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Cieľ prezentácie

• Priblížiť možný vývoj pohoria Žiar s využitím geomorfologických 

poznatkov a terénneho výskumu v oblasti Vyšehradského sedla

• Priblížiť stručný geologický pohľad na vývoj pohoria Žiar



Žiar

• svojrázny geomorfologický celok vnútorných 
Západných Karpát 

• pozitívna morfoštruktúra tvorená starými horninami 
a miestami senilným georeliéfom, vklinená medzi 
Turčiansku a Hornonitriansku kotlinu 

• jadrové pohorie, ktorého súčasná stavba odráža 
alpínske tektonické procesy, spojené s formovaním 
karpatského oblúka.



• rozhodujúcu úlohu pri vzniku súčasného pohoria 

zohral intenzívny tektonický zdvih v pliocéne 

a najmä v kvartéri (pliocénno - kvartérnou 

kompresiou), ktorý umožnil exhumovať niektoré 

staršie formy.



Vývoj pohoria Žiar na báze geologických indícií

• Segmentovanie hraste na niekoľko blokov

• Výsledok aktivity pozdĺž okrajových listrických
zlomov – rôzne hruboklastické sedimenty vo
výplni kotlín derivované zo zdrojovej oblasti
Žiaru.

• Rôzne datovanie : napr. budišské vrstvy (vrchný
sarmat – panón), abramovské vrstvy (vrchný
báden až sarmat). Majú charakter sedimentov
gravitačných tokov usadených v podobe
výplavových kužeľov na okraji dvíhajúceho sa
pohoria.



Poloha Žiaru
Prečo práve Vyšehradské sedlo?

1. predurčuje ho k tomu jeho poloha v rámci pohoria 

v mieste kde sa pohorie „láme“ od smeru SZ-JV k 

SV-JZ, takmer o 90°

2. v tejto oblasti dochádza k zmene prevažného

horninového zloženia pohoria. 

3. predpoklad odvodňovania juhu Turčianskej kotliny do Hornonitrianskej kotliny 

koncom neogénu, resp. ešte začiatkom kvartéru

GAŠPARÍK et al. 1995, neskôr rozpracované BIZUBOVÁ, MINÁR, SLÁDEK 2005.



Poloha Žiaru

4. existencia systému predpokladaných zvyškov

zarovnaných povrchov, práve v tejto oblasti

na sever aj na juh od sedla sa síce

nachádzajú zarovnané povrchy

ale nie je v nich systém  

Prečo práve Vyšehradské sedlo?



Pre určenie zarovnaných povrchov 



• relatívne výškové rozpätie zvyškov zarovnaných povrchov

metóda profilových línií



profilová línia P1



Na základe terénneho výskumu sme urobili náčrt možného rozšírenia

paleoreliéfu v oblasti Vyšehradského sedla.



• pre pohorie Žiar, zatiaľ nebolo možné robiť taký rozsiahlý výskum

preto sme jeho vývoj modelovali pomocou softvéru

• Základom pre modelovanie vývoja reliéfu

bázové povrchy  

morfotektonická mriežka

povrch, ktorý by vznikol, keby v danom

časovom období ustáli erózno-denudačné 

procesy.

kombinácia geomorfologických a geologických lineárnych 

prvkov s odrazom v reliéfe (zlomy, úpätné hrany, náhla zmena expozície)



morfotektonická mriežka pre celé územie

Žiaru a jeho okolia

kryha

Sokol

kryha

Vyšehrad

kryha

Rovne

kryha

Horeňovo

na jej základe možno rozdeliť

Žiar na kryhy



Bázové povrchy



Bázové povrchy



Bázové povrchy



Bázové povrchy



Záver

Zodpovedanie základnej otázky, či môže byť Vyšehradské sedlo kľúčom k 

poznaniu vývoja celého pohoria, je pomerne komplikované: 

• Môže byť tak malé územie modelom pre vývoj celého pohoria?

• Pre objasnenie vývoja Žiaru je potrebné overiť a hlavne dokázať

datovať možné zvyšky zarovnaných povrchov načtrnutých v 

rekonštruovanom paleoreliéfe a modeloch bázových povrchov 

• Fakt, že v oblasti Vyšehradského sedla, podľa výsledkov terénneho 

výskumu je možný výskyt systému zarovnaných povrchov, napovedá 

o pomerne mladej tektonickej aktivite, ktorá by mohla mať súvis so 

zdvihom celého pohoria

• Vzorky, odobraté z terénu, práve v oblasti Vyšehradského sedla 

poukazujú na možný prekryv, resp. čiastočný prekryv pohoria

neogénnymi sedimentami



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


