozorovateľná 
medzera času medzi usadením horným  a spodným komplexom 
vrstiev, lebo medzi časom musela sa dolných vrstiev sedim en
tácia nielen skončiť, ale i horotvorebne uplatniť, totiž svoje pri- 
mérne uloženie porušiť, nadvihnúť sa, alebo i povráskovať, sa

* Šíkme a súhlasne leživé vrstvy pozorujeme na triasovom útvare 
v známom jaskynnom Demänovskom údolí (Liptov).
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zvrchovateť. K tomuto deju, k horotvorebném u výkonu, bol tiež 
potrebný čas, bez ktorého sa ani konkordantne uložené vrstvy 
neobišly.

Rozoznávame diskordanciu, ako sme spomenuli, deniidačnú 
a erozivnu.

Pri diskordancii denudačnej pozorujeme na pr. vápencové, 
zo zodvihnutých vrstiev pozostávajúce útvary, okolo ktorých sa, 
povedzme, vodorovne hlinité alebo pieskovcové vrstvy tiahajú.

Pri diskordancii erozívnej pozorujeme žleb, paňvu s nad- 
dvihnutým i vrstvami, uprostred ktorej sa mladšie vrstvy ukladajú.

Skúmanie diskordancie, ako patrno, je  významné a v horo- 
stavbe smerodajné, lebo ním nadobúdame možnosti o ustálení:

veku pohôr a
pohybu pohôr.
Vieme s porovnania, že Alpy trom velkým  fázam pohybu 

či vrchotvorným výkonom podľahly:
1. kaledonskému pohybu v silure,
2. karbonském u v karbone a
3. oligocénnemu v oligocéne.
Ustálenie veku pohôr s diskordancie ľahko uhádneme. 

Na príklad máme pred sebou horstvo zvráskovanej kriedy, 
na ktoré sa diskordantne, ale tiež vyzdvižene ukladá eocén, 
na ktorom leží, ale už neporušene, oligocén. Tak v oligocéne 
sa nemohol stať vrchopohyb, lebo sú tu vrstvy nenarušene 
uložené, vyzdvihnutý je eocén a krieda, tak pohyb mohol sa pre
javiť len po uložení eocéna, tedy v eocéne, čiže koncom eocéna.*

Oscilácia mora a pevniny je zjav zvláštny a pozoruhodný, 
ktorý mení súš v more a more v pevninu, na ktorej vrcho- 
tvorebné pochody, usadené morské vrstvy, tangencionalizmom 
sa vyzdvihnú i do nebotyčnej, vrcholečnej výšky, a tak niekdy 
v hlbinách mora utvorený materiál, z jeho charakteristickou po- 
hrobenou faunou a flórou, obdivujeme na hlavinách horstva.

IV. Rozpad sed im en tá ln y ch  hornín .
Ked pozorujeme usadené horniny, vidíme, že zvetralé 

plochy týchto hornín sú pobrázdené a ich tvar práve tak, ako 
i pri vyvreleninách, ukazuje rôzny rozpad. Čo dodáva zvláštny 
morfologický charakter patričném u kraju.**

* Naše Tatry sa hlavne koncom paleogéna zodvihly.
** Na pr. rozpad triasových vápencov a dolomitov v Kvačianskej doline 

(Liptov).
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Usadené horniny môžu sa rozpadovať polygonálne.
Tento rozpad pozorujeme menovite pri vápencoch, dolo

mitoch a príbuzdných horninách.
Voda, organizmy a mráz pukajú skaly; pukliny sa časom 

rozväčšujú a hornina sa drobí. Toto drobenie je ale závislé od 
vňútorného slohu horniny, na ktorý tlak a ním zapríčinené 
teplo udrely svoju nezmazateľnú pečať.

Dosť častý je rozpad pri sedimentoch i doskovitý, či tabu- 
lovitý, pri niektorých slieňoch a pieskovcoch.

Rozpad kostkovitý či kvadrovitý  uplatňuje sa i pri erup- 
tívach, ale pekne je vyvinutý na kriedovom pieskovci v Cesko- 
Saskom Švajčiarsku, kde mohutné sedim enty kriedového pie
skovca vytvorily peknú scenériu stĺpov a stĺporadia, ktoré sa 
rozpadúvajú na velké kvadry, napodobňujúc tým rozpad nie
ktorej žuly.

Pri sypkých horninách rozoznávame rozpady: okruhliako- 
vité (pri štrku), zrnovité  (pri piesku), drtovité (pri brekčii) a 
balvanovité (pri mladších morénach).

Na hrádockých vrstvách* (šipkovské bridlice) pozorujeme 
rozpad m iskovitý. Hrádocké vrstvy pozostávajú zo slienitých 
tmavých bridlíc, ktorých tuhšie časte sa týmto tvarom  rozpadú
vajú. Tiež pozostávajú z mäkších čiernych bridlíc, zamieňajúcich 
sa so zelienkavým žlto bodkovaným, pevným, tmavým pieskovcom.

Pri spomenutých mäkších bridliciach pozorujeme rozpad 
ihlovitý, dľa ktorého sa hmota bridlíc na tenké triesočkovité, 
ihlám podobné tvary rozpadáva a drobí.

B) T ek ton ik a  vyvrelých  horn ín .
Eruptívne horniny ináče i vyvrelým i, balvanitými horni

nami menujeme. Sem patrí na pr. granit, syenit, diorit, diabás, 
gabbro, felzit, porfyr, melafýr, trachyt, fonolit, bazalt atď., sú to 
horniny endogénneho, či vňútrozemského pôvodu. Eruptívy môžu 
byť dvojaké: plutonické,** či v hĺbke zeme ztuhnuté a vulkanické 
(effuzívne)*** na povrch zeme vyliate a na nej utuhnuté. Vyvrelé 
horniny neprichodia v pravých vrstvách, ako sedimenty, ale 
tvoria viac-menej amorfné masy, ktorých tvary sú zapríčinené 
z jednej strany tiažou zeme, z druhej strany škulinou, alebo

* Lokálne pomenovanie podlá obce Hrádku (Liptov).
** Liptovsko-kriváňska a ďumbierska žula.

*** Melafýrove eruptívy v oblasti Malužinej (Liptov).



39

okrajom patričnej m aternej horniny a konečne i od jakosti vy 
vrelej hmoty závisí ich morfologický tvar.

Keď vyvrelá magma zeme utuhne, neraz pozorujeme na 
nej vrstevnatosť (pseudosedimentálnosf). Ale to je vrtstevnatosť 
nepravá, je ona len doskovitým tuhnutím,* sťahovaním a chlad- 
nutím  zapríčinená. Tak tedy utuhovanie hornín a s ním spo
jené chladnutie, ďalej upevňovanie a zvetraním  zapríčinený 
odlom, či rozpad hornín, má tiež svoj tektonický charakter.

Kým pri sedimentálnych horninách v tektonike je jednotkou 
vrstva, zatiaľ pri balvanitých horninách pozorujeme nasledovné 
hlavné tvary:

1. žily,
2. shluky,
3. pokrovy,
4. lože,
5. prúdy,
6. kopy,
7. lakolity (endogénne kopy).

I. R ozpad eru p tívn ych  horn ín .
Horniny, práve tak ako vrchy, — alebo ešte ďalej sledujúc 

niť vývoja, — ako organizmy, živočíchy a rastliny sa utvorujú, 
povstanú, neustále vo svojom vývoji dospievajú, dosahujú svojho 
kulminačného bodu, aby ako tiež svietivé slnko popoludní, po 
svojej prechodnej kulminácii, ku západu sa klonilo ; tak i hor
niny po dosiahnutí svojho vývojového zenitu, ku západu, či 
rozpadu sa chýlia.

Na vyvrelé horniny rušivé účinkuje povetrie (vietor), dažde, 
hmly, sneh, tuhý lejak a veľký orkán práve tak, ako do zeme 
vsiaknutá, rôzne plyny a látky obsahujúca voda, ktorá defor
muje, ale i formuje, utvoruje, stavia i ruší práve tak sedimen- 
tálne, ako i balvanité horniny. Do ich jemných puklín, tvoriacich 
celé puklinné cievstvo vo vnútri hmoty, vlievajú sa jemnými 
pórami horniny dažďové kvapky vody, ktoré pri zamrznutí roz- 
väčšujú pukliny, skaly sa tým pukajú a roztrešťujú. Ale aj ďaleké 
slnko na nemú a tichú púšť upreté, mohutnou svojou inzoláciou 
behom jasného slnečného a pálčivého dňa, tiež aj studené noci 
púšte, také napnutie brál pôsobia, že sa hukotom a praskotom 
pukajú balvany a miestami zase jem né škuliny, zapríčinené pu-

* Ktoré sa môže utvoriť priamym, alebo zatýmnym tlakom.
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kaním pri otrase, svoju puklinnú sieť rozväčšujú. Keď vystúpim e 
na naše, do neba sa cnejúce, tatranské vrcholce, na pr. na 
Kriváň, vidíme pod hlavinou, na južnej časti jeho šije, hro
madu žulových balvanov, tak  zv. skalné more. To isté shliadneme 
na našom druhom liptovskom, orličom sokorci, Ďumbieri, ktorého 
skalnaté more sa južne svahové i vrcholečne rozprestiera.

Tieto odpady žuly sú polygonálnej, či m nohohrannej po
doby. Inými slovami povedané: tu sa žula rozpadáva na mnoho- 
hranné balvany, m nohohranným rozpadom žuly. Tento rozpad 
je rôznymi diaklázami žuly zapríčinený. Diaklázy sú horotvor
ného pôvodu, ale vetraním  sa ešte rozväčšujú a miestami i roz
množujú.

Pri Hornej Štubni pozorujeme andezit v takom vrstevna
tom stave, že by sme ho, povrchne pozorujúc, veľmi ľahko 
za sedim entálnu horninu považovali, keby sme si neboli vedomí 
toho, že máme s eruptívnou horninou, s neovulkanitom, doči
nenia.* Takýto zvrstvelý rozpad vyvrelých hornín menujeme 
doskovitým  rozpadom.

Spomenutý rozpad prichodí i v žilných obrubách a v prú
dových tvaroch. Plocha zdanlivej vrstvy je plocha stydnutia  
a každá jedna takáto plocha je oddelená menšími a väčšími pu
klinami, v ktorých keď s minerálnymi látkami kolujúca voda rúdy 
nepousadzuje, aspoň pekné, ľadovým listom, na obloku utvore
ným, podobné dentrity nastieni.

Keď si obzreme Rumunsko-Sedmohradskú Detunátu, alebo 
Novohradské eruptívy, Fingalskú jaskyňu na Staffovom ostrove, 
vidíme, že sa tieto eruptívy pukajú a rozpadávajú hranolovité, 
lebo pukliny hornín sa pozdĺžne a hranolovité utvorujú. Takýto 
rozpad hornín menujeme rozpadom hranolovitým. Rozoznávame 
hranoly 4, 5, 6 až 8-hranné. Keď stojíme na vrchu Detunáte,** 
zdá sa nám, že pod vrchom sú poodhadzované polená porábanej 
hory. Keď ale zájdeme medzi ne, presvedčíme sa, že sú to 
stĺpy hornín; sú tedy nanajvýš zaujímavé, klamlivého tvaru  a 
nijakým spôsobom by sme ich na prvý pohľad nechceli za 
skalové odpadky uznať.

Keď vidíme pred sebou vyhaslú, bazaltovú, zvonu, alebo

* Vid „Cestovné dojmy a geologické výskumy v okolí Handlovej a 
Hornej Štubni“ od prof. J. Volku-Starohorského.

** Ked som bol zamestnaný v Abrudi (Sedmohradské Rumunsko), urobil 
som si geologický výlet na Detunátu, ktorý bol veľmi poučný a skvostný, 
obsahujúci nezapomenuteľný obraz čedičového rozpadu.
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kužele podobnú sopku a skúmame trhliny, zbadáme, že sú 
tu  vejárovité, či centroklinálne um iestnené. Hranolovitého 
rozpadu trhliny sú vždy kolmé na obrubu žíl, alebo eruptív- 
nych kôp. Priečné uloženie rozpadivých stĺpov pozorujeme 
v Čechách na Čertovej stene, tiež tam vejárovité v tak zva
nom Skalnom vrkoči. Vejárovitý rozpad môže prejsť do mili- 
rovitého, ked nám erózia spodnú časť kúžele odstráni a tak 
namiesto jacňu sopky, máme pred sebou centroklinálne stuhnutú 
guľu z kopy, z pokrova, alebo z ložiska sa utvorivšej eruptívnej 
horniny. Ked sa k pozdĺžnym, stĺpcovitým puklinám pridružia 
ešte i priečne pukliny, tak dlhé stĺpce odlamujú sa na klátiky. 
Ked sa ale hrany klátikom zaguľatejú, povstane guľovitý rozpad. 
Guľovitý rozpad vyvrelých hornín je všeobecne známy. Ale 
prichodí nielen pri eruptívach, ako sú diabásy, čediče, melafýry 
a trachyty, ale pozorovali ho i pri sedimentálnych horninách 
(šipkovské vrstvy či čierne bridlice v Iľanovskej doline a pri 
Hrádku v Liptove). Guľovitý ú tvar môže byť dľa veľkosti 
veľkoguľastý a maloguľastý.

Jestli rozpuklinné, rozpadlinné stĺpce neobsahujú hranolom 
zodpovedné pukliny, lež hrncovité, špalkovité, povstane cylin
drický, či valcovitý odlom.

V krásnej pilierovej oblasti českého Šajciarska prichodí 
i kostkový, či kvádrový rozpad. Odhliadnúc od toho, že niekde 
sa i žula kvádrové rozpadúva, je to rozpad prevažne na sedi- 
m entálne horniny sa vzťahujúci. Tento rozpad neobsahuje rovno
bežné, hranolové pukliny, ale priečne, čo zapríčiňuje kostkový  
rozpadový tvar.

II. H lavn é tvary  eru p tívn ych  hornín , 
i .  Žily.

Naše hornotriasové liptovské tmavé i svetlé vápence a dolo
mity sú kalcitovými žilkami popretkávané. Tieto žilky sú miestami 
tenšie i hrubšie. A práve tak, ako na malom úlomku horniny, 
i vo veľkých bralách nachodíme žily rôzneho smeru, hrúbky 
a jakosti. V našich liptovských vápenitých tvorbách sa nachodia 
žily* železivé; v archaických a kryštalických bridliciach zlaté, strie-

* Rudne žily na Slovensku sú tiež bohaté, no posiaľ nedostatočne vy- 
korystené. Len najnovšie sa im zase väčšia pozornosť venuje. (Vid prácu 
vyšlú v časopise „Prírode“ : „Železorúdné ložiská Spiša“ od prof. J. Volku- 
Starohorského.
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borné a antimonitové (Magurka, Mutúnok, Stará Boca, Malužiná, 
Choč a Kriváň, Smrečianska dolina). Pod žilou rozumieme menšiu- 
väčšiu, tenšiu, alebo hrubšiu puklinu brala, ktorá bola po svo
jom utvorení a rozšírení minerálným roztokom vyplnená a 
uzavretá. Minerogénny nátok pukliny voláme tedy žilou. Žily 
sú do hrúbky zväčša nie veľmi mohutné, ale do diaľky tvoria 
veľké priestory, celé plachty, ktoré majú práve tak, ako vrstvy, 
svoj charasterický sklon a smer. Svoju hornú a dolnú plochu, 
svoju hrúbku, svoj okraj a svoje nadložie a podložie. Plocha 
žily prechádza do žilnej obruby, ktorá môže byť hladká me
novite vtedy, ked pozdĺž žily sa súsedná časť horniny skĺzla 
a plochu vyhladila, či otrela (žilné otrelky) a môže byť žilná 
obruba i plochy drsnej, keď pôvodný lom presuny nezmenily.

Žily sa nachodia práve tak v eruptívoch, ako aj v sedi
mentoch. Tie žily v sedimentálnych horninách utvorené, ktoré 
priekom sa na ne ťahajú, voláme žilam i pravým i, ktoré medzi 
vrstvami sa nachodiace medzery rozväčšujú a vyplňujú, me
nujeme in truzívnym i žilam i a tie, ktoré sa v prostred vrstvy 
v trhline nachodia a rovnobežne s plochou vrstvy sú uložené, 
menujeme ložným i žilami.

Že žily môžu všetky tieto tri odtienky spomenutých žíl, 
kombinačne obsahovať, je samozrejmé. Tak pozorujeme žily 
intrusívnoložné (intrusívne -j- ložné), práve tak, ako pravé leživé 
(pravé -f- leživé). Žily prechádzajú bralstvom  a horstvom, ako 
nervatúra listovej piachtice, alebo jemné, krvné kapiláre ľud
ského tela.

Ale nepredstavujm e si ich (kapiláre) špalkovite, ale mu
síme si ich predstavovať plochovite, roztiahnuto-plachtovite. 
Žilné kapiláre sa schádzajú do hrubších žíl, a tvoria m ohutné 
artérie nemého a mrtvého brala.

Žily povstávajú dvojakým spôsobom: 1. alebo výplnkom 
už utvorenej pukliny a tak puklina je v tomto útvare v popredí, 
je staršia, ako jej výplňok; 2. alebo povstávajú násilným výtva- 
rom, ked si žhavý výplňok sám razí cestu a odstraňuje hrádze 
odlúpením a pukaním i roztavením čiastočiek maternej horniny. 
Takto prichodí žilná žula v objemnom a staršom horstve ruly.

Ked sa žhavá hmota, t. zv. magma, dotýka žíl súsednej 
horniny, ju  celým svojim chodom na istú diaľku pri dotyku pre
mení, čo menujeme kontaktnou  (dotyčnou) metamorfózou m aternej 
horniny. Metamorfóza môže byť vulkanická pri dotyku vulka
nických hornín a plutonická  pri dotyku plutonických hornín.



43

Posledná je významnejšej a objemnejšej hodnoty, kdežto vulka
nická len na pár decimetrov svojím kontaktom pôsobí premenou 
na m aternú horninu. Zo žíl mnohoráz i apofýzy, či výbežky sa 
rozvetvujú, ktoré môžu byť smeru kolmého, šikmého i leživého 
a slohu sietovitého, paralelného i vetevnatého. Hmotu žíl, či slo- 
živo žíl menujeme žilovinou. Dľa žilovín rozoznávame žily  rúdne , 
ked rúdu obsahujú a žily  jalové, keď sú obyčajnými minerálami 
vyplnené. Ďalej môžu byť žily i sedimenlálneho pôvodu, sú to 
také, ktoré vráskovaním horstva, popukaním a eróziou brál po- 
vstávajú (štrková žila v triasovom vápenci blízko cesty pri hyb- 
skom kríži). Povstalá puklina sa môže i presunnou brekčiou 
vyplniť a tak sa tiež spomenuté žily utvorujú. Môže ale do 
bralnej pukliny vôjsť žhavá hmota, ktorá časom vychladne a 
v nej sa vykryštalizu je; môže prísť studený i horúci roztok 
minerálnej vody a môžu prísť i plyny, ktoré pod tlakom zka- 
paľnatejú a z plynného stavu prejdúc do pevného, sa vykry
štalizujú, alebo z amorfizujú. Takýmto spôsobom sa tvorilo a 
tvorí zlato* a preto chýrne, už z rímskej doby známe, Sedmo- 
hradské bane** pri Červenom potoku na zlato, len vo vrchnej 
časti kremencového liparitu sa nachodia. Baníci v hĺbke vrchu 
„Kirnika“ zlato ani nehľadajú, lebo už zo zkúsenosti vedia, že 
do hĺbky zlata ubýva a len vo vrchnej časti vrchu prichodí 
v hojnom počte utvorené v žilovine a v hniezdach.

Podľa toho, či hmota žilovín tiekla len po jednej strane, 
alebo po oboch stranách, rozoznávame žily  súmerné, čiže sym e
trické a nesúmerné, čiže nesymetrické. Od rúdneho náteku 
v pukline závisí sloh i vybudúnok žiloviny. Keď je v pukline 
v prostriedku hmota kalcytu, po oboch bokách galenit, tak je 
žila súm erná; keď z jedneho boku galenit chybí, tak je nesú
merná. Žily môžeme i dľa hlavnej rúdy pomenovať. Tak jestvujú 
žily zlaté , ktoré na pr, okrem zlata obsahujú i kremeň, pyrit, 
arzenopyrit, chalkopyrit a smaltit. Žily strieborné, ktoré obsa
hujú prevažne kremeň, vápenec a rúdy strieborné, (argentit, 
tellurit), cínovcové žily  obsahujú krem eň, cín, wolframit, arzeno
pyrit, molibdenit, fluór, ba i topás, a želežnorúdne žily  obsahujú 
krem eň, vápenec, siderit a hematit. Siderit vypĺňa železné rúdne 
žily i nášho podďumbierskeho Liptova.

* Zlatá rúda prichodí v  Liptove, ale i na Slovensku, prevažne ku anti- 
monitu pridružená (na pr. Magurka, Mutúnok, Kriváň, Zlatá Ida a iné).

** Spomenuté bane sú oválneho tvaru bez lešenia a vypaľovaním hor
niny povstalé.



Jakosť vybudúnku žiloviny voláme slohom, tento môže 
byť: 1. celistvý, keď je hmota žiloviny málo zrnitá, alebo úplne 
kompaktná, 2. rozkusený, keď sú zrnká rúdy v jalovine roz
trúsené, 3. páskový, keď rúda prichodí páskovite, 4. obalový, 
keď žilu vyplňuje drť, okolo ktorej je naobalovaná rúda,
5. drtový, keď žilovina pozostáva z drte, pochodiacej zo súsed- 
ných hornín alebo puklinu ohraničujúcej hmoty, 6. žláznatý, 
či vakovitý, keď sa v žilovine utvorujú vačky, dutinky, ktoré 
sa rúdovou hmotou naplnia a v ktorých sa rúdová hmota i vy
kryštalizuje.

4 - 3  1 4 -

Poprelamované a popresunované rúdne i jalové žily v  maternej, základnej 
hornine. 4 . označená žila je najmladšia a nie je zlomená ani smrsknutá alebo 
prehodená, 1. označená žila je najstaršia a značne prehodená i na viacerých

miestach zlomená.

Dľa sklonu* rozoznávame žily leživé od 0°—15°, dvíha
júce, a položené od 15°—45°, spadne od 45°—75° a kolm é  od 
75°—90° a konečne i prekotené od 90°—180°, pri ktorých rozo-

* Železožilné ložiská Ďumbiera skláňajú sa prevažne k jubu a vidieť 
ich miestami v Demänovskej doline, ale menovite vo Svätojanskej-Bystrej 
doline.
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znávame prekotené srázne šikm é a líhavé. Žily môžu byť tenké, 
hrúbky papiera a môže ich mohutnosť obsahovať i 50—60 m.

Žily nie sú všade rovnako hrubé. Miestami sa ztenčujú, 
ztlačujú, miestami hrúbia, otvárajú. Keď sa žila na oboch kon
coch zúži a zúženie ďalej pokračuje, na vydmutom mieste sa 
ale i do značnej hrúbky roztiahne, vtedy povieme, že sa bru
chatí; žily sa môžu rozvetvovať i na vedlajšie ž ily  a tieto zase 
na vlákenká. Keď sa žila odrazu končí vo vlákenkách, menu
jem e to rozmrštením. Keď prechádza žila do vetvičiek, tak sa 
rozvetvuje. Vetvičky žíl menujú sa i odžilkami. Rozmrštená žila 
sa zase môže vlákenkami dovedna pospájať a ako žila normálna 
rovno, či paralelne plochá, rovnej hrúbky ďalej pokračovať.

Keď sa ale žily tak spoja, že jedna sa po istú diaľku pri 
druhej vlečie, povieme, že sa žily vlečú*  Keď sa jedna s druhou 
pod šikmým uhlom spojí, povieme, že sa kosia. Keď jedna cez 
druhú prejde, tak sa križujú  a keď ich najmladšia puklina pre
trhne a pošinie, tak sa lámu. Niekedy žila pri presune utvoruje 
i apofýzy, čo menujeme žilným  vymokanim.

Pri pošine najmladšia žila je mrštiteľ, najstaršia mrštenec. 
Dťa povedaného tedy vysvitá, že v žilnej sieti rozoznávame 
žilu najmladšiu, mladšiu a mladú, potom staršiu, starú a naj
staršiu. Žily povstávajú tak endogénnymi, ako i exogénnymi 
živlami. Povstávajú i povstaly tak v archaikume, ako v hluč
nejšom paleozoikume, v tichom mesozoikume a zase v zemetra- 
sovom, vrchotvornom, sopečnom, teplom, na konci éry stude
nom a zase miernom kenozoikume. Iné horniny vyvrely v pra- 
horí, iné v druhohorí a iné v novohorí a práve tak aj žily, 
ktoré sa neustále tvorily, menily a ešte aj neustále sa pretvo- 
rujú a tvoria. Staršie usadené horniny sú zväčša tmavšieho 
pohľadu a tvrdšej látky. Sú prekryštalizovanejšie, mladšie zase 
svetlejšie a sypkejšie. V prahorách a to v denudovaných, v tak 
zv. driekových horstvách sa nachodia tie najcennejšie a naj
hrubšie žily, preplnené najbohatšími rúdami. (Český masív.)

Vek žíl a puklín úzko súvisí s vrchotvorebným pohybom. 
Rozoznávame absolútny a relatívny vek. V geologii sa ale len 
s relatívnym  vekom pracuje, lebo absolútny vek milióny rokov 
presahuje a tak podobný dlhý čas, ako je geologický, nemožno 
absolútnymi číslami vyjadriť, aby sme ich mohli pochopiť. Vek 
hornín ale určujem e dľa v nich obsažených skamenelín a tak

* Na rúdožilné štúdium sa menovite odporúčajú tie banícke miesta, 
ktorých Stolne sú sriadené, opravené, nezanedbané a aktívne.
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rozoznávam e: archaikum, paleozoikum, m esozoikum  a keno- 
zoikum  a v nich obsažené archaické, paleozoické, m esozoické a 
kenozoické íúdne žily.

2 . Sh luky.
Shluky, ináče spústami i čokami m enované tvary, sú druho- 

tinného útvaru, do materskej horniny vhĺbené a v nej utvorené, 
ktoré povstaly bud riadnym vulkanickým spôsobom alebo 
žhavo-endogénnym výkonom. Ich podoba je rôzna a mnoho ráz 
úzko súvisí s podobou trhlinového priestoru. Niekedy sú trhliny 
nie vrchotvorebnou drtou, ale minerogénnymi čiastkami utvo
rené a vyplnené. V denudačnej sopečnej oblasti shluky 
i stlpami menované, sú prevažne kolmého smeru, ale môžu byť 
i šikmej, vstávajúcej, leživej i prekotenej polohy. Sú to miestami 
aj sopečnou hmotou vyplnené krátre, ktoré môžu mať smer 
nielen kolmý, ale aj šikmý. Shlukové stĺpy sú mnoho ráz slohu 
prevažne brekčiovitého, ktorý niekedy môže i zrná diamantu 
obsahovať.

Južnoafrický diamant v Kimberley sa tiež spomenutým 
spôsobom utvoril. Mnoho ráz sa nám javia shluky v podobe 
veľkých polygonálnych pňov. Iný raz zase v podobe elipsy 
alebo čočky, prichodia aj v krátkych stípkoch či v špalkách a 
prichodia i guľovité. Tieto posledné vysielajú rôznej podoby a 
smeru i polohy väčšie-menšie apofýzy či eruptívne výbežky, 
ktoré sa centripetálne sbiehajú do guťastej hustejšej masy. 
Menované shluky sú v spojení s trhlinami a tak s vnútornými, 
žltavými hniezdami zeme, ktoré sa zase spájajú s horúcim 
ústredím  barysferickej centrálnej hmoty.

3 . Pokrovy.*
Zo zeme puklinou vyvrelá magma prichádza do polohy 

zodpovedavej. Niekedy sa na široko-ďaleko rozleje a to menovite 
vtedy, keď je podklad rovinastý alebo málo naklonený. Vy
vrelá hmota šíri sa nielen do dĺžky, ale aj v priečnom smere 
a tvorí obrusovitý či pokrovový útvar.

Miestami pozorujeme, že na takýto stuhnutý pokrov vyleje 
sa opätne iný mladší, prvý zahaľujúci obrus žhavého magmatu, 
ba i na tento môže prísť tretí, š tvrtý  a tak povstane nielen 
jednotlivá vrstva pokrovu, ale celé súvrstie pokrovov, čiže sú-

* Andezitické menšie pokrovy pozorujeme i v okolí Handlovej, tu sú 
miestami oderodované i pretvorené v samostatné kužele (klamotvary).



Spodný pokrov vyvrelej magmy, spojený s vnútrom zeme a ležiaci na vá
penitých, horizontálne uložených sedimentoch. Vrchný pokrov je mladší, pre
ráža spodný pokrov a utvoril sa po usadení nadložných vrchných hlinitých 
vrstiev spodného pokrovu. Pokrovová sústava. Ked sú pokrovy menšie, zná

zorňujú lože. Súložie.

stava pokrovová. Z tejto sústavy najspodnejší pokrov má dvojitú 
plochu s vrchu zarovnanú a na spodku, jestli bol povrch pô
vodnej m aternej horniny vlnistý, tu  má plochu vlnistú. Horná 
plocha pokrovu, ktorá sa stýka s povetrím a naň doliehajúcimi 
atmosferiliami, sa stroskatie a pokrýva so svojou stroskatenou 
kôrou čerstvé a hustejšie vňútro pokrovu.

4 . L ože.
Lože sú pokrovom v mnohom podobné. Lože sú vlastne 

také menšie pokrovy, ktoré sú medzi sedimentami, paralelne 
s plochami sedimentov, utvorené. Najvrchnejšia ložná pokrýva je 
najmladšia, najspodnejšia najstaršia.

Miestami sa i lože vyhrubujú (zbruchatejú) a tak tvoria 
v menšom obraze lakolitom  podobné útvary, líšia sa od nich 
však prechodom do súvislej, viac-menej horizontálne utvorenej 
plochy. Pri zbruchatených ložiach nie sú zriedkavé i intruzivne  
lože, ktoré vtisnuté medzi sedimenty, ukazujú nám na svojom 
povrchu troskatú obrubu a obsahujú pukliny a lomy na obrubu 
kolmo siahajúce. Viac loží jedna nad druhú uložených tvorí 
súložie.
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5 . Prúdy.
Prúdy sú útvary vyvrelej hmoty, ktoré sa prevažne tiahajú 

do dĺžky a menej do šírky, tvoriac stužkovité tvary. Už ako 
ich názov poukazuje, sú prúdovité, stuhovité tvary a dajú sa 
pripodobniť ku zamrznutej rieke. Lávové prúdy sú nám známe 
i z geolodických dôb.* V dávnych dobách utvorené prúdy sú 
na mnohých miestach i sedimentami pokryté a tým recentnej 
dobe úplne nezvetrale zachované. Ťahy prúdov chránia i mäkšie 
svoje podložie od zvetrania, lebo erózia pre ich známu tvrdosť 
ich menej napadá a s menším prospechom pri nich pokračuje.

Prúd vyvrelej magmy, majúci v nadloží a podloží sopečné túfy. Prúd obaluje 
stroskatená obruba prúdu.

Práve tak, ako lože, pokrovy i prúdy sú spojené s vnú
torným hniezdom magmatu, ktoré zase puklinami môžu mať 
ďalšie spojenie s eruptívnou žhavou hmotou. Tvar prúdov zá
visí od sklonu podkladu. Na  ̂ príkrejších svahoh sú tenšie, na 
plochatejších hrubšie prúdy. Ďalej závisí od množstva vychrlenej 
magmy, tiež od hustoty eruptívnej hmoty. Redší prúd rýchlejšie 
tečie, hustejší pom alšie; ale i hustejší, keď má podklad silne 
naklonený, — a po tomto podklade sa veľké množstvo magmy 
chrlí, — môže dosiahnuť prúd tiež väčšej rýchlosti. To isté po
zorujeme i na rozvodnenej r ie k e ; sosilnené a zmohutnené vlny,

* Prítomné lávové prúdy môžeme študovať na Vesuve, Etne, Islande; 
geologické i na našom južnom a východnom Slovensku. (Matry, Slanské 
vrchy.)
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vodou preplnenej rieky, silnejšie a mohutnejšie i prudkejšie sa 
valia a erodujú i denudujú údolím. Prúdy magmy recentných 
sopiek pozorujeme ako žhavé, žiariace stuhy od krátra  nadol, 
na úpätie sopky sa valiace, kde mäkšie horniny, utvorené tiež 
vulkanickým spôsobom, ale pod krátrom  usadené a vodovým 
roztokom stmelené, tvoria brehy recentného prúdu sopiek. 
Rozpad prúdov je zväčša hranolovitý a síce tu sa pukliny 
kolmo tiahajú na stroskatenú obrubu. V prúdoch nachodíme 
rôzne vyvreliny; v takomto útvare prichodí čedič* tiachyt,** 
fonolit,*** tiež aj diabás a melafýr.****

6 . K opy.
Vy vrelá magma zeme tvorí kúželovité  alebo zvonovité, 

krátrom  prehĺbené útvary, ktoré kopami menujeme. Rozpukajú 
sa vrstvy, ktoré môžu byť polohy zodvihnutej, horizontálnej, 
alebo povráskovanej a z tých puklín, jestli siahajú do značnejšej 
hĺbky, môže sa vytisnúť žhavá magma zeme a tvoriť zvonovité 
alebo kúželovité, ostrejšie i tupejšie eruptívne chopce. Tieto 
chopce či kopy majú na svojom vrcholi lievikovitý útvar ci 
kráter, ktorý sa pokračuje v podlhovatú chodbu (jaceň), ktorá 
preráža podklad m aternej horniny a pokračuje sa do vnútra 
zeme, do magmatického hniezda.

Vyvrelá kopa žhavej magmy, na centroklinálne umiestnených vrstvách.

* Bazalt.
** Drzokam. 

*** Znelec.
**** Tmavokam.
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Z krátra sa niekedy magma vo väčšom počte vylieva a 
periklinálne usadzuje. V kopovitej hmote pozorujeme dvojaké 
trhliny a to centripetálné či na obvod obruby kolmé a s obvodom 
obruby paralelné, či tak zvané klino-pláštovité. Keď sa na jednej 
vyvrelej kope druhá i tretia utvorí, takéto složené a spojené 
kopy menujeme vybotnelým i kopami. Na týchto je sloh horniny 
sústredne vrstevnatý a tak sa ukladajú plášte kôp jeden na 
druhý, ako sa ukladajú dúžnaté listy cibule. Keď je prúd lávy 
dookola denudovaný, tiež nám môže podobu kopy ukazovať.

7. Lakolity.
Kopy môžu byť exogénneho a endogénneho rázu. Keď 

sa vo vňútri zeme pod zemskými vrstvami utvoria a utuhnú,

Lakolit s vydmutými, antiklinálne pozdviženými vrstvami a apofýzami.
Pod Iakolitom spájací lakolitický kanál.

sú vnútorného tvaru a menujú sa lakolitami, čiže endogén
nym i kopami.

Ako jestvujú podmorské sopky, ktoré nevidíme, len otrasy 
zeme a rozburácané, rozvlnené more nám ich jestvovanie pre
zradzuje, tak sa nachodia aj podzemné sopky, ktorých magma 
nevyvrela do vzduchu, ale v hlbinách zeme sa zastavila a tam 
rôznymi apofýzami, čiže žhavými výbežkami obklopila nad ňou 
sa rozprestierajúce sedim enty.

Takéto lakolity bývajú časom eróziou a denudáciou od
kryté a predierajú sa týmto spôsobom na povrch, lenže už vo 
vyhaslom, ochladnutom, zmeravelom, zhustnutom a zpevnatelom
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stave. Preto ale ešte vždy môžeme na nich voľakedajší tvar, 
ich vnútorný pohyb a smer toku, i rozsiahlosť vyvrelenín a 
jakosť pozorovať a skúmať.

Lakolity môžu prichodiť ale tak v eruptívnych, ako aj se- 
dimentálnych horninách, lenže ich pozorovanie v sedimentách 
je prehľadnejšie. Ked sa medzi usadliny dostane hmota lakolít, 
vrchné vrstvy oblúkovité nadvihne a rôzneho smeru apofýzami 
popretkáva súsedné, blízké m aterné horniny tiež ich i na väčšiu 
diaľku prem ení, prekryštalizuje a zmetamorfizuje. Výbežky či 
apofýzy môžu i tu  byť smeru kolmého, šikmého, vstávajúceho, 
leživého i prekoteného, môžu byť nerozvetvené ,i rozvetvené, 
vidlaté a menšie vetievky tiež rozvetvené či zvlásenkatené. 
Ponúka sa tu, ako patrno pri študovaní apofýz, celá bohatá 
morfológia týchto tvarov ku pozornému a hádavém u prehľadu.

Mnohoráz lakolity nepoužijú vrchotvorebnej pukliny, ale 
si samy puklinu utvoria. V tom prípade v ich bezprostrednej 
blízkosti sa vrstvy potrieskajú, pomrvia a m rvenisko čiže skalná 
d rť  (brekčia) týchto vrstiev, sa podľa profesora Suessa a iných, 
smieša s hmotou vyvreliny, takže povstalý lakolit je hmoty 
inej na povrchu ako vo vnútri a takýto sa menuje batolitom.

Alebo ked je eruptívna masa lievikovitej podoby a ma
terskej horniny vrstvy sú synklinálne, súklonné, lebo sa ku chodbe 
sopúcha klonia, menuje sa označenej podoby lakolit: etmolitom .

C) T ek ton ik a  k ryšta lick ých  brid líc.
Ked pozorujeme rulu, granulit, svor, fylit, mastkovú, 

amťibolitovú a chloritovú bridlicu i amfibolit, skúmame ich 
pôvod, prichádzame k tým poznatkom, že niektoré sú z nich 
eruptívneho, iné zase sedimentálneho útvaru.

Keďže patria k najstarším  a prevažne veľkým tlakom 
a teplotou metamorfizovaným horninám, sú bridličnatého, 
vrstenkastého slohu  a preto ich tektoniku podľa ich slohu 
môžeme vradiť k tektonike sedimentálnych alebo eruptívnych 
hornín, ačpráve ich presnejšie štúdium poukáže ešte na mnohé 
charakteristické individuelné tvary, ktoré len týmto útvarom  mô
žeme pripisovať a pri výstavbe pohôr s nimi počítať. Hoc aj 
sú tieto horniny z čiastky ohňom, z čiastky vodou, tedy plu- 
tonického i neptunického pôvodu  povstalé, predsa nachodíme 
pri nich jednotlivé typické tvary, ktoré v takom objeme a útvare 
ani pri eruptívach ani pri pravých sedimentoch nepozorujeme. 
S ich metamorfózou i zemestavba sa v jednotlivých skupinách

4*
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zmenila a zodvih pohôr musel mať tiež na ne svoj nepopiera
teľný a pozorovateľný i vlivný význam.

Čo sa týka rozpadu kryštalických bridlíc, môžeme povedať, 
že pri presnejšom pozorovaní nachádzame tiež i pri nich cha
rakteristické rozpady. Vo všeobecnosti ale pozorujeme, že naj
bežnejší ich rozpad je polygonálny  a tabulkovitý.

*

Pri geologickom mapovaní má tektonika veľký význam 
a len jej pravé vystihnutie v teréne robí geologickú mapu sroz- 
Umiteľnou, dobrou a účelnou.
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