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Ak sa Vám cielene ci náhodne dostane do rúk tento casopis, istotne Vás najskôr zaujme je

ho obsah. Úvodník sa zvykne cítat nakoniec, alebo sa nan zabudne. Napriek tomu mi dovolte,

vážení citatelia, oslovit Vás v mene clenov redakcnej rady, tvorcov i vydavatela Aragonitu.

Nemožno si celkom prisvojovat myšlienku vydávania casopisu s problematikou sprístupne

ných jaskýn. Vyplynula najmä z potreby zdokumentovat cinnosti organizácie a prezentovat ich

vo vztahu k jaskyniarom, ochranárom a environmentalistom doma i v zahranicí.

Po trasovisku slovenského jaskyniarstva zaciatkom devätdesiatych rokov rozdelili sa kom

petencie spojené so vznikom samostatných organizácií, pricom situácia sa postupne stabilizuje.

Vedecký zborník Slovenský kras sa po niekolkých rokoch vydávania Slovenskou speleologickou

spolocnostou vrátil do pôsobnosti Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, kde ho

založili a roky vychádzal. Informacný bulletin Sžnter sa zaoberá problematikou nášho jasky

niarstva z pohladu múzejnej cinnosti. Slovenská speleologická spolocnost nadalej úspešne vy

dáva svoj Spravodaj. V tomto kontexte absentujú informácie o aktivitách okolo sprístupnených

jaskýn, ktoré len sporadicky uvádzali uvedené periodiká.

Domnievame sa, že sa vytvorili legislatívne, organizacné i personálne predpoklady na zvlád

nutie vydávania vlastného casopisu. Súcasnost priniesla dynamické riešenia problémov v celej

sfére starostlivosti o jaskyne a pôsobenia cloveka v nich. Prírodovednou i estetickou hodnotou

spÍnajú naše jaskyne európsky štandard, pricom niektoré z nich získali uznanie v celosvetovom
meradle.

Zákon o ochrane prírody a krajiny ustanovuje nárocné úlohy v oblasti výskumu, monitorin

gu, praktickej starostlivosti i dokumentácie jaskýn ako národných prírodných pamiatok, 1. j.

v najvyššom stupni ochrany. Na druhej strane treba venovat zvýšenú pozornost návštevníkom,

ktorí sú prirodzene coraz nárocnejší. Treba rekonštruovat alebo znovu postavit niektoré vstup

né areály, inštalovat v nich nové expozície ci stále výstavy, oslovit návštevníka kultúrnym pro

stredím, kvalitným propagacným materiálom, jednoduchými, ale úcinnými službami. Z vlastnej

skúsenosti viem, že informácie z diania okolo sprístupnených jaskýn casto chýbali. Ako keby už

neboli zaujímavé, všetko sa o nich vedelo; strucne - pod karbidkou tma. Veríme, že veci sa zme

nia k lepšiemu.

Zaželajme si spolocne vela tvorivých síl, autorom inšpiratívne a ostré pero, citatelom dobrý

pocit, že štúdiom casopisu nepremárnili vzácny cas, a pre nastávajúce generácie objektívny his

torický materiál.

Ing. Jozef Hlavác
riaditel SSJ
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..
JASKYNE SLOVENSKEHO"

A AGGTELEKSKEHO KRASU VO SVETOVOM
PRíRODNOM DEDICSTVE

Jozef Hlavác - Pavel Bella

Rok 1995 sa zapíše do histórie
ochrany prírody a jaskyniarstva na
Slovensku zlatými písmenami. O com sa
dovtedy viedli len dohady a polemiky
amatérov i odborníkov, stalo sa skutoc
nostou. Prírodovedné hodnoty našej ne
vel'kej krajiny v srdci Európy získali Qce~
ne nie celosvetového významu. Krasové
územie Slovenského krasu a osobitne je

ho jaskyne zapísali sa do Zoznamu sve
tového kultúrneho a prírodného dedic
stva. Stalo sa tak spolu s jaskynami
Aggtelekského krasu v rámci nominac
ného bilaterálneho slovensko-madar

ského projektu.
Ked s touto myšlienkou oboznámil

kompetentných jaskyniarov RNDr. jozef
Klinda, sekcný riaditel' rezortu životného
prostredia, chvílami to pripomínalo ne
vydarený žart. jeho ciel'avedomost
i argumentácie boli napokon úspešné
a zacal sa tvorit projekt. Nebolo to jed
noduché, pretože išlo o koordináciu cin
nosti nielen doma, ale aj vo vztahu k
madarskému partnerovi. Nominacný
projekt má svoju predpísanú osnovu
a jeho prípadná neúplnost je dôvodom
na vyradenie už pred samotnými
schval'ovacími procedúrami.

Pre objektivitu treba spomenút, že
isté skúsenosti s nomináciou už existo
vali. V roku 1992 bol neúspešný pokus
Tatranského národného parku na zara
denie do prírodného dedicstva. V roku
1993 sa schválili tri slovenské projekty
do kultúrneho dedicstva - Banská

Štiavnica s okolitými technickými pa
miatkami, Spišský hrad s okolím (pa
miatková rezervácia Spišská Kapitula,
pamiatková zóna Spišského Podhradia a
národná kultúrna pamiatka kostol Sv.
Ducha v Žehre) a rezervácia I'udovej ar
chitektúry Vlkolínec.

Do trojrocnej prípravy projektu sa za
našu stranu zapojili Slovenská agentúra
životného prostredia - Správa CHKO
Slovenský kras, Správa slovenských jas
kýn, Slovenské múzeum ochrany príro
dy a jaskyniarstva a Slovenská speleolo
gická spolocnost pod gesciou
Ministerstva životného prostredia SR.
Na madarskej casti spolupracovali
Správa Aggtelekského národného parku
a Speleologický inštitút v Budapešti.
Projekt spolu so štátnymi garanciami sa
oficiálne odstúpil Centru pre svetové de
dicstvo v Paríži, schval'ovacie procedúry
trvali od septembra 1994.

Nominacný projekt sa stal zaujíma
vým. V máji 1995 nasledovala týždenná
inšpekcná cesta j. Thorsella, hlavného
odborného experta Medzinárodnej
únie ochrany prírody (IUCN), ktorý mal
za úlohu posúdit jeho opodstatnenost

priamo v teréne. Navštívil sprístupnené i
nesprístupnené jaskyne v oboch cas
tiach územia, pricom sa dôraz kládol aj
na management a monitoring. jeho úsu
dok bol dôležitý. Do zasadnutia pred
sedníctva Výboru pre svetové dedicstvo
zaciatkom júla 1995 v Paríži odporucil v
dodatku projektu zvýraznit jedinecnosti
územia a jaskýn, co sa v požadovanom
termíne splnilo z madarskej i našej' stra
ny.

Návšteva j. Thorsella bola znacne
inšpiratívna. Podrobne sa zaujímal o
predchádzajúcu vedeckovýskumnú a
dokumentacnú cinnost, odbornú litera
túru, aktivity na medzinárodnom poli,
formy starostlivosti, negatívne antropo
génne zásahy, garancie štátu v ochrane
prírody a dalšie. Ukázalo sa, ako si sve
tové spolocenstvo váži skutocných zna
lostí o danom prírodnom fenoméne. je
zrejmé, že kvalitný nominacný projekt
nevzniká v tomto prípade len unikátnym
krasovým javom. Treba prezentovat kva
lifikovanú cinnost cloveka pri poznávaní
prírody a jej ochrane.

Z tohto pohl'adu ide o prácu generá
cií a stoviek zanietencov, zväcša dobro
vol'níkov, ktorí nel'utovali námahu ani
cas venovaný poznávaniu Slovenského
a Aggtelekského krasu. Treba si pripo
menút mená objavitel'ov i spravovatel'ov
jaskýn, ktorých cinnost vyústila do celo
svetového uznania: Arpád Abonyi, juraj
Bárta, Vojtech Benický, Robert Boroš,
Anton Droppa, Mikuláš Erdäs, Ladislav
Herényi, Zdenko Hochmuth, Alfonz
Chovan, jozef jakál, Bohumil Kucera,
Milan Líška, Vojen Ložek, ján Majko,
Ladislav Rajman, Štefan Roda, Viliam
Rozložník, ján Seneš, František
Ski'ivánek, Gustáv Stibrányi a plejáda
dalších, nemenovaných kvôli rozsahu
príspevku.

Nemalý podiel majú aj bývalé i te
rajšie inštitúcie a ich pracovníci, ktorí vy
tvorili podmienky pre túto cinnost:
Uhorský karpatský spolok, Klub cesko
slovenských turistov, Klub slovenských
turistov a lyžiarov, Slovenská speleolo
gická spolocnost, Múzeum slovenského
krasu - teraz Slovenské múzeum ochra-

ny prírody a jaskyniarstva, Správa CHKO
Slovenský kras, Banícke múzeum v
Rožnave, Správa slovenských jaskýn,
Ústredie štátnej ochrany prírody.

Nasledovalo zasadnutie predsedníc
tva Výboru pre svetové dedicstvo v
Paríži, kde sa vykonal rozhodujúci výber
projektov. Rokovanie Výboru pre sveto
vé dedicstvo v Berlíne už len potvrdilo
rozhodnutie z Paríža, aj ked diplomatic
ké rozhovory prebiehali nadalej a boli
súcastou taktiky a obhajoby projektu.
Den 6. december 1995 sa stal význam
ným. Nastala vel'ká úl'ava, že všetko to
úsilie nebolo márne a spolocná diplo
macia spolu s madarskými partnermi slá
vila úspech. Berlín sa z tohto pohl'adu
stane pre nás nezabudnutel'ným.

Skoncila sa prvá a najdôležitejšia
etapa procesu zapísania jaskýn
Slovenského a Aggtelekského krasu do
Zoznamu svetového prírodného a kul
túrneho dedicstva. K 1.1.1996 je do toh
to zoznamu zahrnutých 469 objektov a
území, z toho 349 kultúrnych, 103 prí
rodných a 17 zmiešaných pamiatok.

Pre informovanost uvádzame, že v
Zozname svetového dedicstva sú nasle

dovné krasové územia a jaskyne:
Národný park Mamutej jaskyne (USA,
najdlhší jaskynný systém na svete),
Škocjanske jaskyne (Slovinsko),
Národný park Carlsbadských jaskýn,
vrátane jaskyne Lechuguilla (USA) a
jaskyne Slovenského a Aggtelekského
krasu. jaskyne sa vyskytujú aj v niekto
rých iných územiach zaradených do
tohto zoznamu, avšak z hl'adiska ich cel
kovej hodnoty nie sú dominantné.
V rámci Svetového kultúrneho dedicstva

je zahrnutá jaskyna Altamíra
(Španielsko), kresby v jaskyniach v doli
ne Vézére s dôrazom na jaskynu
Lascaux (Francúzsko), jaskyne Ajanta,
Ellora a Elephanta (India) a podzemný
religiózny priestor antropogénneho pô
vodu Sokkuram (južná Kórea).

Slovenský a Aggtelekský kras ako sú
vislé krasové územie predstavuje typic
ký stredoeurópsky planinový kras mier
neho klimatického pásma s viacerými
genetickými a morfologickými typmi jas
kýn a priepastí. Zaberá rozlohu asi 600
km2, z coho 2/3 sú na území Slovenskej
republiky a 1/3 na území Madarskej re
publiky. Z hladiska chránených území sa
vztahuje na CHKO Slovenský kras a
Aggtelekský národný park. V doteraz
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známych viac ako 700 jaskyniach a prie
pastiach sú bohato zastúpené rôznoro
dé formy sintrovej výplne. Podzemné
krasové javy sú miestami polohovo kon
centrované a dosahujú neobycajnú hus
totu.

Ako charakteristické a reprezentatív
ne lokality je v projekte dominantných
21 jaskýn, respektíve jaskynných systé
mov: Domica - Baradla, Silická radnica -

Gombasecká jaskyna, Krásnohorská jas
kyna, Jasovská jaskyna, Jaskyna
Skalistého potoka - Kunia priepast,
Drienovská jaskyna, Jasovská jaskyna,
Snežná diera, Zvon ivá priepast, Diviacia
priepast, Ochtinská aragonitová jas
kyna, Obrovská priepast, priepast
Vecsem-bukki, jaskyna Imre Vassa, jas
kyna Meteor, priepast Rejtek, Jaskyna
slobody, Kossúthova jaskyna, Jaskyna

mieru, Rákocziho jaskyna 1 a Rákocziho
jaskyna 2. Hoci Ochtinská aragonitová
jaskyna sa nachádza v Revúckej vrchovi
ne, bohatstvo a unikátnost aragonitovej
výplne i zaclenenie do bývalého o
chranného pásma CHKO Slovenský kras
podmienili jej zaradenie do spolocného
projektu. Jasovská jaskyna v Medzevskej
pahorkatine je súcastou CH KO
Slovenský kras.

Úcastníd slovenskej delegácie na zasadnut! predsedníctva Výboru pre svetové
dedicstvo v Parfživ júli 1995, zfavaj. Hlavác,j. Klinda,M. Rozložník, P. Toma.

Foto: J. Hlavác

Priatelské stretnutie slovenskej delegácie s j. Thorsel10m (druhý sprava) pocas za
sadnutia Výboru pre svetové dedicstvo v Berlíne v decembri 1995.

Foto: J. Hlavác

Základné údaje o vybraných slovenských jaskyniach

Domica

(Silická planina) - dížka 5900 m (spolu s j.

Certava diera), súcast jaskynného systé

mu Domica - 8aradla dlhého 27 000 m,

f/uviokrasová, tri vývojové úrovne, boha

tá sintrová výpln (palicovité stalagmity,

sintrové kaskády, štity a bubny i iné for

my), archeologické nálezy (neolit - naj

významnejšie nálezisko bukovohorskej

kultúry, halštat, stredovek), zimovisko ne

topierov.

Silická radnica

(Silická planina) dížka 7700 m, híbka

770 m, f/uviokrasová, vstupná cast koróz

no-rútivá, najnižšie situovaná jaskyna s /'a

dovou výplnou do 5r.J' severnej zemepis

nej šírky mierneho klimatického pásma,

archeologické nálezy (paleolit?, neolit,

doba bronzová, latén, stredovek).

Gombasecká jaskyna

(Silická planina) - dížka 7525 m, f/uviokra

sová, dve vývojové úrovne, unikátne sin

trové brcká (dlhé až 3 mY.

Krásnohorská jaskyna

(Silická planina) - dížka 7 700 m, f/uviokra

sová, najvyšší stalagmit na svete (32,7 mY.

Hrušovskájaskyna

(Silická planina) - dížka 780 m, f/uviokra

sová, tri vývojové úrovne, unikátna sintro

vá výpln (excentrické formy, heliktity).

Jaskyna Skalistého potoka

(}asovská planina) - dížka 3833 m, hÍbka

289 m, f/uviokrasová, podzemné sifóny

a jazerá.

Kunia priepast

(}asovská planina) - dížka 600 m, hÍbka

203 m, flu viokras o vá, horná cast koróz

na, viaceré formy sintrovej výplne.

Drienovská jaskyna

(}asovská planina) - dížka 7300 m, f1uvio

krasová, dve vývojové úrovne, výskyt sad

rovca a drúz kalcitových monokryštálov

(velkost do 50 cm).

Jasovská jaskyna

(Medzevská pahorkatina) - dížka 2722 m,

f1uviokrasová, pät" vývojových úrovni, bo

hatá sintrová výpln, archeologické nálezy

(paleolit, neolit, doba bronzová, halštat,

doba rímska, stredovek), historické pa

miatky (nápis z roku 7452), zimovisko ne

topierov.

Snežná diera

(Horný vrch) - dížka 700 m, híbka 25 m,

rozsadlinovo-korózna, l"adová výpln.

Zvonivá priepast

(Plešivská planina) - híbka 707 m, koróz

no-rútivá, mohutné pagodovité stalagmity.

Diviacia priepast

(Plešivská planina) - híbka 723 m, koróz

na, rozmanitá sintrová výpln.

Obrovská priepast

(Dolný vrch) - híbka 7 OO m, korózno-rútivá.

Ochtinská aragonitová jaskyna

(Revúcka vrchovina) - dížka 300 m, kryp

tokras, unikátna aragonitová výpln (oblic

kovité, ihlicovité a špirálovité formy).
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Správa slovenských jaskýn sa na
slávnostné vyhlásenie našich jaskýn
za svetové dedicstvo, tento - možno
povedat - sviatok jaskyniarov a
ochrancov prírody, dôstojne pripravo
vala už od jesene roku 1994. Vtedy sa
zacala rekonštrukcia vstupného areá
lu Ochtinskej aragonitovej jaskyne.
Nasledovala rekonštrukcia areálu jas
kyne Domica a výstavba nového
vstupného areálu Jasovskej jaskyne,
estetizácia svietidiel a prehliadkových
trás, výroba tabúl svetového dedic
stva, tvorba výstav, o com sú uverej
nené samostatné správy v tomto císle
casopisu.

Zapísanie kultúrneho alebo prí
rodného majetku do tohto celosveto
vého zoznamu zvýraznuje jeho sa
motnú existenciu a zaväzuje príslušný
signatársky štát Dohovoru o ochrane
svetového kultúrneho a prírodného
dedicstva, prijatého clenskými štátmi

Tabula svetového dedicstva v areálijaskyne Domica. UN ESCO v roku 1972, zabezpecit je-
Foto: J. Hlavác ho ochranu a primeranú starostlivost.
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SKUSENOSTI Z LIKVIDACIE NEZIADUCEJ VEGETACIE"' "'

V SPRISTUPNENYCH

JASKYNIACH SLOVENSKA

Ján Zelinka

Názory na existenciu porastov flóry

okolo inštalovaných svietidiel v jasky
niach sa rozchádzajú. Ich prítomnost je
užitocná, neutrálna, alebo škodlivá? V

niektorých zahranicných jaskyniach sa

sprievodcovia pred návštevníkmi doslo
va pýšia "Iampovou flórou". Ludia, ktorí

rastliny milujú, všade radi vidia zelenú

farbu. No zo strany ochrany prírody je
odpoved na túto otázku úplne jedno

znacná - podla možnosti zachovat jas
kyne v pôvodnom stave. Zelené rastlin

stvo v jaskyniach pôvodne nebolo. Preto

jeho rastu treba predchádzat a vytvore
nú lampovú flóru vhodným spôsobom
odstranovat.

Po viacrocných skúsenostiach vie

me, že prvým krokom ochrany je priro-

dzene vol'ba správneho osvetlenia, t.j.
výber vhodnejších typov svietidiel,

zníženie intenzity a dížky osvetl'ovania

tak, aby množstvo svetla v interiéri jas
kyne bolo podla možnosti co najnižšie.
No i napriek maximalizácii úprav osvet

lovacích systémov sa vdaka vhodným
životným podmienkam rastliny v jasky

niach vyskytujú. Reálne je obmedzit po
stihnuté plochy a predížit obdobie vývo
ja rastlín.

V našich sprístupnených jaskyniach

sa okrem zmien svetelných podmienok
pristúpilo k ich "odzelenovaniu" bez

sprievodných negatívnych vplyvov. V za
hranicí sa problematike lampovej flóry
intenzívne venujú s menšími ci väcšími

úspechmi, o com za posledných 20 až

30 rokov svedcí množstvo usporiada

ných medzinárodných podujatí - sympó

zií, kolokvií, publikovaných odborných
príspevkov a pod. Na Slovensku sa tou

to otázkou zaoberalo málo odborníkov,
spociatku len na teoretickej úrovni.

Napriek znacnému výskytu nežiadú

cej vegetácie v niektorých našich jasky
niach však už dnes môžeme kladne hod

notit doterajšie výsledky. Toto konštato
vanie podporuje fakt, že pokial u nás

sme pozornost upriamili na jednodu

chšie praktické opatrenia, jaskyniarske
zahranicie experimentovalo. Poznáme

viacero prípadov, ked pri snahe riešit je
den problém sa spôsobili väcšie škody,
ako bol dosiahnutý efekt. Obycajne me

tódy bežne používané v zahranicí na lik-
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Likvidácia neliadúcej vegetácie v Snelnom dóme Demänovskej jaskyne slobody.
Foto: M. Kurka

vidáciu lampovej flóry sú vel'mi nárocné
na cas, energiu, vlastnú realizáciu, ako aj
financie.

Po vyselektovaní nevhodných me
tód a postupov i na základe skúseností v
zahranicí sme koncom roku 1992 vypra
covali Návrh likvidácie nežiadúcej vege
tácie v sprístupnených jaskyniach
Slovenska. Na overenie našej metodiky
v praxi sme testovali vytypovaný postup
v troch jaskyniach, odlišných z hladiska
podmienok pre rast vegetácie, ako aj
množstva postihnutých plôch.
Skúsenosti z Važeckej jaskyne, kde sme
s likvidáciou zacali, i z

Demänovskej I'adovej jasky
ne a Demänovskej jaskyne
slobody, nás presvedcili o
správnosti, efektívnosti a ne
vyhnutnosti zvolených po
stupov. Na tomto základe sa
likvidácia "Iampenflóry" do
stala medzi prioritné úlohy
Správy slovenských jaskýn
na úseku ochrany jaskýn.

Vlastnej likvidácii zelene
predchádzalo vycistenie jas
kýn od cudzorodého mate
riálu, nahromadeného v mi
nulých rokoch prevádzky,
ktorý bol vhodným substrá
tom pre jej dalšie rozširova
nie. Dalej sa uskutocnila vý
mena osvetl'ovacích telies

za úcelom celkovej redukcie
svetelného výkonu. Tak na
príklad v jaskyni Domica sa
pôvodne inštalovaný príkon
70 kW v roku 1993 znížil na

22,8 kW, t.j. o 47,2 kW.
Zároven sa skrátili tri svetel

né úseky na polovicu príko
nu a je plánovaná dalšia vý
mena svietidiel s úsporou
6 kW. Podobne aj v Harma
neckej jaskyni sme pô
vodne inštalovaný príkon
60,S kW znížili na terajších
22,2 kW. Tieto jaskyne boli
spolu s Demänovskou
jaskynou slobody najviac
postihnuté nežiadúcou vegetáciou.

Pri likvidácii sme používali dve me

tódy: mechanickú kefami na likvidáciu
machových porastov na pevných pod
kladoch a následne chemickú na všetky

formy porastov. Pomocou upraveného
chrbtového postrekovaca pol'skej výro
by - typ SANO II, s objemom 121, sa po
stihnuté plochy vystriekali zriedeným
roztokom technického chlórnanu sod

ného (NaClO), ktorý sme získavali od
výrobcu NEUBER-CHEMIKA s.r.o.,

Ul'anka, Banská Bystrica. Používaná che
mická zlúcenina sa okrem iného využíva
na úpravu pitnej vody a je schválená
príslušnou normou.

Na porasty rias sa nám osvedcila naj
nižšia úcinná koncentrácia 4 %, a to s

okamžitým úcinkom. Na elimináciu ma
chov sme aplikovali 8 % koncentráciu.
V tomto prípade sme museli postrek

opakovat 2 až 4 razy. Celková úcinnost
bola 95 až 100 %. Nedosiahla sa iba v

prípadoch, ked stielky vegetácie už boli
prekryté vrstvou sintra. Celkové vybiele
nie sa prejavovalo už o 5 až 15 minút.

Casová nárocnost prác spojených s
vlastnou likvidáciou bola individuálna v

každej lokalite, a to podl'a poctu realizá
torov a nárocnosti prevádzky, ako aj do

stupnosti postihnutých miest. V prieme
re sa prác zúcastnovali 1 až 4 pracovní
ci a zvládli ich za 2 až 3 dni.

Najnárocnejšia bola likvidácia v
Dobšinskej I'adovej jaskyni. Prispeli k to
mu nielen extrémnejšie mikroklimatické
podmienky, ale aj fakt, že riasy sa uchy
tili na miestach znacného rozrušenia

materskej horniny mrazovým zvetráva
ním, a pravdepodobne aj ich väcšia o
dolnost.

Najviac, 73 litrov nekoncentrova

ného roztoku NaCIO, sa použilo v jas
kyni Domica, v Harmaneckej jaskyni to
bolo 68 litrov. Najmenej roztoku sa
spotrebovalo vo Važeckej jaskyni - 7
litrov.

Obnovu lampovej flóry sme po 2,5
roku zaznamenali vo Važeckej jaskyni.
Do znacnej miery to pravdepodobne
spôsobila neskoršia výmena svieti diel 
až rok po jej likvidácii. Po dvoch rokoch

sa zacala objavovat zelen,
aj ked v malom rozsahu, v
Demänovskej jaskyni slobo
dy. Pritom sme zaznamena

li nástup nových druhov fló
ry. V tejto jaskyni je nevy
hnutné dokoncit výmenu
svietidiel a upravit ich sme
rov ú inštaláciu.

Všetky práce sme reali
zovali v mimosezónnom

období po hibernácii neto
pierov, navyše v case mini
málneho priesaku atmosfé
rických vôd, aby sa zame
dzilo dalšiemu zriedeniu

aplikovaných roztokov.

Jedným z opatrení, kto
ré sa prijali na zamedzenie
opätovného rastu lampovej
flóry, je aj zaškolenie a
osobná zainteresovanost

stálych pracovníkov sprí
stupnených jaskýn na prie
bežnom monitorovaní po
tenciálne ohrozených
miest. Pri zistení jej opätov
ného nástupu sa vegetácia
okamžite likviduje pomo
cou malých rucných postre
kovacov.

Po skoncení základnej
etapy prác môžeme konšta
tovat, že aplikácia roztoku
chlórnanu sodného v mini-

málne úcinných koncentrá
ciách, spojená s nevyhnutnými preven
tívnymi opatreniami proti opätovnému
rastu "Iampenflóry", je vysoko
efektívna. Ked porovnávame nami po
užívanú metodiku s praxou realizova
nou pri likvidácii lampovej flóry
v zahranicí, dosiahli sme pozoruhodné
výsledky, bez vel'kej casovej a fyzickej
nárocnosti a za nízkych financných ná
kladov. Z hl'adiska ochrany jaskýn je
však najdôležitejšie, že sa nezistili nega
tívne vplyvy na jednotlivé prírodné zlož
ky jaskynného prostredia.
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, ,
PROJEKT PHARE "OCHRANA PRIRODNYCH ZDROJOV V KRASE", ,

- CHARAKTERISTIKA A VYSLEDKY PODPORNEHO PROGRAMU

Stanislav Klauco

Hlavným iniciátorom projektu bol
Doc. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,
z Rooseveltovej nemocnice v Banskej
Bystrici. jeho prvotným poslaním bola
dodávka prístrojovej techniky a uskutoc
nenie monitoringu zdravotného stavu
pacientov a jaskynného prostredia, co
malo napomôct rozvoj speleoterapie na
Slovensku.

Vzhl'adom na nezáujem vtedajšieho
ministerstva zdravotníctva prešiel pô
vodne zdravotnícky orientovaný projekt
pod gesciu ministerstva životného pro
stredia. Prvým "project managerom" sa
stal RNDr. l. Racko zo Správy sloven
ských jaskýn v Liptovskom Mikuláši, co
sa do znacnej miery prejavilo aj v no
vom obsahovom zameraní projektu 
PHARE EC/HEA/lOSI "Ochrana prírod
ných zdrojov v krase".

Roku 1991 sa "project managerom"
stal RNDr. P. Mitter, CSc. z vtedajšieho
Ústredia štátnej ochrany prírody
(ÚŠOP) v Liptovskom Mikuláši. Bolo to v
case príprav projektu, ked sa konkreti
zovala nielen metodika prác, ale najmä
zloženie prístrojového vybavenia, ktoré
malo byt v rámci zahranicnej pomoci
dodané na Slovensko. Pod jeho vede
ním sa skoncila prípravná fáza schvále
ním projektu aj zo strany centra projek
tov PHARE v Bruseli. Bohužial', práve

v case, ked projekt už bol schválený
a pricinením P. Mittera po vzniku
Slovenskej republiky aj úspešne rozdele
ný k spokojnosti slovenských riešitel'ov,
zastihla "project managera" smrt.

V období výberu dodávok prístrojo
vej techniky a ich zabezpecovania zo
zahranicia i z tuzemska vykonávala
funkciu "project managera" až do roku
1996 RNDr. V. Tereková, CSc. zo
Slovenskej agentúry životného prostre
dia (SAŽP) v Banskej Bystrici - pracovis
ko Liptovský Mikuláš.

V pozadí príprava realizácie celého
projektu vystupovala firma SKOV - služ
ba pre kvalitu a ochranu vôd, s.r.o.,
Bratislava, ktorej zástupca RNDr. S.
Klauco sa podielai na tvorbe metodickej
koncepcie projektu v oblasti monitorin
gu vody. Oblast monitoringu ovzdušia
koncepcne pripravovali RNDr. j. Šcuka,
RNDr. Š. Roda ml. a Ing. L. Rajman.
Projekt gestorovalo Ministerstvo život
ného prostredia SR, respektíve ÚŠOP a
neskôr SAŽP ako organizácie tohto re
zortu.

Súbežne s hlavným projektom (do
dávka prístrojovej techniky, ktorú zabez
pecoval "project manager"), sa realizo
val tzv. podporný projekt. jeho poslaním
bolo v zmysle odborného programu
projektu realizovat monitoring prírod-

ného prostredia v teréne, zhodnotit a in
terpretovat výsledky z hladiska ochrany
prírodného prostredia. Celú túto cinnost
zabezpecovala už spomenutá firma
SKOV s.r.o., Bratislava.

Gestorstvo projektu Ministerstvom
životného prostredia SR pozmenilo do
znacnej miery obsahové zameranie pô
vodne zdravotnícky orientovaného pro
jektu. I ked zdravotnícka technika bola
dodaná, nebolo možné z prostriedkov
tohto ministerstva zabezpecit jej využí
vanie tak, ako to bolo v prípade envi
ronmentálnej monitorovacej techniky
prostredníctvom podporného projektu.
Preto v celom riešení projektu napo
kon prevládlo environmentalistické po
natie.

Pôvodný výber jaskýn sa zachoval,
rozšíril sa však rozsah a zameranie mo

nitoringu. Sledovanie prírodného pro
stredia jaskýn a ich okolia sa sústredilo
okrem špecifikácie vplyvov speleotera
pie na vodnú a vzdušnú zložku jaskyn
ného prostredia aj na zistovanie dyna
miky transportu látok - prenosu znecis
tenia v krasových vodách. Výskum reali
zovaný v rámci podporného projektu a
jeho zameranie približuje tabul'ka (na lo
kalitách oznacených * sa uskutocnili aj
rádiologické a atmochemické merania
pocas liecebných procedúr):

lokalita Miesto meraniaObjekt - zložkaÚcel pozorovania

Domica

Rímske kúpeleStyxznecistenie vody
zaciatok l. plavby

ovzdušiereferencné pozorovanie
Majkov dóm *

ovzdušiespeleoterapia

Gombasecká jaskyna

pred sifónom vyvierackyCierny potokznecistenie vody
Mramorová sien -

ovzdušiespeleoterapia
liecebna pri križovatke

ovzdušiereferencné pozorovanie

Bystrianska jaskyna

liecebna *jazierkokvalita vody
ovzdušie

speleoterapia
Výstupný dóm

ovzdušiereferencné pozorovanie
Klenotnica

ovzdušiereferencné pozorovan ie

Priepast

Bystriankaznecistenie vody

Demänovská jaskyna

Králova galériaDemänovkaznecistenie vody

slobody

Mramorové rieciskoDemänovkaznecistenie vody
Štrková chodba -

stekajúca vodakvalita vody
liecebna *

ovzdušiespeleoterapia
Štrková chodba - horná

ovzdušiereferencné pozorovan ie
cast Archív - Iiecebna

ovzdušiespeleoterapia
Mliecna chodba

stekajúca vodareferencné pozorovanie
Hlboký dóm

Vecný dáždreferencné pozorovanie

jasovská jaskyna

Dóm netopierov-ovzdušiespeleoterapia
Iiecebna *
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Koncentracné zmeny v(Jd Styxu vjaskyni Domica
pocas zrážkového obdobia.
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CHARAKTERISTIKA

PRÍSTROJOVEJ TECHNIKY
VYUŽITElNEJ
V SPELEOLOGICKEj PRAXI

Monitorovacia technika dodaná

v rámci realizácie hlavného projektu
sa vybrala tak, aby bolo možné
uskutocnit kontinuálne pozorovania
zmien jaskynného prostredia.
Prijej výbere bolo potrebné
zohladnit okrem ceny, limitovanej
výškou zahranicnej pomoci,
jej (unkcnost; spolahlivost
a množstvo. Pri výbere sa však
uvažovalo aj o prípadnom dalšom
využití techniky v environmentálnej,
ale i speleologickej praxi po
skoncení projektu.
Z prístrojov využívaných
v jaskynnom prostredí umožnuje
monitorovacia technika sledovat

tieto vlastnosti a parametre vôd
a ovzdušia:

Sledované prostredie Zistované parametreMerná jednotkaRozsah merania

Voda

stav hladinycm0-2000

teplota

ve-5 - +90
vodivost

mS.cm-10-1 999
obsah kysl íka

mg.!'10-60
Ovzdušie

barometrický tlakmbar850 - 1 050

teplota (suchá, mokrá)
ve-50 - +140

vlhkost relatívna
%0-100

rýchlost prúdenia

m.sO-50

obsah e02

ppm0-3000

obsah S02

ppm0-20

obsah NOx

ppm0-100

obsah LLLRn (objemová aktivita a

Bq.m-35 - 100 000
ekvivalentná objemová aktivita radónu)obsah dcérskych produktov radónu

Bq.m-30- 50 000
ionizácia ovzdušia

pocet.cm-j0- 100 x 10b



9 Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýn

Všetky uvedené parametre možno
zaznamenávat na zabudované pamäto
vé médium (programovatelný datalo
ger), respektíve on-line prepojit s pre
nosným pocítacom (notebook). Interval
záznamu závisí najmä od kapacity pa
mäti datalogeru a od dížky obdobia,
ktoré sa má monitorovat. Spodná hrani
ca intervalu záznamu je daná fyzikál
nou, respektíve fyzikálno-chemickou po
vahou merania a obycajne sa pohybuje
v rozmedzí 2 až 5 minút. Tento cas je

výrazne dlhší pri meraní obsahu CO2,
S02 a NOx v ovzduší (20 až 30 minút),
pri meraní obsahu radónu (15 minút) a
meraní obsahu dcérskych produktov

radónu (4 hodiny). Pre odcítavanie úda
jov je potrebné priamo v teréne prepojit
dataloger s pocítacom.

Okrem automatickej meracej a
záznamovej techniky boli pre pozorova
nia v jaskynnom priestore dodané aj dva
druhy špeciálnych vzorkovacov. Jeden
je urcený pre vzorkovanie jaskynného
aerosólu a pracuje na základe vymrazo
vania definovaného objemu vzduchu.

Druhý je urcený pre vzorkovanie vôd,
zabudovaný pocítac umožnuje progra
movanie vzorkovania (maximálny pocet
- 24 vzoriek pri objeme 1 l).

Pri aplikácii monitorovacej techniky

v jaskynnom prostredí sa javí ako hlavný
limitujúci faktor vysoká relatívna vlhkost
a pri meraniach trvajúcich viac ako 2 až
4 dni nevyhnutnost prívodu elektric
kého prúdu, respektíve použitie výkon
nejších externých zdrojov (s kapacitou
viac ako 50 Ah).

Záverom tejto casti poznamenáva

me, že všetky spomenuté technické pro
striedky pre monitoring, s výnimkou
vzorkovaca jaskynného aerosólu, sú po
užitelné nielen v jaskynnom prostredí,
ale i v bežnej environmentálnej praxi,
napríklad na sledovanie kvality odpado
vých vôd a pod.

Hlavné dosiahnuté výsledky - ukážka meraní

Pozorovania kvality vôd

Rýchlost prejavov koncentracných
zmien v podzemnom vodnom toku na
základe merania vodivosti, teploty a
vodného stavu ilustrujeme na príklade
Styxu v jaskyni Domica. V tejto jaskyni
sa negatívne prejavuje najmä vplyv
transportu znecistujúcich látok z chovu
hospodárskych zvierat a erózne splachy
pôdneho krytu.

. Vzhladom na vysoký východiskový
obsah rozpustených látok vo vodnom
toku sa vstup relatívne menej koncen
trovaných vôd zo zrážok, ktoré však
transportujú znecistenie z povrchu
(pôdne castice, splachy hnojovice a
pod.), prejavuje výrazným poklesom
hodnôt vodivosti a nárastom teploty vo
dy.

Zmeny sledovaných parametrov sa
prejavujú ve/"mi rýchlo. Medzi východis
kovým stavom a maximálnym prejavom
zmien je casový interval menší ako 7 až
2 hodiny. Ostrý nástup takýchto zmien
od pociatocného impulzu mobilizácie
znecistenia atmosférickými zrážkami na
povrchu nie je pritom viac ako 24 hodín.

Pozorovania jaskynného
ovzdušia

Príklady mikroklimatických, atmorá
diologických a atmochemických zmien
pocas liecebných procedúr uvádzame
na dvoch grafických prílohách. Ide o po
zorovania z Bystrianskej jaskyne a
Demänovskej jaskyne slobody, ktoré
patrili v case realizácie podporného pro
jektu k speleoterapeuticky najviac využí
vaným jaskyniam.

Najvýznamnejšou zmenou, ktorá sa
zacne prejavovat ako prvá po príchode
pacientov do liecebného priestoru jas-

kýn, je zvyšovanie teploty ovzdušia.
Tento jav sa jednoznacne potvrdil vo
všetkých skúmaných jaskyniach, bez o
hradu na ich mikroklimatický režim.

Nárast teploty sa vzhladom na vý
chodiskovú teplotu ovzdušia, ktorá je 6
až 8 (Je, pohybuje od 0,3 až do 7,0 (Jc.

Vzostup teploty trvá pocas celého po
bytu pacientov v jaskyni. Rozkyv teploty
pocas procedúr je malý (max. 0,5 (JC)a
je závislý najmä od intenzity pohybo
vých dýchacích cvicení pacientov.
Porovnaním výsledkov meraní sa ukazu
je, že na zmeny teploty ovzdušia v
liecebnom priestore nemá podstatný
vplyv spôsob osvetlenia (žiarovka, žia
rivka).

Dalšou podstatnou zmenou je po
kles relatívnej vlhkosti a zrýchlenie prú
denia vzduchu. Tieto zmeny sa na roz
diel od teploty prejavujú ve/"mi rozdiel
ne. Velkost a trvanie zmeny sú podob
ne ako v prípade teploty závislé najmä
od stavu parametrov týchto vlastností
ovzdušia pred zacatím speleoterapeu
tickej procedúry. Obidve veliciny sa pri
tom navzájom ovplyvnujú. V miestach,
kde je zvýšený pohyb vzdušnej hmoty
(napríklad komunikácia s ostatnými jas
kynnými priestormi - liecebt'ía v By
strianskej jaskyni), sa aj v relatívne
menšom priestore mení relatívna vlhko
st menej ako v priestore podstatne
väcšom (Štrková chodba v Demänov
skej jaskyni slobody).

Významnou atmochemickou zme
nou je nárast obsahu CO2, ktorý vzniká
dýchaním väcšieho poctu pacientov.
Koncentracné prírastky sa pohybujú od
50 do max. 200 ppm. Nárast obsahu
CO2 v ovzduší kulminuje obycajne až
ku koncu procedúr.

Osobitné zmeny vyvolané pobytom
pacientov v liecebnom priestore sa zisti-

li v skupine rádiologických ukazova
te/"ov. Pri radóne a jeho dcérskych pro
duktoch sa pocas pobytu pacientov pre
javuje docasné zmenšenie ich obsahu
(merané aktivitou). Doteraz nie je jasný
mechanizmus týchto zmien. Hypotézy
o absorbcii týchto látok samotnými pa
cientmi (dýchaním, zachytávaním na
odeva pod.) neboli zatia/" meraniami
potvrdené.

Zmeny obsahu radónu nemajú v sle
dovaných jaskyniach spolocný charak
ter, avšak zmeny ionizácie ovzdušia sú
vo všetkých jaskyniach velini podobné.
Prejavuje sa to poklesom poctu iónov
pocas procedúr. Pre všetky jaskyne je
signifikantný najmä pokles poctu nega
tívnych iónov, ktorý nastáva takmer
okamžite po príchode pacientov do
liecebného priestoru a pretrváva až do
ich odchodu. Mechanizmus týchto
zmien je teraz tažko interpretovat, naj
mä ak vezmeme do úvahy, že ionizácia
ovzdušia závisí najmä od emanácie cas
tíc pri rádioaktívn om rozpade radónu.
Táto závislost sa pocas procedúr nepo
tvrdila, jednoznacne sa však prejavuje
najmä v dlhodobom vývoji.

Za doteraz najvýznamnejšie praktic
ké zistenie z hladiska ochrany jaskyn
ného prostredia voci vplyvu koncentro
vaného pobytu pacientov i jeho využi
te/"nosti pre speleoterapiu možno po
važovat skutocnost, že všetky zmeny
pozorované pocas speleoterapeutic
kých procedúr nie sú ireverzibilné.
Návrat hodnôt je relatívne rýchly,
pricom cas spätnej stabilizácie vzduš
ného systému sa pohybuje v rozpätí 2
až 6 hodín. Rýchlost a intenzita zmien,
ako aj cas stabilizácie pôvodnej rovno
váhy závisia najmä od východiskových
mikroklimatických podmienok, velkosti
priestoru liecebne a poctu pacientov.
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Komplexné merania jaskynného ovzdušia v Štrkovej chodbe Demänovskej jaskyne slobody pocas speleoklimatických pobytov.
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"
PONORY V PRIEPADLACH

" v "
A PROBLEMY OCHRANY VAZECKEHO KRASU

Pavel Bella - Peter Holúbek

Poloslepá dolinka Priepadlá, situova

ná 2,5 km juhovýchodne od Važca, pat

rí medzi najvýznamnejšie geomorfolo

gické formy kontaktného krasu na styku

Hybianskej pahorkatiny Liptovskej kotli

ny a Važeckého chrbta Kozích chrbtov.

Vytvorila sa z ponorného závrtu, jej po
kracovaním je Hlboká dolina ústiaca do

doliny Cierneho Váhu. V závere sú zná·

me dve jaskyne.
Pril'ahlú cast Važeckého chrbta bu

dujú strednotriasové karbonátové horni·

ny bielovážskej série chocského príkro
vu, kotlinovú cast územia pokrývajú sú

vrstvia vnútrokarpatského paleogénu s

germanotypnou tektonikou. Na mezo
zoickom podloží chocského príkrovu sa

diskordantne usadili sedimenty bazálnej

transgresívnej Iitofácie. Medzi Važcom a

Štrbou v dôsledku zlomovej tektoniky je

bazálna litofácia silne porušená a zacho

vané sú zväcša iba vápence strednopria

bónskeho veku (vrchný eocén). Vyššie
je uložená í1ovcová a flyšová litofácia.

Geologické pomery Liptovskej kotliny v

novšej literatúre detailne charakterizujú
P.Gross - E. Kohler a kol. (1980).

Geomorfologické a hydrologické

pomery v Priepadlách opisuje A.
Droppa (1962). Uvádza tri ponory a tri

miesta strát vody v koryte potoka pozo

rované pri nižších vodných stavoch.

Najnižší ponor je v nadmorskej výške
858 m, ostatné sú aktívne pri vyšších

vodných stavoch. Prietok alochtónneho

vodného toku pri jarnom topení snehu

alebo po výdatnejších zrážkach udáva
na 60 až 80 Is', v letnom období klesá

až na 5 Is'. Ponorné vody vystupujú na

povrch vo vyvieracke Teplica pri

Važeckej jaskyni, ktorá odvodnuje i pla
ninu Krieslo. Kontinuitu vôd zistenú A.

Droppom neskôr potvrdzuje V. Hanzel

(1974), podl'a ktorého sa dostávajú aj do

vyvieracky na pravom brehu Bieleho
Váhu vo Važci.

Na potrebu ochrany jaskynných

priestorov i povrchových vôd pred po

normi poukazuje P.Bella (1993). Pril'ahlé

územie Liptovskej kotliny sa pol'nohos

podársky využíva. Nevhodne sú lokali

zované skládky maštal'ného hnoja v blíz
kosti chráneného náleziska Pastierske a

na pril'ahlých poliach. V týchto miestach

pramení alochtónny vodný tok poná

rajúci sa v Priepadlách, ktorý splavuje

mechanické necistoty, príp. i chemicky

kontaminované látky do podzemia.

Na tieto problémy poukazuje aj V.
Tereková (1993), ktorá navrhla ochranné

pásmo Važeckej jaskyne rozšírit až po

hydrologické povodie ponorov v

Priepadlách. Dalej uvádza, že týmito po

nornými vodami býva obcasne zaplave

ná cast Važeckej jaskyne. Tento predpo

klad však nedokladuje výsledkami indi

kacnej skúšky.

Požiadavka vyhlasovania ochran

ných pásiem vybraných jaskýn je aktuál
na i po schválení zákona NR SR c.

287/1994 Z.z. o ochrane prírody a kraji

ny, ktorým sa naviac dovtedajšie o

chranné pásma zrušili. Kedže k spraco

vaniu návrhu ochranného pásma

Važeckej jaskyne budú potrebné aj úda

je o ponorných jaskyniach, predkladá
me ich základnú charakteristiku.

JASKYNA V PRIEPADlÁCH

Na základe odborno-vedeckej komi

sionálnej prehliadky Važeckej jaskyne

dna 30. júna 1962 vykonala speleologic

ká prieskumná skupina Turistu, n.p., pod

vedením J. Majku v auguste a septembri

toho istého roku sondážne práce v blíz

kosti aktívneho ponoru na západnom

okraji poloslepej dolinky, kde sa odkryli

podzemné priestory do híbky 25 m (J.

Majko, 1970 - výsledky prieskumných a

sondovacích jaskyniarskych prác, archív

SMOPaJ Liptovský Mikuláš). A. Droppa
(1971) udáva híbku 20 m.

Zaciatkom osemdesiatych rokov sa

o jaskynu zaujímal moravský jaskyniar

Silvestr Votoupal s kolegami, svoju po

zornost však upriamili najmä na nedale

ko ležiace Líšcie diery. Napriek tomu
otvorili vchod do jaskyne, ktorý údajne

zahádzali obyvatelia Važca z obavy

pred nebezpecenstvom úrazu detí.

V októbri 1984 lokalitu prezreli jaskynia

ri z oblastnej skupiny SSSPrešov. Od ro

ku 1988 v jaskyni pracovali jaskyniari z

oblastnej skupiny SSS Liptovský Mikuláš

(M. Orfánus, J. Vajs, R. Michalko a iní).

Okrem sondovania v najnižšej casti jas-

kyne sa na viacerých miestach zachova

li osadené meracské body, avšak jej plán

nebol doteraz vyhotovený.

Jaskyna je vytvorená ponornými vo

dami tamojšieho potoka. Ide o depresné

vadózne podzemné priestory alogénnej

visutej okrajovej pozície na styku kotliny

s pohorím (P. Bella, 1995). Jej vstupnú

cast za vchodom predisponovali medzi

vrstevné plochy hornín transgresívnej
bazálnej Iitofácie. Genézu väcšiny pries

torov predurcila tektonická porucha

V - Z smeru so sklonom 800 na J, ktorej
vplyv sa výrazne prejavuje vo vchode i v

dolnej casti jaskyne. Styk hornín

transgresívnej bazálnej litofácie so stred

notriasovými vápencami chocského prí

krovu je v úseku medzi meracskými

bodmi c. 6 a 7, co je hodnotné z geolo

gického hl'adiska. Z paleogénnych hor
nín sú okrem numulitových vápencov

zastúpené karbonátové zlepence i í1ov
cová litofácia.

Morfologicky jaskyna predstavuje

sústavu menších kaskád prepojených

horizontálnymi úsekmi. Dva stupne sú

hlboké 4 m, najnižší je hlboký 7,5 m.

Celkove ide o úzke priestory, len mies
tami sú sienovito rozšírené. Na stenách

sa cinnostou stekajúcej vody vytvorili
žliabkovité škrapy. Jaskyna dosahuje díž

ku 45 m a híbku 24 m. Na najnižšom

mieste je prieskumná sonda zanesená
sedimentmi.

Sintrová výpln sa vyskytuje sporadic

ky. Najvýraznejšie náteky sú pri merac·

skom bode c. 5, pri meracskom bode

c. 8 zaujmú jej kryštalické formy. Zvyšky
obkorodovaných nátekov, miestami

s vymodelovanými žliabkovitými škrapa

mi, svedcia o jej deštrukcii prívalovými
vodami.

Obcasne bývajú niektoré casti jasky

ne zaplavené. Znacné prúdy vody spla

vujú do podzemia konáre i mechanické

necistoty z pril'ahlej casti povodia. Úsek
medzi meracskými bodmi c. 7 a 8 sa

obcasne zapína vodou, ktorá odkiar pre
teká menším prahom do dolnej, studno

vitej casti jaskyne. V zime sa vo vstupnej

casti zamrzaním pritekajúcej vody tvoria

radové náteky.

V letných mesiacoch sa registruje

prievan prúdiaci smerom von z jaskyne.



Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýn 12

Snahy o objavenie pokracovania pod

zemných priestorov nie sú úspešné.

MALÁ JASKYNA
V PRIEPADLÁCH

Takisto sa nachádza v závere polo

slepej dolinky, ale na jej ravom, t.j. vý

chodnom svahu. Vchod má rozmery 0,3

x 0,4 m. Úzky klesajúci priestor, vytvore

ný v numulitových vápencoch pozdíž

vertikálnej pukliny, preskúmal 11. augus

ta 1998 M. Cech. Dosahuje dížku 4 m

a híbku 3 m, dalej je zasutený a neprie

lezný.

ZÁVER

Súcasný stav ochrany mnohých jas

kýn si vyžaduje urýchlenú prípravu pod
kladov, respektíve ich aktualizáciu na vy

hlásenie ochranných pásiem. Týka sa to

i niektorých sprístupnených jaskýn na

chádzajúcich sa mimo prírodných rezer
vácií.

Táto práca podáva poznatky o dote

raz nezdokumentovaných jaskyniach v

Priepadlách vo Važeckom krase, ktoré

sú dôležité z hradiska spracovania návr

hu ochranného pásma Važeckej jasky

ne. V zmysle záverov V. Terekovej

(1993) treba v podzemnom hydrologic

kom systéme vykonat dlhodobejšie mo
nitorovanie prietoku a kvality vôd.
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OBJAV SLADKOVEJ CHODBY V JASKYNI DRINY
Peter Zvonár
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tú štruktúru, priesvitnú s hnedocerveným fa
rebným odtienom.

Dno pukliny je vyplnené úlomkami sta
rej sintrovej výplne. Chodba sa koncí asi 7 m
hlbokou studnou, ktorá je zanesená í1ovitý
mi sedimentmi. Možnost dalšieho pokraco
vania pripadá do úvahy v smere hlavnej tek
tonickej poruchy, kde sa priestor znacne
zužuje.

I ked nejde o vel'ký objav, predsa vzhla
dom na podmienky smolenickej casti
Malých Karpát je to pre tunajších jaskynia
rov úspech. Dížka jaskyne Driny sa zväcšila
približne o 30 m. Objavená puklinovitá
chodba dostala pomenovanie "Sládkova
chodba", podl'a dlhorocného správcu jasky
ne Alojza Sládka, ktorý zomrel v tom istom
roku, ako bola táto chodba objavená.

Puklinovú chodbu zamerali:

Zvonár P., clenovia Speleo Bratislava
dna 17.2. 1996

Vstupná chodba
101

398.52

Vchod do jaskyne

+

1 : 1000

Jaskyna Driny

1000 W svietidiel za menej výkonné, likvi
dácia nežiadúcej vegetácie a pod.).

Až roku 1993 oblastná skupina SSS
Dolné Orešany zorganizovala další prie
skum predpokladaného pokracovania hlav
nej tektonickej poruchy pod Organom.
Koncom decembra sme sa dockali úspechu.
Za rucne prerazenou sintrovou "bariérou"
sa ukázala diera, ktorú sme rýchlo rozšírili a
prví prieskumnici sa ocitli v novoobjavených
priestoroch.

V chodbe s maximálnou šírkou 1 m sú

pozakliesnované zo stropu vypadnuté ostré
balvany, na ktorých je stará sintrová vrstva.
V horných partiách sú stalaktitové náteky,
aktívne vo vlhkých obdobiach roka. Po ste
nách celej chodby sa nachádzajú pizolity,
zretel'ne väcších rozmerov ako v skôr zná

mych castiach jaskyne. Majú zvláštnu sklovi-

Dalšie pracovné akcie sa organizovali až
koncom roku 1989. V tom case odchádza

A. Sládek do dôchodku po 21 rokoch práce
v jaskyni Driny, z toho 17 rokov ako správca,
a na jeho miesto nastúpil P. Zvonár. Išlo o
rôzne úpravy prehliadkovej trasy a jej okolia
(cistenie vedlajších priestorov od starého
elektromateriálu, odstránenie nefunkcných
konzol starých svietidiel, vynosenie štrku
prevyšujúceho úroven chodníkov, výmena

Objavovanie jaskýn v Malých
Karpatoch prináša so sebou okrem mno
hých nezabudnutel'ných okamihov i tažkú,
namáhavú prácu, ktorá nie je vždy odmene
ná ocakávaným úspechom. Tažkosti pri ob
javovaní nových priestorov neobišli ani jedi
nú sprístupnenú jaskynu na Západnom
Slovensku - jaskynu Driny.

Predpoklady možného pokracovania
podzemných priestorov pozdíž hlavnej tek
tonickej poruchy pod Organom v Sieni spo
lupracovníkov zaktivizovali jaskyniarov v ro
ku 1978. V tom case vykonávali speleolo
gický prieskum jaskyne clenovia oblastnej
skupiny SSS Liptovský Mikuláš pod vedením
F. Bernadovica. Najskôr overovali možnost
postupu za sintrovou výplnou Organa, kde
rozšírili otvor a postúpili o 0,4 m. Tento prie
skum sa ukázal ako neperspektívny, preto
pokracovali s prácami pod 30 až 40 cm hru
bou sintrovou kôrou. Technický denník z
22.12.1978 znázornuje asi 10 m dlhý postup
v smere pokracujúcej hlavnej tektonickej
poruchy (Sien spolupracovníkov). O výsled
koch tejto jednorazovej prieskumnej akcie
mikulášski jaskyniari informovali vedúceho
oblastnej skupiny SSS Dolné Orešany P.
Nemceka.

Až v rokoch 1985 a 1986 pri razení
"umelej" chodby od Carovného jazierka po
Svätoplukovu sien iniciuje na podnet
F. Bernadovica, zabezpecujúceho stavebný
dozor, vtedajší správca jaskyne A. Sládek
pokracovanie dalšieho prieskumu v priesto
re pod Organom oblastnou skupinou SSS
Dolné Orešany. Pracovalo sa pod Organom
v pôvodnom smere z roku 1978, a to odko
pávaním í10vitých sedimentov pod sintro
vou kôrou. Postúpilo sa smerom nahor v
dížke asi 8 m. Dalej bola vykopaná chodba
široká asi 1 m s koncovým zúžením na 30 až
40 cm a odklonenim stropu na opacnú stra
nu. Pneumatickým kladivom, ktoré nám
zapožicali pracovníci raziaci prerážku,
sme sa pokúšali prekonat "stropnú" sintro
vú bariéru.

Po dvojtýždnovej každodennej práci L.
Nemcek narazil na menšiu dutinu rozmerov

1 x 0,5 x 0,5 m, bez sintrovej výplne, s ko
róznymi tvarmi na strope. Napriek urcitému
sklamaniu sme v prieskume pokracovali v
priamom smere spomenutej poruchy. P.
Nemcek zorganizoval ešte niekol'ko akcií,
no cas sa rýchlo napínal. Baníci skoncili pre
rážku a naša jaskyniarska skupina pomáhala
pripravovat' jaskynu na otvorenie sezóny
1986. Cistili sa steny zaprášené po odstre
loch a naša prieskumná cinnost' sa pozasta
vila.
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" v
HYDROLOGICKY REZIM A

V GOMBASECKEJ

OBCASNÉ ZÁPLAVY

JASKYNI

Gombasecká jaskyna sa nachádza

na západnom okraji Silickej planiny.
Túto tvorí mohutný komplex prevažne
strednotriasových vápencov a dolomi

tov, z ktorých najväcšie zastúpenie
majú svetlé masívne vápence wet
tersteinského typu. Podložie je tvorené
spodnotriasovými pieskovcami a bridli
cami. Poloha tohto nepriepustného
podložia výrazne ovplyvnuje rozmiest
nenie pramenov odvodnujúcich Silickú
planinu na západe.

Jedným z týchto pramenov je aj
Cierna vyvieracka, odvodnujúca
Gombaseckú jaskynu. Jej vody vy te
kajú na povrch vo výške 238 m n. m.,

približne 11 m nad údolnou nivou rieky
Slaná. Jej výdatnost sa v priebehu roka
znacne mení. V jarnom období alebo

za trvalejších daždov dosahuje výdat
nost asi 200 Is', v lete 60 - 80 Is' (A.
Droppa, 1962).

Najvyššie výdatnosti sa vyskytuj ú
koncom marca až v prvej polovici aprí
la. Od jarného maxima výdatnost vý
razne klesá a minimum sa prejavuje v
mesiacoch september až november.
Režim kolísania výdatnosti je spôsobe
ný klimatickými pomermi, vel'kostou
infiltracnej oblasti i priepustnostou vá
pencového masívu. Jarná maximálna

výdatnost je daná intenzívnym zásobo
vaním podzemných vôd vodami z to
penia snehu. Zvýšenie výdatnosti v
mesiacoch jún a júl je priamym preja
vom hlavného maxima zrážok, podob
ná situácia sa prejavuje aj v jesenných
mesiacoch, avšak s menšou intenzitou.

V case zvýšenej zrážkovej intenzity sa
voda vyvieracky zakal'uje, od coho do

stala aj pomenovanie Cierna vyvierac
ka.

Infiltracná oblast vyvieracky je po
merne rozsiahla, zaberá plochu približ
ne 11 km'. Patrí do nej slepé údolie
Cerveného kamena a Mokré lúky seve

rozápadne od Silickej Brezovej. Za
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Matúš Peško - Ján Ambrúž

hlavný zdroj J. Majko (1955) pokladá

závrt na Farárskej jame juhovýchodne
od obce Silica. V súcasnosti je v nom
vytvorené okrajové krasové jazero.
Jednou vetvou horného toku Cierneho

potoka je potôcik na dne
Archeologického dómu v Silickej I'ad
nici, pritekajúci od východu. Tento da

lej pokracuje novoobjavenými pries
tormi severozápadným smerom v díž
ke približne 700 m, kde sa koncí ne

prielezným miestom (J. Hovorka,

1989). Druhú vetvu tvoria pravdepo
dobne vody ponoru pod Cervenou
skalou, tretiu vetvu vody Ponornej
priepasti.

Jaskyna bola objavená po znížení

hladiny vyvieracky, po prekopaní záre
zu do híbky 2 m puklinovou chodbou

Ciernej vyvieracky. Terajšia vstupná
chodba predstavuje umelú štôlnu sme
rujúcu paralelne nad Objavnou chod
bou juhozápadným smerom v dížke 25
m, ktorá sa koncí na Rázcestí. Odtial'

juhovýchodným smerom jaskyna po

kracuje do Herényiho a Rozložníkovej
siene a dalej Blatistou chodbou k príto
kovému sifónu. Z Rázcestia západným
smerom jaskyna pokracuje Suchou
chodbou, ktorá sa po 180 m koncí v
Mramorovej sieni. Na jej východnom
okraji sa nachádza Mramorová studna,

vyerodovaná tlakom prúdiacej vody v
bielych vápencoch.

Híbka studne dosahuje 8 m, ústie

má priemer 3 m. V letnom období bý
va suchá, avšak pri zvýšenej zrážkovej
cinnosti prúdi z nej pomerne znacné
množstvo vody. Pri jej stúpaní badat

zvukový efekt - hucanie. Voda stúpa

tak intenzívne, že približne za 2 hodiny
postupne zaplaví aj Suchú chodbu.
Výška hladiny záplavy a rýchlost jej stú
pania závisí od intenzity a dížky trvania
zrážkovej cinnosti v infiltracnej oblasti.
Pôvod týchto prívalových vôd nie je s
urcitostou známy. Predpokladá sa, že

sú to vody z Cierneho potoka. Koncom

mája 1995 po intenzívnych trojdno
vých zrážkach voda v podzemnom to
ku stúpla za 1 hodinu až o 1,5 m a od

plavila aj prístroje na monitorovanie ko

lísania hladiny, ktorých cast sa našla pri

následnom speleopotápacskom prie
skume.

V nesprístupnených castiach jasky
ne, v Blatistej chodbe, sa udržuje vod
ná hladina neustále pocas roka a na

stenách možno vidiet výšku jej maxi
málneho vzdutia dosahujúcu do 3 m.

Gombasecká jaskyna je typom riec

nej jaskyne s dvoma zatial' známymi
poschodiami s výškovým rozdielom v
priemere 10 m. V staršom vývojovom
štádiu pretekali podzemné vody cez
Mramorovú sien a Suchú chodbu. Na

rázcestí sa spájali s vodami z Blatistej
chodby pretekajúcimi dalej cez
Rozložníkovu a Herényiho sien.

Mladšie vývojové štádium predstavuje
súcasné aktívne riecisko Cierneho po
toka (A. Droppa, 1962).

Záverom možno konštatovat, že

obcasné záplavy Blatistej a Suchej
chodby sú zaprícinené klimatickými
pomermi záujmovej oblasti, ked pri in
tenzívnej zrážkovej cinnosti alebo
topení snehu dochádza vzhladom k

pomerne rozsiahlej infiltracnej oblasti
a predpokladanej znacnej priepustnos
ti podzemných priestorov k náhlemu

stúpnutiu vodnej hladiny s následným
zaplavením jaskynných priestorov.

Potrebné je monitorovat kolísanie

vodnej hladiny v jaskyni v závislosti od
zrážkových pomerov danej oblasti a

zároven spresnit lokalizáciu možných
prítokov do jaskynného systému. Pre
zníženie negatívnych dôsledkov obcas

ných záplav treba umožnit odtok prí
valových vôd pritekajúcich zo Suchej
chodby tak, aby v budúcnosti nepri
chádzala ani k ciastocnému zaplavova
niu prehliadkového okruhu jaskyne.

DROPPA, A. (7962). Combasecká jaskyna. Šport, Vydavatelstvo SV CSTV, Bratislava.

HOVORKA,}. (7989). Speleopotápécský pruzkum Cerného potoka v Silicko-Combaseckém jeskynním systému. Speleofórum,
8,7-70.

MAJKO, }. (7955). Kde sa zacína a kade postupuje silicko-gombasecká jaskynná sústava. Krásy Slovenska, 32, 7, 273-278.
ŠA VRNOCH, j. (7977). Dokumentácia vodných tokov a nádrží v sprístupnených jaskyniach. Ciastková správa, MSK, Liptovský

Mikuláš.
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VSTUPNÝCH CASTí

JASKYNE

v
REKONSTRUKCIA

DOBŠINSKEj rADOVEJ

Ján Zelinka

Dobšinská radová jaskyna patrí me

dzi najviac navštevova né sprístupnené
jaskyne na Slovensku. Zaciatkom osem
desiatych rokov sa s cierom zokruhova

nia prehliadkovej trasy a zjednodušenia
prevádzky vyrazila v ladovom telese vo
vstupnej casti chodba dlhá 14 m.

Na stenách chodby sa postupne za
cal pozorovat úbytok radu. Jej pôvodný

prierez 4 m2 sa do konca roku 1995
zväcšil na 8 až 10 m'. Na základe geo

detických meraní profilu chodby sa
skonštatovalo odtopenie až do 50 m'
radu. Úbytok radu sa pozoroval i v rado
vom pilieri medzi prerážkou a výcho
dom z jaskyne, a to najviac v jeho
stropných castiach s obnažením vápen
cového stropu. Viditerné zmeny sa
pozorovali i v Malej sieni, kde zanikli a
prestali sa tvorit stropné radové formy.

Aj napriek znacnému úbytku radovej
výplne v týchto partiách podra dote
rajších poznatkov jaskyni zánik nehrozí.
Výsledky pozorovaní a stanovenie tepel
nej bilancie jaskyne (J. Halaš, 1989) pre
u.kázalo dostatocnú tepelnú rezervu pre
udržanie súcasného stavu, ako aj pre
tvorbu nového radu. Toto dokazuje aj
nárast ladu v oblasti Pekla, kde pred vy
razením prerážky vôbec nebol. Vznikla
tam 2 až 4 m hrubá vrstva podlahového
radu.

V jaskyni sa už v minulosti vyskyto
vali podobné problémy. Od prvej sveto
vej vojny sa jej stav zhoršoval. Vyvrcholil
prerazením otvoru z Verkej siene do
kvaprových castí jaskyne v roku 1947.

Situáciou sa zaoberali pracovnJCI

Hydrometeorologického ústavu. V spo
lupráci s moravskými speleológmi bol
otvor zabudovaný. Kedže tieto opatre
nia nepostacovali, v roku 1954 M.
Koncek a Š. Petrovic navrhli výmenu
osvetlenia jaskyne, zamurovanie všet
kých otvorov do kvaprových castí s ná
slednou injektážou stropu. Tým sa pra
stredie jaskyne podarilo stabilizovat a
vytvorili sa dobré podmienky na tvorbu
radu (L. Blaha, 1971). Potvrdzujú to aj ce
lorocné merania teploty v rokoch 1951 
1965 (Š. Petrovic - J. Šoltís, 1971).

Prax ukázala, že prerazenie otvoru z
Verkej siene do kvaprových castí, ako aj
vstupná prerážka neboli vhodným rieše

ním pre mikroklimatické pomery v jas
kyni, od ktorých závisí prírastok alebo ú
bytok radovej hmoty. Preto aby sa zníži
lo množstvo a rýchlost prúdenia vzdu
chu, zvýšil sa odpor voci ovetrávaniu a
pri navrátil sa výraznejší statický režim,
musel byt zabudovaný aj profil chodby
vyrazený v ladovej mase.

Pred jeho uzavretím sa zabezpecila
prekládka chodníka vstupnej prehliadka
vej trasy po skoncení turistickej sezóny v
jesennom a zimnom období 1995 
1996. Práce prebehli podla projektu vy
pracovaného v decembri 1994 Ústavom
geotechniky SAV v Košiciach. Vykonala
ich firma Rima s.r.o. z Murána.

Trasa vstupnej a výstupnej vetvy od
vchodu jaskyne po ústie Malej siene je
spolocná, oddelená zábradlím. Od
Malej siene pokracuje nová trasa sama-

statne a napája sa na pôvodné schodis

ko v úseku nad Peklom. Na konci pre
rážky sa vybudovalo drevené debnenie.

Efekt z jeho osadenia sa okamžite preja
vil na zmene mikroklimatických pome
rov v tejto casti jaskyne. Zároven sa de
montovali pôvodné drevené schodiská a

chodníky. Súcasne sa priestory prerážky
vycistili od cudzorodého materiálu.

Z viacerých technických riešení sme
sa rozhodli pre prirodzené zal'adnovanie
chodby. Je najbezpecnejšie a aj ekono
micky výhodné. Vdaka priaznivým von
kajším klimatickým podmienkam v zim
nom a skorom jarnom období roku
1996 sme prirodzené zaradnenie urých

lili nahadzovaním snehu do vyrazenej
chodby. Takto sa nám pocas štyroch dní

podarilo uzavriet ohrozený podstropný
priestor medzi Malou sienou a pre ráž
kou, ako aj vyplnit horizontálny úsek
chodby v plnom profile. Prác sa
zúcastnovali 5 až 8 pracovníci Správy
slovenských jaskýn.

Aby sa zamedzilo prehrievaniu
vzduchových hmôt vo vstupnej casti jas
kyne slnecným žiarením, zdvihli sme
drevené debnenie za vstupnou mrežou
a celý priestor pravej strany vchodu vy
plnili snehom. Usúdili sme, že takto zo
stane šikmý úsek prerážky dlhšie obdo
bie prechladený, cím bude priaznivo
"viazat" priesakové atmosférické vody a
vody postupne pritekajúce z odtápajú
ceho sa snehu. Potvrdzuje to už súcasný
stav z letných mesiacov, ked v tejto cas
ti bývalej prerážky narástol podlahový

Zahadzovanie vstupnej prerá1ky v Dobšinskej radovej jaskyni snehom. Dokoncovade práce na prekIádke prehliadkovej trasy v Ma/ej sieni.
Foto: J. Zelinka Foto: J. Hlavác
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lad o 30 cm, zároven v jej horizontálnej
casti sa pritekajúce vody premiešavajú s
nahádzaným snehom a ten postupne re
kryštalizuje. Súcasne sme zaznamenali
bohaté vytváranie srienov a stropnej
výzdoby v oblasti Malej siene a postup
nú stabilizáciu mikroklimatických pod
mienok v celej jaskyni.

Nahadzovaním snehu sa zamedzilo

prúdeniu vzduchu aj chodbou vedúcou
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z lavej casti ústia jaskyne smerom do
priestorov medzi Malou a Velkou
sienou za Niagarským vodopádom. V
nasledujúcom zimnom období 1996 
1997 bude potrebné prerážku zahá
dzat snehom v plnom profile po celej
dížke.

V posledných rokoch absentujú no
vé údaje o mikroklimatických pomeroch

a režime jaskyne. K dispozícii sú iba me-

rania pracovníkov Ústavu geotechniky
SAV v Košiciach, uskutocnené v lete

1994. Podmienkam tvorby a úbytku la
du v jaskyni treba nadalej venovat
zvýšenú pozornost; dôležitá je realizá
cia odporÚcaní odborného seminára
"Ochrana ladových jaskýn", konaného v
dnoch 21.-22.9.1995 pri príležitosti 125.
výrocia objavenia Dobšinskej ladovej
jaskyne.
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, v
OCHRANA SINTROVEj VYPLNE VO VAZECKEj JASKYNI

Anton Lucinkiewicz

Nové ochranné zábrany v Hlinenej chodbe vo Valeckej jaskyni.

Važecká jaskyna, hoci patrí medzi
naše menšie sprístupnené jaskyne, má
pomerne bohatú sintrovú výzdobu a je
cennou paleontologickou lokalitou, zná
mou nálezmi kostí jaskynného medveda
(Ursus spelaeus). Priestory jaskyne

vznikli na vrstevných plochách tmavosi
vých vápencov stredného triasu koróz
no-eróznou cinnostou bývalých vôd
Bieleho Váhu. Majú charakter nízkych, i
ked relatívne priestranných priestorov,

scasti vyplnených riecnymi nánosmi.
Vzhladom k týmto skutocnostiam je

prehliadková trasa vedená úzkym chod
níkom s možnostou bezprostredného

styku návštevníkov so sintrovou vý

plnou. Vzniká tým riziko jej olamovania
a poškodzovania. Pohyb návštevníkov je
možný na dlhých úsekoch len za sebou,

co pri pocte 30 až 40 osôb na jeden
vstup komplikuje dôslednú fyzickú kon
trolu a ochranu výplne pred nežiadúci
mi zásahmi.

Preto sa zákonite aj v minulosti hla

dalo primerané riešenie tohto problé
mu. Na prehliadkovej trase sa osadili
ochranné drôtené siete, žial, s malou

okatostou a nevhodnou hrúbkou pleti
va. Pri osadzovaní sa nezohladnila ani

požiadavka estetickej úpravy, a tak vý
sledok sa urcite nezhodoval so záme

rom. Dosiahla sa funkcnost, ale "kráse"
jaskynného prostredia inštalované záb

rany rozhodne nepridali.
Po prehodnotení situácie a odbor

ných konzultáciách na úseku ochrany
jaskýn sme sa rozhodli riešit súcasný
stav ochrany sintrovej výplne výmenou
starého pletiva za vhodnejší typ sietí a
ich citlivým osadením na "ohrozených"

Foto: A Lucinkiewicz

miestach jaskyne. Vlastnej inštalácii

predchádzala rekonštrukcia elektric
kého osvetlenia, výmena svietidiel za
menšie a estetickejšie, s možnostou ich
jednoduchej údržby a manipulácie pri
osvetlovaní jaskynných priestorov.

Pri inštalovaní nových sietí sa použi
lo šesthranné pozinkované pletivo s
okatostou 40 mm a hrúbkou drôtu 0,9

mm. Na upevneniepletiva sa využili ko

vové tyce - rozperky, na povrchu chrá-



17 Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýn

nené náterom proti korózii. Umožnili
napnút siete, ktorých okraje sme podl'a
potreby tvarove prispôsobili morfoló

gii stropu a dna jaskyne na požadova
ných miestach prehliadkovej trasy.
Úprava a montáž nových sietí sa vyko
nala na šiestich exponovaných
miestach - v chodbe medzi Carovnou

záhradkou a Húskovou sienou v dížke

cca 15 m a Hlinenej chodbe v dížke
45 m.

V Húskovej sieni sa naviac osadili
ochranné stípiky s retiazkou pre zame
dzenie vstupu návštevníkov do
priestorov s bohatou sintrovou vý

plnou vedl'a prehliadkovej trasy.

Okrem funkcnosti ochranných sietí sa
dôraz kládol aj na estetické hl'adisko
vplývajúce na celkový dojem z pre
hliadky jaskyne.

Záverom treba zdôraznit, že takýto

spôsob ochrany sintrovej výplne sa musí

vzhl'adom na prírodné prostredie jaskýn
realizovat citlivo a esteticky.

, ,
DIAI:KOVY DOHI:AD V PODZEMI

DEMÄNOVSKEJ JASKYNE SLOBODY
Dušan Micuch

Myšlienka inštalovat "priemyselnú"
televíziu v Demänovskej jaskyni slobody
sa datuje do roku 1987. Vtedy Ústredie
štátnej ochrany prírody v Liptovskom
Mikuláši sprostredkovalo stretnutie svo
jich technikov s pracovníkmi Tesly
Orava priamo v jaskyni, kde sa mali spo
locne vyjadrit, ci je možné prípadnú ob
jednávku realizovat. Vyslovené zámery
sa neuskutocnili, prípady poškodenia
krasovej výzdoby sa sporadicky vyskyto
vali nadalej.

Aby sa zlepšila ochrana sintrovej vý
plne, hl'adal sa spôsob, ktorým možno
eli.minovat túto nežiadúcu "sprievodnú"
cinnost návštevníkov, oznacovanú za
vandalizmus. Odlomenie alebo iné po
škodenie výzdoby znamená stratu nena
hraditel'ných hodnôt. Preto sa nakoniec
rozhodlo o inštalovaní "priemyselnej"
televízie na zabezpecenie potrebného
dial'kového dohl'adu v urcitých úsekoch
jaskyne. Okrem dozoru a dôkazu prí
padného cinu má i preventívny úcinok
proti nežiadúcej cinnosti návštevníkov v
podzemí.

Práce sa vykonali koncom roku
1995. Po inštalovaní kamier nadobudli

návštevníci dojem, že na ich správanie v
podzemí dohliada nielen sprievodca, ale
aj videotechnika. Kamery sa rozmiestnili
na prehliadkovej trase a sveteine signali
zujú svoju cinnost.

Od tohto termínu sa zatial' nezazna

menal ani jeden prípad poškodenia sin
trovej výplne, co sa dovtedy nedalo tvr
dit. Zaznamenané sú v denníku jaskyne.
Vysporiadanie týchto nežiadúcich situá
cií prinášalo mnoho tažko riešitel'ných
problémov. Ak poškodenie zavinil cu
dzinec, problém sa ešte viac skompliko
val. Ani po výpovedi svedkov a vinníka
na polícii nebolo možné preukázat jed
noznacný úmysel poškodit výzdobu,
postihnút vinníka, a tým aspon ciastoc
ne zmiernit dôsledky. "Priemyselná" te
levízia, i ked jej zavedenie nie je jedno
duchá a lacná záležitost, môže zabránit

alebo predchádzat týmto nežiadúcim si
tuáciám.

Dalším, tiež dôležitým dôvodom na
inštaláciu dial'kového doh ladu je vlastná
prevádzka jaskyne. Z pokladne možno
pomocou dvoch monitorov napojených
na kamery sledovat devät stanovísk na
prehliadkovej trase a v speleoliecebni.

Dalšia kamera s televíznou obrazovkou

sa nachádza vo vstupnej hale, kde sa
návštevník už po príchode k pokladni
môže presvedcit, že takáto technika je
inštalovaná v jaskyni. Upozornenie
sprievodcu na existenciu dial'kového do
hl'adu, ale aj dalšie signalizujúce kamery
pozdíž prehliadkovej trasy sú dostatoc
ným impulzom na zmiernenie negatív
neho správania sa návštevníkov.

Priebeh prehliadky, casový horizont
postupu skupín návštevníkov, fyzická
prítomnost sprievodcov v jaskyni - to sú
iba niektoré skutocnosti, ktoré možno

opticky sledovat na monitoroch v po
kladni. Ako uviedol dodávatel; existuje
možnost kombinácie videosignálu
s priamou "osobnou" komunikáciou cez
kamery, cím by sa systém dostal na vy
soký stupen prevádzkovej a bezpec
nostnej úžitkovosti.

V období od inštalácie sa poruchy
systému "priemyselnej" televízie nevy
skytli. Jeho dalšie zdokonalenie, v bu
dúcnosti napríklad pomocou pocítaco
vej techniky alebo v kombinácii s bez
pecnostným systémom, je otázkou
znacných financných prostriedkov.

"v,,", ",v
NOVY STATUT SPRAVY SLOVENSKYCH jASKYN

Jozef Hlavác

Myšlienka novelizácie štatútu
Správy slovenských jaskýll vychádzala z
potreby jeho upravenia vo vztahu k zá
konu NR SR c. 287/1994 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny. Správa slovenských jas
kýn ako príspevková organizácia rezortu
Ministerstva životného prostredia SR má
zretel'ne definovanú hlavnú cinnost, kto

rú ministerstvo podl'a zákona NR SR c.

303/1995 Z.z. o rozpoctových pravid
lách financuje. Hlavná cinnost je viaza
ná na ochranu a starostlivost o jaskyne v
tesnom prepojení na výskum, prieskum
a monitoring.

Treba zdôraznit, že niektoré proble
matické ustanovenia, ktoré by mohli za
sahovat do kompetencií iných organizá
cií, sa vzájomne konzultovali. Išlo najmä

o druhý clánok štatútu, kde sa hovorí
o pôsobnosti správy a metodickom
usmernovaní starostlivosti o krasovú kra

jinu a ostatné jaskyne. Vyjasnovanie sta
novísk sa uskutocnovalo s partnerskými
organizáciami rezortu - Slovenskou
agentúrou životného prostredia a jed
notlivými správami národných parkov
pod priamym dohl'adom pracovníkov
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sekcie a odboru ochrany prírody a tvor

by krajiny ministerstva.
Na tomto mieste chcem podakovat

všetkým zainteresovaným, ktorí sa na
tvorbe štatútu zúcastnili. Osobitné po

dakovanie patrí pracovníkom sekcie
ochrany prírody a krajiny, jej riaditel'ovi
RNDr. j. Zuskinovi, riaditel'ovi odboru
RNDr. j. Kramárikovi a vedúcemu odde
lenia ochrany prírody a krajiny RNDr. j.
Kostovovi. Ich prácu na tomto doku
mente možno charakterizovat ako ko
rektnú a súcasne dôslednú vo vztahu k

zákonu a potrebám najmä sprístupne
ných jaskýn. V podobnom duchu mož
no hovorit aj o spolupráci s pracovníkmi
sekcie environmentálnych koncepcií,
práva a organizácie.

Domnievam sa, že urcitým vývojom
vznikol precizovaný dokument, ktorý vy
tvára podmienky na dôslednú ochranu a
súcasne odbornú starostlivost o naše

najvýznamnejšie jaskyne. Dôležitou
zmenou oproti predchádzajúcemu šta
tútu je ustanovenie o pôsobnosti správy,
kde sa hovorí, že zabezpecenie ochrany
sa vztahuje aj na jaskyne, ktoré so sprí
stupnenými a sprístupnovanými vývojo
vo súvisia. Ide napokon o logické potvr
denie kompetencií, ktoré sú vyskúšané
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jaskyniarmi a ochranármi v predchádza
júcich obdobiach nielen doma, ale aj v
zahranicí. Tak vznikajú zaujímavé ochra
nárske zoskupenia jaskynných komple
xov - národných prírodných pamiatok
spolu s dalšími významnými jaskynami,
napr. Dobšinská ladová jaskyna 
Stratenská jaskyna, Gombasecká jas
kyna - Silická ladnica, Bystrianska jas
kyna - Bystriansky závrt, jasovská jas
kyna - Kamenná pivnica, Domica 
Certova diera. Ešte pozoruhodnejšia si
tuácia vznikla v Demänovskej doline,
kde do pôsobnosti Správy slovenských
jaskýn patria všetky jaskyne vytvorené
rieckou Demänovkou na pravej strane
doliny, pocnúc jaskynami Machnatej do
linky na juhu až po sever ohranicený
Ciernou dolinkou. Navyše vyhlásenie
národnej prírodnej pamiatky Demänov
ské jaskyne tento fakt len umocnuje.

Organizáciu v tomto smere cakajú
nárocné i naliehavé úlohy. Aby sa celý
proces riešenia ochranárskych a vý
skumných úloh ul'ahcil a racionálne u
smernil, užšie vedenie správy pripravilo
další materiál. Operatívna porada minis
tra ho schválila spolu so štatútom 18.
marca 1996, tiež s úcinnostou od
1. apríla 1996 .

• • •

Strategické ciele rozvoja, starostli
vosti a ochrany sprístupnených a sprí
stupnovaných jaskýn v Slovenskej re
publike budú východiskovým dokumen
tom na zabezpecenie hlavnej cinnosti
Správy slovenských jaskýn. jeho rozpra
covaním a etapizáciou riešení sa bude
me bližšie zaoberat v nasledujúcom cís
le tohto casopisu.

Oba spomínané dokumenty postavi

li organizáciu do iného uhla pohl'adu. V
súlade so svetovým trendom sa postup
ne transformuje na ochranársku inštitú
ciu s konštatovaním, že naše jaskyne si
túto starostlivost nepochybne zaslúžia.
Zodpovedá to aj dokumentu Stratégia,
zásady a priority štátnej environmentál
nej politiky, ktorý spracoval náš rezort a
schválila NR SR a vláda SR v roku 1993.

Nezabúda sa ani na starostlivost
o návštevníka. On bude v konecnom

dôsledku posudzovat, ci sa nám prijaté
legislatívne opatrenia podarí postupne
naplnit. Našou povinnostou je udržat
prírodný stav jaskýn v pôvodnej podo
be, respektíve stav narušený antropo
génnou cinnostou napravit. Chceme
vyslovit presvedcenie, že pracovný ko
lektív Správy slovenských jaskýn to
dokáže.

NOVÝ VSTUPNÝ AREÁL"
- PRIPRAVA A

jASOVSKEj
REALiZÁCIA

JASKYNE

Vladimír Janícek

Nie každá z dvanástich sprístupne
ných jaskýn na Slovensku má vybudova
ný vstupný areál na požadovanej tech
nickej a estetickej úrovni, co je však dlhší
cas pretrvávajúci problém. Do tejto sku
piny patrila aj Jasovská jaskyna.

Zámery výstavby jej nového vstup
ného areálu sú staršieho dáta. Už roku

1985 Ing. arch. P. Hradecký zo
Stavoprojektu v Košiciach vypracoval
štúdiu a v nasledujúcom roku aj projek
tovú úlohu v náklade 4,250 mil. Kcs. Pre

nedostatok financných prostriedkov sa
dalšia projektová príprava pozastavila.

Podobný osud stihol v roku 1989 ar
chitektonickú štúdiu Ing. arch. j.
Kliského z Projektového ústavu kultúry v

Bratislave pri rozpoctovom náklade
3,169 mil. Kcs. K dalšiemu stupnu pro
jektovej dokumentácie sa opät neprikro
cilo pre nedostatok financií.

V rokoch 1993 a 1994 vypracoval

Ing. arch. j. Katušcák z Architektonic-

kého ateliéru AKK v Prešove zadanie

stavby, ktorú rozdelil do dvoch etáp pri
rozpoct. náklade 4,529 mil. Sk. Návrh
sa neprijal, pretože objekt architektonic
ky nezapadol do daného prostredia.

Následne v roku 1994 vypracoval ur
banisticko-architektonickú štúdiu Ing.
arch. M. Marencák. Plánované rozpoc
tové náklady boli 5,780 mil. Sk. Štúdia sa
scasti, co sa týka vnútornej dispozície,
využila pri spracovaní nového návrhu.

Návrh vyhotovil v máji 1995 na zá
klade lokalitného programu zadávatela

Ing. arch. P. Poradovský z Košíc.
Obsahoval tri varianty. Vybratý variant
sa dopracoval pre zadanie stavby. V
nadväznosti na predložené zadanie a
kladné stanoviská všetkých zaintereso
vaných orgánov a organizácií bolo
28.7.1995 vydané územné rozhodnutie.

Problémy nastali pri vybavovaní ma
jetkovoprávnych vztahov, lebo Správa
slovenských jaskýn vlastnila len poze-

mok s výmerou 85 m2• Zostávajúca cast
pozemku je podla zistenia v k.ú.
Moldava neknihovaná, avšak nárok na
nu si uplatnilo Opátstvo rehole
premonštrátov v Jasove. K vydaniu
územného rozhodnutia dalo aj písomný
súhlas s tým, že po zápise do ich vlast

níctva potrebnú výmeru odpredajú.
Odstupom casu sa však zistilo, že táto
parcela ich vlastníctvom nikdy nebola.
Preto sa rozhodlo, že pripadne do vlast

níctva obce, co sa overilo aj Správou ka
tastra v zmysle zákona NR SR
C. 472/1990 Zb. Na tomto základe sa s
Obecným úradom v jasove uzavrela ná
jomná zmluva. Tieto skutocnosti znacne
oddialili vydanie stavebného povolenia
až na 10.10.1995.

Další problém nastal v priebehu
spracovávania projektovej dokumentá
cie. V trase komunikácie vedl'a toku

Bodvy je v cestnom telese v híbke asi
3,5 m uložené vodovodné potrubie pre
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Vstupný areál jasovskej jaskyne - architektonické riešenie.

mesto Košice. Správca potrubia požado
val ochranné pásmo v šírke 7 m od osi
potrubia po okraj stavby. Dalšia pod
mienka sa týkala založenia okraja stavby
do híbky pod dno vodovodného potru
bia, aby v prípade poruchy voda ne
ohrozila jej základy. Následne sa táto
požiadavka premietla do projektovej do
kumentácie.

Na základe vypísanej užšej sútaže
na dodávku stavebnomontážnych prác
výstavbu areálu zabezpecila firma
Športprojekta z Košíc. Zmluvne dohod
nutý termín dokoncenia stavby bol
30.6.1996. Pre nepriaznivé poveternost
né podmienky od novembra 1995 do
apríla 1996, neplánované práce pri sa
nácii oporného múru, znacný rozsah
káblových rozvodov a problémy pri za
kladaní stavby sa termín predížil do
15.8.1996.

Navrhnuté a realizované projektové
riešenie zodpovedá prevádzkovým po
žiadavkám investora, plánovanému ob
jemu financných prostriedkov a význa
mu objektu v danej lokalite.

Zo širšieho urbanistického hladiska

riešenie vychádza zo spracovaného
územného plánu obce jasov. Situácia

umiestnenia stavby vstupného areálu
a možnosti jeho vnímania viedli pri
riešení architektonického vzhladu k po
trebe vytvorit objekt, ktorý bude pútat
pozornost svojou hmotou a farebnostou
z väcšej vzdialenosti.

Stavba je osadená do jestvujúceho
záseku v skale na päte svahu jasovskej
skaly. Tu je situovaný hlavný priestor ob
jektu - vstupná hala pre návštevníkov,
kde sa plánuje inštalovat výstava o prí
rodných pomeroch a histórii jaskyne.

Druhým významným celkom je bu
fet, ktorý je vysunutý smerom ku toku
Bodvy a jeho hmota aj s poschodím je
pootocená tak, aby navádzala ku hlav
nému vstupu. Na prízemí sú ešte situ
ované miestnosti pre prevádzku správy
jaskyne s poklad nou a v zadnej casti so
ciálne zariadenia pre návštevníkov. Na
poschodí objektu sú okrem výstavných
priestorov dve miestnosti na ubytovanie
s kompletným príslušenstvom. Možný je
výstup na terasu nad hlavným vstupom
do objektu.

Hmotové riešenie vychádza z dano
stí lokality a urbanisticko-architektonic
kej koncepcie. Hlavným výrazným prv
kom je kopula nad vstupnou halou, kto-

rá má celozasklenú fasádu. Na centrálu

kupoly nadväzuje valcová strecha miest
ností na ubytovanie. Tieto dve hmoty sú
"upokojené" horizontálnou strechou so
ciálnej casti a pergolou vedúcou v sme
re hlavného prístupu. Na bufet nadväzu
je vonkajšia terasa s možnostou posede
nia.

Slávnostné otvorenie vstupného are
álu bude dna 19.9.1996 v rámci progra
mu odborného seminára "Sprístupnené
jaskyne - ochrana, výskum, využívanie",
konaného z príležitosti 150. výrocia sprí
stupnenia jasovskej jaskyne, 75. výrocia
objavenia Demänovskej jaskyne slobo
dy a 70. výrocia objavenia jaskyne
Domica.

Výstavbou vstupného areálu
jasovskej jaskyne pribudla dominanta
primeraná prírodným hodnotám a boha
tej histórii tejto jaskyne. Veríme, že areál
bude dôstojne reprezentovat rezort
životného prostredia a jeho záujem rea
lizovat pri sprístupnených jaskyniach
nenárocné, ale esteticky pôsobivé a uži
tocné stavby. Zaželajme si spolocne,
aby sa v jeho priestoroch návštevníci
cítili príjemne a odchádzali s dobrým
pocitom.

Výstavba vstupného are;f)u jasovskej jaskyne.
Foto: J. Hlavác
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SPELEOKLIMATICKE POBYTY V jASOVSKEj JASKYNI

Anton Lucinkiewicz

Spe/eoklimatická liecebna v Dóme netopierov v jasovskej jaskyni.
Foto: F. Bernadovic

Alergie, astma a všeobec
ne choroby dýchacích ciest 
to je dan našich obyvatel'ov,
hlavne detí, za znecistené ži
votné prostredie, stres a ne
zdravý spôsob života. Pocet
týchto ochorení má v súcas
nosti nežiadúci nárast a prog
nózy odborníkov nepredpo
kladajú zlepšenie ani v blízkej
budúcnosti.

Dlhodobou snahou leká

rov a zdravotných pracovní
kov bolo a je hl'adanie možno
stí rozšírenia efektívnych spô
sobov liecenia a využívania
rôznych foriem ozdravovacích
procesov na pomoc postihnu
tej, v prevažnej miere detskej
populácie. V minulosti, nepo
znajúc ešte možnosti a úcin
ky mikroklímy podzemných
priestorov, sa v juhovýchodnej
casti Slovenského rudohoria v

nadmorskej výške 650 m zria
dili kúpele Štós. V tom case
bola táto oblast známa ako

miesto s najlepšími klimatic
kými podmienkami na
Slovensku. Svojou polohou
vhodne orientovaná na juh,
daleko od priemyselných a
mestských aglomerácií, 187
dnami slnecného svitu a doko
nale chránená vencom hôr,
spínala požadované kritériá
pre liecenie pacientov trpia
cich bronchitídou, astmou a
I'ahšími nešpecifickými ocho
reniami dýchacích ciest.
Kúpele boli založené v roku

1881 obyvatel'mi obce Štós
pre liecenie miestnych baní
kov, ako aj na liecbu chorôb z
povolania, spôsobených prá
cou v škodlivom prostredí.

Myšlienka spojenia úcin
kov klímy kúpel'ov s mikroklí
mou len 15 km vzdialenej
Jasovskej jaskyne je staršieho
dáta, ale realizovala sa až od
21, marca 1995. Donedávna

chýbali základné informácie a
údaje o parametroch mikroklí
my jaskyne z hl'adiska vhod
nosti pobytov v jaskynnom
prostredí a vel'kú úlohu zohral
aj I'udský faktor, záujem ci ne
záujem využívat túto formu
pobytov v jaskyni zo strany
zdravotníckych pracovníkov a
pod,

Dlhorocné skúsenosti, ale

predovšetkým výsledky spe
leoterapie a speleoklimatic
kých pobytov v niektorých
sprístupnených jaskyniach u
nás, najmä v Bystrianskej jas
kyni, však svedcili v prospech
využívania jaskynného pro
stredia Jasovskej jaskyne na
zdravotné procedúry aj pre
detských pacientov z kúpel'ov
Štós.

Po pociatocných problé
moch a tažkostiach Správa
slovenských jaskýn doriešila
otázky týkajúce sa hlavne zo
súladenia ozdravovacích po
bytov s ochranou prírodného
prostredia a chiropterofauny
jaskyne, Po udelení výnimky

z podmienok ochrany CHPV
Jasovská jaskyna Minister
stvom životného prostredia
SR a neskôr v zmysle zákona
NR SR c. 287/1994 Z,z. o
ochrane prírody a krajiny
Okresným úradom životného
prostredia Košice-vidiek bolo
možné s pobytmi pacientov
zacat. Na speleoklimatické
pobyty vykonávané pokojo
vou i pohybovou formou sa
vyhradila cast sprístupnenej
jaskyne - Dóm netopierov. V
tejto casti sa vykonali menšie
úpravy elektrického osvetle
nia, vrátane možnosti jeho
ovládania mimo prehliadko
vého chodníka, a priestory sa
vylúcili z prehliadkovej trasy
pre návštevníkov.

V roku 1993 bola vypraco-

vaná expertízna správa týkajú
ca sa výskumu mikroklímy a
vybraných faktorov prostredia
i analýzy zložiek jaskynného
prostredia - vzduchu, vody, se
dimentov, ako aj mikrobioló
gie a radiácie prostredia.
Dlhodobé monitorovanie sa

rieši v rámci programu PHA
RE.Z hl'adiska ochrany chirop
terofauny sa vykonáva prie
bežné pozorovanie vplyvu
speleoklimatických pobytov
na pocetný stava správanie sa
netopierov. Podl'a doterajších
výsledkov nežiadúci vplyv zis
tený nebol.

Vlastné speleoklimatické
pobyty sa realizovali v mesia
coch marec - jún a september
- november 1995. Z kúpel'ov
Štós sa pobytov v jaskyni v

Návštevnost sprístupnených

Názov jaskyne JanuárFebruárMarecAprílMáj

Belianska jaskyna

16827684315119175177

Bystrianska jaskyna

602216010557571375

Demänovská jaskyna slobody

383311564580938278226

Demänovská ladová jaskyna

----1878

Dobšinská ladová jaskyna

----4214

Jaskyna Domica

-104 834991782

Jaskyna Driny

---7533482

Gombasecká jaskyna

---4531031

Harmanecká jaskyna

----1458

Jasovská jaskyna

1141264445491281

Ochtinská aragonitová jaskyna

-
--7572748

Važecká jaskyna

24011374345341504

Spolu

647122775109761004634156
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Pavel Bella

Foto: F. Bernadovic

VSTUPNOM AREÁLI

JASKYNE

Pred vchodom do jaskyne je inštalovaná
cast "Ochtinská aragonitová jaskyna".
Charakterizuje jej polohu, geologické pomery,
morfológiu a genézu podzemných priestorov,
vznik a formy aragonitovej výplne, objavenie a
sprístupnenie, vedecký a odborný záujem
i ochranu. Doplnená je mapami jaskyne a celej
štôlne Kapusta s ostatnými jaskynami
(Diamantová jaskyna, Zrútená diera, Kryštálová
jaskyna, Suchá jaskyna, Mramorová jaskyna
a iné).

Výstava vhodnou formou dopína prehliadku
jaskyne. Návštevníci majú možnost pocas caka
nia na vstup do podzemia oboznámit sa s cel
kovým významom jaskýn na Slovensku, význa
mom zaradenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
do svetového prírodného dedicstva i s jej svoj
ráznymi prírodnými pomermi a unikátnostou
aragonitovej výplne. Kedže sa okrem prezentá
cie prírodných krás poukazuje aj na potrebu
ochrany jaskýn, výstava urcitou formou prispie
va k environmentálnej výchove obyvaterstva,
tým viac, ked znacnú cast návštevnosti jaskyne
tvorí školská mládež.

NOVÁ VÝSTAVA VO

OCHTINSKEJ ARAGONITOVEj

Ochtinská aragonitová jas
kyna bola v rámci schváleného
bilaterálneho slovensko-madar

ského projektu "jaskyne
Slovenského a Aggtelekského
krasu" na zasadnutí Výboru pre
svetové dedicstvo v dnoch
4.-9.12.1995 v Berlíne zaradená

do svetového prírodného dedic
stva. Pri tejto príležitosti pripravi
la Správa slovenských jaskýn v
Liptovskom Mikuláši v jej vstup
nom areáli stálu výstavu.
Verejnosti je prístupná od júla
1996. Pozostáva z troch tematic
kých castí.

Cast "jaskyne na Slovensku" cas(výstavy v areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne.

podáva základné poznatky o ro
zšírení krasu a jaskýn, ich genetických typoch a
jaskynných výplniach (sinter, aragonit, rad).
Nasleduje prezentácia dvanástich sprístupne
ných jaskýn, iného využívania (speleoterapia,
vodné zdroje) a vedeckého významu jaskýn.
Záver tejto casti sa upriamuje na ochranu kraso
vej krajiny a jaskýn. Celkove ide o strucné a pre
hradné podanie najdôležitejších údajov a infor
mácií.

Dalšia cast "Svetové dedicstvo" tlmocí ciele
Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a

prírodného dedicstva, prijatého clenskými štát
mi UNESCO na 17.generálnej konferencii v ro
ku 1972, a charakterizuje kritériá zaradovania
objektov do príslušného zoznamu. Mapovou
formou sa deklaruje zoznam doteraz odsúhlase
ných kultúrnych, prírodných i zmiešaných pa
miatok z celého sveta (spolu 469). Osobitne sa
zvýraznujú jaskyne zaradené do svetového prí
rodného a kultúrneho dedicstva. Nakoniec sa
zdôraznuje zaradenie jaskýn Slovenského a
Aggtelekského krasu, co dopína mapa rozšíre
nia jaskýn a priepastí v tomto najtypickejšom
území stredoeurópskeho planinového krasu.

tomto období zúcastnilo v pre
pocte na jednotlivé dni 1751
detí (208 pacientov priemerne
9,4 krát), s dížkou pobytu v
podzemí 3 hodiny. Okrem
týchto pacientov liecebné po
byty v rámci dohody uzatvore
nej medzi Správou sloven
ských jaskýn a Nemocnicou s
poklinikou v Moldave nad
Bodvou využilo 547 detí. V ro
ku 1995 sa speleoklimatických
pobytov zúcastnilo spolu
2298 detí. Pobyty boli zabez
pecované 2 až 4 zdravotnícky
mi pracovníkmi, vrátane reha
bilitacných sestier. Pozostávali
z ležania v pokoji a dýchania
na ležadlách a asi polhodino
vého cvicenia a hier s využi
tím reprodukovanej hudby.
Hodnotenie odborných leká
rov za uvedené obdobie je
vel'mi pozitívne a dalšie poby
ty považujú za perspektívne aj
v budúcom období.

Záverom možno konštato

vat, že pocas speleoklimatic
kých pobytov sa medzi zúcast
nenými stranami nevyskytli
problémy vyžadujúce si oso
bitné riešenie. Zo strany zdra
votníckych pracovníkov sme
nezistili porušovanie ochranár
skych a bezpecnostných pred
pisov a spolupráca so správou
jaskyne podl'a vyjadrenia
správcu V. Kovala bola oboj
stranne zodpovedná a korekt
ná. Vychádzajúc z týchto po
znatkov a skúseností, je aj pre
budúce obdobie predpoklad
úspešnej spolupráce a po
kracovania ozdravovacích

pobytov, co je v konecnom
dôsledku vítazstvom detí hl'a

dajúcich v podzemí to najcen
nejšie - zdravie.

jaskýn v roku 1995 (zostavil lubomír Ockaik)

jún júlAugustSeptemberOktóberNovemberDecemberSpolu
14292

231802453069563570469140494012
5325

860688491888796266-31679

18641
282842777981245472-2502
124061

6667
2594925324387333747-64075

16200
32551321323906-
--89003

6380
647769391391432455324185

15069
862291741226697-

-39023

6362
35213609603241-
-15820

5080
791572291004746-
-23432

6678
48725033941451242-20731

11019
505770341169813-

-28597

4997
631081331623108127023226495

116710
161344165765327041463613394191581113
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NÁUCNÉ PANELY PRI
, ,

SPRISTUPNENYCH JASKYNIACH
František Bernadovic

Úsek ochrany jaskýn Správy sloven

ských jaskýn zabezpecil v rokoch 1995
a 1996, v rámci kultúrno-výchovnej a
osvetovej cinnosti, výrobu a inštaláciu
troch náucných panelovo netopieroch
vo vstupných areáloch Jasovskej jasky
ne, Dobšinskej radovej jaskyne a
Bystrianskej jaskyne. Štvrtý panel s prob
lematikou jaskynných medvedov sa
umiestnil pri vstupe do Važeckej jaskyne.

Panely o netopieroch majú rozmery
100 x 130 cm a pozostávajú z textovej a
grafickej casti. Texty sú uvedené v slo
venskom a nemeckom jazyku.
Obsahujú základné informácie o bioló
gii netopierov, ich výskyte, ohrození, o
chrane a spolocenskom ohodnotení.
Grafická cast umožnuje záujemcom dô
vernejšie sa oboznámit s vonkajšou
morfológiou netopiera a charakteristic
kými zástupcami chiropterofauny prí
slušnej jaskyne.

Náucný panel pri Važeckej jaskyni
má rozmery 100 x 200 cm a obsahuje

informácie o vyhynutých jaskynných
medvedoch (Ursus spelaeus). Text je
taktiež v slovenskom a nemeckom jazy
ku. V grafickej casti je vyobrazený jas
kynný medved a samostatne jeho lebka,
dalej mapa jaskyne s vyznacenými mies
tami výskytu fosílnych kostí jaskynných
medvedov, profil vykopanej prieskum
nej sondy v Kostnici a názorná taburka
stratigrafickej pozície fosílnych Ursus
spelaeus na Slovensku.

Panely výtvarne spracoval a technic
ky vyhotovil P. Lakatoš z Banskej
Bystrice. Ako ukázali výsledky orientac
ného prieskumu, o náucné panely je zo
strany návštevníkov jaskýn znacný záu
jem. Odhadujeme, že panel o netopie
roch inštalovaný pri vstupe do
Dobšinskej I'adovej jaskyne si minulý rok
prezrelo okolo 40 000 návštevníkov.

Tým sa potvrdila správnost realizac
ného predpokladu pred inštaláciou pa
nelov, že sprístupnené jaskyne s výsky
tom netopierov sú vhodnými miestami

pre oboznamovanie návštevníkov s tý
mito zaujímavými, užitocnými a úcinnú
ochranu vyžadujúcimi živocíchmi. Po
dobrých skúsenostiach s náucným
chodníkom k Harmaneckej jaskyni, vy
budovaným v roku 1993, pripravuje sa
zriadenie náucného chodníka na výstu
povej trase k Belianskej jaskyni ešte v ro
ku 1996. Pozostávat bude zo šiestich te

maticky odlišných náucných panelov.
Uvažuje sa aj o náucnom chodníku k
Demänovskej radovej jaskyni.

S inštaláciou primeraného poctu
vhodných náucných panelov sa pocíta
aj v areáloch niektorých dalších sprí
stupnených jaskýn. Dnes niet pochyb
nosti o tom, že tieto panely prevádzku
sprístupnenných jaskýn nielen úcinne
dopínajú a obohacujú, ale aj skultúrnujú.

Sme radi, že dobrá myšlienka sa už
scasti zrealizovala a náucné panely nain
štalované pri niektorých sprístupnených
jaskyniach môžu priebežne plnit svoje
informacno-náucné a osvetové poslanie.

Náucný panel o netopieroch. Foto: F. Bernadovic Náucný panel pri Važeckej jaskyni. Foto: A. Lucinkiewicz

DOMICA

JASKYNE
AREÁLOV JASKYNE

ARAGONITOVEj

, v ,
UDRZBA VSTUPNYCH

A OCHTINSKEJ

Vladimír Janícek

Vstupné objekty sprístupnených jas
kýn sú miestom prvého kontaktu ná

vštevníkov s podzemím. Kedže vplývajú
na celkový dojem z prehliadky jaskyne,
dôležitá je ich technická a estetická úro
ven, vrátane poskytnutia potrebných
služieb.

Vstupný areá! jaskyne Domica bol
daný do užívania v roku 1984. Za toto
krátke obdobie sa vyskytli poruchy sta
vebných konštrukcií spôsobené jednak
sadaním stavby, použitím nekvalitných
materiálov, a jednak projektovými nedo
statkami.

Za nedostatky projektu považujeme
pomerne tenké murivá, ktoré nevyhovu
jú zo stránky nosnosti pre kotvenie žele
zobetónových slnolamov, ani zo stránky
tepelnej izolácie. Podobne môžeme

hovorit o vel'kých svetlých výškach
miestností a nevhodne navrhnutých



výplniach otvorov. Z uvedených pncm
sú znacné prestupy tepla a vel'ká spotre
ba elektrickej energie na vykurovanie.
Plochá strecha nad vstupnou halou je
spádovaná k poschodiu, napriek dvom
opravám dochádza k poruchám.

V roku 1994 sa vykonalo zateplenie
kancelárie a miestnosti sprievodcov a
odstránila sa statická porucha kotvenia
slnolamov. V rokoch 1995 a 1996 to bo

li kompletná oprava a náter klampiar
skych prvkov, opravy vonkajších omie-
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tok stien, sokla a schodísk, vrátane ich
náterov. Dalej išlo o odstránenie ne
cistôt zo slnolamov s protiplesnovou
ochranou a ich náter spolu s ostatný
mi ocel'ovými konštrukciami z von
kajšej strany objektu. Tieto práce si
spolu vyžiadali náklady v hodnote
1 mil. Sk.

Vstupný areálOchtinskej aragonito
vej jaskyne je v prevádzke od roku 1976.
V rokoch 1994 a 1995 sa na objekte vy
konali nevyhnutné udržiavacie práce,

jaskyne a verejnost

ako nátery dreveného obkladu átria, ple
chovej krytiny a ocel'ovej nosnej konš
trukcie, zamrežovanie okien bufetu a

pokladne, výmena pletiva okolo pra
mena a iné drobnejšie úpravy.
Vynaložilo sa 478 tis. Sk.

Dúfame, že napriek niektorým pro
jekcným problémom sa systematickým
udržiavaním podarí zachovat terajší ino
vovaný vzhl'ad a vybavenost oboch
vstupných objektov aj do budúcich
rokov.

Vstupný areál jaskyne Domica, 1996. Foto: J. Hlavác Vstupný areál Ochtinskej aragonitovej jaskyne, 1996. Foto: J. Hlavác

, ,
ELEKTRICKA PRIPOjKA BELIANSKEJ JASKYNE

Martin Fillo

Belianska jaskyna patrí medzi sprí

stupnené jaskyne na Slovensku s potre
bou pešieho výstupu od údolného par
koviska. Jej vchod je na svahu Kobylieho
vrchu v nadmorskej výške 890 m, údol

né parkovisko v nadmorskej výške 768
m. Výškový rozdiel 122 mspôsobuje
problémy aj pri budovaní technických a

komunikacných trás k jaskyni.
Nová nízkonapätová káblová elek

trická prípojka Belianskej jaskyne sa za
viedla po turistickej sezóne 1995.

Pôvodná prípojka s dížkou asi 2000 m
slúžila od roku 1966. Svojím prierezom

(hrúbkou kábla) nevyhovovala terajšie

mu inštalovanému príkonu jaskyne a

vstupného objektu, navyše kábel mal
izolacné stavy na hranici prípustnej tech

nickej normy.
Projektovú dokumentáciu spracoval

Ing. M. Ingeli roku 1994. V marci 1995
sme dostali stavebné povolenie, ktoré

vydal Obvodný úrad životného prostre
dia v Starom Smokovci na základe vý-

nimky Ministerstva životného prostredia
SR z podmienok ochrany Národnej prí

rodnej rezervácie Belianske Tatry.
Samotné práce vykonala firma ROB

STAV - stavebné družstvo z Liptovského
Mikuláša. Jej pracovníci už v minulosti

rekonštruovali osvetlenie Belianskej jas
kyne a jaskyne Driny.

Zmenou trasy elektrickej prípojky sa

dížka skrátila na 630 m. Jej napájacím

miestom je Liecebný ústav respiracných
chorôb v Tatranskej Kotline, kde sa osa
dil poistkový rozvádzac s elektromerom.

Vedenie ide z rozvádzaca dvoma para

lelnými káblami. V dolnej casti svahu sú
uložené v zalesnenom teréne tak, že ne

bol potrebný výrub stromov. Vo vzdiale

nosti asi 150 m káble vyústujú na výstu
pový chodník a vedené sú prevažne je

ho trasou až k jaskyni. Pod chodníkom
sú káble uložené v plastovom kanáli až
do hlavného rozvádzaca umiesteného

pred jaskynou.
Spolu s napájacími káblami sa uložil

i signalizacný kábel na ovládanie aku
mulacných spotrebicov, ako aj rezervné

vodice. Aby sa zlepšila hodnota nulo
vého vodica, ako aj ochrana pred ne

bezpecenstvom dotykového napätia, do
vykopanej ryhy sa umiestnila Fe-Zn pá

sovina. Po zapojení novej prípojky sme
starú odpojili.

Pocas prác, aby sa využila vykopaná

ryha, bolo s perspektívou prívodu pitnej
vody pre prevádzku jaskyne osadené do

zeme vodovodné potrubie, ktoré taktiež
vychádza z Liecebného ústavu respirac

ných chorôb v Tatranskej Kotline.

Kolaudacným konaním sme práce

prevzali 31.10.1995. Celkové náklady
predstavovali 1,366 mil. Sk.

Následne sa v jarných mesiacoch

1996 zabezpecila rekonštrukcia prístu
pového chodníka. V súcasnosti sa pri

pravuje jeho dotvorenie na náucný

chodník, cím sa završi celková úprava
technických a komunikacných trás k
Belianskej jaskyni.
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SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝN~ ~
- INTEGRUjUCI PRVOK SLOVENSKEHO JASKYNIARSTVA

ROKOV OD JEJ VZNIKU

Jozef Jakál

V roku 7995 uplynulo 25 rokov od vzniku prvej ce
loslovenskej profesionálnej organizácie Správy sloven
ských jaskýn (dalej SSj) so sídlom v Liptovskom
Mikuláši. Stalo sa tak po viacerých reorganizacných
opatreniach ktoré zaradovali sprístupnené jaskyne po
stupne z rezortu priemyslu, dopravy, obchodu, cestov
ného ruchu až do rezortu ministerstva kultúry. Casté
zmeny spravovatelov jaskyniarstvu neprospievali. Robili
sa chyby nielen v organizácii, ale i v oblasti ochrany jas
kýn ako chránených prírodných výtvorov. Pri neodbor
nom spravovaní dochádzalo k nepriaznivým vplyvom
na 'jaskynné prostredie. SSj delimitovala sprístupnené
jaskyne z Východoslovenského múzea v Košiciach
Západoslovenského múzea v Trnave a Múzea sloven
ského krasu v Liptovskom Mikuláši. Vznikla 7. 7. 7970 a
bola centrálne riadenou organizáciou vtedajšieho mi
nisterstva kultúry.

Náš príspevok hodnotí obdobie prvých štyroch ro
kov (7970-7973), ked na cele organizácie stál autor toh
to clánku. Organizácia pod vedením RNDr. Š. Homzu a
neskôr Ing. A. Lucinkiewicza trvala do roku 7987, ked
bola zaclenená pod Ústredie štátnej ochrany prírody.

Potešila ma skutocnost, že roku 7990 bola opät ob
novená i v zahranicí uznávaná a úspešná Správa slo
venských jaskýn. Zdôraznujem to preto, že jaskyne ako
výnimocné prírodné javy sú jedným z najvýznamnejších
špecifík slovenskej prírody a z hladiska cestovného ru-

Výsledky cinnosti SSJv rokoch 1970-1973

chu dávajú Slovensku v porovnaní s inými krajinami
urcitú výnimocnost: Slovensko môžeme v tomto ohla
de porovnávat s Francúzskom, Talianskom a
Slovinskom. Vysoká hodnota našich jaskýn nespocíva
len v pestrej škále jaskynnej výplne - sintrové formYt lád;
aragonit; v pestrosti ktorej predcia i spomínané krajiny,
ale aj v ich vedeckom význame ako archeologických
a paleontologických lokalít. Osobité prírodné prostre
die podmienilo i vývoj vzácnej fauny a flóry. jaskyne sú
dnes už aj sanatóriami, v ktorých sa vykonáva speleote
rapia, a ukazujú sa možnosti ich dalšieho kultúrneho
využitia.

jaskyne predstavujú mimoriadne citlivý prírodný sys
tém a ako prírodné pamiatky si zaslúžia zvýšenú sta
rostlivost štátu. Tá sa môže zabezpecit len prostredníc
tvom odbornej profesionálnej organizácie. Narušenie
prírodných procesov clovekom môže viest najmä v la
dových a aragonitových jaskyniach k zániku mnohých
foriem jaskynnej výplne. Akékolvek pokusy o cisté sko
mercionalizovanie slovenských jaskýn by poškodili nie
len jaskyne, ale v krátkej budúcnosti by ochudobnili
Slovensko z hladiska jeho atraktívnosti pre cestovný
ruch. Prehliadka jaskýn sa casto vykonáva priamo v prí
rodných rezerváciách. Preto treba zosúladit návštev
nost s únosnostou prírodného prostredia jaskyne, co
môže zabezpecit odborný dozor v prevádzke a súbež
né vedecké pozorovanie jaskynného prostredia.

Správa slovenských jaskýn (riaditel RNDr. J. Jakál) mala tri základné organizacné zložky:

- Múzeum slovenského krasu, ktoré zabezpecovalo speleologický výskum a prieskum, dokumentáciu krasových javov, ex
pozicnú cinnost a organizacne viazalo na seba cinnost Slovenskej speleologickej spolocnosti (riaditel' V. Nemec).

- Technicko-prevádzkový úsek zabezpecoval prevádzku jaskýn, údržbu a sprístupnenie nových jaskýn, výstavbu a udržiava
nie areálov jaskýn (námestník riaditel'a Ing. O. Lupták).

- Ekonomický úsek mal na starosti okrem ekonomických otázok i obchodnú a propagacnú cinnost (vedúci technického ú
seku J. Hudík).



VÝSKUMNÁ A DOKUMENTACNÁ

CINNOST

Výskum

Z predchádzajúcich organizácií zosta
li vo výskume pracovat A. Chovan,
L. Tarnócy, M. Erdäs a externí pracovníci
v Gombaseckom speleolaboratóriu
Š. Roda a L. Rajman.

Hlavným zámerom novej organizácie
na poli výskumu bolo vykonávat kom
plexný základný výskum krasu a jaskýn
Slovenska s aplikáciou na ochranu jaskýn
najmä pri ich údržbe, prevádzke a sprí
stupnovaní. Preto sa výskumu krasu popri
uvedených venoval J.Jakál, postupne bo
li prijatí absolventi vysokých škôl P.Mitter
pre speleológiu, J. Šavrnoch pre krasové
vody, J. Halaš pre mikroklímu jaskýn a M.
Lalkovic pre meranie a dokumentáciu
jaskýn.

V múzeu sa zacal systematický vý
skum krasu napojený na štátny a rezortný
plán základného výskumu. Z významnej
ších úloh spomeniem úlohu štátneho plá
nu základného výskumu Klasifikácia kra
sového reliéfu z h/'adiska výstavby sídel,
dopravy, pol'nohospodárstva, lesného
hospodárstva a cestovného ruchu (J.

Jakál, P. Mitter). Z rezortných úloh si za
slúžia pozornost Sledovanie pohybu a ú

bytku I'adu v Dobšinskej I'adovej jaskyni
(M. Laikovic), Klimatické pozorovania v
Demänovskej radovej jaskyni a
Dobšinskej I'adovej jaskyni (J. Halaš) a z
ústavných úloh Výskum foriem sintrovej
výzdoby (Š. Roda, L. Rajman, M. Erdäs).

Urcila sa zásada vykonávania podrob
ného speleologického výskumu pred sprí
stupnovacími prácami v jaskyniach. Ako
model slúžil výskum Cachtickej jaskyne,
ktorá však dodnes nie je sprístupnená pre
nárocnost technických prác na prípad
nom sprístupnení. Skúmali sa aj mikrokli
maticko-hydrologické a morfologické
podmienky pre vykonávanie speleotera
pie v Bystrianskej jaskyni. Technicky sa
pripravili vybrané priestory a liecba sa za
cala v spolupráci s banskobystrickými le
kármi.

Publikacná cinnost

Výsledky vedeckého výskumu
kmenových pracovníkov SSJ,ale i príro
dovedcov z iných ústavov si vyžiadali roz
šírenie priestoru na ich publikovanie.
Redakcná rada vedená riaditel'om SSJroz

hodla, že zborník Slovenský kras prejde z
dvojrocného na každorocný cyklus, a to v
rozsahu cca 20 AH. V zborníku sme sa

snažili zachytit aj výsledky z vedeckých
podujatí doma i vo svete. Preto v roku
1971 Slovenský kras vyšiel vo svetových
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jazykoch a obsahoval referáty z medziná
rodnej konferencie konanej z príležitosti
100. výrocia objavenia Dobšinskej I'ado
vej jaskyne. Z príležitosti 6. medzinárod
ného speleologického kongresu roku
1973 v Ceskoslovensku vydaný Slovenský
kras vo svetových jazykoch obsahoval
zhrnujúce clánky z jednotlivých speleolo
gických disciplín zameraných na pozna
nie krasu Slovenska.

Roku 1970 zacal vychádzat
Spravodaj Slovenskej speleologickej spo
locnosti, ktorý postupne vychádzal štyri
krát rocne so zlepšujúcou sa obsahovou i
polygr9fickou úrovnou. Stal sa základným
informacným materiálom pre clenskú zá
kladnu Slovenskej speleologickej spoloc
nosti.

V spolupráci s redakciou boli vydané
monotematické císla Krás Slovenska z

príležitosti 100. výrocia objavenia
Dobšinskej ladovej jaskyne (1970) a 50.
výrocia objavenia Demänovskej jaskyne
slobody (191'1).

SSJv spolupráci s externými spolupra
covníkmi vydala štyroch exkurzných
sprievodcov v anglictine, nemcine, fran
cúzštine a ruštine pre úcastníkov 6. me
dzinárodného speleologického kongresu
v roku 1973. Pri tejto príležitosti bola vy
daná v uvedených jazykoch aj publikácia
J. Jakála a Cernanskej Vítajte v sloven
ských jaskyniach.

Už roku 1971 vyšla monografia Š.
Rodu, L. Rajmana a K. Klincka Možnosti
speleoklimatickej terapie v Combaseckej
jaskyni.

Vedecko-organizacná cinnost

SSJusporiadala medzinárodnú vedec
kú konferenciu z príležitosti 100. výrocia
objavenia Dobšinskej I'adovej jaskyne v
Dedinkách v dnoch 8.-11.6.1970 za úcasti

52 speleológov, z toho 18 zo zahranicia
zo 7 krajín. Konferencia mala vel'mi pozi
tívny ohlas a znamenala zaciatok novej
medzinárodnej spolupráce najmä so slo
vinskými a rakúskymi speleológmi.

Najvýznamnejšie podujatie, na ktorom
participovala SS),bol 6. medzinárodný spe
leologický kongres v roku 1973 v Ceskoslo
vensku. Hlavnými usporiadatel'mi boli
Univerzita Palackého v Olomouci a Správa
slovenských jaskýn v Liptovskom Mikuláši.
Na kongrese sa zúcastnilo vyše 1000 spe
leológov zo 41 krajín sveta. SSJzabezpeco
vala okrem iného štyri hlavné exkurzie
(4- až 8-dnové) a jeden speleologický tábor.
Týchto podujatí sa zúcastnilo 312 zahranic-

. ných hostí. Na kongrese sa vytvorila
Komisia pre typológiu krasu pri Medziná
rodnej speleologickej únii (UIS), ktorú vied
li slovenskí vedeckí pracovníci E. Mazúr
(predseda) a J.Jakál (vedecký tajomník).

Z histórie

Dokumentacná a expozicná cinnost

Múzeum slovenského krasu bolo do

kumentacným centrom pre kras a jaskyne
Slovenska. V rámci SSJsa stanovil zámer
rozširovat zbierkový fond o materiál zo
svetového krasu. Preto sa organizovala i
prvá expedícia clenov Slovenskej speleo
logickej spolocnosti do Bulharska roku
1971 (neskôr do Rumunska r. 1976, na Srí
Lanku v r. 1975 a 1977, niekol'ko expedí
cií do alpských oblastí).

Doplnovanie zbierkového fondu a do
kumentácie jaskýn sa robilo v úzkej spo
lupráci s oblastnými skupinami Slovenskej
speleologickej spolocnosti. Zacalo sa so
systematizáciou depozicného fondu.

Expozícia Múzea slovenského krasu z
roku 1969 sa len ciastocne upravila a do
plnila v roku 1973.

Skromné pomery v priestoroch mú
zea umožnili tvorbu len menších výstav, z
ktorých uvediem aspon tie významnejšie
- Expedícia Bulharsko, Aktivity Slovenskej
speleologickej spolocnosti, Rozvoj jasky
niarstva na Slovensku, ako aj výstavy z
príležitosti objavov Demänovskej jaskyne
slobody, Harmaneckej jaskyne a Važeckej
jaskyne.

SPRÁVA SPRfsTUPNENÝCH

JASKÝN

SSJprevzala pod svoju správu 11 sprí
stupnených jaskýn: Beliansku jaskynu,
Bystriansku jaskynu, Demänovskú radovú
jaskynu, Demänovskú jaskynu slobody,
Dobšinskú radovú jaskynu, Domicu,
Driny, Gombaseckú jaskynu, Harmanec
kú jaskynu, Jasovskú jaskynu a Važeckú
jaskynu. Dalej Ochtinskú aragonitovú jas
kynu, ako aj Demänovskú jaskynu mieru,
ktoré boli v štádiu sprístupnovacích prác.

Sprfstupnovanie jaskýn

V Ochtinskej aragonitovej jaskyni sa
ukoncili záverecné práce vo vnútornom
jaskynnom prostredí a od roku 1972 je
sprístupnená verejnosti. Pre správu jasky
ne bola postavená zrubová chata.
Pôvodný územný plán a projekt vstupnej
budovy prevzatý od predchádzajúceho
správcu nezodpovedal kultúrnym ani
ochranárskym predstavám. Vypracoval sa
nový územný plán a projekt vstupného
areálu jaskyne od Ing. arch. Droppu, kto
rý bol neskôr realizovaný do dnešnej po
doby a ktorý možno oznacit za súlad
architektonickej tvorby s prírodným pro
stredím.

Demänovská jaskyna mieru mala byt
podra pôvodného zámeru, ktorý akcepto
vala i SS), sprístupnená formou visutého
elektrického vlácika monorailového typu.



Poznámka: Údaje za roky 1969 - 1971 sú zaokrúhlené na stovky.

. N' . k Pocet návštevníkovazov Jas yne

1969

1970197119721973

Belianska jaskyna

4240051 5006760089 56777653

Bystrianska jaskyna
790010300117001524318107

Demänovská ladová jaskyna
445005140052 5006641866904

Demänovská jaskyna slobody
174300211400212900209865211 186

Dobšinská ladová jaskyna
8610010790091 400102726106187

Jaskyna Domica
671007090071 8007264465 956

Jaskyna Driny
230019800270003076931 220

Gombasecká jaskyna
151002090021 70022 78224 633

Harmanecká jaskyna
1870019600228001957822 240

Jasovská jaskyna
550059008400918012027

Ochtinská aragonitová jaskyna
-

-1340216880

Važecká iaskyna
86001020011 50013 43315402

Spolu
472 540580800599300665607668395
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Tento zámer vyplynul z dvoch skutocnos
tí:

a) ochranárske podmienky - visutá ko
raj by umožnila preklenutie sintrových fo
riem, jazierok a dnovej výplne tak, že
mohli zostat neporušené a zachované,

b) podmienky cestovného ruchu - v
konkurencii Demänovskej radovej jasky
ne a Demänovskej jaskyne slobody by
atraktívnost sprístupnenia tejto jaskyne
zvýšila význam centra cestovného ruchu
Demänovskej doliny. Oslabilo by sa tak
znacné zataženie Demänovskej jaskyne
slobody najmä v špicke turistickej sezóny,
co má i ochranársky aspekt.

Celý areál si však žiadal rešpektovat
zámer vylúcenia verejnej dopravy z
Demänovskej doliny a zabezpecit kyvad
lovú trolejbusovú dopravu. Mnohé prob
lémy Demänovskej doliny, najmä námety
jej územného plánu, ktorý SSJnechala vy
pracovat v troch alternatívach, zostali ne
doriešené a dnes si vyžadujú širšiu spolu
prácu viacerých inštitúcií. Demänovská
jaskyna mieru sa stáva azda najdlhšie sprí
stupnovanou jaskynou na svete. Od roku
1968 podnes - ale ako dalej?

V perspektívnom programe SSJsa plá
novalo sprístupnenie jaskýn štyrmi spô
sobmi:

a) klasicky, s chodníkmi a elektrickým
osvetlením,

b) turisticky, s nenárocnými chodník
mi a karbidovým osvetlením,

c) dopravným systémom,
. d) muzeologicky.

Prevádzka sprístupnených jaskýn

Jaskyne si vyžadujú nárocnú údržbu
vnútorných zariadení, ktoré sú pod vply
vom prostredia s vysokou vlhkostou vzdu
chu, co nepriaznivo pôsobí najmä na za
riadenia elektrického osvetlenia. Je po
trebné zabezpecit i opatrenia vyplývajú
ce z banských bezpecnostných kontrol,
dalej údržbu a udržiavanie cistoty chod
níkov a ochranných sietí. Riešit sa museli
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aj nevhodné postavenia prehliadkových
okruhov v niektorých jaskyniach.

Prekopaním spojovacej chodby sa
zmenil prehliadkový okruh v jaskyni
Domica, kde sa uskutocnila ivýmena
elektrickej osvetrovacej siete. Verký roz
sah mali aj práce v jaskyni Driny,
Belianskej jaskyni a Demänovskej jaskyni
slobody. Rozsah takýchto prác si vyžiadal
vytvorenie údržbárskej skupiny pri SSJ.

Propagácia a návštevnost slovenských
jaskýn

SSJutvorila priestor a financné zdroje
na propagáciu slovenských jaskýn a jas
kyniarstva vôbec. Vybudovala sa jednot
ná siet orientacných tabúr na celom úze
mí Slovenska. Vydal sa spolocný propa
gacný materiál o slovenských jaskyniach,
album diapozitívov s gramofónovou
platnou s textom a hudbou.

Jednou z najvýznamnejších aktivít,
ktorá mala priaznivý dopad na propagá
ciu jaskýn, bola úcast SSJpri organizova
ní každorocných lyžiarskych pretekov FIS
Velká cena oemänovských jaskýn, casto
európskeho i svetového pohára.

Zabezpecovala sa i obchodná cin
nost, zameraná na predaj suvenírov pre
dovšetkým s jaskyniarskou tematikou, ale
i malé obcerstvenie. Zintenzívnila sa spo
lupráca s tlacou, rozhlasom a televíziou.
To všetko umožnilo výrazne vyššiu návš
tevnost slovenských jaskýn i pri limitova
nej návštevnosti v Dobšinskej radovej jas
kyni kvôli mikroklimatickému režimu.
Tento nárast v roku 1973 v porovnaní s ro
kom 1969 znamenal dvestotisíc návštev
níkov (taburka).

SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ
SPOLOCNOST

Vznik Správy slovenských jaskýn
predchádzali aktivity dobrovol'ných jasky
niarov a ich snaha o opätovné obnovenie
Slovenskej speleologickej spolocnosti

(dalej SSS),ktorej existencia bola v pätde
siatych rokoch utlmená. Celoslovenské
zhromaždenie jaskyniarov v Liptovskom
Mikuláši v apríli 1969 zvolilo organizacný
výbor, ktorý zabezpecil schválenie stanov
SSS v decembri 1969 vtedajším
Ministerstvom vnútra. V apríli 1970 sa na
valnom zhromaždení zvolilo nové
Predsedníctvo SSS.

Slovenská speleologická spolocnost
bola v rámci Správy slovenských jaskýn
organizacne napojená na Múzeum slo
venského krasu. Clenská základna sa or

ganizovala na principe oblastných skupín.
Každá oblastná skupina mala svojho od
borného rucitera, ktorý mal za úlohu po
máhat pri riešení speleologických a
ochranárskych problémov skupiny.
Hlavným poslaním SSSsa stalo objavova
nie jaskýn, ich prieskum a dokumentácia

s dôrazom na dodržiavanie princípov
ochrany prírody a ochrany jaskýn.

Múzeum slovenského krasu podporo
valo cinnost SSS materiálne i financne.

Mnohé skupiny nadviazali kontakty so za
hranicím formou výmenných exkurzií.
Zacali sa každorocne organizovat pravi
delné jaskyniarske týždne, vždy v inom
regióne, ktorých organizátorom bola
príslušná oblastná skupina. Jaskyniarske
týždne sa zamerali na teoretickú výchovu
a praktickú prieskumnú cinnost.

ZÁVER

Uviedli sme len základné fakty o cin
nosti SS} v rokoch 1970-7973, ked sa kládli
základy novoponímaného celonárodného

jaskyniarstva na báze integrácie profesio
nálneho výskumu, amatérskeho prieskumu
a odborného spravovania sprístupnených
jaskýn. Program rozvoja slovenského jasky
niarstva bol spracovaný až po prvom roku
existencie organizácie, ked sa spoznali
všetky problémy, ktoré v jaskyniarstve exis
tovali. Len na základe takéhoto poznania
mohla byt vypracovaná štúdia naznacujúca
smery vývoja slovenského jaskyniarstva
publikovaná Š. Homzom a }. }akálom pod
názvom Perspektívy rozvoja speleológie na
Slovensku (Slovenský kras, 7O, 7972). Oo
akej miery sa tieto zámery splnili, ktoré
otázky a problémy sú ešte i dnes aktuálne,
možno posúdit po jej precítaní. Nadviazat
na niektoré myšlienky a ciele je možné aj
dnes, i ked všetky tri dnešné jaskyniarske

organizácie - Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši, Správa slovenských jaskýn v
Liptovskom Mikuláši, Slovenská' speleolo
gická spolocnost - sú samostatnými jednot
kami.

Aj ked pôsobia samostatne, spájat ich
musí jeden spolocný cie/' - úspešný rozvoj
slovenského jaskyniarstva, ktoré má dnes
prienik do celého sveta v oblasti vedeckého

poznania, vyspelého speleoalpinizmu a
atraktívnostou našich jaskýn ako objektov
cestovného ruchu.
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60 ROKOV,
OD SPRISTUPNENIA JASKYNE

František Bernadovic

DRINY

Zaciatkom júna 1995 uplynulo 60 rokov odvtedy, ako bola oficiálne sprístupnená malo karpatská jaskyna Driny pri
Smoleniciach v okrese Trnava. Vo víre všedných dní a každodenných povinností sa na túto udalost však
akosi pozabudlo. Bude preto správne, ak si aspon dodatocne pripomenieme všetko to, co k takémuto nevšedné mu ju
bileu patrí, zaspomínajúc pritom na všetky významnejšie udalosti a osoby, ktorých pricinením sa jaskyna Driny po
stupne zveladovala a menila až do terajšej podoby.

Pozrime sa najskôr v krátkosti na to, co predchádzalo jej sprístupneniu. Jaskyna Driny bola objavená v roku 1929
skupinou smolenických obcanov, ktorých viedol Ján Banic a Imrich Vajsábel. V tom istom roku zakladá velmi inicia
tívny policajný strážmajster Ján Prúdik zo Smoleníc Komitet pre výskum jaskýn v Smoleniciach s cielom sprístupnit
objavené priestory. Bola to úloha velmi tažká, pretože komitét trpel stále nedostatkom financných prostriedkov.

Situácia sa podstatne zmenila, ked sa do veci zapojil vtedajší okresný nácelník v Trnave Ján Benovský a prevzal
komplexnú starostlivost o další osud jaskyne. V roku 1933 sa komitét pretvoril na Družstvo pre výskum smolenických
jaskýn Driny, ktorého predsedom sa znovu stal J. Benovský. Od tejto chvíle sa sprístupnovacie práce zacali zintenzív
novat. V roku 1934 sa vyrazil pomocou trhavín 8 m dlhý nový bocný vchod do jaskyne, ktorým sa vyvážala z jaskyne
hlina a skalný materiál z odstrelov. Predtým sa schádzalo po rebríkoch dolu 40 m hlbokým objavným komínom.
Z vyvezeného materiálu vznikla postupne prevádzková terasa pred vstupom do jaskyne.

Dna 13.1.1935 prijalo družstvo nový názov Smolenické jaskyne Driny a letoviská, družstvo s r.o. v Smoleniciach,
ktorého predsedom sa stal opät J. Benovský. Vdaka porozumeniu a financnej podpore viacerých inštitúcií, no najmä
organizacnej a manuálnej práci mnohých nadšených a pre vec zanietených ludí mohla byt jaskyna Driny 1.7.1935 sprí
stupnená pre verejnost. Od tejto chvíle sa zacína písat história sprístupnenej jaskyne Driny:

1.7.1935 - slávnostné sprístupnenie jaskyne v dížke 775 m.
Prvým správcom a sprievodcom sa stáva objavite/' jaskyne
}. Banic, druhým sprievodcom Rudolf Cížik. Na osvet/'ovanie
prehliadkovej trasy pri sprevádzaní sa používajú karbidové lam
py. Na terase pred jaskynou bola postavená drevená búdka,
slúžiaca ako bufet a na predaj pamiatkových predmetov. S defi
nitívnou platnostou sa rozhodlo používat pre jaskynu názov
"Driny'~ odvodený od chránenej teplomilnej dreviny - drien svíb
(Camus mas L.), ktorá v bezprostrednom okolí jaskyne vždy
rástla a dodnes sporadicky rastie. Skupine drienov sa v trnav
skom nárecí hovorí "dríny".

1939 - zriadené elektrické osvetlenie, ktoré zabezpecoval
benzínový motor s dynamom. Zariadenie bolo casto poruchové.

1943 -}. Benovský získal od Bratislavskej župy subvenciu
776 000 korún. Vybudovala sa nová elektroinštalácia a napoje
nie na verejnú elektrickú siet:

1949 - správcom jaskyne sa stáva Štefan Cvecho.
1950 - družstvo Smolenické jaskyne Driny a letoviská s r.O.

skoncilo svoju cinnost a odovzdalo jaskynu Okresnému národ
nému výboru v Trnave. Ten zriaduje nový komunálny podnik s
názvom Driny, rekreacno-hostitel"ský a pestovatel"ský kombinát
okresu trnavského v Trnave. Na podnet velkého priate/'a Drín
Leonarda Blahu, vedúceho Slovakotouru v Trnave, organi
zuje sa nový prieskum jaskyne. Na tento úcel L. Blaha získal
od Krajského národného výboru v Bratislave sumu 800000
Kcs.

1.11.1950 - do Drín prichádzajú pracovníci Slovenskej spe
leologickej spolocnosti Anton Droppa a objavite/' jaskyne
Domica ján Majko.

12.11.1950 - priberajú šiestich robotníkov - Štefana
Zvonára, Ignáca Pekarovica, Ladislava Repu, Dominika
Creguša, Vojtecha Špacka a FrantiškaCisárazo Smoleníc.

14.12.1950 - objavujú Sien Slovenskej speleologickej spo
locnosti, Priepastovú a jazierkovú chodbu. jaskyna bola pod
robne preskúmaná a zameraná A. Droppom s následným vyho
tovením podrobnej situacn ej mapy.

1953 - jaskyna prešla pod správu Riaditel"stvapre cestovný
ruch v Bratislave, ktoré spravovalo jaskynu prostredníctvom n.p.
Turista v Trnave, neskôr prostredníctvom pobocného závodu
Turista v Pieštanoch.

1959 - sprístupnenie Hlinenej chodby, Siene Slovenskej spe
leologickej spolocnosti a Chodby nádeje. Vonku bola vybudo
vaná murovaná prevádzková budova s betónovými schodmi
vedúcimi na terasu pred jaskynu. Okolo terasy sa postavil
ochranný múrik s dreveným zábradlím.

1959 až 1961 - funkciu správcu jaskyne vykonáva František
Celiga zo Smoleníc.

1961 - vjeseni preberá funkciu správcu jaskyne bývalý notár
a nadšený jaskyniar Miloš ján Fiacan. Okrem iného vybudoval
popri chodníku vedúcom k jaskyni z vo/'ne uložených skál mú
riky a terasy.

31.5.1963 - jaskyna prechádza pod správu Stredosloven
ských hotelov v Ružomberku.

1966 - jaskyna sa odclenuje z rezortu Ministerstva vnútor
ného obchodu do pôsobnosti Povereníctva Slovenskej národ
nej rady pre školstvo a kultúru. Dostáva sa pod správu odboru
školstva a kultúry Okresného národného výboru v Trnave, ktorý
ju zveril do správy Okresného domu osvety v Trnave. Správcom
jaskyne sa stal Oskar jancár z Leopoldova.

1.1.1968 - jaskyna prešla pod správu Západoslovenského
múzea v Trnave, ktoré ju preberá vo velini zlom technicko-pre
vádzkovom stave.

1.3.1968 - ako sprievodca nastupuje do jaskyne Alojz
Sládek zo Smoleníc.
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1.4.1968 - funkciu správcu jaskyne preberá na základe
uskutocneného konkurzu František Bernadovic.

1968 - silne poruchová stará elektroinštalácia a nezokruho
vaná prehliadková trasa spôsobovali nemalé prevádzkové taž
kosti a castú kritiku zo strany návštevníkov. F.Bernadovic preto
predkladá v júni riadite/'oviZápadoslovenského múzea v Trnave
Františkovi Matouškovi návrh na zlepšenie tohto stavu. Ten ho
prijal s porozumením a plnou podporou. Správca jaskyne dostal
plnú moc v tejto veci konat. Skontaktoval sa s L. Blahom, za
mestnancom vtedajšieho Slovenského ústavu pamiatkovej sta
rostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a jeho spolupracovní
kom Ivanom Cebecauerom. Po obhliadke Drín v júli nadobudol
plán dalšieho zve/'adenia jaskyne konkrétnu podobu.

1968 a 1969 - opakované zameranie všetkých priestorov
jaskyne a vyhotovenie situacnej mapy (Ján Barca z Pezinka,
l. Cebecauer a Štefan Celiga). Následne sa spracovali projekty
prerážky z Chodby spolupracovníkov na koniec Benovského
chodby (l. Cebecauer,). Barca a L. Blaha)a novej elektroinštalá
cie (J.Kajma z Banských projektov v Bratislave).

1969 - jaskyna bola pocas celého roka pre verejnost uza
tvorená. V apríli nastupujú do Drín pracovníci Geologického
prieskumu z Novej Bane. Vybudoval sa nákladný výtah slúžiaci
dodnes, spojovacia chodba - prerážka cca 50 m dlhá, ktorá zo
kruhovala Chodbu spolupracovníkov a Benovského chodbu.
Malá puklinová jaskynka, cca 15 metrov v/'avo od hlavného
vchodu do jaskyne, bola pomocou trhavín rozšírená na priestor
pre zriadenie speleobaru a prírucného skladu. Vpravo od vcho
du do jaskyne sa na skalnej stene osadila pamätná tabula obja
vite/'om. V jesennom období pracovníci Okresného stavebného
podniku v Trnave urobili novú elektroinštaláciu . Odborný tech
nický dozor pri banských stavebných prácach vykonával
l. Cebecauer. Na úseku dlhom cca 1 km sa upravila prístupová
cesta kjaskyni. Všetky zveladovacie práce v jaskyni prebiehali s
ve/'kým porozumením riaditela Západoslovenského múzea v
Trnave F. Matouška a vedúcej ekonomického úseku Márie
Golwitzerovej. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostli
vosti a ochrany prírody v Bratislave vydáva publikáciu
"Smolenická jaskyna Driny" od ucitela Štefana jastrabíka zo
Smoleníc. Vybetónovala sa väcšina chodníkov po jaskyni
(F.Bernadovic, A. Sládek a Š. Celiga).

1.1.1970 - jaskyna prechádza pod novo vytvorenú Správu
slovenských jaskýn v Liptovskom Mikuláši.

1.6.1972 - správcom jaskyne sa stáva A. Sládek.
1972 a 1973 - dobudovanie interiéru Speleobaru.

1976 - telefonické napojenie jaskyne na verejnú telekomu
nikacnú siet.

22.12.1978 - dobrovol'ní jaskyniari z Liptovského Mikuláša
vykonali podrobnú obhliadku Priepastovej a jazierkovej chodby
a prieskum pod útvarom Organ. Nadväzne predkladajú vedeniu
Správy slovenských jaskýn návrh na zokruhovanie Siene
Slovenskej speleologickej spolocnosti (F. Bernadovic, Stanislav
Šroll, jozef Veteška a Adam Mišina).

1.7.1981 - zaclenenie jaskyne do novovzniknutej organizá
cie - Ústredia štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši.

1981 - Obvodný banský úrad Bratislava vydáva záväzný prí
kaz Správe slovenských jaskýn na zokruhovanie Siene
Slovenskej speleologickej spolocnosti.

1984 - dokoncili sa meracské práce a vyhotoviIa sa základná
mapa jaskyne v zmysle požiadaviek Bezpecnostného predpisu
pre jaskyne c. 3000/1975 Slovenského banského úradu (Juraj
Sýkora, jozef Thuróczy a Anna Palencárová).

10.9.1985 - dohodnutie podmienok na spracovanie projek
tu a vybudovanie prerážky cez Priepastovú a jazierkovú chod
bu (EdgarBaradlaia F.Bernado vic).

9.11.1985 - spresnujúci prieskum v Priepas to vej a
jazierkovej chodbe (F.Bernadovic a juraj Slovák).

1986 a 1987 - pracovníci Geologického prieskumu Spišská
Nová Ves urobili prerážku cez Priepastovú a jazierkovú chod
bu, cím sa vytvoril ucelený prehliadkový okruh jaskynou cez
Sien Slovenskej speleologickej spolocnosti. Stavebný dozor vy
konával ján Paulus, F.Bernadovic a A. Sládek.

1988 - pracovníci Robstavu z Liptovského Mikuláša zabez
pecili novú elektroinštaláciu za použitia medených vodicov
(predtým boli použité menej vhodné hliníkové vodice).
Odborný dozor vykonával Martin Fillo.

1.4.1989 - do funkcie správcu jaskyne nastupuje Peter
Zvonár z Horných Orešian.

1.7.1991 - zaclenenie jaskyne do opät vzniknutej Správy slo
venských jaskýn.

1992 a 1993 - vybudovanie záchytu daždovej vody s cer
padlom a jej rozvodov po jaskyni na umývanie betónových
chodníkov (P. Zvonár).

26.12.1993 - objav pokracovania jaskyne v priestore pod
Organom v dížke cca 30 bm (P.Zvonár sjaskyniarmi z Dolných
Orešian).

1993 - inštalácia ozvucovacieho a dorozumievacieho zaria
denia (JánDzúr).

1993 až 1995 - úprava prístupových chodníkov, prevádzko
vej trasy a zábradlí v jaskyni (P. Zvonár).

Vyše 60 rokov od prvého oficiálneho sprístupnenia jaskyne Driny uplynulo velmi rýchlo. Z rozsahom nevelkej a
málo významnej jaskyne sa postupne stala pomerne dobre sprístupnená a významná jaskyna s dížkou prehliadkovej
trasy viac ako pol kilometra. Napriek znacným umelým zásahom do pôvodného prírodného interiéru jaskyne možno
povedat; že takmer všetky jej pekné a zaujímavé priestory so sintrovou výzdobou i bez nej ostali uchované aje tu sku
tocne co obdivovat. A tak sa jaskyna Driny každorocne stáva už od zaciatku sedemdesiatych rokov oblúbeným
cielom pre cca 33 000 návštevníkov. V roku 1995 si jaskynu prezrelo dokonca 39 023 turistov.

Rovnako pôsobivý ako jaskyna je aj jej vonkajší prevádzkový areál, situovaný v peknom prírodnom prostredí.
V bralnatej skalnej stene je vybudovaný atraktívny jaskynný bufet s predajom základného obcerstvenia a pamiatko
vých predmetov. Z plošiny nad jaskynou sú možné pekné vyhliadky, najmä v jeseni, na utešenú panorámu okolitých
malokarpatských vrchov a hôr.

Pri príležitosti uplynulého 60. výrocia sprístupnenia jaskyne Driny sme spomenuli viacerých dejatelov,
z ktorých väcšina už nežije. Im všetkým, ako aj dalším menovaným i mnohým nemenovaným osobám - objavi
telom, sponzorom, významným organizátorom, robotníkom, meracom, propagátorom, správcom a sprievodcom
jaskyne patrí trvalá vdaka. Pochopitelne, že nie všetko sa v jaskyni a jej okolí stihlo urobit a je stále co
zlepšova t:
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jaskyna Driny má dnes, ako súcast odbornej organizácie ochrany prírody - Správy slovenských jaskýn, všetky

predpoklady dalšieho postupného vylepšovania parametrov prevádzky s náležitou ochranou jej prírodných daností
pre súcasníkov i dalšie generácie.

Želáme si, aby sa táto piata najnavštevovanejšia sprístupnenájaskyna Slovenska aj v budúcnosti tešila stálemu záuj

mu a priazni návštevníkov ako prítažlivý prírodný objekt a zariadenie cestovného ruchu, v ktorom nachádzajú pekné

zážitky, oddych a poucenie. Aby tomu tak bolo aj nadalej, závisí od súcasných pracovníkov jaskyne i ostatných pra
covníkov Správy slovenských jaskýn.

Cas( terasy pred vchodom do jaskyne Driny.
Foto: F. Bernadovic

~\
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SRISTUPNENIA

VÝROCIU

jASOVSKEj JASKYNE

Jasovská jaskyna patrí medzi naj
staršie známe jaskyne na Slovensku.
Vytvorená je vo vápencovom brale zva
nom Jasovská skala, ktoré sa vypína nad
sútokom Teplice a Bodvy na okraji
Jasova. Je súcastou národnej prírodnej
rezervácie Jasovské dubiny.

Známa je svojou bohatou a rozma
nitou sintrovou výzdobou. Unikátne sú
nástenné "vodopády" v Starom a
Netopierom dóme, palicovité stalagmity
v Medvedej sieni a iné.

Zaujímavá je aj z geomorfologic
kého hladiska. Jaskynné priestory sú vy
vinuté v piatich vývojových úrovniach,
ktoré zodpovedajú jednotlivým fázam
prehlbovania rieky Bodvy. Pozostávajú z
priestranných dómov, siení a chodieb s
celkovou doteraz známou dížkou 2 122

m, z coho je pre verejnost sprístupne
ných 760 m.

V Jasovskej skale sa okrem Jasovskej
jaskyne nachádzajú dalšie jaskyne 
FajKa, Líšcia diera, Oblúková jaskyna,
Okno a Kamenná pivnica, ktoré spolu
geneticky súvisia.

V jaskyni sa nachádza aj niekolko ja
zierok. Pri výdatnejších zrážkach hladi
na vody v nich stúpne natolko, že casto
znemožní prehliadku jaskyne i na dlhšie
obdobie. Kolísanie hladiny podzemnej
vody mení hydrostatický vztlak zvod
nených jaskynných sedimentov. Výsled
kom zmien ich mechanických vlastností

sú rôzne druhy deformácií sintrovej vý
plne. Koncom sedemdesiatych a zaciat
kom osemdesiatych rokov sa realizoval
detailný geologicko-štruktúrny výskum
prícin a rozsahu týchto nežiadúcich de
formacných pohybov.

Jasovská jaskyna je aj významným zi
moviskom netopierov. Na území
Slovenska bolo zistených 24 druhov ne
topierov, z toho v Jasovskej jaskyni sa vy
skytuje 13 druhov.

Výsledky archeologických výsku
mov dokazujú, že Jasovská jaskyna bo
la osídlená už v neolite. Ojedinelé
nálezy poukazujú aj na možnost krát
kodobého staršieho paleolitického
osídlenia. Pre svoju priaznivú expozí
ciu a hlavne blízkost vody bola jaskyna
výhodná pre osídlenie aj na sklonku
doby bronzovej a v staršej dobe želez
nej, resp. rímskej.

Informácia o objave jaskyne sa tra
duje len ústnym podaním. Jej objavi
telom mohol byt niektorý z mníchov
blízkeho premonštrátskeho kláštora.
Podla doteraz nepotvrdených výskumov
bola jaskyna známa už v historických
dobách, comu nasvedcuje nápis v
Husitskej sieni. Na bielej vápencovej ste
ne je drevným uhlím napísaný záznam o
vítazstve vojsk Jana Jiskru z Brandýsa z
roku 1452.

Dalšie zachované nápisy na stenách
jaskyne a rôzne stredoveké nálezy cre-

pov zo širšieho casového rozpätia až po
15. storocie potvrdzujú skutocnost, že
skôr než sa jaskyna po prvý raz sprístup
nila, slúžila miestnemu obyvatelstvu a
kláštoru ako úkryt v case nepokojných
dejinných udalostí.

V súcasnosti sa nedá zodpovedne
posúdit, kto uskutocnil sprístupnovacie
práce v jaskyni. Je pravdepodobné, že v
pozadí tohto úsilia stál rád jasovských
premonštrátov. Historické pramene uvá
dzajú, že Jasovskú jaskynu sprístupnil
vtedajší predstavený rádu premonštrát
skych kanonikov v Jasove Alojz Richter.

Dalšie mená zvecnené na niekolkých
miestach dnešnej Vstupnej chodby sú
jediným dôkazom o cinnosti v jaskyni v
apríli 1846. T. Kormos uvádza, že v jed
nej sieni, ktorá má meno Repaszkého
sien, možno pod týmto názvom cítat dá
tum 1846.4.20, co súhlasí s obdobím

sprístupnenia jaskyne.
Bohatú históriu Jasovskej jaskyne z

pohladu výskumu, prieskumu, prevádz
kya celkového odborného záujmu pod
robne spracoval M. Lalkovic (Slovenský
kras, 26, 1988).

Od roku 1993 sa v Jasovskej jaskyni
vykonávajú speleoklimatické pobyty pre
maloletých pacientov z nedalekých kú
pelov Štós, co je významné z hladiska
jej dalšieho využívania.

V záujme zachovania prírodných
hodnôt a historických pamiatok bola
Jasovská jaskyna úpravou Ministerstva
kultúry SSR v decembi 1972 vyhlásená
za chránený prírodný výtvor. Podla zá
kona NR c. 287/1994 Z.z. o ochrane prí
rody a krajiny bude vyhlásená za národ
nú prírodnú pamiatku. V decembri 1995
bola Jasovská jaskyna spolu s dalšími jas
kynami Slovenského a Aggtelekského
krasu zaradená do Zoznamu svetového

prírodného dedicstva UNESCO.
V roku 150. výrocia sprístupnenia

dostala jaskyna dar, na ktorý dlho caka
la. Dna 19.9.1996 sa odovzdal do pre
vádzky nový vstupný areál. Spolu s
upraveným okolím urcite velkou mierou
prispeje k skvalitneniu služieb pre návš
tevníkov. Dúfame, že v dalších rokoch sa

bude tejto významnej jaskyni venovat
primeraná pozornost a odborná starost
livost.
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7?Stf VÝROCIE OBjA VENIA

DEMÄNOVSKEJ JASKYNE SLOBODY ZAVÄZUJE

Dušan Micuch

"Pronikl jsem velmi obtížné tésným
otvorem ponoru a nevlídnou chodbou
do velkých prostor ..., ...chaosem obrov
ských balvanu, tvoiících velkolepou,
avšak ponurou scenerii, rozméry impo
nujících podzemních prostor. "

Takto opísal svoj historický úspech
Alois Král po tom, co sám prekvapený
ve!,kostou objavu priviedol do úžasu ve!'a
dalších nadšencov, ktorí sa s nevšedným
záujmom zapojili do objavných a vý
skumných prác. Už 7. augusta 1921 sa
Alois Král dostal do horných castí jaskyne
(od Rázcestia po dnešný vchod) a o me
siac neskôr do Pekelného dómu.

Objav Chrámu Slobody, ako jaskynu
nazval sám objavite!', mal v tlaci ve!'kú
odozvu. Zanedlho zainteresoval aj úrad
né a vládne kruhy. Chýr o jaskyni v
Demänovskej doline sa šíril a ich štastný
objavite!' bol zahrnaný ve!'kou pozor
nostou a vdakou. Ako je však už známe,
~eskôr pod vplyvom rôznych dohadov o
prvenstve objavu sa Alois Král "vzdialil"
nielen z Liptovského Mikuláša, ale aj zo
Slovenska ...

Tieto historické fakty sa udiali pred
desiatkami rokov. Faktom zostáva aj to,
že Demänovskú jaskynu slobody sprí
stupnili vo ve!'mi krátkom case a s po
trebnou kvalitou prác. Napríklad už roku
1923 bola v prevádzke vlastná strojovna
na výrobu elektrického prúdu pre potre
by prevádzky prvého provizória.

Forma rýchleho, ale pritom citlivého
sprístupnenia Demänovskej jaskyne slo
body znásobila a podciarkla jej prvotné
vysoké hodnotenie a postavenie v porov
naní s vtedy známymi jaskynami na
Slovensku, v Cechách i v celej Európe.

Odvtedy však jaskyna prešla rôznymi
formami spravovania, co sa prejavilo aj v
úrovni prevádzky, odrážajúcej celkové
spolocenské podmienky. Od najväcšej
slávy po sprístupnení nastali i obdobia,
ked sa viac cerpalo z tradície a prvot
ného úsilia a zanedbala sa tvorba hodnôt

do budúcnosti. Mnohé, co bolo dobré v
minulosti, dnes nevyhovuje terajším po
žiadavkám a nárokom verejnosti.

Prevádzka jaskyne je nárocná na
množstvo návštevníkov a ich požiadavky.
Už "iba" previest týchto návštevníkov po
2 km dlhom okruhu s príslušným výkla
dom si vyžaduje nemálo úsilia. Spolocne

s dalšími cinnostami, ktoré treba denne
vykonat, je pracovný den v casovej tiesni
dost nárocný. Nároky návštevníkov ne
smierne vzrástli. Sú si vedomí svojho po
stavenia a oprávnene ocakávajú z našej
strany "onú svetovo st" so všetkým, co k
nej patrí. Co sa teda za tých 75 rokov
zmenilo a v com sme zaostali?

Ak chceme Demänovskú jaskynu slo
body opät zaradit medzi "najznámejšie"
sprístupnené jaskyne vo svete, treba
urýchlene odstránit "známe" nedostatky
a zabezpecit potrebné cinnosti, ktoré sa
mali za uplynulé obdobie a desatrocia
vykonat. V poslednom desatrocí, pocas
ktorého som spoznal systém prevádzky
jaskyne, zrealizované technické práce
mali zväcša charakter dotvorenia alebo

rekonštrukcie, pricom zásadne esteticky
nezmenili priestor areálu ci jaskyne. Žia!',
nadalej dochádza k opotrebovávaniu ob
jektov i zariadení.

Návštevník si celkový dojem z jasky
ne utvára už od údolného parkoviska a
jeho pri!'ahlého okolia. Dlhšie obdobie
uzavretý a nezrekonštruovaný objekt bý
valej "obcerstvovne", patriaci istému
"podnikate!'ovi", pôsobí z tohto h!'adiska
negatívne. Horský hotel sa síce môže po
pýšit interiérom, ktorý sa zmenil k lepšie
mu, a skvalitnením stravovacích služieb,
ale jeho zastaraná stavba s terasou a
okolitými castami areálu však navodzujú
dojem nekultúrnosti. Nová predajna
suvenírov bola potrebná, ale, žia!', neza
kryje väcšie nedostatky.

Dlhorocný estetický úpadok von
kajších priestorov považujem za najväcší
nedostatok nielen pre nás, pretože v tom
to prostredí pracujeme, ale predovšet
kým pre návštevníkov, ktorí sú dnes ve!'
mi nárocní a požadujú kvalitnú úroven
služieb.

Z posledných aktivít spomeniem
aspon tie, ktoré utkveli v pamäti najviac a
ktoré mali jednoznacne pozitívny dopad
na prevádzku. Aj ked vela ráz išlo o
zásahy a práce, ktoré nie sú vidite!'né a
realizovali sa za pochodu pri celorocnej
prevádzke.

Po roku 1991 je súcastou prehliadko
vej trasy opät aj Vel"ký dóm. Bol to
nesporne krok vpred, ale spolocne s pre
hliadkou Krá!'ovej galérie a Ružovej siene
vzrástli nároky na organizáciu vstupov.
Realizovat v našich podmienkach dva

okruhy znamená v praxi prevádzkovat
dve jaskyne.

V Štrkovej chodbe sa zriadil priestor
pre speleoklimatické pobyty. Zabezpe
cujeme teda aj túto cinnost a v priebehu
roka je iba málo týždnov, ked liecebna
nie je obsadená.

Za nezanedbate!'ný považujem fakt,
že sme jaskynu každý rok zacali cistit a
likvidovat odpad (káble, železo, drevo),
ktorý desatrocia znecistoval priestory jas
kyne a podzemný tok Demänovky.
Cudzorodý materiál sa nachádzal všade.
Bezprostredne pri prehliadkovej trase,
ale aj v miestach dalej od nej. Tento prob
lém jaskyne je jedným z mála protikladov
vo vztahu k citlivým sprístupnovacím prá
cam a iným zásahom do pozemia v mi
nulosti. Nežiadúca vegetácia pozdíž pre
hliadkovej trasy, na ktorú sme roky bez
radne pozerali, je už tiež minulostou. Jej
likvidácii však každorocne treba venovat

primeranú pozornost, aj ked už v ove!'a
menšom rozsahu.

Technické zariadenia v jaskyni nie sú
prirodzeným prvkom. Plynulá prevádzka,
bezpecnost v podzemí a hlavne ochrana
jaskyne si však niektoré z nich vyžadujú.
Preto sa v podzemí inštaloval ozvucovací
a komunikacný systém, umožnujúci spo
jenie s povrchom. Realizácia projektu
dia!'kového doh!'adu v podzemí je dnes
skutocnostou. Monitorovací systém
deviatich kamier má pre ochranu i pre
vádzku jaskyne ve!'ký význam.

Systém predaja vstupeniek a vedenie
agendy pomocou pocítaca, zmenáren
ská služba, modernizácia telekomunikac
nej siete - oproti minulosti to sú tiež kro
ky, ktoré zasiahli do prevádzky a zmenili
jej tvár.

Spomínané významné jubileum
Demänovskej jaskyne slobody sa stáva
príležitostou na zhodnotenie doterajších
cinností i nesplnených plánov, ako aj na
vyslovenie budúcich zámerov. Ide o to,

aby okrem zabezpecenia potrebných
ochranárskych opatrení bolo coraz cas
tejšie pocut slová uznania návštevníkov,
ktorým táto celorocne otvorená jaskyna
zostala v posledných rokoch "nieco"
dlžná. Dúfame, že v najbližších rokoch sa
podarí vyriešit doterajšie tažkosti a vstup
ný areál jaskyne bude svojou kultúrnou a
estetickou úrovnou primeraný prírodným
hodnotám jaskyne.



Z histórie 32

VÝROCIE OBJA VENIA JASKYNE DOMICA

Dušan Macko

Tak ako každý clovek sa pri význam

ných výrociach ohliadne dozadu a
zhodnotí svoju životnú pút, tak aj nie
ktoré historické, kultúrne ci prírodné vý
tvory majú takéto zastávky. Medzi ne
patrí aj prírodná pamiatka jaskyna
Domica v Slovenskom krase, ktorá
3.10.1996 dovrši 70 rokov od svojho ob

javenia.
Jaskyna sa nachádza na južnom

okraji Silickej planiny v katastri obce
Kecovo v okrese Rožnava. Tvorí genetic

ký celok s jaskynou Baradla v Madarskej
republike v dížke cca 22 km, z ktorých
jedna tretina leží na našom území. Pre
verejnost je sprístupnených 1750 m.
Domicu objavil Ján Majko v roku 1926 a
o šest rokov bola sprístupnená verejnosti.

Jaskynné priestory, vytvorené v
strednotriasových wettersteinských vá
pencoch, sú výsledkom korózno-eróz
nej cinnosti podzemnej riecky Styx a
Domického potoka. Jaskyna zahrna tri
vývojové úrovne. Prehliadková trasa je
vedená strednou úrovnou.

Domica vyniká mohutnostou pries
torov, ako sú Majkov dóm, Dóm indic
kých pagod a iné. Zo sintrovej výzdoby
sú pre jaskynu typické bubny, štíty, ci
bulkovité stalaktity.

Velmi vzácne sú archeologické nále
zy pochádzajúce z neolitu. Pri vykopáv
kach sa našlo okolo 300 hlinených ná
dob a velké množstvo crepov. Boli obja
vené aj kostené predmety - šidlá, hre
benové nástroje, udice, mušle, ihly, dýky

a kostený prsten. Dôkazom výroby tka
nín je nález odtlacku vrecovitej tkaniny
a niekolko hlinených vretienok.
V Posvätnej chodbe na kamennej stene
sa zachovali neolitickým umelcom
malované kresby.

Jaskyna je unikátna aj z hladiska bio
speleologického, pretože sa tu vyskytujú
mnohé typické jaskynné živocíchy, ale i
druhy nachádzajúce sa prevažne v
sústave Domica - Baradla, napríklad
studnickár - Niphargus aggtelekiensis.
Celkove sa v jaskyni zistilo približne
250 druhov živocíchov. Zdržuje sa v nej
dovedna až 11 druhov netopierov.

Obdobie, o ktorom sa zmienujem,

bolo pre jaskynu pestré, ale hlavne ruš
né. Pri jej prevádzkovaní sa vystriedalo
osem správcov. Mala mnoho majitelov a
spravovatelských organizácií - Klub ces
koslovenských turistov a lyžiarov,
Slovakotour v Banskej Bystrici, Interho
tely v Starom Smokovci, Východoslo
venské múzeum v Košiciach, vo dvoch

obdobiach Správu slovenských jaskýn i
Ústredie štátnej ochrany prírody v
Liptovskom Mikuláši. V sedemdesiatych
rokoch sa v jaskyni kompletne trikrát
inštalovalo elektrické osvetlenie.

Vela problémov a starostí mali pre
vádzkovatelia jaskyne s vodným
režimom, ktorý je pre "život" v podze
mí dominantný. Jaskyna sa borila
bud s obdobiami absolútneho sucha,

alebo s mnohými katastrofálny
mi záplavami, ktoré boli v rokoch

1954,1955, 1957, 1964, 1977 a 1981.
V súvislosti s týmito skutocnostami

bolo potrebné vykonat rôzne technické
opatrenia. Po sprístupnení jaskyne vybu
dovali na riecke Styx dve hrádze, ktoré
sa niekolkokrát prestavali, cím sa vytvo
rili dve plavebné dráhy na clnkovanie s
návštevníkmi. Z nich po mnohonásob
ných záplavách je dnes v prevádzke
prvá, 165 m dlhá plavba, ktorá sa po zá
plavách velakrát musela cistit od náno
sov bahna. Na povrchu sú vybudované
dve hrádze - poldre, ktoré zachytávajú
prívaly zrážkových vôd ..

Aby sa predišlo devastácii jaskyne
záplavami, ale i pre skultúrnenie pobytu
návštevníkov pri Domici, prikrocilo sa k
výstavbe vstupného areálu, ktorý bol da
ný do užívania v roku 1984. V dalšom
roku sa otvoril pre turistickú verejnost
náucný chodník Domica s piatimi za
stávkami, ktorého projektantom aj
zriadovatelom bola Správa Chránenej
krajinnej oblasti Slovenský kras. Jednou
zo zastávok náucného chodníka je pre
hliadka jaskyne.

Návštevnost jaskyne kolísala v roz
medzí 15 až 73 tisíc osôb rocne. Pre

zaujímavost uvedieme niektoré sumari
zujúce údaje. Od jej sprístupnenia v ro
ku 1932 do roku 1936 jaskynu navštívilo
54 967 osôb, za obdobie rokov 1964 
1988 (25 rokov) 1 244744 osôb.

Samozrejme, aj zloženie návštevní
kov bolo rôzne. Jaskynu navštívili obyva
telia všetkých svetadielov. Boli tu jedno

duchí ludia, ale aj vysokoposta
vené osobnosti, napríklad kardi
nál Kašpar a predseda posla
neckej snemovne Malypetr v
roku 1936, Šano Mach v roku
1939 a nedávno, roku 1992,
bývalý prezident CSFR Václav
Havel.

Domica patrí nesporne k
najzaujímavejším jaskyniam v
Európe. Jej prírodovedná hod
nota je neocenitelná. Obe tieto

hladiská nás nabádajú, aby sa jej
venovala zvýšená pozornost z
hladiska ochrany ako vzácneho
prírodného výtvoru, coho vý
sledkom je i jej nedávne zarade
nie do svetového prírodného
dedicstva.
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SPRISTUPNENYCH JASKYN

Ivan Racko

Prvým podnetom a "štartovacím"
míl'nikom na ceste k založeniu tohto
nadnárodného združenia sa stalo

Medzinárodné sympózium sprístup
nených jaskýn, ktoré sa konalo v
dnoch 3. - 5.11.1989 v talianskej
Genge.

Vel'mi dôležitá bola prvá fáza
stretnutia, lebo umožnila nacrtnút
predbežné základy na vypracovanie
projektu vzniku Medzinárodnej aso
ciácie sprístupnených jaskýn.
Podstatnú úlohu zohralo "Conzorzio
Frasassi" ako riadiaca organizácia
jednej z najvýznamnejších sprístup
nených jaskýn Talianska. Konzor
cium navrhlo sponzorstvo ustanove
nia medzinárodného orgánu združu
júceho manažérov a priaznivcov
sprístupnených jaskýn sveta, ktorého
ciel'om by bola výmena informácií a
praktických skúseností pri využívaní
Q ochrane jaskýn.

Komercné využívanie jaskýn je
vážny problém, zahrnajúci na jednej
strane nutnost jaskynu chránit a eli
minovat vplyv turizmu, zabránit
možnosti vzniku škôd pri sprístupno
vaní i následnom prevádzkovaní, na
druhej strane záujem jaskynu pre
zentovat a využívat. Len vel'mi málo
sprístupnených jaskýn je doposial'
monitorovaných s cielom udržat jas
kynné prostredie pod kontrolou. Na
zabezpecenie ochrany jaskýn je
dôležité nadobudnutie množstva po
znatkov a informácií o jaskyniach a
ich aplikácia do praxe.

Prvotný návrh bol prediskutova
ný na 10. medzinárodnom speleolo
gickom kongrese v Budapešti už v
auguste 1989, ktorého sa však
zúcastnila len malá skupinka jasky
niarov zaoberajúcich sa danou prob
lematikou. Napriek tomu sa založila
Medzinárodná asociácia sprístupne
ných jaskýn (International show ca
ves association, I.S.c.A.) a schválil sa
koncept stanov. Termín zvolania
ustanovujúceho generálneho zhro
maždenia bol urcený na november
roku 1990. Úcastníci rozhodli o zve-

rejnení "Informacného listu I.S.c.A.".

Na obdobie medzi založením a ge
nerálnym zhromaždením bol zvole
ný a poverený tím na riadenie
I.S.C.A. v zložení Dr. Sergia Mustica,
prof. Arrigo A. Cigna a Dr. Claudia
Marinelli.

V termíne 1. - 4.11.1990 sa opät v
Genge konal l. medzinárodný kon
gres sprístupnených jaskýn. Referáty
sa týkali všeobecných problémov
sprístupnených jaskýn. V rámci kon
gresu sa zišlo generálne zhromažde
nie I.S.c.A. Potvrdilo vznik organizá
cie, schválilo stanovy a zvolilo orgá
ny I.S.C.A.

Zakladajúcimi clenmi sa stali zá
stupcovia sprístupnených jaskýn z
Rakúska, Cesko-Slovenska, Francúz
ska, Spolkovej republiky Nemecko,
Španielska, Švédska, USA, Talianska
a Juhoslávie - Slovinska.

Vtedajšie Cesko-Slovensko zastu
povali Dušan Milka, správca Bozkov
skej dolomitovej jaskyne. za ceskú
stranu a traja zástupcovia Správy
slovenských jaskýn v Liptovskom
Mikuláši - RNDr. Ivan Racko, Jozef
Knap a Dušan Micuch.

Pretože I.S.C.A. je organickou
súcastou Medzinárodnej speleolo
gickej únie (UIS), pri rokovaniach a v
styku s orgánmi I.S.C.A. je prípustný
I'ubovol'ný oficiálny jazyk UIS (anglic
tina, francúzština, taliancina, nemci
na, ruština), pri rokovaniach sa zá
sadne zabezpecuje simultánny pre
klad.

Od svojho vzniku až dodnes sa
I.S.c.A. stále rozrastá o zástupcov
dalších a dalších sprístupnených jas
kýn z celého sveta.

V dnoch 7. - 13.10.1992 sa u?ku
tocnila Európska konferencia I.S.c.A.
vo francúzskom meste Chateaudun.

Tesne pred konferenciou sa na tom
istom mieste konal kongres
Asociácie francúzskych sprístupne
ných jaskýn (ANECAT).

Európska konferencia sa niesla v

cisto pracovnom duchu. Hlavným
bodom programu bola diskusia o ná-

vrhu vydania spolocnej publikácie 
katalógu clenských jaskýn I.S.C.A.
Tento návrh podala ešte v roku 1991
sekretariátu I.S.c.A. Správa sloven
ských jaskýn. Návrh bol prijatý.
Rokovanie sa týkalo:

- vytvorenia informacných stre
dísk I.S.c.A.,

- zabezpecenia videokazety o jas
kyniach združených v I.S.c.A.,

zaslania listu parlamentu
Európskeho spolocenstva,

- vzájomnej pomoci clenov pri
riešení problémov jaskýn a likvidácie
lampenflóry,

- hl'adania dalších sponzorov a
pod.

Na tejto konferencii sa opät kvito
vala úcast zástupcov Správy sloven
ských jaskýn. Bohužial', nebolo mož
né okamžite reagovat na ponuku
usporiadat dalšie spolocné podujatie
na Slovensku, a tak najbližšie poduja
tie - II. medzinárodný kongres a ge
nerálne zhromaždenie sa podujali
usporiadat Španieli. Toto podujatie
sa konalo v dnoch 29.10. - 1.11.1994

v Malage pri jaskyni Cueva de Nerja.
Na tomto stretnutí už dominovali

ochranárske problémy spojené s pre
vádzkou jaskýn, výsledky výskumov
a ich aplikácia v praxi, prezentácia
konkrétnych jaskýn formou diapozití
vov a videofilmov. Kongres sa zaobe
ral myšlienkou vzniku Magazínu
I.S.c.A. ako kontaktného casopisu,
ktorý by zverejnoval informácie pre
sprístupnené jaskyne sveta. V prípa
de fungovania tohto casopisu by sa
stala reálnou myšlienka vytvorenia
Svetového informacného centra sprí
stupnených jaskýn.

Doposial' posledným podujatím
I.S.c.A. bol míting v Texase v novem
bri 1995 pri jaskyni The Caverns of
Sonora v San Angele, na ktorom zá
stupca Správy slovenských jaskýn ne
bol prítomný.

V dnoch 14.-20.10.1996 sa medzi

národný míting uskutocní v madar
skom Aggteleku. Naši zástupcovia by
na nom nemali chýbat.
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GENERALNA REKONSTRUKCIA PUNKEVNYCH JASKYN

Anton Lucinkiewicz

Pohladnica vydaná pri priležitosti skoncenia rekonštrukcie Punkevných jaskýn.

V dnoch 9. a 10.7.1996 sa vybraní
pracovníci technicko-servisného úseku a
úseku ochrany jaskýn Správy sloven
ských jaskýn zúcastnili služobnej cesty
do Ceskej republiky. Jej ciel'om bolo zís
kanie skúseností z Punkevných jaskýn v
Moravskom krase, kde sa pred zaciat
kom tohtorocnej turistickej sezóny skon
cila generálna rekonštrukcia technic
kého zariadenia s ciel'om zvýšenia
ochrany jaskyne, bezpecnosti návštevní
kov, estetickej úrovne a atraktívnosti pre
hliadky. V rámci rekonštrukcie sa vyko
nala aj oprava prevádzkovej budovy, po
chádzajúcej z roku 1948, so zámerom
poskytnút návštevníkom prostredie zod
povedajúce významu unikátnej prírod
nej pamiatky, ako aj vytvorit dôstojné
pracovné podmienky pre pracovníkov
jaskyne.

Dížka suchej casti prehliadkovej tra
sy je 730 m, dížka plavby po Punkve
430 m. Návštevnost v roku 1995 do

siahla 193 000 osôb. Z dôvodu potreby
regulovania prevádzky jaskyne je naria
dením orgánov ochrany prírody stano
vený limit návštevnosti - 60 osôb v sku
pine pri 20 minútovom intervale medzi
jednotlivými vstupmi.

Ochranárske opatrenia sa zamerali
hlavne na zamedzenie poškodzovania
sintrovej výplne. V kritických miestach,

tam, kde to bolo možné, sa prehliadko
vá trasa odklonila z jej bezprostrednej
blízkosti. V ostatných prípadoch je sin
trová výpln pri prehliadkovej trase chrá
nená tabul'ami z lepeného bezpecnost
ného skla. V jaskyni sa inštalovalo mo
derné elektronické zabezpecovacie za
riadenie (infrasnímace, zvukový alarm,
uzavretý televízny okruh). Na udržanie
prirodzených speleoklimatických pome
rov a zamedzenie nežiadúceho vetrania

sú inštalované nové protiprievanové
dvere pri vchode i východe z jaskyne.
Zábradlie je riešené z antikoróznej
ocele, cím sa vylucuje používanie ná
terových hmôt. Pri rekonštrukcii sa ulo
žila kabeláž na pripojenie meracích
prístrojov na kontinuálne monitorova
nie speleoklimatických pomerov v jas
kyni.

Nové osvetlenie obmedzuje rast
"Iampenflóry". Použili sa svietidlá s
nižšou intenzitou osvetlenia a vlnovou

dížkou menej priaznivou pre rast nežia
dúcej vegetácie.

Pre zvýšenie estetickej úrovne a at
raktívnosti sú zo stien na prehliadkovej
trase odstránené všetky elektrické roz
vody. Prekládkou a vybudovaním visu
tého mostíka v Prednom dóme sa získal

nový, atraktívny pohl'ad na pril"ahlú cast
jaskyne. Súcasne sa umožnila prehliadka

aj pre telesne postihnuté osoby pohybu
júce sa pomocou vozíckov. Prehliadko
vý okruh je rozšírený o cast tunelovej
chodby, ktorá nebola návštevníkom prí
stupná.

Vážnym dôvodom na rekonštrukciu
bola i potreba zvýšenia bezpecnosti ná
vštevníkov v jaskyni. Na prehliadkovej
trase so sklonom do 15° sú schodiská na

hradené šikmými chodníkmi. Dial'kové
ovládanie osvetlenia umožnuje sprie
vodcom lepšie sledovat pohyb návštev
níkov. Na celej prehliadkovej trase je
inštalované núdzové osvetlenie. Na prí
padné privolanie rýchlej pomoci sú roz
miestnené telefóny, na vodnej plavbe sa
používajú vysielacky na vzájomnú ko
munikáciu, ako aj na spojenie s dis
pecingom.

Rekonštrukcné práce sa realizovali
od 11.11.1995 do 26.5.1996 a zúcastnilo

sa na nich priemerne 35 až 40 remesel
níkov rôznych profesií. Z jaskyne sa ruc
ne vynieslo celkove 425 ton odpadu zo
starých chodníkov, schodísk a vytaže
ného kamena. Na stavebné práce sa
spotrebovalo 165 m3 betónovej zmesi. V
rámci rekonštrukcie elektroinštalácie sa

v jaskyni uložilo 32 100 m rôznych káb
lov, 300 svietidiel ovládaných v 18
úsekoch. Pre kontrolu prevádzky sa
inštalovalo spolu 14 televíznych kamier.
Vynaložené náklady predstavovali nece
lých 14 mil. Kc.

Pri hodnotení služobnej cesty a zís
kaných poznatkov a informácií zúcast
není pracovníci zhodne konštatovali, že
rekonštrukcné práce sa vykonali citlivo a
nevyhnutné zásahy sú v súlade s požia
davkami ochrany a dodržania bezpec
nostných zásad. Napriek snahe sa však
realizácia neobišla bez trochu zbytocnej
"robustnosti" niektorých technických
prvkov, najmä zábradlia a jeho farebne
"kovového" riešenia z antikorového ma
teriálu. Celkove nemožno upriet úsilie
priblížit sa co najviac pôvodnému stavu
jaskynných priestorov za splnenia
vysokých nárokov na bezpecnost a fu
kcnost zariadenia. Pre najnavštevovane
jšiu sprístupnenú jaskynu v Ceskej re
publike sa vykonal vel'ký a poctivý kus
práce, z výsledkov ktorej si možno brat
skúsenosti a ponaucenie aj pre našu
cinnost.
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ZO SVETA JASKYNNEJ FAUNY
František Bernadovic

Jaskyniar vodný (Proteus anguinus,
Laurenti, 1768) patrí k zvláštnostiam živo
cíšnej ríše. Zaradený je medzi obojživelní
ky z cel'ade Proteideae. je to endemitný
mlok - troglobiont, teda pravý jaskynný
obyvatel', ktorý má svoj domov výlucne
len v podzemných tecúcich vodách
Dinárskeho krasu v Slovinsku. Tu mali mo
žnost vidiet proteusov umiestnených v
nevel'kej nádrži s vodou v svetoznámej
jaskyni Postojnska jama aj tí pracovníci
Správy slovenských jaskýn, ktorí sa roku
1992 zúcastnili študijno-poznávacej cesty
do vybraných sprístupnených jaskýn v za
hranicí. °rok neskôr pri podobnej príleži
tosti ich zasa videli v akváriách, v podze
mí pôvabnej francúzskej jaskyne
Choranche v pohorí Vercors. Mimo priro
dzeného areálu výskytu proteusov v
Dinárskom krase ich však chovajú len vel'
mi vzácne, pretože sa tažko prispôsobujú
iným biotom.

Proteus je dnes symbolom slovin
ských jaskýn a speleobiológie. Prvá pí
somná zmienka o týchto živocíchoch je z
roku 1689, ked j. V. Valvasor v knihe "Die
Ehre des Herzogthums Crain" o nich píše
s plnou vážnostou, že sú to mládatá dra
kov. Ked v roku 1768 biológ j. N. Laurenti
proteusa prvý raz odborne opísal, dlho sa
nevedelo, aké má mat v zoologickom sys
téme miesto. Vel'ký systematik Carl von
Linné (1707 - 1778) ho považoval len za
urcité vývojové štádium nejakého nezná
meho druhu jašterice. Až zaciatkom 19.
storocia sa definitívne stanovilo, že ide o
samostatný živocíšny druh - "žijúcu fosí
liu" z tretohôr.

Proteus má úhorovitý tvar a obycajne
asi 20 cm dlhé telo, ktoré sa koncí zo strán
splošteným chvostom. Koža je cisto biela,
niekedy špinavožltobiela, cervenobiela,
alebo mäsovocerveno sfarbená, mnoho
krát s nádychom do fialova. Pokiar sú ži
vocíchy vystavené dlhší cas dennému
svetlu, koža stmavne. Hlava je široká a má
dlhý vysunutý rypák. Oci sú úplne pokry
té kožou a neviditel'né. Na obidvoch stra

nách krku sa nachádzajú po tri krvavocer
vené žiabrové výrastky a dva žiabrové ot
vory. Krátke a tenké nohy sú zatlacené da
leko od seba a majú vpredu po tri a vzadu
po dva palce. Nosové otvory sú na konci
rypáka. Vrchná cel'ust chýba. Medzicel'ust
a spodná cel'ust je vybavená malými os
trými hákovitými zubami. Okrem žiabier
má proteus aj funkcieschopné pl'úca v po
dobe vel'mi dlhého orgánu bez prie
dušiek. Cervené krvinky sú mimoriadne
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vel'ké. Na rozdiel od

ostatných obojživel
níkov, ktoré žijú vo
vode spravidla len
ako larvy a dýchajú
žiabrami a ako do

spelé živocíchy žijú
na suchu a dýchajú
pl'úcami, ostáva pro
teus pocas svojho
života vo vode

a používa žiabre.
Predstavuje vlastne
akúsi formu larvy,
ktorá je však pohlav
ne zrelá a schopná
rozmnožovat sa.

Dlhý cas bolo
rozmnožovanie pro-
teusov vel'kou záhadou, až kým prírodo
vedec Kammerer v roku 1912 neuzavrel

výsledky svojich úspešných pokusov.
Dovtedy stáli získané poznatky a výsledky
pozorovaní prírodovedcov v protiklade.
Pre jedných bol proteus vajcorodý, pre
iných živorodý živocích. V teplom labora
tóriu kládli samicky vždy len vajcia. V pod
zemnej studenej vode rodili sa vždy živé
mládatá. Kammerer dokázal, že rôzne
spôsoby rozmnožovania závisia len od
teploty. Pri 15°C leží kritický bod teploty,
ked sa inak živorodý živocích stáva vajco
rodým. Pretože jaskynná voda nemá
nikdy vyššiu teplotu ako 15°C, je rodenie
živých mládat normálny rozmnožovací
spôsob. Obycajne sa rodia raz rocne dve
až 10 cm dlhé mládatá.

Najznámejšou európskou chovnou
stanicou proteusov mimo areálu ich priro
dzeného výskytu sú podzemné laborató
riá v jednej nesprístupnenej jaskyni pri
Moulis vo Francúzsku. Chov bol založený
v roku 1952 s niekol'kými jedincami dove
zenými z Postojnej. Vo vhodne vytvore
ných laboratórnych podmienkach sa tu
proteusy nielen dobre cítia, ale aj úspešne
rozmnožujú. Spomedzi sprístupnených
európskych jaskýn je chovom proteusov
známa nemecká jaskyna Hermannshähle
v pohorí Harz. Prvých pät jedincov sem
priviezli zo Slovinska v roku 1932 a nasa
dili ich do tzv. "Olmensee" - umelo vytvo
renej nádrže v jaskyni - mlocieho jazierka
s priemerom asi 4 m a híbkou 0,5 m. V ro
ku 1956 klesol stav živocíchov len na

3 kusy. Prostredníctvom Inštitútu pre vý
skum krasu v Postojnej zabezpecili ne
meckí jaskyniari dalších 16 ks proteusov a
vpustili ich do mlocieho jazierka. Strop

jaskyniar vodný.

nad jazierkom je silne rozpukaný, co
umožnuje dobrý priesak povrchovej
daždovej vody, ktorá dotransportuje aj
drobné organizmy tvoriace prirodzený
zdroj potravy týchto zvierat. V období dl
hšie trvajúceho sucha, kedy prestáva od
kvapkávanie vody zo stropu do jazierka,
dostávajú živocíchy prídavnú potravu vo
forme rozdrobenej hovädzej pecene a
posekaných kúskov dáždoviek.

Osvetlenie pri mlocom jazierku je sil
ne zatemnené. Pri zapnutí svetla sa snažia
živocíchy skryt pod skalné bloky umiest
nené v strede jazierka. Proteusy sa v pro
stredí mlocieho jazierka ešte v nedávno
uplynulých osemdesiatych rokoch neroz
množovaii. Naši kolegovia - jaskyniari z
Rubelandu, kde sa okrem jaskyne
Hermannshähle nachádza aj už od roku
1649 sprístupnená jaskyna Baumanns
hähle, nadviazali kontakty s chovnou sta
nicou proteusov vo francúzskom Moulis.
Azda sa už dnes môžu pochválit vlastným
odchovom týchto zaujímavých a vzác
nych živocíchov.

Desatrocia trvajúci stupnujúci sa ob
chod s proteusmi, ktorý sprostredkúval
ich dodávanie pre rôzne múzeá, ústavy,
súkromné zbierky a chovy, viedol k tomu,
že živocíchom dnes hrozí vyhynutie.
Preto bol ešte za cias bývalej Juhoslávie
vydaný dodnes platný prísny zákaz ich vý
vozu.

Ostáva nám iba verit, že Slovinsko 
krajina mnohých krásnych a zaujímavých
jaskýn - sa bude môct pochválit proteu
som aj v budúcnosti, a to nielen ako jas
kyniarskym symbolom, ale najmä ako
stálym a životaschopným príslušníkom
speleofauny Dinárskeho krasu.

Die Häh/e von Postojna. Pomurski tisk, Murska Sobota, 7990.
WIES( H. (7978). Rube/änder Tropfsteinhäh/en. VEB Turist Verlag Berlin - Leipzig.
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Pavel Bella

monitorovací systém parametrov jaskyn
ného prostredia (Š. Roda, L. Rajman, J.
Šcuka), prehlad a rozšírenie I'adových
jaskýn na Slovensku (P. Bella), speleolo
gickú preskúmanost (J. Tulis) a vek jas
kynného systému Stratenskej jaskyne (L.
Novotný), s ktorou Dobšinská I'adová
jaskyna, vytvorená bývalými ponornými
vodami Hnilca, tvorí jednotný genetický
celok. Po zhodnotení a skoncení semi

nára záver programu tvorila prehliadka
Stratenskej jaskyne.

Spolu odznelo 14 referátov, z kto
rých sa zostavil a vydal samostatný zbor
ník. Sumarizuje a podáva poznatky z vý
skumných a odborných cinností usku
tocnených v Dobšinskej I'adovej jaskyni
po ukoncení speleoklimatického výsku
mu v polovici osemdesiatych rokov (J.

Halaš, viaceré štúdie a vedecké správy
publikované v zborníku Slovenský kras).
Chýba prezentácia výsledkov sledova
nia úbytku a pohybu I'adovej hmoty rea
lizovaného Slovenským múzeom ochra
ny prírody a jaskyniarstva. Naviac obsa
huje dalšie dôležité údaje o iných jasky
niach s I'adovou výplnou na Slovensku i
teoreticko-metodologickú interpretáciu

termodynamických podmienok zalad
nenia.

Na odbornom seminári bolo prítom
ných 40 úcastníkov zo Slovenska, Ceska
a Madarska. Z domácich úcastníkov išlo

najmä o pracovníkov jaskyniarskych a
ochranárskych organizácií i pracovísk
Slovenskej akadémie vied.

V bohatej diskusii sa úcastníci

uzniesli na týchto odporúcaniach:

Dobšinská I'adová jaskyna je nielen

najvýznamnejšou I'adovou jaskynou v
Karpatoch, ale patrí aj medzi naj
významnejšie I'adové jaskyne na svete. Z
celoslovenského hl'adiska predstavuje

unikátny prírodný jav nadregionálneho,
medzinárodného významu. Pre svoju

výnimocnú prírodnú hodnotu púta záu
jem cloveka už od jej objavenia v roku
1870.

Ladová výpln sa v jaskyniach tvorí za

urcitých speleoklimatických pomerov v
závislosti od morfológie podzemných
priestorov. Tieto zákonitosti dávajú I'ado
vým jaskyniam vzhl'adom na ostatné jas
kyne osobitý ráz a predurcujú hlavné kri
térium ich prírodných hodnôt. Na
Slovensku sa doteraz eviduje vyše 3700

jaskýn. Ladová výpln sa vyskytuje v 66
jaskyniach, z toho trvale zal'adnených je
39 jaskýn.

Neuvážené alebo nevedomé antro

pogénne zásahy bez potrebných znalo
stí môžu spôsobit negatívne následky
narušujúce prírodné podmienky tvorby
I'adovej výplne jej následným úbytkom, v
niektorých prípadoch až zánikom.
Obnovenie pôvodných prírodných pod
mienok zal'adnenia je casto znacne
problematické. Preto problematika
ochrany jaskýn s I'adovou výplnou si za
sluhuje zvýšenú pozornost, s potrebou
realizácie preventívnych opatrení.

Do týchto aktivít možno zahrnút i
odborný seminár "Ochrana I'adových

jaskýn", ktorý sa konal v dnoch 21. - 22.
septembra 1995 v osade Dobšinská
Ladová Jaskyna z príležitosti 125. výro
cia objavenia Dobšinskej ladovej jasky
ne a Roku ochrany európskej prírody
(ENCY 1995). Organizátorom bola
Správa slovenských jaskýn v Liptovskom
Mikuláši v spolupráci s Geografickým
ústavom SAV v Bratislave, Slovenským

múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva
vliptovskom Mikuláši a Slovenskou spe

leogickou spolocnostou.
Po prezentácii úcastníkov sa prog

ram zacal prehliadkou Dobšinskej lado
vej jaskyne a blízkeho prepadliska Duca.
V rámci nej nechýbalo retrospektívne
priblíženie mikroklimatických pozorova
ní z konca sedemdesiatych a prvej polo
vice osemdesiatych rokov (J. Halaš). V

popoludnajších hodinách sa uskutocnilo
otvorenie podujatia, na ktorom preho-

voril Ing. J. Hlavác,
riaditel' SSJ,RNDr. J.
Zuskin, zástupca
Ministerstva život

ného prostredia SR,
a Ing. A. Barbierik,
prednosta OÚŽP
v meste Rožnava.
Nasledovali dva blo

ky referátov.
V úvodnom re

feráte okrem zdô
raznenia celkového

významu Dobšin
skej I'adovej jaskyne
ria di tel' SSJ po uká- K.Székely pri prednáške o vyobrazeniach Dobšinskej radovej jaskyne.

zal na praktickú rea- Foto: A. Lucinkiewicz

lizáciu odporucení
medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej v roku 1970 z príležitosti 100.
výrocia objavenia jaskyne, ktoré sa
upriamili na potrebu zachovania priazni
vej speleoklímy, sledovanie rastu alebo
úbytku I'adovej hmoty, sledovanie static
kých pomerov horninového nadložia a
ochranu vonkajšieho prostredia okolia
jaskyne. Súcasne sa zmienil o potrebe
riešenia dalších úloh a opatrení týkajú
cich sa ochrany a užívania jaskyne.

Dalšie referáty boli zamerané na
geomorfologické a mikroklimatické po
rovnanie I'adových jaskýn stredohorí a
vysokých pohorí (J. Jakál), zistovanie
mocnosti I'adovej výplne georadarom (J.
Géczy, L. Kucharic) a následné spresne
nie plochy (9 772 m') a objemu ladovej
výplne (110 132 m3) v Dobšinskej lado
vej jaskyni (J.Tulis, L. Novotný), súcasný
stav mikroklímy (M. Bobro, J. Hanculák,
J. Zelinka) a rekonštrukciu vstupného

priestoru Dobšinskej I'adovej jaskyne vo
vztahu k úbytku I'adu (M. Bobro, F.
Krepelka, J.Zelinka), I'adové monolity vo
Vel'kej ladovej priepasti na Ohništi v
Nízkych Tatrách a Ladovej priepasti v
Cervených vrchoch (Z. Hochmuth), ter
modynamický režim jaskýn z hl'adiska
ich možného zal'adnenia (Š. Roda, L.
Rajman, J. Šcuka), pomoc archeológie
pri datovaní zal'adnenia Silickej I'adnice
(J. Bárta) a prezentáciu prvých vyobra
zení (kresby a mal'by, fotografie, pohl'ad
nice) Dobšinskej I'adovej jaskyne (K.
Székely).

Na druhý den program pokracoval
tretím blokom referátov. Upriamili sa na
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Dobšinská radová jaskyna

a) Poznanie orírodnvch Domerov a ochrana:
1. komplexne sledovat priesak atmosférických vôd ako

hlavného zdroja prírastku ladu, vrátane interpretácie vplyvu
jednotlivých zložiek prírodného prostredia (zrážky, vegetacný
a pôdny kryt, horninové nadložie a pod.);

2. obnovit speleoklimatické pozorovania na báze inštalo
vaného meracieho zariadenia a ich rozšírenie na nezaladne

né casti za úcelom poznania celkového termodynamického
režimu jaskyne;

3. sledovat statické pomery horninového nadložia a mra
zového zvetrávania stropných castí ako klimaticky podmiene
ného geomorfologického procesu v pokrocilom štádiu vývoja
jaskyne;

4. vytvorit databázu morfometrických údajov o telese la
dovej hmoty a volných priestoroch v za ladn enej casti jaskyne
na spresnenie mocnosti a objemu ladovej výplne i celkovej
morfometrie podzemných priestorov;

5. zamerat a speleologicky zdokumentovat nezaladnené
casti v nadväznosti na existujúci mapový elaborát sprístupne
nej casti jaskyne a zrealizovaný výskum jaskynného systému
Stratenskej jaskyne.

b) Užívanie iaskvne:
1. doriešit užívatelské podmienky prístupových komuni

kácií a priestoru vstupného areálu v záujme ochrany prírody v

národnej prírodnej rezervácii Stratená a prírodnej pamiatky
Dobšinská ladová jaskyna za úcasti Národného parku
Slovenský raj, mesta Dobšiná a Správy slovenských jaskýn;

2. zrekonštruovat vstupný areál bez zásahov do prírod
ného prostredia okolia i samotnej jaskyne;

3. upravit prístupový chodník k jaskyni medzi parkovis
kom a vstupným areálom;

4. vybudovat expozíciu o prírodných pomeroch a histórii
jaskyne v jej areáli, prípadne inom objekte v osade Dobšinská
Ladová jaskyna.

Si/ická radnica

Vykonat detailnejší speleoklimatický výskum pre poznanie
súcasných pomerov vjaskyni po objavení podzemných pries
torov v jej spodnej casti. Následne vypracovat návrh opatrení
na zachovanie trvalej ladovej výplne vo vstupných castiach a
neodkladne prakticky realizovat prijaté opatrenia.

Ostatné významné radové jaskyne

Výskum upriamit na speleoklimatické pomery a ich zalad
nenie s cielom kompletizácie údajov a poznatkovo ladových
jaskyniach na území Slovenska. Pri zabezpecovaní ochrany
týchto špecifických prírodných javov uplatnovat osobitnú a
primeranú starostlivost:

ZASADNUTIE KOMISIE
v

PRE SPELEOTERAPIU UIS - SEZANA 1995

Anton Lucinkiewicz

Sežana ako centrum slovinského re

giónu Kras, pozdíž talianskych hraníc v
blízkosti Terstského zálivu, leží vo

významnej krasovej oblasti vyznacujú
cej sa mnohými zvláštnostami kraso
vých javov a množstvom jaskýn.
Priaznivá klíma územia tzv. IIklasického

krasull je charakterizovaná stredozem
nými, ale aj kontinentálnymi vplyvmi,
prakticky bez nežiadúcich urbanistic
kých znecistení, pretože je tam len málo
priemyslu. Vhodné klimatické podmien
ky vytvorili predpoklady na vykonávanie
speleoklimatických pobytov, co nemoc
nica v Sežane plne využila a zahrnula
speleoterapiu ako liecebnú metódu do
svojho rehabilitacného programu.

Nie náhodou vybrala Komisia pre
speleoterapiu Medzinárodnej speleolo
gickej únie (UIS) toto miesto pre svoje
zasadanie' a prerokovanie závažných
otázok, riešiacich problematiku speleo
terapie na medzinárodnej úrovni.
Uskutocnilo sa 26. - 29. októbra 1995 v

Club hoteli Lipica asi 5 km od Sežany, za
úcasti zástupcov niektorých clenských
štátov U IS Rakúska, Slovinska,

Slovenska, Madarska, Ceskej republiky a

Ukrajiny. Centrálnou témou bola otázka
možnosti vybudovania funkcnej speleo
terapeutickej siete medzi menovanými
štátmi. Vzhladom na širokú tematiku a

skutocnost', že súcasný stav v jednotli
vých krajinách si vyžaduje zintenzívne
nie interdisciplinárnej vedeckej spolu
práce medzi medicínou, speleológiou a
inými vednými odbormi, sa zasadnutie
viedlo formou pracovných rozhovorov.
Získal sa tým casovo širší priestor pre
prednášky, informacnú diskusiu i prak
tické ukážky v teréne.

Program rokovania obsiahol širokú
problematiku a okruh záujmov:

1. Informácie o vytvorení Komisie
pre speleoterapiu a o spolupráci v rámci
ostatných komisií UIS.

2. Speleológia. Riešenie otázok me
todicky porovnatel'ných výskumov jas
kynnej mikroklímy ako základu pre spe
leoterapeutické využitie jaskýn.

3. Speleoterapia. Vedecké zdôvod
nenie speleoterapie ako oficiálnej lekár
skej metódy si vyžaduje porovnatel'né a
objektívne overitel'né terapeutické vý
sledky. Tieto možno získat len formou

jednotnej pracovnej metodiky, a to aj v
medzinárodnom meradle.

4. Všeobecné témy.
a) Riešenie problematiky zakladania

národných speleoterapeutických komi
sií, respektíve zväzov, ich právna forma,
personálne vybudovanie, spolupráca
medzi zväzmi atd.

b) Dosial' nedoriešeným problémom
je nedostatocná informovanost vo vnú
tri interteritoriálnej pracovnej siete i v
medzinárodnom meradle, medzi uvažo
vanými národnými zväzmi a Komisiou
pre speleoterapiu UIS. Medzinárodné
bibliografické centrum v Neapoli nedo
stáva od clenov žiadne informácie tý
kajúce sa tejto problematiky a doteraz
chýba úplný zoznam vydaných publiká
cií. Stále aktuálnou otázkou ostáva po
treba vydávania jednotného informac
ného spravodaja s možnostou publiko
vania priebežných výsledkov výskumu,
štúdií, projektov atd.

c) Riešenie možností zaclenenia spe
leoterapie do univerzitných ústavov ale
bo výskumných zariadení a dalšie otázky.

Prednášky a odborná diskusia sa u
skutocnili v dnoch 27. a 28. októbra
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Pracovné predsednlctvo zasadnutia Komisie pre speleoterapiu UIS v Sežane, Speleoterapeutická liecebna pri nemocnid v Sežane.
B. Sandri aH. Trimmel. Foto: A. Lucinkiewicz

Foto: J. Hlavác

1995 so zámerom vyriešit co najSlrSI
okruh problematiky s vyústením do úloh
a záverov zo zasadania. Súcastou prog
ramu bola návšteva a prehliadka pulmo
logickej kliniky s rehabilitacným zariade
ním - speleoterapeutickou liecebnou, vy
budovanou v podzemných priestoroch
v bezprostrednej blízkosti nemocnice.

Zo záverov prezentovaných prác vy
plynuli úlohy, ktoré je možné zhrnút
takto:

a) Vyriešit otázky monitorovania ako
celku a s výsledkami a odporuceniami
oboznamovat všetkých realizátorov
speleoterapie.

b) O efektivite speleoterapie niet
pochýb, chýba však ucelenejšie vysvet
lenie. Precenovanie niektorých paramet
rov laboratórnych ci funkcných vysvet
lení poškodzuje speleoterapiu ako
celok.

c) Nevyhnutnost štandardizácie vý
beru pacientov. Problém sa týka pracov-

níkov zabezpecujúcich zdravotnú sta
rostlivost.

d) Ukazuje sa, že napriek roky
trvajúcej speleoterapeutickej aktivite
jednotlivých štátov a UIS stále existuje
vel'mi rozdielny oficiálny postoj jednotli
vých štátov k tejto liecbe. Táto oblast si
vyžiada najviac aktivity zo strany UIS.

e) Definovat s presným vymedze
ním, co speleoterapia je a co nie je.

f) Riešit udel'ovanie akreditácie spe
leoterapeutickým pracoviskám v rôz
nych štátoch.

g) Vytvorit siet v rovinách: centrála,
Komisia pre speleoterapiu UIS - národné
komisie - jednotlivé pracoviská.

h) Riešit akceptovanie speleoterapie
na úrovni oficiálnych orgánov štátnej
správy - ministerstva zdravotníctva, ako
aj poistovní v jednotlivých clenských
štátoch UIS.

i) Presadzovat spoluprácu s praco
viskami, ktorých cinnost súvisí so spe-

leoterapiou - imunologické, pneumolo
gické, dermatologické a iné.

j) Vytvárat podmienky pre rôzne re
alizacné formy speleoterapie v jednotli
vých štátoch podl'a konkrétnych pod
mienok a možností.

k) Doriešit spoluprácu spravovatel'ov
jaskýn a medicínskych zložiek speleote
rapie.

Uvedené zámery cinnosti si budú
svojím rozsahom a zameraním vyžado
vat zmenu filozofie štruktúry, hlavne v
rovine národných speleoterapeutických
zväzov. Clenstvo v rámci medzinárodnej
Komisie pre speleoterapiu UIS je dote
raz takmer individuálne a bez zrejmých
ciastkových úloh ci clenenia. Aktuálnym
sa javí najmä vymedzenie pôsobnosti
národných speleoterapeutických zvä
zov a ich štruktúry. Voluntaristický prí
stup bez vzájomnej koordinácie možno
v dnešnej etape považovat za preko
naný.

20 ROKOV BEZPECNOSTNÉHO PREDPISU"
PRE JASKYNE c. 3000/1975 SBU

František Bernadovic

Dna 1.7.1995 uplynulo dvadsat ro
kov od nadobudnutia platnosti
Bezpecnostného predpisu pre jaskyne
c. 3000/1975, vydaného Slovenským
banským úradom v Bratislave. Pri tejto
príležitosti sa 16. - 17.3.1995 na Správe
slovenských jaskýn v Liptovskom
Mikuláši uskutocnilo pracovné rokova
nie s ciel'om zrevidovat niektoré jeho
ustanovenia.

Prítomní boli zástupcovia štátnej
banskej správy z Obvodných banských

úradov v Banskej Bystrici, Spišskej Novej
Vsi, Košiciach a Bratislave, Ministerstva

hospodárstva SR, Odborového zväzu
pracovníkov baní, geológie a naftového
priemyslu, Slovenského múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši i Správy slovenských jaskýn.

Rokovanie otvoril Ing. Jozef Hlavác,
riaditel' Správy slovenských jaskýn.
Zdôraznil, že uplatnovanie uvedeného
predpisu v jaskyniarskej praxi bolo
významným prínosom pre zvýšenie bez-

pecnosti prevádzky sprístupnených jas
kýn v Slovenskej republike.

Vo všetkých sprístupnených jasky
niach sa upravili pochôdzkové trasy,
schodiská, zábradlia, na kritických mies
tach sa zabezpecila stabilita stropov a
stien jaskynných chodieb. V niektorých
jaskyniach sa vykonali spojovacie pre
rážky.

Dalej sa zjednotilo používanie osob
ných svietidiel a vykonávanie denných,
trojmesacných a polrocných prehliadok



elektrického zariadenia, ktoré spolu s

predpísanou rocnou revíziou úcinne pri
spievajú k celkovej bezpecnosti elektro
zariadení jaskýn. V desiatich jaskyniach
sa zabezpecili rekonštrukcie elektric
kých zariadení za použitia káblov s me
denými vodicmi a svietidiel vhodných
pre prostredie jednotlivých jaskýn.

Náležitá pozornost sa venovala po
žadovanej dokumentácii bezpecnosti
práce (meracská dokumentácia, havarij
ný plán, denníky jaskýn, knihy prehlia
dok elektrického zariadenia a pod.), ako

aj predpísaným školeniam a skúškam
z Bezpecnostného predpisu c.
3000/1975 SBÚ i nadväzujúcich vy

hlášok a predpisov.
Na tomto významnom zlepšení bez

pecnostného a technicko-prevádzko
vého stavu sprístupnených jaskýn majú
okrem bývalých a mnohých terajších
pracovníkov Správy slovenských jaskýn
nemalý podiel aj tí pracovníci štátnej
banskej správy, ktorí tieto jaskyne v prie
behu uplynulých dvoch desatrocí dozo
rovali s dostatocným porozumením pre
ich špecifiká. Zároven riaditel' Správy
slovenských jaskýn podakoval zástup
com štátnej banskej správy za doterajšiu
korektnú spoluprácu pri spolocnom pre
sadzovaní zásad bezpecnej práce v sprí

stupnených jaskyniach.
. Za pracovníkov štátnej banskej sprá
vy zaujal podobné stanovisko Ing.
Eduard Muncner, vtedajší predseda
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Obvodného banského úradu v Spišskej

Novej Vsi.
Následne bol zo strany Správy slo

venských jaskýn predložený návrh na
zrevidovanie Bezpecnostného predpisu
pre jaskyne c. 3000/1975 SBÚ pre jeho
zastaranost. Spolocnému revidovaniu

jednotlivých ustanovení sa venovala
podstatná cast programu.

Konštatovalo sa, že tento predpis bol

pri svojom vzniku prispôsobený charak
teru a poslaniu niekdajšej Správy sloven
ských jaskýn, ktorá vznikla 1.1.1970. V
zámeroch jej cinnosti sa zdôraznovalo

sprístupnenie niekol'kých dalších jaskýn
Demänovskej jaskyne mieru,

Stanišovskej jaskyne, Krásnohorskej jas
kyne, Brestovskej jaskyne, Medvedej jas
kyne a iných. Preto sa podstatná cast
predpisu vztahuje na problematiku bez
pecnosti práce pri sprístupnovaní jaskýn
a len menšia cast na práce pri ich
udržiavaní v bezpecnom stave.

Z pôvodných sprístupnovacích zá
merov vtedajšej Správy slovenských jas
kýn sa realizovalo iba sprístupnovanie
Demänovskej jaskyne mieru. Pritom sa
uplatnili aj urcité nevhodné realizacné
postupy a riešenia sneopodstatneným
odvolávaním sa na potrebu plnit povin
nosti vyplývajúce z uvedeného predpi
su.

Charakter sprístupnovacích prác ma
li aj prerážky v Belianskej jaskyni,
Jasovskej jaskyni a jaskyni Driny, ako aj

Jaskyniarske podujatia a udalosti

vstupná chodba do Krásnohorskej jasky
ne. Pochopitel'ne, že sa v uplynulom ob
dobí, pocas uplatnovania BP c.
3000/1975 SBÚ v jaskyniarskej praxi, vy
skytli aj viaceré nejasnosti okolo výkladu
niektorých jeho ustanovení, ktoré sa
však vždy uspokojivo vyriešili.

Po hodnotiacej casti prítomní navrh
li rozclenit predpis na dve samostatné
casti. Pre sprístupnovanie jaskýn sa od
porucilo primerane používat Vyhlášku
c. 21/1989 Zb. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri práci a bezpecnosti prevádz
ky pri banskej cinnosti a cinnosti vyko
návanej banským spôsobom. Druhá
cast má obsahovat výhradne problema
tiku bezpecnosti práce pri prevádzke a
udržiavaní sprístupnených jaskýn v bez
pecnom stave. V súcasnosti je táto úlo
ha rozpracovaná a bude sa konzultovat
s kompetentnými zástupcami štátnej
banskej správy.

Na záver riaditel' Správy slovenských
jaskýn uviedol, že rokovanie považuje
za užitocnú akciu, ktorá má prispiet k
aktualizácii terajšieho bezpecnostného
predpisu pre jaskyne v záujme bezpec
nosti pracovníkov jaskýn, a najmä viac
ako pol milióna návštevníkov, ktorí kaž
dorocne sprístupnenými jaskynami pre
chádzajú. Vyslovil presvedcenie, že tra
dicne dobrá spolupráca pracovníkov
Správy slovenských jaskýn so zástupca
mi štátnej banskej správy sa bude nada
lej v záujme veci úspešne rozvíjat.

PRE

" "
ODBORNY SEMINAR, " "

PRACOVNIKOV SPRISTUPNENYCH

Pavel Bella

" v
JASKYN

Sprievodné slovo pocas prehliadky
sprístupnených jaskýn patrí medzi naj
dôležitejšie služby poskytované návštev
níkom. Úroven jeho podania vel'mi vplý
va na celkový dojem z prehliadky jasky
ne, co znacne závisí od odborných ve
domostí sprievodcov v jednotlivých jas
kyniach. Dôležitým sa javí, aby títo pra
covníci mali urcité ucelenejšie znalosti z
problematiky krasu a jaskýn.

Preto Správa slovenských jaskýn zor
ganizovala interný odborný seminár,
ktorý sa konal v dnoch ll. a 12. marca
1996 v Liptovskom Mikuláši. Podujatia
sa zúcastnili správcovia jaskýn, ich zá
stupcovia a sprievodcovia v stálom pra
covnom pomere.

Program pozostával z II odborných
prednášok, pricom za každou z nich na-

sledovala diskusia. Zväcša ich zabez

pecili odborní pracovníci úseku ochrany
jaskýn, prizvaní boli aj dvaja odborní
prednášatelia.

Úcastníci seminára sa oboznámili s

podmienkami vývoja krasu, povrchový
mi a podzemnými krasovými javmi,
genetickými typmi jaskýn Západných
Karpát s dôrazom na sprístupnené jas
kyne, rozšírením a typmi krasových úze
mí (P. Bella). Nasledovala problematika
krasovej hydrografie a hydrológie (P.
Bella, M. Peško), speleoklimatológie a I'a
dovej výplne jaskýn (J. Zelinka).
Program prvého dna uzavrela prednáš
ka týkajúca sa speleoarcheológie a ar
cheologických nálezov v sprístupne
ných jaskyniach (J. Bárta).

Sintrové formy jaskýn (S. Pavlarcík) a
jaskynná fauna (F. Bernadovic) tvorili

úvodný blok prednášok druhého dna.
Program završili prednášky týkajúce sa
ochrany krasu a jaskýn. Najskôr sa pou
kázalo na negatívne antropogénne zá
sahy v krasovej krajine (P. Bella). Dalej
boli úcastníci informovaní o zákone c.

287/1994 Z.z. o ochrane prírody a kraji
ny vo vztahu k ochrane jaskýn (A.
Lucinkiewicz). Nakoniec sa analyzovali
problémy ochrany sprístupnených jas
kýn (J. Zelinka).

Na záver riaditel' organizácie a via
cerí úcastníci zhodnotili celkový priebeh

podujatia. Jeho potreba sa avizovala
už v predchádzajúcom období. Konšta
tovala sa potreba daJšej internej výchovy
pracovníkov, v com budeme pokracovat
v nasledujúcich mimosezónnych obdo
biach.



Sprfstupnené jaskyne v literatúre

Ochrana ladových
jaskýn

Zborník referátov

z odborného seminára

Knižné centrum, Žilina 1995, 96 strán

Z príležitosti 125. výrocia objavenia
Dobšinskej I'adovej jaskyne a Roku ochrany eu
rópskej prírody ENCY 1995 sa uskutocnil od
borný seminár "Ochrana I'adových jaskýn"
(Dobšinská Ladová jaskyna, 21.-22. septembra
1995). jeho úlohou bolo zhodnotit súcasný
stav I'adových jaskýn na Slovensku s osobitným
zretel'om na Dobšinskú I'adovú jaskynu.

Zborník referátov je rozclenený do troch
tematických celkov: "Dobšinská I'adová jas
kyna a systém Stratenskej jaskyne", "Ladové
jaskyne na Slovensku" a "Teória a metodoló
gia".

V úvodnom referáte prvej casti j. Hlavác,
riaditel' Správy slovenských jaskýn, zhodnotil
výsledky výskumnej cinnosti a využívania
Dobšinskej I'adovej jaskyne. Z pohl'adu tejto or

ganizácie navrhol atribúty rozvojového progra
mu jaskyne a blízkeho okolia.

j. Géczy a L. Kucharic referujú o využití
georadaru pri stanovení mocnosti I'adovej výpl
ne na vybraných miestach Dobšinskej I'adovej
jaskyne. Tento prístroj a metodika sú využitel'
né .aj pri riešení iných úloh spojených s prie
skumom jaskýn.

OCHRANA LADOVÝCH JASKÝN
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Meranie mocnosti I'adovej výplne geo ra
darom sa využilo pri stanovení morfometric
kých parametrov v zal'adnených castiach
Dobšinskej I'adovej jaskyne, respektíve pri pre
hodnotení starších údajov s cielom co najpres
nejšie urcit celkový objem jej sprístupnených
castí, vrátane objemu I'adovej výplne. Autormi
ciastkovej správy sú j. Tulis a L. Novotný.

M. Bobro, J. Hanculák a J. Zelinka charak
terizujú súcasné mikroklimatické pomery v
Dobšinskej I'adovej jaskyni. Uvádzajú, že pre-
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zentované krátkodobé sledovanie slúži len ako

úvod do dalších prác, ktoré môžu navrhnút
monitorovací systém vybraných parametrov
vplývajúcich na stabilitu radovej výplne.

Dal'ší referát M. Bobra, F. Krepelku a j.
Zelinku sa zaoberá problematikou rekonštruk
cie vstupného priestoru v Dobšinskej radovej
jaskyni vo vztahu k úbytku I'adu. Navrhujú za
radnenie vstupnej chodby v rade a pod strop
ných priestorov na radovom pilieri medzi
vchodmi do jaskyne a dalšie ciastkové opatre
nia na zmiernenie úbytku radovej výplne.

L. Novotný v referáte "K veku jaskynného
systému Stratenskej jaskyne" koreluje jednotli
vé tektonické fázy s vývinom krasového reliéfu
daného územia, predkladá údaje k problému
pôvodného prepojenia Stratenskej jaskyne a
Dobšinskej radovej jaskyne a hodnotí názory
na vek radovej výplne.

Príspevok ,,0 prvých vyobrazeniach
Dobšinskej radovej jaskyne (kresby a marby, fo
tografie, pohradnice)" K. Székelyovej prezentu
je výsledky bádania i neznáme dokumenty jej
zbierky.

Druhá cast sa zacína referátom j. jakála
"Ladové jaskyne stredohorí a vysokých pohorí,
geomorfologické a mikroklimatické porovna
nie". Charakterizuje podmienky vzniku rado
vých jaskýií, definuje pojem radová jaskyna,
poukazuje na vek zaradnených jaskýn a metó
dy používané na jeho urcenie. Zameriava sa aj
na problémy ochrany radových jaskýn.

"Prehlad a rozšírenie jaskýn s ladovou
výplnou na Slovensku" prezentuje P. Bella.
Z doteraz známych vyše 3650 jaskýn sa lado
vá výpln vyskytuje v 66 jaskyniach.
Predkladaný súpis z podkladov ústrednej evi
dencie a dokumentácie jaskýn na Slovensku,
realizovanej v Slovenskom múzeu ochrany prí
rody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, pri
spieva k dotvoreniu obrazu o výskyte a cha
raktere radových jaskýn na našom území.

Z. Hochmuth v referáte "Ladové monolity
v priepastiach na Slovensku" sa zaoberá oso
bitným typom radovej výplne v Ladovej prie
pasti na Ohništi a Ladovej priepasti v
Cervených vrchoch. Spomína výskyt podob
ných útvarov v zahranicných priepastiach a
uvádza niekorko poznámok k ich vzniku.

V referáte "Pomoc archeológie pri datova
ní zaradnenia Silickej radnice" j. Bárta pouka
zuje na možnosti korelácie pravekých osídlení
s dobou jej zaladnenia. Casovú hranicu zrúte
nia stropu a s tým súvisiaceho následného
zaradnenia možno podl'a autora vymedzit ob
dobím v rozmedzí keltského a bratríckeho po
bytu na tejto lokalite.

Autormi dvoch referátov tretej casti sú
Š. Roda, L. Rajman aj. Šcuka. V prvom referá
te "Termodynamický režim jaskýn z hradiska
ich možného zaladnenia" analyzujú problema
tiku existencie radových jaskýn a aspekty ich
ochrany na základe termodynamiky definova
ných systémov. Termodynamický cyklus z hra
diska tepelnej bilancie sústavy rozderujú na tri
fázy: zimnú, prechodnú a letnú. Konštatujú, že
pri ochrane ladových jaskýn je podstatná zna
lost energetických zmien fyzikálnych médií v
systéme v rámci termodynamického cyklu, ako
aj znalost faktorov, ktoré tieto zmeny ovply
vnujú.

V druhom referáte poukazujú na potrebu
vytvorenia modelu kontinuálneho monitorova-

cieho systému na sledovanie zmien paramet
rov jaskynného prostredia. Vzhradom na ich
komplexnú interpretáciu treba súcasne sledo
vat obdobné ukazovatele vo vonkajšom pro
stredí. Skúšobné merania jednoznacne potvr
dili, že využitie novej techniky prinesie ocaká
vaný posun v poznaní problematiky vztahu jas
kynného prostredia a zdravia, ako aj pri využití
monitorovania pre ochranu týchto prírodných
výtvorov.

V závere sú uverejnené odporúcania
úcastníkov seminára týkajúce sa ochrany rado
vých jaskýn na Slovensku. Osobitne sumarizu

jú aktivity vo vztahu k Dobšinskej ladovej jas
kyni a Silickej radnici. Zdôraznuje sa potreba
komplexného sledovania faktorovapodmie
nok zal'adnenia jaskýn.

Zborník vyšiel v náklade 200 ks. Podáva

množstvo dôležitých poznatkov a údajov o
radových jaskyniach na Slovensku. Okrem jas
kyniarov a odborníkov zaoberajúcich sa výsku
mom krasu dávame túto publikáciu do pozor
nosti pracovníkom ochrany prírody. jej vydanie
má v slovenskej speleologickej literatúre
opodstatnené miesto.

Matúš Peško

I:adový klenot Európy

Dobšinská radová jaskyna

Knižné centrum, Žilina 1995, 16 strán

V roku 1995 uplynulo 125 rokov od obja
venia Dobšinskej radovej jaskyne, dostatocne
známej i za hranicami Slovenska. Pri príležitos
ti tohto jubilea Správa slovenských jaskýn zabez
pecila vydanie prezentacnej brožúry približujúcej
jej prírodné hodnoty a históriu, ktorá vyšla v slo
venskej, anglickej a nemeckej verzii.

Odborno-populárnou formou prehladne a
pútavo podáva nielen dôležité poznatky a úda
je, ale aj viaceré zaujímavosti o jaskyni. Tomuto
zámeru zodpovedá grafický spôsob znázorne
nia plánu jaskyne so zvýraznením prehliadko
vej trasy. Spracovaný text úzko súvisí s citova-



nou literatúrou. Bohato je doplnený fotografia
mi M. Eliáša. Publikácia urcená pre širokú
verejnost je predajným artiklom pre návštevní
kov jaskyne i vhodným propagacným materiá
lom.

Z hradiska obsahu treba vyslovit niekol"ko
poznámok. Pri charakterizovaní odborného
záujmu a prevádzky chýbajú zmienky o viace
rých aktivitách od polovice pätdesiatych rokov
(geomorfologický a speleoklimatický výskum,
úpravy prehliadkovej trasy a pod). Z tohto dô
vodu v zozname literatúry absentujú mená
niektorých autorov, ktorí pomerne významnou
mierou prispeli k poznaniu jaskyne.

Kvalitná tlac, kriedový papier a farebné
obrázky výrazne urcujú celkovú úroven publi
kácie. Publikácia by nemala uniknút pozornos
ti záujemcov o slovenské jaskyne a speleoló
giu. Okrem domáceho využitia je vhodným
prezentacným titulom Dobšinskej radovej jas
kyne voci zahraniciu. Je dielom úzkej spolu
práce pracovníkov Správy slovenských jaskýn
a vydavatel'stva Knižného centra v Žiline (B.
Kortmana, M. Pešku a iných).

Pavel Bella

F. Bernadovic:

Netopiere
liptovský Mikuláš 1995, 46 strán

NET6PIERE
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Správa slovenských jaskýn vydala v roku
1995 internú prírucku pre správcova sprievod
cov sprístupnených jaskýn na Slovensku ako
vhodný študijný materiál. Zoslavovater využil
pri jej tvorbe dlhorocné skúsenosti pracovníka
téjto organizácie a problematiku v jednotlivých
sprístupnených jaskyniach dobre pozná.

Prírucka obsahuje informácie potrebné na
urcovanie základných druhov netopierov vy
skytujúcich sa v našich jaskyniach, cím sa
umožnuje bližšie poznanie ich druhového
spektra. Prírucka má spolu 8 kapitol - "Co vie
me o netopieroch", "vonkajšia morfológia ne
topierov", "Zoologický systém", "Kde žijú",
"Zaujímavosti zo sveta netopierov",
"Ohrozenie a ochrana netopierov", "Význam
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pre cloveka", "Charakteristiky a vyobrazenia".
Podávajú sa v nich základné informácie o bio
lógii, úkrytoch, potrave a iných aspektoch ži
vota našich, ale aj exotických druhov.

Zamestnancom sprístupnených jaskýn po
skytuje informácie využiterné aj pri sprevádza
ní návštevníkov. Vel"kým kladom prírucky je
skutocnost, že sa v nej zdôvodnuje potreba
ochrany všetkých druhov netopierov.

K publikácii je možné vyslovit len niekorko
poznámok. Súcasné znalosti a publikované vý
sledky prezentujú už širšie druhové spektrum
výskytu netopierov v sprístupnených jasky
niach, ako je uvedené v publikácii (taburka,
strana 44). Druhá pripomienka je adresovaná
vydavaterovi. V celej prírucke nie je jasne uve
dený autor textu a nezasvätený sa len môže
domnievat, že ním je autor predhovoru.

Napriek týmto nedostatkom je možné
hodnotit prírucku vermi pozitívne. Správa slo
venských jaskýn jej vydaním jasne deklarovala
snahu chránit živé zložky sprístupnených
jaskýn Slovenska. V neposledonm rade sa vy
daním publikácie rozšírila málo vydávaná po
pulárno-náucná literatúra o tejto skupine
záhadných cicavcov.

Marcel Uhrin

International Journal
of Speleology

23 (1-2), 1994

V dlloch 1. - 4. novembra 1990 sa uskuto

cnil l. kongres Medzinárodnej asociácie sprí
stupnených jaskýn. Miestom konania bola
Genga, San Vittore Terme (Taliansko). O štyri
roky vyšlo dvojcíslo oficiálneho casopisu
Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), kto
rého obsah tvoria referáty z tohto podujatia.
Editorom je A. A. Cigna. Referáty sú rozclene
né do troch tematických sekcií: "Problémy sprí
stupnených jaskýn", "Vedecký výskum" a
"Opis sprístupnených jaskýn".

Prvá sekcia sa zacína správou H. Trimmela,
rekapitulujúcou iniciatívy Medzinárodnej
speleologickej únie vo vztahu k sprístupneným
jaskyniam. Už pocas 4. medzinárodného spe
leologického kongresu (Lubrana, 1965), na kto
rom bola založená Medzinárodná speleologic
ká únia, sa organizovalo sympózium o turizme
v jaskyniach. Komisia turistických jaskýn je jed
nou z prvých komisií zriadených touto celo
svetovou jaskyniarskou organizáciou. Okrem
charakterizovania jej aktivít v rámci väcšiny na
sledujúcich medzinárodných speleologických
kongresov (Stuttgart, 1969; Olomouc, 1973;
Sheffield, 1977; Barcelona, 1986; Budapešt,
1989) hodnotí aj medzinárodné konferencie a
sympóziá venované problematike sprístupne
ných jaskýn (Borgio Verezzi, 1981; Atény,
1983; Madarsko, 1984; Postojna, 1989).

Dalej J. Gurnee informuje o manažmente
niektorých sprístupnených jaskýn v USA. Z hra
diska ochrany sintrovej výplne je v jaskyni
Sonora (Texas) stanovený na jeden vstup maxi
málny pocet 12 návštevníkov. V USA je sprí
stupnených vyše 200 jaskýn.

Sprístupnené jaskyne v literatúre

l. Racko charakterizuje vývoj a problémy
prevádzky sprístupnených jaskýn na Slovensku
od vzniku Správy slovenských jaskýn v roku
1970, podobne F. Habe v bývalej Juhoslávii a
D. Milka v Cechách a na Morave. F. Forti ana

lyzuje turistické využívanie jaskyne Grotta
Gigante v Taliansku od roku 1908. G. Peano a
G. Fisanotti poukazujú na vývoj záujmu o jas
kynu Bossea v Taliansku od roku 1850 (sprí
stupnená od r. 1874) a hodnotia jej potenciál z
hladiska turistickej atraktivity a limitov návštev
nosti.

Druhá tematická sekcia zahrna pät referá
tov. M. Bertolani a A. A. Cigna sumarizujú akti
vity vedeckej komisie jaskyne Grotta Grande
del Vento (objavená r. 1971, sprístupnená
r. 1974) od roku 1975. Pozornost venujú pre
zentácii výsledkov monitorovania zmien speleo
klimatických velicín (teplota, relatívna vlhkost a
obsah CO, v jaskynnom ovzduší) v závislosti od
režimu návštevnosti jaskyne.

Výsledky faunistického výskumu kraso
vého komplexu Frasassi podávajú R. Bertolani,
G. C. Manicardi a L. Rebecchi. Na základe da

tovania sintrov z jaskynného systému Grotta
del Fiume - Grotta Grande del Vento vo
Frasassi rádiometrickou metódou 230Th A.

Taddeucci, P. Tuccimei a M. Voltaggio rekonš
truujú chronológiu krasovatenia a paleoklima
tické pomery. Teoeticko-metodologické
usmernenie pre mikroklimatický výskum hlbo
kých podzemných zón je predmetom referátu
J. Choppyho a A. A. Cignu. Podobne ako prvé
tri referáty tejto sekcie, aj posledný sa vztahuje
na územie Talianska. Ide o jaskynu Grotte di Is
Zuddas na Sardínii, ktorej geologické a geo
morfologické pomery charakterizujú R.
Curreli, N. Diana, A. Flois a A. Sulas. Takisto na
základe zmien vybraných speleoklimatických
velicín stanovujú kapacitu návštevnosti jasky
ne.

Tretia tematická sekcia pozostáva zo šty
roch referátov. Prírodné pomery a lampenflóru
sprístupnenej bane Saalferder Feengrotten v
Nemecku opisuje B. Lochner. Geologické a
geomorfologické pomery, históriu, archeolo
gické nálezy a ochranu jaskyne La Cueva del
Tesoro v Španielsku približujú A. Guzmán, F.
Mendoza a J. L. Gutiérrez. Po krátkom pred
stavení jaskyne LaCueva de Nerja v Španielsku
J. R. A. Fríasom nasleduje posledný referát o
jaskyni Grotta del Vento v Taliansku (využívaná
aj na speleoterapiu), ktorého autorom je V.
Verole-Bozzello.

Hoci zborník referátov vyšiel štyri roky po
konaní kongresu, prináša viaceré dôležité in
formácie o problémoch prevádzky sprístupne
ných jaskýn s dôrazom na ich optimálne využí
vanie a zabezpecenie primeranej ochrany.
Niektoré z predložených metodických i prak
tických prístupov možno analogicky aplikovat
aj na sprístupnené jaskyne na Slovensku,
pricom aktuálna je najmä problematika stano
venia kapacity návštevnosti jednotlivých jas
kýl'\. Naše zámery cinnosti na úseku ochrany
sprístupnených jaskýn možno konfrontovat a
modifikovat s viacerými referátmi prezentujú
cimi tieto aktivity na príklade vybraných jaskýn
v zahranicí. Poznatky z niektorých referátov
môžu využit tiež odborní pracovníci iných
organizácií ochrany prírody pri spracovávaní
vyjadrení a stanovísk k tejto pomerne úzko
špecializovanej problematike.

Pavel Bella
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Sprístupnené jaskyne patria medzi najvýznamnejšie a najhodnotnejšie jaskyne na Slovensku, o com svedcí i znacný od
borný záujem o tieto jaskyne v minulom období.

Riešenie rôznych úloh súvisiacich s ich výskumom, ochranou a využívaním si vyžaduje znalost doterajších názorov a po
znatkov. Preto predkladáme bibliografický prehJ'ad o vybraných publikovaných inepublikovaných prácach, ktoré tvoria
významný zdroj údajov a informácií o týchto jaskyniach. Neobsahuje staršie clánky a príspevky z konca minulého a zaciat
ku tohto storocia i viaceré neskoršie vydané clánky prevažne z populárnych casopisov i dennej tlace. Mnohé neuvádzané
drobné správy sú uverejnené v Krásach Slovenska (pozri speleobibliografia z rokov 1921-1958 - Slovenský kras, 4, 1963).

Podklady na jeho spracovanie sme získali najmä z knižnice a dokumentacných fondov Slovenského múzea ochrany prí
rody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
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Spolocenské správy

JÁN PAULUS 55-rocný
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ŽIVOTNÉ JUBILEUM ZOLTÁNA LIPTÁKA

Dna 24. septembra 1996 sa dožíva 55 rokov náš dlhorocný pracovník
Ján Paulus. Na Správu slovenských jaskýn nastúpil 1.2.1978 ako banskósta

vebný technik.

Zabezpecoval úlohy týkajúce sa výstavby i rekonštrukcie vstupných are

álov sprístupnených jaskýn a najmä prác súvisiacich s údržbou a bezpecno
stou prehliadkových trás. Velký podiel má na výstavbe vstupného areálu

jaskyne Domica. Zodpovedá za práce v jaskyniach vykonávané banským
spôsobom. Dozoroval realizáciu umelých prerážok v Jasovskej jaskyni,
Belianskej jaskyni, jaskyni Domica a jaskyni Driny, rekonštrukciu vstupnej
chodby do Krásnohorskej jaskyne i razenie odvodnovacej štôlne v jaskyni
Domica. S jehO osobou sú späté aj viaceré práce na spristupnovani

Demänovskej jaskyne mieru i na úprave prehliadkových trás vo viacerých jas

kyniach.

Od 1.5.1995 zastáva funkciu vedúceho technicko-servisného úseku,

pricom nadalej svoju pozornost upriamuje na práce v pOdzemi jaskýn.

Do dalšich rokov života jubilantovi želáme veJ'a zdravia, osobnej poho

dy a tvorivých síl.
Magdaléna Kostolná

Významného životného jubilea - SO rokov - sa dožila dna 12.l.1995 naša
spolupracovnícka Oarina Popovicová. Na Správe slovenských jaskýn pracuje
od 25.11.1992, kde vykonáva práce týkajúce sa personálnej agendy a faktu
rácie. Jubilantke želáme do dalšieh rokov života vela zdravia, osobných

i pracovných úspechov.

Redakcia

Dna 7. marca 1996 sa dožil Zoltán Lipták svojich 55. narodenin.

S problematikou ochrany prirody sa stretol už v roku 1966, ked ako pra

covnik vtedajšieho Okresného národného výboru - odboru školstva a kultú
ry v Rožnave sa aktivne podieJ'al pri spracúva ni podkladov na vyhlásenie
Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. Po jej vyhláseni od roku 1974
pracoval na novovytvorenej správe najskôr ako ekonóm, neskoršie ako eko
nóm - strážca. Spociatku náplnou jeho práce bolo predovšetkým dobudova

nie správy materiálno-technickým vybavením.

Postupom casu jeho práca stále viac smerovala k zabezpecovaniu
ochrany prírody na územi Slovenského krasu. Aktivne sa zúcastnoval na

riešeni rôznych úloh. Spomenút treba materiálne a technické zabezpecenie
náucných chodnikov Zádielska dolina i Domica, predovšetkým však spolu
prácu na výskumnej úlohe VI-3-3.

Od roku 1987 je pracovnikom jaskyne Domica, kde až do dnešných dni

vykonáva prácu sprievodcu - zástupcu správcu jaskyne. Využiva pritom svoje
bohaté životné skúsenosti, ked návštevnikom jaskyne pútavou formou podá

va výklad o jaskyni a jej okoli.

Jeho pracovná aktivita aj v tomto zrelom veku je obdivuhodná a preto
mu do dalších rokov života prajeme hodne zdravia a životnej pOhody.

Dušan Macko

ZOMREL ONDREJ ŠEÓO

Písat o cloveku jednoduchom a zároven výnimocnom nie je každodená úloha. Takýto bol môj spolupracovník, sprievodca v jas
kyni Domica Ondrej Šedo.

Narodil sa 17.1.1910 v Dlhej Vsi v mnohodetnej rol'níckej rodine a tu prežil celý svoj plodný život. Zomrel po dlhej tažkej
chorobe 13.7.1995.

Už ako mladý chlapec, jedno z najstarších detí, musel pomáhat rodicom na malom hospodárstve. Až prišiel rok 1926, ked
nedaleko jeho rodnej obce Ján Majko objavil unikátnu jaskynu. Mladý Šedo sa zapojil v záujme získania prostriedkov na obživu ro
diny do sprístupnovacích prác v jaskyni Domica. Táto mu prirástla k srdcu tak, že v nej vydržal pracoval ako sprievodca vo svojom
aktívnom veku od roku 1932 do odchodu do dôchodku v roku 1970 a dalej ako dôchodca - brigádnik pracoval od r. 1970 do

polovice roku 1988.
Z predošlých riadkov vyplýva, že jeho jednoduchost spocívala v jeho pôvode a výnimocnost v tom, že dokázal zotrvat v jeho

milovanej Domici 56 rokov.
Po mojom nástupe na miesto sprácu jaskyne Domica v roku 1972 mi bol priatel' Šedo neocenitel'ným zdrojom informácií o všet

kom dianí a udalostiach súvisiacich s Domicou od jej sprístupnenia. Jeho rozprávania sme my mladší pocúvali ako cítanie z kroniky.

Aj preto som si nášho Šedo-báciho obl'úbil ako vlastného otca.
V roku 1995 ho dlhotrvajúca choroba pripútala na nemocnicné lôžko. Jedno z jeho posledných želaní bolo, aby mohol ešte vidiet nás, pracovníkov jaskyne. To

sme mu splnili, netušiac, že ho vidíme naposledy, pät dni pred jeho skonom.
Odišiel pre nás vzácny clovek, ostali len spomienky. Dušan Macko

ZA BOHUMILOM ŠROLOM

Bohumil Šrol prišiel medzi jaskyniarov a zamestnancov Správy slovenských jaskýn v roku 1972 a pracoval tu až do odchodu na
dôchodok roku 1984. Jeho príchodu predchádzala viacrocná spolupráca s vtedajším Múzeom slovenského krasu koncom šestde

siatych rokov na tvorbe jeho prvej krasovej expozície. Uplatnil sa tu predovšetkým ako výtvarnik.
Jeho výrazné estetické a výtvarné cítenie ho priviedlo k fotografovaniu krajiny a neskôr i jaskýn. Pretože úspešne zvládol spo

minané úlohy ako externý spolupracovnik, angažoval ho riaditel' správy ako zamestnanca vo funkcii obchodno-propagacného refe
renta. Tu naplno rozvinul svoj fotografický talent. Jeho snímky, najmä zo sprístupnených jaskýn, zniesli tie najprísnejšie kritériá.

Za svojho úcinkovania v organizácii vytvoril stovky kvalitných snímok. Vždy pracoval len so špickovým materiálom, výhradne
vo farbe. Zabezpecil vydanie množstva pohl'adnic, prospektov, skladaciek, kalendárov a rôznych reprezentacných materiálov, ktoré
vychádzali vo vel"kých nákladoch. Na danú dobu uskutocnoval dôstojnú reprezentáciu našich jaskýn doma i v zahranicí.

Bohumil Šrol sa zúcastnoval aj sútažných výstav Speleofotografia, pricom na 4. rocníku roku 1985 získal hlavnú cenu. Z príleži

tosti jeho životného jubilea usporiadal o Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva roku 1994 autorskéJ výstavu, ktorá verne
zdokumentovala a prezentovala jeho pôsobenie v jaskyniarstve na Slovensku. Naposledy sme sa v kruhu spolupracovníkov uvideli
na stretnutí dôchodcov pred Vianocami v roku 1994. Hoci poznacený chorobou a so znacným sebazaprením prišiel medzi svojich,

akoby na symbolické rozlúcenie s tým, co mal rád. V jednej zo svojich pamätí sa vyznáva: "Jaskyne sa nedajú nicím nahradit. Jaskyne sú krásne obrazy a príjemná
hudba, citim sa tam dobre."

Narodil sa 4. marca 1924 v Liptovskom Mikuláši. Vyucil sa za obchodníka, neskôr pracoval ako aranžér. Pozitívny vztah k výtvarnému umeniu uplatnil aj ako spo

lupracovník Slovenskej televízie, ked v šestdesiatych rokoch nakrútil vyše stovky reportáží.
Náš kolega a priatel' nás navždy opustil 18. apríla 1995. Jeho dielo zanechalo na pôde slovenského jaskyniarstva výrazné stopy a isto bude inšpiráciou aj pre dal

šie generácie. V mene všetkých, ktorí Ta, Bohuš, poznali, venujeme Ti tichú spomienku ...

Jozef Hlavác
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