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Úvod do problematiky a ciele

Cieľom tejto práce bolo odhaliť procesy deformácií v bratislavskom masíve 

a porovnať ich s inými oblasťami. Konkrétne sa dáta porovnávali s lokalitami Dubná Skala 

a Bystrička v severnej časti Lúčanskej Malej Fatry a strednej časti Krivánskej Malej Fatry. 

Predmetom štúdia boli aj pukliny, keďže môžu prispieť k poznaniu dynamiky geologických 

dejov v histórii tohto masívu, avšak samé osebe nemajú veľkú výpovednú hodnotu. Boli však 

registrované a rozdelené do skupín vzhľadom na geometriu masívu na P,Q,S,L pukliny, 

rozdelenie podľa Cloosa [1]. Už dlhšie je známa príkrovová stavba bratislavského masívu. 

Tak isto sa v severnej časti tatrika Malých Karpát nachádza transpresná zóna [5]. Moje kroky 

však smerujú k južnej časti masívu. Študované územie zaberá plochu ako v obytných častiach 

Bratislavy, tak aj v jej okolí. Plocha študovaného územia je cca 60Km2 a to prevažne 

v zalesnených častiach územia katastru veľkej Bratislavy. Geológia na tomto území je tvorená 

neskoroorogénnými granitoidmi so zvyškami kryštalických bridlíc sedimentárneho obalu, 

ktoré sú miestami prekryté mladšími kvartérnymi sedimentmi eolického a fluialného pôvodu 

[4]. Nachádzajú sa tu tiež telesá dioritov a v severnejších častiach aj telesá amfibolitov. Vek 

tuhnutia granitoidného masívu bol rádiometricky určený na približne 340 mil. rokov [2].

V tomto masíve, vzhľadom na jeho geometrický tvar, môžeme rozoznávať pozdĺžne a priečne 

tektonické poruchy. Vzhľadom na svetové strany sú to poruchy smeru S-J a V-Z a ich 

kombinácie. K pozdĺžnym poruchám (zlomom) patrí napríklad Malokarpatský zlom, ktorý 

zároveň tvorí východné ohraničenie Malokarpatského hrastu. Ide o poklesový zlom. Zo 

západu je pohorie ohraničené systémom litavských a lábskych zlomov. Tvoria styk 

s Viedenskou panvou. Tieto zlomy sa dajú sledovať aj na reflexno-seizmických rezoch. Majú 

generálny smer SV-JZ. Zlomy smeru S-J sú vydrický a bystrický zlom. Ide o sinistrálne 

smerné posuny. Priečne zlomy majú generálny smer SZ-JV a patrí sem borinský zlom systém 

dunajských zlomov, ktoré tvoria južné ohraničenie bratislavského masívu ako aj celých 

Malých Karpát [3].
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Metódy a výskum

Výskum v oblasti  Malých Karpát bol zameraný na štúdium zlomov a zlomových 

tektonitov. Používali sa metódy geomorfológie, štruktúrnej geológie a petrotektoniky. 

V Malých Karpátoch sa vyskytujú tektonické zlomy niekoľkých smerov. Analýzov 

tektonických zrkadiel pomocou softwaru WinTensor (Damien Delvaux, 2008) boli určené 

smery hlavných osí paleonapätia.

Na lokalite Kramáre, ktorá je situovaná v malokarpatskom kryštaliniku a to konkrétne 

v bratislavskom príkrove. 

Výpočatmi bola určená  orientácia 

hlavných napäťovích osí. 1 je orientovaná v smere VSV-ZJZ konkrétna orientácia 1

v priestore je 70/7  a 3 je 169/46  ide teda o sub-horizontálnu kompresiu. S ďalších údajov 

bola vypočítaná extenzia v smre SSZ-JJV s orientáciou 1 40/75 a 3 150/3. Taktiež ide 

o subhorizontálnu extenziu ktorá sa dá sledovať aj Čachtických Karpatoch, kde podľa 

výpočtov vychádza tiež kompresia veľmi podobná. Jej orientácia osí bola 1 4/80 a 3 127/6. 

Taktiež sa zistila kompresia s orientáciou VSV-ZJZ konkrétne priestorová poloha osí bola 

1 249/1 a os 3 bola 340/43.

Na porovnanie sa robil výskum orientácií paleonapätí v granitoidoch Dúbnej Skaly, 

kde je situácia trochu rozdielna. Skúmané tektonity poskytli obraz mechanizmov 

prebiehajúcich v strižných zónach. Išlo o výskum zlomových tektonitov, hlavne mylonitov 

a kataklazitov. Na základe povrchu tektonických zrkadiel bola vytvorená opisná 

charakteristika. 
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