Pod kovár vel'ký
(Rhinolophus ferrúmequinum)

je!fváhou 20-30 9 ,
a dížkou tela 5,5-7,3 cm
najväcší spomedzi troch druhov
u nás žijúcich podkovárov.
S poctom cca 270 jedil}cov je to
najpocetnejšie zastúpený druh netopiera
v Jasovskej jaskyni. V«t:mivzácne sa
vyskytuje
ešte v jaslcyhMch
niekôlW.ch na
dalších
sprístupnených
Slovensku. V cervených knihách väcšiny
európskych štátov sa spravidla uvádza
ako kriticky ohrozený druh.

Jaskyne sú súcastou

prírodného

dedicstva Slovenskej

republiky. Zákon NR SR c. 287/1994 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny ustanovil všetky jaskyne a priepasti za prírodné pamiatky. Najvýznamnejšie

z nich sú od novem-

bra 1996 vyhlásené za národné prírodné pamiatky, medzi ktoré patrí i dvanást sprístupnenýchjaskýn.

Ochtinská

aragonitová jaskyna, Domica, Gombasecká jaskyna a Jasovská jaskyna sú od decembra 1995 súcastou svetového
prírodného dedicstva.
Kedže sprístupnené jaskyne sú znacne atakované clovekom, vyžadujú si osobitnú pozornost
ny. Návrh a realizácia ochranárskych
Koncepcne

opatrení závisí od detailného poznania zákonitostí krasových geosystémov.

túto cinnost upravujú Strategické ciele rozvoja starostlivosti a ochrany sprístupnených a sprís-

tupnovanýchjaskýn

v Slovenskej republike, ktoré schválilo Ministerstvo

životného prostredia SR dna 8. marca

1996 v súlade so Stratégiou, zásadami a prioritami štátnej environmentálnej
mené sú na zníženie a postupné minimalizovanie nepriaznivých
návštevnostou

politiky z roku 1993. Upria-

antropogénnych vplyvov na jaskyne súvisiacich s ich

i využívaním krajiny na povrchu, revitalizáciu narušených castí jaskýn, vytváranie

bivého a kultúrneho prostredia vstupných areálov a ich okolia, dokumentáciu
a ladovej

z hladiska ochra-

a ochranu sintrovej, aragonitovej

výplne. Tým sa završili snahy z prvej polovice 90. rokov o "plné" konštituovanie

jaskýn ako odbornej organizácie ochrany prírody v rezorte Ministerstva

esteticky pô so-

Správy slovenských

životného prostredia SR.

Ochrana musí byt úzko spätá s dalším poznávaním jaskýn. Preto sa zdôraznuje výskum a monitorovanie
logických, geomorfologických,

hydro logických, speleoklimatických

spoznanie štruktúry a stability jaskynných

a biospeleologických

geo-

pomerov. S tým súvisí

geo systémov, dosiahnutie a udržanie ich únosného

využívania, ako aj

analýza vplyvu prírodných procesov na stabilitu a dynamiku jaskynných geo systémov. Súcasne treba zabezpecovat
komplexnú dokumentáciu

a budovat informacný systém o jaskyniach.

Zamerat sa treba aj na zvýšenie úrovne výchovnej a publikacnej cinnosti, podobne na prehÍbenie
s miestnou komunitou

a s odborníkmi

významné poslanie sprístupnenýchjaskýn

v problematike

ochrany a manažmentu

spolupráce

jaskýn doma i v zahranicí. Na

ako náucných lokalít, kde sa koncentruje

velký pocet návštevníkov,

poukazuje

aj Stratégia environmentálnej výchovy v chránených územiach schválená Ministerstvom

prostredia

SR vo februári

životného

1997.

RNDr. Pavel Bella
úsek ochrany jaskýn
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SPELEOKLIMATICKÝ MONITORING
OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ
JASKYNE
Stanislav Klauco - Jana Filová - Ján Zelinka
Speleoklimatické pomery Ochtinskej
aragonitovej jaskyne sú v súcasnom štádiu
vývoja jaskyne jedným z rozhodujúcich
faktorov, ktoré ovplyvnujú
stabilitu jej
prírodných prvkov. Ide najmä o ich vztah
k dnes sa už netvoriacej unikátnej aragonitovej výplni. Mechanizmus
ohrozenia
spocíva v korózii jej povrchu z možnej
kondenzácie vodných pár obohatených o
CO2 vydychovaný návštevníkmi jaskyne.
Ciel'om monitoringu bolo poznanie
zmien a vývoja speleoklimatického režimu
sústavy
v závislosti
od
návštevnosti
jaskyne. Pri
real izáci i mon itori ngu sa
využila technika poskytnutá
v rámci projektu PHARE EC/
HEA/10 SI "Ochrana prírodných zdrojov v krase". Vdaka nej sa vykonali vel'mi
nárocné kontinuálne pozorovania, ktoré v predchádzajúcich etapách výskumu
jaskyne nebolo možné uskutocnit.
Pre monitoring
sme
použili moderné automatické a registracné stanice
firmy SILENA z Talianska.
Stanica je zložená zo snímacov a datalogeru. Zaznamenáva základné klimatické
charakteristiky
- barometrický tlak, relatívnu vlhkost,
teplotu (suchú a mokrú) a
rýchlost prúdenia vzduchu.
Cinnost
snímacov
riadi
programovatel'ný dataloger.
Interval záznamu
daných
parametrov možno nastavit
už od niekofkých sekúnd, co
dovol'uje vel'mi detailné merania ich zmien. Limitujúcim
faktorom rozsahu a držky
jednej série meraní je vel'kost
jeho pamätovej jednotky
(64kB), co v našom prípade
umožnilo záznam približne
8100 údajov.
Pozorovacie stanovištia

Monitorovacie

sme vybrali tak, aby sa mohli charakterizovat a porovnávat speleoklimatické
zmeny vo všetkých významných castiach
jaskyne. S týmto ciefom sme rozmiestnili
šest staníc.
Pozorovania sa uskutocnili vo dvoch
variantoch umiestnenia snímacov. V prvom
prípade boli inštalované v tzv. "dýchacej
zóne návštevníkov", vo výške asi 1,2 m nad
pocvou. Takéto umiestnenie bolo pocas

celého pozorovania rovnaké na troch stanovištiach - na zaciatku Puklinovej chodby,
v Mramorovej sieni a Hlbokom dóme.
V centrálnej casti jaskyne s najbohatšou aragonitovou výzdobou - Sieni mliecnej cestysa využil druhý variant umiestnenia snímacov. Išlo o ich zoradenie vo vertikálnom
profile v troch výškových úrovniach nad
sebou - 0,5 m a 1,7 m nad pocvou a asi
0,5 m pod stropom.
Speleoklimatický režim a jeho zmeny
vyvolané vplyvom návštevnosti sa sledo-

V prvom prípade sa zmeny zaznamenávali v intervale 5 minút, co sa ukázalo
ako nedostacujúce. Na základe bližšieho
spoznania využívanej techniky a získaných
skúsenností sme dna 20. 8. 1996 uskutocnili "mikromonitoring" s intervalom zaznamenávania hodnôt každých 10 sekúnd, co
si vyžadovalo permanentný chod snímacov
na hranici možností inštalovaných prístrojov. K nameraným
speleoklimatickým
parametrom sa priradil cas vstupov a pocet
návštevníkov.
Z hfadiska pocetnosti návštevníkov za viacrocné obdobie
môžeme jednoznacne rozclenit
návštevnú sezónu do troch castí.
V prvej
prevláda
"detský"
návštevník s celkovo maximálne

pocetnými vstupmi. Toto obdobie sa zacína sezónnym prevádzkovaním jaskyne od 1. 4. a
koncí sa 30. 6. Druhá etapa,
ktorá je hlavnou castou sezóny,
kulminuje
koncom augusta.
V tejto dominuje
"dospelý"
návštevník. Záverecnú cast prevádzkovej sezóny konciacu sa
31. 10. tvoria návštevníci s malým
variabilným
poctom, v ktorom
dominuje "dospelý" návštevník.
Po štatistickom vyhodnotení
nameraných údajov pocas prevádzkovej sezóny jaskyne v roku
1996 sledujeme
rozkolísanie
maximálnej
dennej
teploty
v týždnových periódach oddelených pondelkom, ked je jaskyna
mimo prevádzky. Amplitúda rozkyvu tejto teploty je vždy väcšia
vo vzdialenejších
castiach od
vchodu jaskyne, ako v jej vstupnej casti. Z pohl'adu vertikálneho
profilu v Sieni mliecnej cesty je
l1ajmenší rozkyv maximálnej dennej teploty pri pocve, najväcší pri
strope priestoru.
V prípade priemernej teploty
stanovište v Sieni mliecnej cesty v Ochtinskej aragonitovej jaskyni.
Foto: S. Klauco
ovzdušia sa denný rozkyv prejavuje oproti maximálnej teplote
v ovefa menšej miere, pri minivali dvoma spôsobmi monitorovania. Prvý, málnej teplote celkom zaniká. Tento priezákladný, zaznamenával v lO-minútových
beh na všetkých
stanovištiach
jedintervaloch variabilitu zmien sledovaných
noznacne dokladá casovo obmedzený
speleoklimatických parametrov pocas pre- vplyv pobytu návštevníkov na mikroklímu
vádzkovania jaskyne v období od 20. 5. jaskyne. V case, ked je jaskyna mimo predo 13. 11. 1996. Na detailnejšie spoznanie
vádzky, sa maximálna
denná teplota
priebehu speleoklimatických zmien vyvopribližuje trendu priemernej a minimálnej
laných návštevníkmi jaskyne sa uskutocdennej teploty.
nili v období s najvyššou návštevnostou
Pri vyhodnotení priebehu priemernej
dve mikrorežimné pozorovania.
a minimálnej dennej teploty v sezónnom
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5
období konštatujeme, že nie je ovplyvnená
ani prvou, vel'mi intenzívnou
etapou
návštevnosti,
ani priebehom
hlavnej
sezóny. Ich prirodzený chod mierne narastá
od jarného obdobia a kulminuje koncom
hlavnej etapy návštevnosti. Tento jav nám
jednoznacne
dokladuje,
že i napriek
relatívne intenzívnemu ovplyvneniu maximálnej dennej teploty ovzdušia návštevníkmi nie je narušený prirodzený rocný chod
teplôt.
Podobný priebeh ako pri teplote vzduchu pozorujeme i v prípade relatívnej vlhkosti. Rozdiel je iba v tom, že to, co sme
pozorovali v prípade maximálnych denných teplôt, vidíme pri relatívnej vlhkosti
v jej denných minimách a opacne.
Vyššie opísaný vývoj teploty a vlhkosti
vzduchu nie je v celej jaskyni rovnaký.
Relatívne chladnejšia a vlhkejšia je vstupná
cast jaskyne od vchodu po Mramorovú
sien. Teplejšia a suchšia je centrálna a zadná cast jaskyne - Sien mliecnej cesty a Hlboký dóm. Predpokladáme, že tieto odlišnosti sú dané velkým rozdielom
objemu
priestorovasúvisia aj s mierou ich vzájomného prepojenia a pozíciou k ostatným jaskynným priestorom
i starým banským
štôlnam.
Najvýraznejšie rozdielyv speleoklimatickom režime sa zistili na vertikáinom
profile, a to pocas nárastu, kulminácie a
ustal'ovania maximálnych a minimálnych
denných teplôt, hlavne medzi pocvou a stropom priestoru. Najstabilnejšia amplitúda
rozkyvu je v minimálnej dennej teplote, co
je dané jej prirodzeným kolísaním. Maximálnu intenzitu ovplyvnenia speleoklímy
návštevníkmi sme identifikovali v stropnej
casti priestoru v blízkosti aragonitovej výzdoby. Celkovo intenzívnejšie sa speleokli-
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matické zmeny vyvolané návštevn íkmi prejavujú v relatívne menších a teplejších
priestoroch.
V prípade prúdenia vzduchu pozorujeme odlišný charakter zmien. I napriek
geomorfologickej
predispozíci i pre stagnujúci režim prúdenia v jaskyni dochádza
k permanentným,
aj ked velakrát
zanedbatelným pohybom vzduchu. Najmenšie prúdenie sme zaznamenali
pri
pocve, pricom sa zintenzívnovalo
sa
smerom ku stropu jaskyne v závislosti od
vírenia vzduchu návštevníkmi a pravdepodobne aj jeho docasným ohriatím
v dýchacej zóne.
Výsledky "mikrorežimového"
pozorovania potvrdili znacnú dynamiku zmien sledovaných parametrov ovzdušia v závislosti
od prítomnosti návštevníkov. Rozsah ich
zmien v kvantite i kvalite zodpovedá
velkosti monitorovaného priestoru a jeho
pozícii v jaskyni. Sú v súlade s výsledkami
dosiahnutými v rámci dlhodobého monitoringu. Zaznamenané zmeny relatívnej
vlhkosti a teploty vzduchu v stropnej casti
priestoru dokazujú jeho intenzívne oteplenie dýchaním návštevníkov. Z hladiska
ochrany výzdoby je dôležité, že pod stropom priestoru tento jav celkom zaniká, co
jednoznacne
dokumentuje
priebeh
relatívnej vlhkosti, ako aj celkový charakter
regresnej závislosti medzi suchou teplotou
a relatívnou vlhkostou. Namerané speleoklimatické hodnoty nás oprávnujú tvrdit,
že ani pocas prítomnosti návštevníkov
v priestoroch jaskyne, ani po ich odchode,
vo fáze ochladzovania ovzdušia, nenastáva kondenzácia vodných pár na stenách
jaskyne a aragonitovej výzdobe.
"Mikrorežimovým"
pozorovaním sa
potvrdil aj odlišný charakter prúdenia

vzduchu. Pri pocve je rýchlost prúdenia
rozkolísaná v dlhších casových úsekoch
a má hodnoty nižšie ako vo vyšších
partiách. Odl išnosti pravdepodobne súvisia s nerovnomerným vírením vzduchu pri
chôdzi návštevníkov. Vo vyšších vrstvách
ovzdušia môžu jeho pohyb spôsobovat aj
teplotné zmeny vyvolané návštevníkmi,
prípadne osvetlením jaskyne.
Z pohl'adu ochrany jaskyne je dôležité
zistenie, že všetky speleoklimatické zmeny
vyvolané návštevníkmi majú casovo ostro
ohranicené trvanie. Po odchode návštevníkov
z monitorovaného
priestoru
nastáva relatívne rýchla regenerácia pôvodných hodnôt ovzdušia, a to v podstate do
jednej hodiny. Nocná regeneracná fáza
vykazuje už len nepodstatný pokles hodnôt.
Pre
jednoznacné
preukázanie
možnosti kondenzácie vodných pár na aragonitovej výzdobe, a tým aj jej reálneho
ohrozenia procesmi korózie, plánujeme
uskutocnit viacdnové mikrorežimné pozorovania, doplnené o meranie teploty horninového plášta, resp. samotnej aragonitovej výzdoby. Súcasne by bolo žiaduce
uskutocnovat
aj meranie obsahu CO2
v ovzduší.
Celkovo sme monitoringom získali a
pocítacovo spracovali viac ako 650 tis.
údajov, ktoré sú uložené v ASCII tvare. Na
ich zobrazenie
a vyhodnotenie
bol
zostavený aplikacný program v prostredí
WINDOWS.
Uskutocnený monitoring s kontinuálnym záznamom, zameraný na zistovanie
vplyvu návštevnosti na speleoklimatické
charakteristiky jaskynného prostredia, sa
v takomto rozsahu uskutocnil v našich podmienkach prvýkrát.
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V DOBŠINSKEj

lADOVEj

JASKYNI

Ján Tu/is
Dobšinská ladová jaskyna je objekmerania jaskyne od M. Laikovica a J. Sýkoru z rokov 1980-1981. Pre zostavenie
tom výskumu od jej objavenia. Nebol to
mapy jaskyne sa vtedy v drevenom chodlen zaciatok výskumu jaskýn v Slovenskom
níku prehliadkového okruhu stabilizovalo
raji, ale aj na Slovensku. Prvé výskumné
19 meracských bodov. Devät z nich sa
práce boli zamerané na klimatické pozorovania. Výskum
pokracuje dodnes a využilo na meranie pohybu ladu. Ostatné
body bol i pri rekonštrukci i chodn íka
zameriava sa hlavne na problematiku ladu
znicené alebo sa nenašli. V roku 1981 sa
(podmienky
vzniku a rozšírenia, jeho
z týchto bodov stanovili súradnice v JTSK
množstvo a zmeny).
(Y, X,Z).
Dávno je známe, že podzemný ladovec
Pre stanovenie
pohybu
ladu sa
je v pohybe. Svedcí o tom rôzne orientovaná vrstevnatost ladu, zvyšky dreva zo , použité body znovu zamerali a pripojili
sprístupnovacích prác zarastené v lade,
deformácia chodníkov prehliadkového
okruhu
a pod. Nebola
však známa
intenzita pohybu a jeho smer sa iba predpokladal.
Podložie ladu tvoria úlomky vápencov
zrútené zo stropov IV. jaskynnej úrovne a
z ciastocného zrútenia pilierov medzi lV.
a III. jaskynnou úrovnou. Tieto deštrukcné
procesy a znacné odtransportovanie materiálu podmienili tvárnost reliéfu podložia
jaskynného ladovca. V podloží vznikla
depresia, zachoval i sa i úseky skrytých
chodieb pod Velkou ladovou oponou vo
výške II. jaskynnej úrovne (J. Géczy - L.
Kucharic, 1995). Túto depresiu ladovec
svojím
pohybom pravdepodobne
ešte
prehlbuje.
Pohybom ladu v jaskyni
sa bližšie
zaoberal M. Lalkovic (1995), ktorý prvý
geodetickými meraniami urcil velkost horizontálneho a vertikálneho pohybu ladovca
za urcité obdobie. V Malej sieni zistil
rýchlost horizontálneho pohybu 10,7 až
14,8 mm za rok, vo Velkej sieni 5,4 až 18,1
Defonnácia nosnej casti chodnika pohybom radu pod
Ve/kou oponou.
mm za rok. Vertikálne posuny dosahovali
Foto: J. Hlavác
hodnoty 1,5 až 78,5 mm. Pozoroval aj
pokles prehl iadkového chodníka v priesa na stabilizované body na povrchu
mere o 49 mm a 28 mm za trojrocné obdobie.
pred jaskynou. Na základe týchto meraní boli stanovené nové súradnice bodov.
Naposledy sa pohybu ladu venovalO.
Filip (1996). Pre tento úcel nebola vypracovaná
osobitná metodika.
Spôsob
zistovania pohybu ladu vychádzal z podmienok, ktoré tu existovaii.Využili sa niektoré stabilizované body tachymetrického

Z rozdielu súradníc zistených
v roku
1981 a v roku 1996 sa urcili rozdiely,
teda smer aj velkost
pohybu
ladu.
Presnost merania je daná výslednými
odchýlkami
pri uzavretí polygónových

tahov, v osi Y = - 0,04 cm a v osi
X = + 0,01 cm.
Zistená
rýchlost
horizontálneho
pohybu ladu na pozorovaných bodoch
je od 2 cm do 4 cm za rok. Tieto údaje
vcelku korešpondujú s hodnotami nameranými M. Laikovicom (1995). Namerané
hodnoty na jednotlivých
bodoch majú
rôzne hodnoty, co potvrdzuje nerovnakú
rýchlost pohybu ladu v jednotlivých castiach jaskyne. Najväcší posun sa zistil v
najspodnejšej
casti ladovca na úseku
Prízemie - Kaplnka - Ruffíniho koridor, najmenší vo východnej casti Velkej siene.
Smer pohybu radu je od vchodu do
jaskyne, Malej siene a Velkej siene smerom do Prízemia a Ruffíniho koridoru.
Tento smer zodpovedá aj smeru klesania
dna podložia ladu.
Pri posudzovaní výsledkov meraní si
treba uvedomit, že zistené hodnoty sú
ovplyvnené aj týmito skutocnostami:
- pozorova né body boli stabilizované
v telese dreveného chodníka prehl iadkového okruhu, ktorý je skoro celý postavený na lade,
- podložie chodníka je nerovnorodé,
pri prehliadke jaskyne návštevníkmi sa nerovnomerne zatažuje,
- zmeny teploty, namrzanie radu na
podlahe atd.
Zdeformované ocelové konštrukcné
prvky chodníka zistené pri jeho rekonštrukcii (október - november 1996), ale
aj iné skutocnosti však dokazujú, že
namerané
hodnoty pohybu radu sú
reálne.
Roku 1995 pri príležitosti 125. výrocia objavenia Dobšinskej ladovej jaskyne sa usporiadal odborný
seminár
"Ochrana ladových jaskýn". V záveroch a
odporúcaniach
z tohto podujatia
sa
zdôraznuje zložitost a velká prírodovedná hodnota daného prírodného podzemného fenoménu. Pre ich naplnenie Správa
slovenských jaskýn rozpracovala dalšie
postupy prevádzky, výskumu a ochrany
jaskyne.
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Horizontálny pohyb radu v Dobšinskej
radovej jaskyni v rokoch 1981·1996.
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GEOfYZIKALNY PRIESKUM
PONORNEJ OBLASTI JASKYNE DOMICA
Július Géczy - ludovít Kucharic
Jaskyna Domica je súcastou jaskynného
systému Domica - Baradla, ležiaceho na
území Slovenskej republiky a Madarskej
republiky. Na našom území je vytvorený
podzemným tokom Styxu a Domického
potoka v troch vývojových
úrovniach
v relatívnom prenížení 8 až 12 m. Najnižšia
úroven je zanesená štrkom a hlinou (A.
Droppa, 1972).
S cielom zabezpecit
komplexnú
ochranu slovenskej casti tohto jaskynného
systému súvisí aj otázka co "najširšieho"
poznania aj tých miest, ktoré zatial' z rôznych
dôvodov nebolo možné klasicky speleologicky preskúmat. Takýto spôsob prieskumu
umožnujú moderné varianty povrchového
geofyzikálneho prieskumu. V prípade, ked
sú splnené urcité východiskové podmienky, možno ocakávat jeho vysokú úspešnost.
Súbor východiskových podmienok tvoria
predovšetkým fyzikálne vlastnosti okolitého
prostredia a jeho kontrastnost voci vyhradávanému - skúmanému fenoménu (podzemná chodba vyplnená vzduchom, prípadne sedimentmi rôzneho druhu) vo fyzikálnom poli meraného parametra, napr.
odporu. Dalšou podmienkou
je hrbka,
v ktorej sa hradaná nehomogenita nachádza, s ohl'adom na hrbkový dosah a dostatocnú rozlišovaciu schopnost použitej geofyzikálnej metódy. Kedže takáto úloha má
svoje špecifické prístupy, v neposlednej
miere treba aj urcitú praktickú skúsenost
s riešením podobných problémov.
Spolocnost ECSSlovakia s. r. o. zo Spišskej Novej Vsi úspešne riešila už niekorko
úloh s krasovou problematikou. Vyvinula
špeciálny variant povrchového geofyzikálneho prieskumu, ktorý vychádza zo štandardnej odporovej metódy a umožnuje
cielene, najmä hrbkovo vyhladávat podpovrchové nehomogenity. Takéto nehomogenity, ktoré sú predmetom záujmu speleológie,
predstavujú jaskynné priestory.
V prípade jaskyne Domica existuje vermi
pravdepodobný predpoklad hydrologického
spojenia západnej vetvy jaskynného systému
(v súcasnosti ukoncenej Nebezpecným dómom) so závrtovými ponormi ležiacimi
pozdrž starej cesty do Kecova. Tieto povr-

chové krasové formy, i ked sa javia uzavreté,
sú pravdepodobne súcastou prestupových
ciest povrchových
vôd do jaskynného
systému. Ako sme už uviedli, co najpresnejšie poznanie tejto "komunikácie medzi povrchom a podzemím" je dôležité z hladiska jeho
ochrany.
S cierom potvrdit predpokladanú existenciu a vymapovat smer spojenia závrtových ponorov s jaskynným systémom sa
realizoval geofyzikálny prieskum. Ako východiskové - povrchové oporné body na
zacatie
prieskumu
sme považovali
uvedené závrtové ponory i rozlahlú depresiu - prepadovú krasovú jamu, ležiacu na
SSV od Certovej diery, situovanej pri
juhozápadnom
ukoncení jaskynného
systému. V blízkosti dna tejto depresie sa
v podzemí nachádza "slepý" výbežok
chodby ukoncený Nebezpecným dómom,
ktorý leží najbližšie k skúmaným ponorom.
Kedže ide o horizontálny jaskynný systém,
pokracovanie jaskynných chodieb možno
predpokladat v rovnakej výške - v našom
prípade na vývojovej úrovni "B" (330 - 333
mn. m., v oblasti prirahlej skúmanému územiu). Tento predpoklad je dôležitý pre hrbkové "zacielenie" meraní tak, aby sa vždy
dosiahol maximálny signál z požadovanej
hrbkovej úrovne, nezávisle od nadmorskej
výšky miesta merania.
Vlastný
prieskum
realizoval
pozdlžgeofyzikálny
hustej siete
profilov sasituovaných priecne na predpokladaný smer
priebehu možného podzemného spojenia
skúmaných závrtových ponorov so systémom jaskyne. Na základe požiadavky
Správy slovenských jaskýn, zadávatera
úlohy, sa merania vykonali s dôrazom na
presnost s hustým krokom. Sledovaným
parametrom bol zdanlivý merný odpor.
Daná metodika meraní sa použila za predpokladu, že prípadný podpovrchový vorný
priestor sa môže, pri známej hrbke a detailnom meraní, prejavit lokálnym zvýšením meraného odporu - kladnou
anomáliou. Tento predpoklad sa ukázal
ako správny. Podarilo sa vysledovat velmi
dobre
korelovaterné
línie,
tvorené
výraznými kladnými anomáliami zdanli-

vého merné ho odporu, prebiehajúce
z blízkosti závrtových ponorov smerom k
miestu lokalizácie Nebezpecného dómu
v podzemí pod dnom krasovej jamy. Povrchové priemety profilových indikácií detekovaných línií, ktoré interpretujeme ako
možný priebeh podzemných chodieb, sú
znázornené na prvom obrázku. Na dalšom
obrázku uvádzame príklad anomálnej indikácie na profile A4. Hodnotová úroven
indikovaných odporových anomálií v rámci prieskumného územia presahovala 2- až
4-násobne okolitú hladinu hodnôt zdanlivého merného odporu.
Možnost detekcie podzemných chodieb v danom prostredí a správnost interpretácie sme chceli overit nad známymi
podzemnými priestormi v blízkosti dna už
spomínanej rozsiahlej krasovej jamy. Tento zámer nebol úspešný, pretože na dne
krasovej jamy sú pomerne mocné vrstvy
nízkoodporových, pravdepodobne hl initoí10vitých sedimentov. Ich vysoká vodivost
zastiera odraz možných indikáci í podpovrchových priestorov v odporovom pol i. Preto sa nemohlo vysledovat ani pokracovanie
anomálnych zón v priestore uvedenej krasovej jamy a ich prípadné napojenie na
známe casti jaskynného systému.
Indikacnú schopnost použitej geofyzikálnej metódy sme overili nad podzemnými priestormi Certovej diery, ktoré sa v
mieste pretínania s profilom Bl O nachádzajú v hrbkovej úrovni 40 m. Na obrázku 3
uvádzame cast záznamu odporovej krivky
z tohto profilu, na ktorej úsek medzi
metrážou -20 až -55 leží nad známymi
priestormi Certovej diery. Tieto sa na
odporovej krivke prejavili výraznou kladnou
anomáliou.
Na základe
charakteru
odporového pora smerom k metráži -100
možno predpokladat, že v podzemí sa aj
v týchto miestach nachádzajú
dalšie
priestory, v pokracovaní smerom k Líšcej
diere - prepadlisku, južne od Certovej diery.
Další geofyzikálny prieskum sa upriami
na vysledovanie predpokladaného spojenia jaskyne Certova diera so Suchou chodbou jaskyne Domica v línii vyššej vývojovej úrovne "A".
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SEIZMICKÉ MERANIA V GOMBASECKEJ JASKYNI
Eduard Miincner
Na východnom úpätí Plešiveckej planiny v údolí rieky Slaná, medzi obcami
Slavec a Vidová, oproti osade Gombasek
v okrese Rožnava sa nachádza mohutné
ložisko svetlosivých až sivobielych vápencov, chemicky velmi cistých (nad 50 %
CaO, do 1 % MgO).
Na tomto ložisku bol už v roku 1906
Rimamuránsko-Šalgotarjánskou
železi arskou spolocnostou založený 10m. Tažený
vápenec sa dodával predovšetkým do hute
v Ozde. Po roku 1945 sa tažba v lome
ciastocne obmedzila,
obnovená bola až
roku 1949. V rokoch 1959-1963 sa uskutocnila rekonštrukcia lomu, výsledkom
ktorej
bolo zvýšenie
rocnej
tažby
z pôvodných 20 tis. až 100 tis. ton na 450
tis. ton. Zvýšenie tažobnej kapacity ovplyvnila aj zmena technológie
dobývania.
Prestalo sa dobývat na nízkych stenách
pod 6. etážou. Zaviedli sa viacradové
clonové odstrely a neskôr aj komorové
odstrely. Výška steny na 6. etáži postupne
narástla až na 100 m. S rekonštrukciou
lomu v roku 1973 súvisela aj otvárka 7. a
8. etáže. V dalších rokoch sa otvorila ešte
9. alO. etáž. Kapacita tažby v lome sa
zvýšila až na 1 mil. ton rocne.

37. komorový

odstrel

a 55. clonový

Hlavným
odberatelom
vápenca z
Gombaseckého lomu sa stala vápenka
vybudovaná
v jeho blízkosti.
Dalšími
odberatelmi sú hutnícky a chemický priemysel, stavebníctvo a polnohospodárstvo.
Tamojší 10m a vápenka boli v roku 1993
sprivatizované a dnes sú vo vlastníctve
Kalcitu, s.r.o., Lom Vápenka Gombasek.
Roku 1951 v severozápadnej casti Silickej planiny, asi 1600 m oproti lomu
bola objavená Gombasecká
jaskyna,
ktorá je sprístupnená
od roku 1955.
V tom case sa už v lome vykonávali
clonové
odstrely
a pripravovalo
sa
zavedenie komorových odstrelov. Zvyšovanie tažby v Gombaseckom
lome
vyvolalo potrebu
castejších odstrelov
s coraz väcšími náložami trhavín. Zacali
sa objavovat prvé stažnosti na vykonávanie trhacích prác. Najprv to boli obyvatelia obcí Vidová a Slavec, neskôr
vodárne
(10m sa nachádza
v pásme
hygienickej ochrany II. stupna a súcasne
na území, ktoré vláda SSR nariadením c.
13/1987
Zb. vyhlásila
za chránenú
vodohospodársku
oblast)
a Správa
slovenských jaskýn s ohladom na ochranu jedinecnej sintrovej výzdoby v Gom-

odstrel,

Meracie
Vzdialenost
9604
asi
Frekvencia
Maximálna
1000
vzdialenost
na
7,7
10,2
ca'ilJvý
[mm.s·'1
zdroj
-Redukovaná
obmjektnálož
f 4,2
[Hz]
Rýchlost
kmitovej
zložky
Qc
LR=L.Qc·o.,
stupen
[kgl
9,9
v.=10,11
v.
=kmitov
9,1
v,
4,9
Vy

17. 11. 1972. Meranie:

baseckej jaskyni. Tieto stažnosti vyvolali
potrebu objektívneho posúdenia vplyvu
seizmických
úcinkov trhacích prác na
stavby i samotnú Gombaseckú jaskynu.
V roku 1973 bola schválená novela CSN
73 0036 Seizmické zataženie stavieb, ktorej
aplikáciou sa mohol na základe seizmických
meraní objektívne posúdit vplyv trhacích
prác vykonávaných
v lome na stavby
v obciach Vidová a Slavec, ako aj na zdroje
pitných vôd a Gombaseckú jaskynu.
Prvé seizmické meranie v Gombaseckom lome
uskutocnil dna 17. 11. 1972
Výskumný ústav inžinierskych stavieb v
Bratislave, pracovisko Brno, pri realizácii
37. komorového odstrelu a 55. c/onového
odstrelu. Vyhodnotilo sa v roku 1973. Meranie sa uskutocnilo iba na jednom stanovišti - betónový základ vodárne v obci Vidová. Dalšie merania sa uskutocnili
v rokoch 1986, 1987, 1993 a 1995. Dve
z týchto meraní v rokoch 1987 a 1995 sa
uskutocni Ii s nasaden ím seizmografov
priamo v Gombaseckej jaskyni.
Vyhodnotenie
seizmických
meraní
uskutocnených
pri komorových
a clonových odtreloch v Gombaseckom lome
je v nasledujúcich tabulkách:

VUIS Brno

7,6

9,07,4
11,O
[m.kg·o.,]

Celková nálož na odstrel mala hmotnost

54210 kg.

Odporucenie:
maximálna nálož na jeden casový stupen: 6 000 kg
maximálna nálož na komorový odstrel: 45 000 kg
maximálna nálož na komorový
a clonový odstrel: 50 000 kg

75. komorový odstrel, 19. 7. 1986. Meranie:
Banícka fakulta VŠT Košice
Meracie
Vzdialenost
vzdialenost
Maximálna
1155296
234
na
ca'ilJvý
Frekvenci
kmitov
17,1
Redukovaná
a nálož
22,6
663
13,0
12,0
vv.
1,8
1Hz]
Imm.s·'1
LR=L.Qc·"·;
stupen
VZ!
1,1
zložky
Rýchlost
zdroj
-296
kmitovej
objekt
Qc
[kgl
=
8,0
v,.
1,7
1,0
Vy
Vy
==
=f=5,2
2,2

Katedra dobývania

ložísk,

10,8
11,6

10,5
12,5
11,2
Im.kg"·']

Celková nálož na komorový odstrel mala
hmotnost 24 159 kg.
Odoorucenie:
maximálna nálož na jeden casový stupen: 4 905 kg
maximálna nálož na komorový odstrel neurcená

l

ml

l
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76. komorový odstrel, 5.12.1987.

Meranie: Ing. Šnajdr, RNDr. Orvan

4800
4800
Meracie
1523
1966
613
ca';l)výQc
vzdialenost
Vzdialenost
Frekvenci
kmitov
na
a nálož
1I4800
227
20,0
12,4
13,9
vVy28,5
=860
3,4
Maximálna
80,0
18,5
17,7
Imm.s'l
23,3
22,0
Ikgl
[Hzl
zdroj
-Redukovaná
objekt
LR=
stupen
L.Qc·"·;
Rýchlost
kmitovej
0,1
3,5
zložky
2,5
v,
0,4
0,6
v, = 2,2
Vy
Vy
==
0,48
3,1
4,0
Com basek

62,0
Im.kg·o,]

30,0
31,0
27,0
43,0
32,0
26,0
55,0

Vy
vl.

== 3,3
1,5

Vidová

Celková nálož na komorový odstrel mala hmotnost
38 189 kg.
Odoorucenie:
maximálna nálož na jeden casový stupen: 4 500 kg
maximálna nálož na komorový odstrel: 45 000 kg

82. komorový odstrel a clonový odstrel, 27. 10. 1993.
Meranie: Katedra dobývania ložísk, Banícka fakulta TU Košice

Vidová

Meracie
= 3,25Qc
vvstupen
Vzdialenost
2529
4696
vzd
111Hz]
ia
186
lenost
na
0,54
Maximálna
Frekvenci
a nálož
vVy
2,55
5,9
kmitov
17,3
5,0
3,15
36,9
[mm.s']
Ikg]
zdroj
-Redukovaná
objekt
Rýchlost
kmitovej
LR=L.Qc·u,s
zložky
v"
==
0,84
"" ca ';l)vý
v,
==
0,92
0,88
4,0

25,0
27,0
Im.kg·IJ·;l

5,0
5,6
25,0
24,0

Celková nálož na komorový a clonový odstrel mala
hmotnost 29664 kg.
OdDorucenie:
maximálna nálož na jeden casový stupen: 3000 kg
maximálna nálož na komorový odstreIneurcená

85. komorový odstrel, 19. 5. 1995. Meranie: Slovmag, a. s., Lubeník
Meracie
1-Redukovaná
600
ca ';l)vý
Vzdialenost
Maximálna
Frekvenci
a nálož
17,9
vzdialenost
kmitov
na
Imm.s'l
I 7290
[Hzl
Qc
LR=L.Qc"";
stupen
[kg]
zdroj
objekt
v, = 0,74
zložky
Rýchlost
kmitovej
Com basecká

Im.kg·u,]

v,

Vy

= 1,53

= 0,71

Celková nálož na komorový odstrel mala hmotnost
29516 kg.

Záver: Pri odpálení nálože v lome s
hmotnostou asi 30 000 kg, pri efektívnej
náloži (dva za sebou
nasledujúce casové stupne) s hmotnostou 8 000 kg trhavín
nemôže byt narušená sintrová výzdoba v
Gombaseckej jaskyni, pretože sa namerali
vel'mi nízke hodnoty kmitania. Pri porovnaní s chránenými
pamiatkovými
stavbami namerané hodnoty nedosahujú
ani 1/5 povolených hodnôt rýchlosti kmitania. Výsledky meraní sú v súlade s vizuálnym sledovaním vplyvu odstrelu pracovníkmi Správy slovenských jaskýn, ktorí

pocas odstrelu nezaregistrovali zmeny na
sintrovej výzdobe jaskyne.

Celkové zhodnotenie
seizmických meraní
V Gombaseckom

lome

sa doteraz

uskutocnilo 5 seizmických meraní pri komorových
a clonových odstreloch. Pracovníci fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach na základe vykonaných
meraní zhotovili
na základe zákona o
útlme seizmických

v(n

graf, z ktorého

že ak považujeme rýchlostkmitania 5 mm.s·' (prípustnú podla CSN 73 0036
pre pamiatkové
chránené objekty) za
neškodnú aj pre jaskyne, potom efektívna
v lome nesmie
nálož
odpalovaná
presiahnut hmotnost 8 000 kg trhavín.
Odporucenú maximálnu nálož 4 700 kg
na jeden casový
stupen možno teda
aplikovat bez obáv. V tom smere sa budú
komorové
odstrely v
nadalej povolovat
Gombaseckom lome pri súcasnom sledovaní stavu sintrovej výzdoby v Gombaseckej jaskyni.

vyplýva,
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NÁZORY NA GENÉZU OCHTINSKEj
ARAGONITOVEj JASKYNE
Pavel Bella
Z doteraz známych vyše 3750 jaskýn
na Slovensku predstavuje Ochtinská aragonitová jaskyna unikátny prírodný jav
podzemného krasu. Odbornú verejnost
púta nielen bohatostou a rôznorodostou
aragonitovej výplne, ale aj svojráznou
genézou podzemných
priestorov. Hoci
dosahuje dfžku iba 300 m, svojimi prírodnými hodnotami je významná z medzinárodného hladiska.
Jaskyne Ochtinského
kryptokrasu
v Revúckej vrchovine
Slovenského rudohoria sú vytvorené v rôzne velkých šošovkách kryštalických vápencov, ktoré sa
grafitických a
vyskytujú v devónskych
sericiticko-grafitických fylitoch drnavského
súvrstvia gelnickej skupiny (Š. Bajaník - A.
Vozárová a kol., l 983). Predpokladaný vek
vápencov je spodnÝvdevón, prípadne vrchný silúr (L. Gaál- P.Zeniš, 1986). Ich cast je
metasomaticky premenená na ankerity a
siderity.
Doteraz sa výskumná cinnost upriamila
na podmienky
a procesy vzniku, ako
i formy aragonitovej
výplne. Menšia
pozornost sa venovala samotnej genéze
jaskynnýcD priestorov, co konštatujú už L.
Gaál a P. Zeniš (1986). Kedže ide o nedoriešenú problematiku, podávame prehlad
doterajších názorov a poukazujeme na diskutabilné inepotvrdené
predpoklady, ale
aj niektoré morfogenetické znaky, co azda
bude iniciovat další výskum.

Morfogenetické

procesy

Autori zaoberajúci sa genézou Ochtinskej aragonitovej
jaskyne uvádzajú, že
podzemné priestory vznikli chemickým
pôsoben ím atmosféri ckých vôd a vyplavením okrov. Väcšinou sa sústredujú
na podanie chemických reakcií. V jaskyni
sa však vyskytujú i formy nezodpovedajúce týmto procesom a hodnotenie
ich
vývoja je problematické.
Preto 53 o ich
genéze niektorí autori zmienujú menej urci-

to.

A. Droppa (1957) poukazuje na existenciu rúrovitých foriem jaskynných dutín
s evorznými hrncami, ktoré pripomínajú
typické erózne tvary podzemných vodných
tokov. Podla povrchovej morfológie však
konštatuje, že hlavným cinitelom na tvorbe
jaskyne bola korózia atmosférických vôd
presakujúcich
tektonickými
puklinami.
Splavovaním
produktov
chemického
zvetrávania ankeritov nastala ich sedimentácia v dolných castiach podzemných
dutín a upchatie odtokových miest. Vznik
rúrovitých a evorzných foriem vysvetluje
pôsobením
hydrostatického
tlaku a
agresívneho korózneho pôsobenia vôd,
ktoré úplne zapJavili vo!né dutiny.
v
L. Rajman, S. Roda, S. Roda ml. aj. Scuka (1990) okrem oxidácie (Iimonitizácie)
siderit - ankeritového zrudnenia vo vlastnom karbonátovom
telese zdôraznujú

vplyv zrudnovacích
procesov na morfogenézu krasového fenoménu.
Rudná
mi neral izácia okol itých hornín (hlavne
pyrit) v minulosti pravdepodobne podstatne ovplyvnila chemizmus presakujúcich
atmosférických
vôd a oproti klasickým
krasovým
vodám neúmerne
zvyšovala
ich koróznu ag[esivitu.
L. Gaál a P.Zeniš (1986) takisto uvádzajú, že presakujúce atmosférické vody spôsobili oxidáciu železa viazaného v štruktúre ankeritu, cím vznikli rezistentné hydroxidy železa (okre). Väcšie priestory sa
utvárali pravdepodobne eróznym odnosom
okrov a reliktov ankeritov do spodnejších
castí. V hrubých crtách je morfológia jaskynných priestorov daná tvarom pôvodného metasomatického ankeritového telesa vo vápencoch. Súcasné tvary sú výsledkom následného dotvárania vápencových
stien jaskyne, ciastocne i pod hladinou
podzemnej vody vo freatickej zóne.
Podobne L. Gaál (1996) z hladiska genetických cinitelov uvádza koróziu vápenca a oxidacný rozpad ankeritových polôh.
Chemická korózia sa nápadne prejavuje
v cistých vápencových polohách rôznymi
dutinami a vyhfbeninami. Naviac zdôraznuje agresivitu atmosférických vôd v jaskyni, kt~)lé presakujú cez permské zlepence
a pozdlž puklín aj cez fylity.
Na základe doterajších názo~ov je vysvetlenie vzniku koróznych vyhlbenín na
stenách a strope i oválnych chodieb dost
diskutabi Iné. j. Choppy (1994) spomína
Ochtinskú aragonitovú jaskynu v kontexte
práce j. Nicoda (1974) pri charakterizovaní hydrotermálneho krasu, co rozširuje
polemiku o jej genéze.
Podmienky vývoja, geologicko-hydrogeologické, morfologické, mineralogickosedimentologické a geochemické znaky
i nepriame príznaky hydrotermálneho krasu sumarizuje Y. Dublyansky (1980). Typické hydrotermálne jaskyne sa morfológiou nápadne líšia od jaskýn vytvorených
chladnými vodami. Zvycajne pozostávajú
z oddelených dutín alebo ich skupín, casto bez viditelných vchodov na povrchu. Na
stenách a klenbe sú pocetné polkruhové
korózne výklenky inevelké sférické kupoly.
Dominújú freatické makro-, mezo- i mikromorfologické tvary neodrážajúce gravitacné hydrodynamické prúdenie vôd.
Tieto podla j. Rudnického (1980) vznikajú konvekcným prúdením vôd po obvode
dutín v dôsledku rôznych teplôt medzi
horúcou vodou a okolitou horninou.
V. prípade Ochti nského kryptokrasu
metasomatickú premenu
kryštal ického
vápenca na ankerit spôsobili horecn?toželezité termálne roztoky pri výstupe z hlbky
do vyšších polôh (M. Mišík, 1953). Kedže
metasomatické procesy sa udiali až po
vytvorení tektonických porúch (A. Droppa,
1957), pravdepodobne bolo nimi usmernované prúdenie termálnych roztokov.
Po obvode podzemných priestorov je

mnoho nepravide!ných,
hladko modélovaných, ostrohranato ohranicených vyhfbenín. Výklenky a kupoly do urcitej miery pripomínajú tvary vytvorené konvenkciou vody. Na viacerých miestach sú ich
spodné casti akoby "utaté" plochými stropmi, pravdepodobne
mladšieho vývojového štádia U. Glazek, poznatky z prehliadky jaskyne v septembri 1996}. Miestami
plochým stropom
zodpovedajú
menej
výrazné bocné stropné kory tá (Sien mliecnej cesty, Mramorová sien), indikujúce
bývalé prúdenie vody.
Ploché stropy sa vyskytujú bez ohladu
na geologickú štruktúru, respektíve úložné
pomery karbonátových hornín. D. C. Ford
aP. W. WiII ialT}s(1992) ich uvádzajú spolu
s Jaskynou na Spicáku na severnej Morave
ako vzácny jav tzv. korózneho zošikmenia
(nem. Laugdecke, angl. corrosion bevels)
vo vápencových jaskyniach v zmysle S.
Kempeho, A. Brandta, M. Seegeraa F.VIadiho (1975). Ide o lineárny kónus (angl. linear taper) vytvorený vo velmi pokojnej vode
pod vodnou
hladinou.
Na viacerých miestach jaskyne zretelne
vidiet, že podzemné priestory boli vyplnené okrami, neskôr odplavenými. Dnové
casti v súcasnosti ciastocne vyplnených
chodieb majú oválne tvary. Vytvorili sa pred
sedimentáciou okrov, resp. pred ich vznikom oxidáciou ankeritu.
Priestory oválnych tvarov sú staršie. Mohli ich iniciálne
tvary vzniknút hyJrotermálnymi procesmi
v období metasomatickej premeny vápencov, prípadne v jej ustupujúcom štádiu?
L. Gaál (1996) podoiýka, že hydrotermálne procesy vO v:'chnej kriede sa
odohrávali
v podstatne hlbšej po?ícii
vápencov, ako sú známe v súcasnosti. Dalej
uvádza, že neskoršie výzdvihy Slovenského
rudohoria v terciéri a kvartéri spôsobili zintenzívnenie
krasovej
korózie,
ktorá
pretrvávala tak dlho, že muséla úplne zotriet
stopy pôvodnej
hydrotermálnej cinnosti
a na mladšie výstupy termálnych vôd nie
sú v tejto oblasti geologické a hydrogeologické predpoklady.
V jaskyni nie je doteraz známy výskyt
minerálov
hydrotermálneho
pôvodu.
Vznik jej aragonitovej výplne za hydrotermál~ych podmienok sa nepripúšJa (V. Cíle_k
- V. Smejkal, J 986; L. Rajman - S. Roda - S.
Roda ml. - j. Scuka, 1990).
Vznik plochých stropov, resp. tzv. koróznych zošikmení nastal vo freatických
podmienkach
osobitného
zvodnenia
uvedených šošoviek krasových hornín.
L. Gaál (1996) pripLÍŠta, že v case väcších
zrážok sa mohla cast vápencových šošoviek následkom nepriepustných
fylitov
v podloží naplnit vodou, pricom uvádza
hfbku priesaku max. 200 m.
Priestory pozdfž vertikálnych puklín,
v úseku medzi Vstupnou a Mramorovou
sienou miestami p,esahu;úcich výšku 30
m s výskytom valcovitých škráp (P. Mitter,
1981 l, vznikli njsledkom priesaku atmo-
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Y)'razné kupolovité vyhfbeniny na strope Hviezdnej siene.
Foto: P. Bella

sférických vôd. jaskyna ako celok pozostáva z dvoch geneticky rozdielnych typov podzemných
priestorov,
co sa
pomerne výrazne odráža v ich morfológii.

Vek jaskynných priestorov
Na základe nezvetraných koróznych
foriem A. Droppa
(1957) predpokladá
pomerne mladý vek jaskynných priestorov
a radí ho do zaciatku ho\océnu. Tento úsudok vyvracajú výsledky rádioizotopového
datovania vzoriek aragonitovej
výplne,
ktoré zabezpecilO. C. Ford na McMaster
univerzite v Hamiltone v Kanade roku
1990. Z vybraných vzoriek bol najstaršie
stanovený yek 138 100 ± 6 800 ro~ov (L.
Rajman - S. Roda - S. Roda ml. - j. Scuka,
1990). Podl'a O. Kubíniho
(1959) sa
podzemné dutiny vytvorili najskôr v caso-

Stropná vyhfbenina s aragonitovou výplnou pozdfž tektonickej pukliny pri Sieni
mliecnej cesty.
Foto: P. Bella

vom období glaciálnych dôb. Podstatne
starší vek by vyplýval z predpokladu, že
prvotné jaskynné priestory vznikli hydrotermálnYf'Oi procesmi, co však nie je preukázané. Casové obdobie ich pôsobenia
možno dat do súvisu najmä s metasomatickou premenou kryštalických vápencov.
Vek hydrotermálnych jaskýn spravidla korešponduje
s obdobím
tektonickomagmatickej
aktivizácie
príslušných
území (Y. Oublyansky, 1980). Vznik hydrotermálneho
zrudnenia
a metasomatózy Ochtinského kryptokrasu je viazaný na tektonickú etapu gemeridných
granitov (O. Andrusov, 1958), ktorého vek
urcil j. Kantor metódou A/K40približne na
96 milLónov rokova zodpovedá.vrchnej
kriede (S. Homza - L. Rajman - S. Roda,
1970). Prípadné mladšie obdobie hydrotermálnej cinnosti nie je v tejto oblasti
doložené.

Zvetrávanie ankeritov a postupné vyplavovanie okrov nastalo v tretohorách
a}tvrtohorách a prebieha ~j v súcasnosti
(S. Homza -. L. Rajm,?n - S. Roda, .1970;
L. Rajm~n - S. Roda - S. Roda ml. - J. Scuka,
1990). Casové obdobie freatického zvodnenia podzemných
priestorov
nie je
urcené.

Záver
Ciel'om príspevku je poukázat na potrebu venovat väcšiu pozornost výskumu
genézy podzemných priestorov Ochtinskej
aragonitovej jaskyne, ktorá spolu s ostatnými
jaskynami v štôlni Kapusta (l. Gaál, 1996)
predstavuje svojrázny genetický typ jaskýn
na Slovensku. Poznaním zákonitostí ich
vzniku sa dotvorí celkový obraz o genetickej rôznorodosti jaskýn na našom území.
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SPRISTUPNENYCH

JASKYN

BEZPECNOSTNEHO

PREDPISU

PRE JASKYNE

Juraj Sýkora
Vznikom Správy slovenských jaskýn
v Liptovskom Mikuláši roku 1970 sa zacalo obdobie postupnej profesionalizácie
cinností spojených s jej hlavným poslaním, ktoré spocívalo v starostlivosti o
prevádzku, údržbu a o sprístupnovanie
nových jaskynných priestorov. Odborný
dozor nad bezpecnostou
práce a prevádzky v sprístupnených jaskyniach, ale
aj v jaskyniach urcených na sprístupnenie prevzal zákonom Slovenskej národnej rady c. 42/1972 Zb. o rozšírení dozoru štátnej banskej správy Slovenský banský úrad.
Snahy o kvalifikovaný prístup pri optimalizácii zásahov do prírodného prostredia jaskýn, vytváraní bezpecných podmienok pre pohyb návštevnrka v sprístupnených jaskyniach, potreba dokumentácie
jaskynného prostredia a pod. viedli k požiadavke získania exaktného mapového podkladu. Z hradiska vykonávania systematickej
speleologickej meracskej cinnosti sa preto
stalo rozhodujúce prijatie Bezpecnostného
predpisu pre jaskyne Slovenského
banského úradu z 1. júla 1975 c. 3000/75.
Tento predpis urcil presné zásady meracskej cinnosti v jaskyniach. Odvtedy dostala

Prehl'ad meracskej
v zmysle platného

.

meracská cinnost v jaskynnom prostredí
legislatívny rámec, co znamenalo vytvorenie nevyhnutných
personálnych,
odborných a materiálnych podmienok.
Prijatím dalšieho inžiniersko-technického pracovnrka roku 1975 sa problematikou merania sprístupnených jaskýn zacali zaoberat dvaja banskí inžinieri. Jeden
z nich v roku 1977 získal oprávnenie na
odborné riadenie meracskej cinnosti funkciu hlavného meraca, druhý bol technikom - geodetom. Na základe meracských
skúseností z predchádzajúceho obdobia
sa dalšími prácami zacala dotvárat technológia merania vhodná pre špecifické jaskynné prostredie, vychádzajúca z podmienok stanovených kritériami presnosti
merania v podzemí. Meracský inventár sa
rozšíril o potrebné prístroje a niektoré meracské pomôcky, ktorých cast sa musela
prispôsobit na použitie v extrémnych podmienkach.
Bezpecnostný
predpis pre jaskyne
v casti Meracská dokumentácia
jaskýn
okrem technických požiadaviek (metódy
merania a presnost) stanovil aj druh povinne zabezpecovanej meracskej dokumentácie, t. j. základnej mapy jaskyne,

mapy povrchovej situácie, profilov a rezov i úcelových máp. Postupnost prác zakotvenú v harmonograme
meracskej
dokumentácie schválil Slovenský banský
úrad v roku 1981.
So vznikom Ústredia štátnej ochrany
prírody v Liptovskom Mikuláši od 1. júla
1981 sa vytvorilo samostatné meracské
oddelenie na vysunutom pracovisku v Košiciach. Táto skutocnost umožnila plnšie
sa sústredit na úlohy vyplývajúce z bezpecnostného
predpisu a dôslednejšie
naplnovat schválený harmonogram meracskej dokumentácie jaskýn.
Meracské oddelenie pri Ústredí štátnej
ochrany prírody v Košiciach tvorili jeden
inžiniersko-technický pracovn rk (roku 1983
získal oprávnenie hlavného meraca) a dvaja technickípracovníci. Pomerne vysoká fluktuácia (v priebehu 8 rokov sa vystriedalo 8
pracovnrkov) a ich profesná rôznorodost si
vyžiadali znacné úsilie z hradiska udržania
odbornej úrovne a dodržania prijatého casového postupu. Preto sa oddelenie neskôr
posilnilo o dalšieho kvalifikovaného banského meraca. Delimitáciou casti prístrojového vybavenia z Ústredia štátnej ochrany prírody sa vytvorili aj materiálne predpoklady.

dokumentácie
sprístupnených jaskýn vyhotovenej
bezpecnostného
predpisu pre jaskyne
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situácie
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Legenda: PR - pozdfžny profil a priecne rezy. ÚM/
MRE a RSS - mapa rozvodov energie a rozmiestnenia stálych svietidiel, ' - vstupný areál, 1 - vstupný
areál a prístupový chodnIk, J - vstupný areál a terén
nad jaskynou, 4 - iné.
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Reorganizáciou
Ústredia štátnej
ochrany prírody a opätovným vznikom
Správy slovenských jaskýn v roku 1990
sa systematické práce na vyhotovovaní
speleomeracskej dokumentácie v zmysle
Bezpecnostného predpisu pre jaskyne c.
3000/75 preruši li. Meracská císel ná a
grafická dokumentácia vrátane casti meracského inventára a stala súcastou zbierok Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Dôležitým z hradiska dalšieho vedenia
meracskej dokumentácie jaskýn sa stalo
vydanie Výnosu c.l Ministerstva
hos-

podárstva SR z 20. júla 1993 o banskomeracskej dokumentácii pri banskej cinnosti
a niektorých
cinnostiach
vykonávaných
banským spôsobom.
Tento výnos zlúcil
dovtedy platné meracské predpisy z rôznych oblastí banskej cinnosti a zjednotil
spôsob a kritériá vyhotovovania,
vedenia,
doplnovania a uchovávania
banskomeracskej dokumentácie. Z rozsahu jeho platnosti jednoznacne vyplýva, že sa vztahuje
i na práce pri "sprístupnovaní jaskýn a
práce na ich udržiavaní v bezpecnom
stave" a jeho aplikácia v praxi bude súvisiet
s nevyhnutným
pokracovaním
merac-

skej cinnosti v sprístupnených jaskyniach.
Z prehradu stavu meracskej dokumentácie sprístupnených jaskýn, ktoré vyhovujú kritériám platných noriem meracskej cinnosti v jaskyni (tabulka), vyplýva, že v dalšom období sa treba zamerat
hlavne na vyhotovenie novej základnej
mapy Harmaneckej jaskyne, resp. vykonat
doplnenie zmien súvisiacich s doteraz
realizovanými
zásahmi
v jaskyni.
Kompletnost meracskej dokumentácie zapezpecí vyhotovenie pozdržneho profilu
a priecnych rezov prehliadkových okruhov piatich zostávajúcich jaskýn.
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OBJAV VIANOCNEJ

na

PRIEPASTI V HARMANECKEJ JASKYNI
Martin Kurka

V dnoch 28. - 29. decembra 1996 sa
uskutocnila v Harmaneckej jaskyni prieskumná akcia Speleoklubu SSS Banská
Bystrica. Zúcastnili sa na nej M. Kurka, L.
Štubna a L. Hraško. Zamerali sa na prieskum komínov v Bludnom dóme, ktorý predstavuje najvzdialenejší
sprístupnený
priestor jaskyne. Komíny v jeho stropnej
casti doteraz neboli preskúmané, i ked
v jaskyni vykonávalo cinnost mnoho jaskyniarskych skupín a jednotlivcov.
jeden z komínov je na západnej strane
dómu v strope vo výške 7 až 10m. Samotný komín je vysoký 10m, na konci sa

neprielezne zužuje do pukliny. Druhý komín je na východnej strane dómu vo výške
10 až 12 m. Vyliezt sa tam podarilo za
pomoci 8 m dlhého hliníkového rebríka.
Vo výške 7 m nad dnom sa na stene
umiestnil kotevný bod, odkial sme sa pomocou vytiahnutého rebríka ako lezeckého
strpa dostali o dalších 7 m vyššie do komína. Vo výške 14 m sú medzi stenami komína zachytené skalné bloky. Nad nimi komín pokracuje pribi ižne 5 m vyššie, kde sú
v zúženom mieste zachytené dalšie skalné
bloky.
južne nad spodnými skalnými blok-

UZATVÁRANIE

VCHODOV

mi pokracuje malá strmo stúpajúca chodba, ktorá sa po 3 m koncí nad ústím 20 m
hlbokej studne. jej priemer je asi 3 m. Dno
tvorí vápencový štrk a drobná sutina.
Studna dostala pomenovanie "Vianocná
priepast". Na dne v stene pokracuje malá
a pomerne úzka chodba, dlhá asi 7 m.
Neprielezne sa zužuje o 5 m nižšie, ako je
dno priepasti.
Novoobjavené priestory sme orientacne
zamerali a scasti aj fotograficky zdokumentovali. Harmanecká jaskyna odhalila po
dost dlhom case jaskyniarskej necinnosti
dalšie svoje "malé tajomstvo".

DO JASKÝN

Ján Zelinka
Túžba cloveka za dobrodružstvom

a

objavitelská vášen sú jeho prirodzenými
vlastnostami. Na ich uspokojenie sú ako
stvorené cesty do podzemia. Bohužiar, casto
sa však stretávame aj s nežiaducimi aktivitami takýchto "tiežjaskyniarov", nerešpektujúcich
podmienky
ochrany jaskýn.
Najzávažnejšia je skutocnost, že ciel'om
nepovolaných návštevníkov sú obycajne
najhodnotnejšie casti jaskýn. V mnohých
prípadoch sú pritom pomerne tažko dostupné a vyžadujú si urcitú znalost podzemia
jaskýn. Za akého sprievodu sa takéto
návštevy uskutocnujú, ked ich verakrát
nezastaví ani nainštalovaný
uzáver?
Kedže tento nežiaduci
stav nadalej
pretrváva, Správa slovenských jaskýn v

posledných rokoch sporahlivo uzatvorila
viaceré vchody do .sprístupnených jaskýn.
V Demänovskom jaskynnom systéme
sme v roku 1992 uzavreli prechod medzi
Demänovskou jaskynou slobody a Pustou
jaskynou pred Spojovacou chodbou. Roku
1993 sa inštalovali protiprievanové dvere
v prerážkach do Mramorového rieciska
Demänovskej
jaskyne slobody
a do
Ružovej galérie Demänovskej jaskyne mieru pri Tesnohlídkovom
jazere, koncom
roku 1996 aj v prerážke do Demänovskej
jaskyne mieru z dolinky Vyvieranie. Spolu
s uzavretím Objavného
sifónu medzi
Demänovskou radovou jaskynou a Demänovskou jaskynou mieru v roku 1993
sa stabilizovali narušené speleoklimatické

pomery, hlavne prechladzovanie
a nežiaduce prúdenie vzduchu. Podobne sa
v Demänovskej radovej jaskyni vymenili
protiprievanové dvere medzi jánošíkovým
a Zrúteným dómom, aby sa vytvorili priaznivejšie speleoklimatické podmienky pre
tvorbu a uchovanie radovej výplne. V roku
1996 sa osadili nové dvere na terajšom
východe z Demänovskej jaskyne slobody.
V Demänovskej doline bol najviac atakovaný vchod do Pavúcej jaskyne, ústiacej
do Demänovskej jaskyne mieru. Skoro pri
každej obhliadke sa museli menit zámky.
Vdaka špeciálnemu novému uzáveru, ktorý vyhotoviia firma IMAD z Dúbravy, sa
od júna 1996 nežiaduce návštevy jaskyne
nezaznamenal i.

17

Nový uzáver Pavúcej jaskyne v Demänovskom jaskynnom systéme.

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýn

Nový uzáver v jaskyni Certova diera pri Domici.

Foto: l. Matocha

Foto: J. Zelinka

Dobrú spoluprácu s touto firmou sme
v novembri 1996 využili aj pri budovaní
uzáveru jaskyne Certova diera, ktorá je prepojená s jaskynou Domica. Naviac sa
musel i zachovat vletové otvory pre významnú kolóniu netopierov zimujúcu v jaskynnom systéme. Už roku 1993 sa upravil
uzáver medzi oboma jaskynami v Panenskej chodbe.
Za pomoci breznianskych jaskyniarov

"

sme v roku 1994 uzatvorili vchod do priepasti Peklo a prechod Starou bystrianskou
jaskynou, ktoré komunikujú s Bystrianskou
jaskynou, a roku 1995 Harmaneckú jaskynu.
Dobrovolní jaskyniari z Moldavy nad Bodvou zabezpecili v roku 1995 uzavretie jaskyne Okno a prechodu do Jasovskej jaskyne.
V roku 1995 sa takisto vymenili
vchodové
dvere do Važec kej jaskyne.
Nainštalované odoberatelné plechy majú

,,,

zabránit prechladzovaniu vstupných partií
jaskyne a mrazovému
zvetrávaniu v zimnom období.
Zamedzenie vstupu neoprávnených
osôb do sprístupnených jaskýn si doteraz
vyžiadalo vela nárocných prác s nezanedbatel'nými financnými
nákladmi. Tieto
práce, vrátane údržby a rekonštrukcie
poškodených
alebo menej funkcných
uzáverov, budú pokracovat.

A

UPRAVA ODTOKU PRIVALOVYCH VOD
V GOMBASECKEJ JASKYNI
Matúš Peško
V casopise Aragonit 1/1996 je uverejnený clánok týkajúci sa hydrologického
režimu a obcasných záplav v Gombaseckej
jaskyni, co z casu na cas spôsobuje prerušenie jej prevádzky. V závere clánku autori
odporúcajú eliminovat negatívne dôsledky záplav prívalovými vodami zlepšením
ich odtoku v sprístupnenej casti jaskyne.
Koncom roku 1996 Správa slovenských jaskýn pristúpila k riešeniu tohto
problému. Po prípravnej fáze práce zrealizovala v januári 1997 firma IMAD z Dúbravy, ktorá má skúsenosti z jaskyniarskej
praxe, v spolupráci so správcom Gombaseckej jaskyne J. Ambrúžom.
Vlastné technické práce sa sústredili na

kritické miesto odtoku obcasných vôd na
prehliadkovom okruhu pod schodmi na zaciatku Suchej chodby, ktoré bolo treba vycistit
a upravit. Vo vrchnej casti sa nachádzal jemný piesok s hlinou, nižšie vápencové balvany. Tieto postupne naberali na rozmeroch až
do takej miery, že sa museli rozbÍJat. Postupne sa otvárala nižšia cast pukliny, ktorá má
smer zhodný so smerom chodníka a je takmer kolmá. Nárocnost práce zvyšovali stiesnené podmienky v úzkom priestore (0,8 x 1,0
ml. Rozpojené kusy balvanov sa pomocou
lana vytahovali na chodník.
Týmto spôsobom sa puklina vycistila do
hfbky asi 2,5 m. Dalej pokracuje neprielezne pomedzi väcšie skalné bloky do

hfbky asi 8 m. Po jej docistení sa priestor
pod chodníkom znovu zaplnil skainým
materiálom,
ktorý sa následne spevnil
betónovou zmesou. Vybudovala sa oporná
stien ka na zamedzenie vypadávania materiálu spät do pukliny. Súcasne sa osadila
odtoková
rúra ústiaea do vycistenej
pukliny, ktorá bude slúžit na odvádzanie
prívalových vôd.
Prvé vody pretekajúce Suchou chodbou zaciatkom jari 1997 bez problémov
mizli v upravenom odtokovom
mieste.
Dúfame, že jeho kapacita bude postacujúca aj pri väcších prietokoch.
Do úvahy
však v prípade potreby pripadá úprava aj
iných odtokových miest v Suchej chodbe.
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NOVA ElEKTROINSTAlACIA
OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ JASKYNE
Martin fillo
Národná prírodná pamiatka Ochtinská
aragonitová jaskyna patrí medzi najvýznamnejšie sprístupnené jaskyne na
Slovensku. Od decembra 1995 je súcastou
svetového prírodného dedicstva. Jej prírodným hodnotám by mali zodpovedat estetické a bezpecné technické zariadenia
v podzemí.
Prvá elektroinštalácia bola z roku 1972,
od sprístupnenia jaskyne pre verejnost. Ako
svetelné zdroje sa použili atypické svietidlá dvoch typov so žiarovkami s výkonom
100 a 200 W. Svietidlá vyrobilo výrobné
družstvo v Brne bez otypovania a atestu
a v jaskyni slúžili štvrtstorocie.
Revízna správa elektrického zariadenia
v roku 1996 podmienovala prevádzku jaskyne do konca roka. Preto sa hned zabezpecilo vypracovanie
svetelno-technickej
štúdie rekonštrukcie osvetlenia, ktorú pracovníci firmy Comlux z Bratislavy (Ing. J. Novomeský a spoL) tvorili priamo v jaskyni skúšobným fixovaním rôznych svetelných
zdrojov na jednotlivé stanovištia. Svetelnotechnická štúdia slúžila ako podklad pre
vykonávací projekt. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. M. Ingeli z Bratislavy.
Elektromontážne práce vykonalo stavebné družstvo Robstav z Li ptovského
Mikuláša, ktoré už skôr robilo rekonštrukciu osvetlenia jaskyne Driny a Belian-

skej jaskyne a jeho zamestnanci mali
s takouto prácou praktické skúsenosti.
Odovzdanie staveniska a zacatie prác sa
udialo 2. 12. 1996.
Stará inštalácia
sa zdemontovala
(káblový rozvod i svetelné zdroje). V jaskyni sa nainštalovalo provizórne osvetlenie
pre potreby inštalacných prác. Od rozvádzaca Rl, umiestneného v podzemí pri
vyústení štôlne Kapusta, sa castou jaskyne
do chodníkov vyhfbili ryhy, do ktorých sa
súbežne uložili dve PVC rúrky s priemerom 100 mm. Pre lepšiu manipuláciu sa
na zlomoch ukoncili v šachtickách s rozmermi 300 x 300 x 300 mm.
Medený káblový rozvod je uložený v
PVC potrubí prevažne v chodníkovom
telese, cast vedla chodníka. V prípade potreby možno bez väcších nákladov rozvod
doplnit alebo vymenit ktorýkorvek kábel.
Ovládacie prvky - dvojtlacidlá sú z plastickej hmoty. Podstatné je, že z plastickej
hmoty je i 156 ks svietidiel talianskej výroby. Z úsporných dôvodov sa namiesto
doterajších 5 osvetlovacích okruhov urobilo 8 okruhov. V niektorých castiach jaskyne (Mramorová sien, Srdce Hrádku, Sien
mliecnej cesty, Ježovitá chodba a Hlboký
dóm) základné osvetlenie dopfnajú svetelné
efekty.
V rozvádzaci R 1 sa namiesto závi-

Návštevnost sprístupnených
Názov

jaskyne

10
874
2416
l3 759
637
2217
l3058
305
39
588
715
O
3335
7900
826
677
2326
312
857
142
228
7370
6331
O
7610
O
14
107
9259
173
404
829
421
9901
292
Február
32
8731
300
572
19
Marec
499
013
131
258
325
739
26408
3606
5590
187
8460
6065
25
6855
7946
626
532
106
22l2365
317
45666
8702
100
5463
Júl
Jún
4520
591
13
25
063
003
Apr~
Máj
O
153
8658
792
67
4504
O
816

O
4125
635
7205
O
279
80
20B6
Január
O

tových automatických poistiek použili istice. Nainštalovalo sa 3960 m medených
káblov. Inštalovaný príkon sa znížilo 1/3,
z doterajších 19,6 kW na 13,2 kW.
Osvetlenie jednotlivých úsekov podl'a
pohybu návštevníkov možno kontrolovat
na svetel nosignal izacnom panel i umiestnenom v pokladni vo vstupnom areáli.
Medzi pokladnou a jaskynou je nainštalovaný komunikacný a dorozumievací systém
na piatich stanovištiach v podzemí.
Kval ita tesnosti elektrickej inštalácie
proti vniknutiu vody do elektrického rozvodu, najmä plastových rozvodných škatúl
zaliatych parafínom, sa dôkladne preverila
pocas umývania jaskyne, ked chodníky a
šachticky boli zaliate vodou.
Elektrikári, pracovníci spomenutého
stavebného družstva, vykonali rekonštrukcné práce vrátane "zemných" prác za
necelé tri mesiace. Kolaudacné preberanie
stavby sa konalo 26. 2. 1997. Celkové
náklady vrátane dodávky materiálu predstavujú 830 500 Sk.
Následne sa v jaskyni natrelo železné
zábradlie a dvere. Na dvoch miestach sa
umiestnili nové zábrany na ochrannu aragonitovej výplne. Všetky uvedené cinnosti,
ako i demontáž starých ochranných sietí
prispeli k estetizácii podzemných priestorov tejto unikátnej jaskyne.

jaskýn v roku 1996

...•
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REKONŠTRUKCIA DOLNEJ CASTI PREHLIADKOVEJ
V DOBŠINSKEj lADOVEj JASKYNI

TRASY

Ján Pau/us
Po prácach vo vstupnej casti Dobšinskej radovej jaskyne a Malej sieni na
prelome rokov 1995 a 1996 pokracovali
koncom roku 1996 a v l. štvrtroku 1997
rekonštrukcné práce na chodn(ku v dolnej casti prehl iadkovej trasy v úseku Verká
opona - Ruff(niho koridor.
Projekt spracoval F. Olbricht z Rožnavy,
práce v jaskyni zrealizovala firma Rima
Murán s. r. o. z Rožnavy, ktorá vykonala aj
rekonštrukciu chodn(ka vo vstupnej casti
jaskyne. Projekt riešil kompletnú výmenu
opotrebovaného chodn(ka, ktorý svojfm
stavom ohrozoval bezpecnost pohybu
návštevn(kov v tejto exponovanej casti jaskyne.
S obnovou chodn(ka sa zacalo v protismere terajšej prehl iadkovej trasy od Kaplnky smerom pod Verkú oponu. Pri prekládke chodni'ka sa musela v jeho horizontálnom úseku urobit pribierka pocvy v držke
28 m, aby sa dosiahla priechodná výška
1,80 m. Dalej sa musela odstránit cast kamenných blokov, na ktoré bol tlacený starý
prehliadkový chodn(k dolnou okrajovou
stenou radovca. Na tomto mieste došlo k
napnutiu elektrického rozvodu a porušeniu zábradlia chodn(ka, co znižovalo jeho
bezpecnost.
Pri demontáži drevenej terasy pod
Vel'kou oponou sa zistilo, že konštrukcné

Demontáž starého chodnlka pod Ve/kou oponou.

ocerové nosn(ky a piliere sú zdeformované
tlakom radovca. Preto bolo treba vypracovat
nový projekt na túto plošinu a súcasne
premiestnit cast chodnrka do takej polohy,
aby sa co najviac vyhli priamemu tlaku
radovca. Vyhliadková plošina sa posunula

Lubica Nudzíková
August

730
567
891
958
366
11
30
60
84
38
26
250
220
000
450
957706
182
478
798
57
8582
3818
827
682
O
26402
228
016
138
104
l3691
648
88
November
12154
450
December
15580
Október
315
873
101
569
2876
15
077
692
666
23
27
16586
1928
509
800
127
O
318
O
45
651
404
O192
OO
929
32
12
676
77529
September
Spolu

Foto: J. Hlavác

s celou konštrukcnou

castou asi 1,5 m od

radovcovej steny. Je postavená na ocerovej
konštrukcii tak, aby aj v budúcnosti pri tlakoch a pohyboch radu nebola vystavená
jeho priamemu úcinku.
Tieto práce si vyžiadali viac casu, ako
sa predpokladalo, i zvýšenie financných
nákladov. Napriek týmto tažkostiam, ktoré
sa "ukázali" až pocas rekonštrukcných prác,
sa úprava dolnej casti prehliadkovej trasy
dokoncila 30.4. 1997.
Celkove sa zrekonštruovalo
148 m
chodnrka v náklade 1,9 mil. Sk. Schody novovybudovaného
chodn(ka sú pokryté
protišmykovou gumou a olištované nerezovým materiálom. Drevené konštrukcie
boli natreté neškodným náterom proti vlhkosti a piesni. pozdrž novovybudovanej
prehliadkovej
trasy je inštalovaná nová
elektrická rozvod ná siet a svietidlá, ktoré
zodpovedajú podmienkam tejto jaskyne.
Inštalovaný prrkon na zrekonštruovanom
úseku sa zn(žil o 1/3.
Kvalita vykonaných prác je dobrá a
uloženie
casti chodn(ka pod Vel'kou
oponou do novej, nižšej polohy poskytuje
návštevn(kom
nevšedný pohrad na
mohutnost radovcovej steny.
Postupná rekonštrukcia prehliadkovej
trasy v Dobšinskej radovej jaskyni je nevyhnutná. V tejto cinnosti budeme pokracovat
aj v nasledujúcich rokoch tak, aby sa uskutocnila výmena chodn(ka na celej prehliadkovej trase. Cierom Správy slovenských
jaskýn je vykonat komplexnú rekonštrukciu
podzemia, ako aj vstupného areálu a
prirahlých pr(stupových ciest k jaskyni.
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NÁUCNÝ

CHODNíK

K BELIANSKEj JASKYNI

František Bernadovic
Dna

17. 4. 1997

bol

slávnostne

otvorený náucný chodník k Belianskej jaskyni, ktorý zriadila Správa slovenských jaskýn v spolupráci s odbornými pracovníkmi Štátnych lesov Tatranského národného
parku.
Po úvodných príhovoroch a krátkom
kultúrnom programe, vystúpení goralskej
folklórnej skupiny zo Ždiaru, nasledovala
spolocná prehliadka náucného chodníka.
Súcastou programu slávnostného otvorenia náucného chodníka bola i prehl iadka
Belianskej jaskyne.
Chodník s držkou 890 m a prevýšením
122 m vznikol nainštalovaním šiestich informacno-náucných panelov na prístupovom chodníku k Belianskej jaskyni, ktorú
si rocne prezrie okolo 90 000 návštevníkov. Mnohí z nich iste neprejdú popri
náucných paneloch bez povšimnutia a
uvítajú možnost spojit príjemnú prechádzku tunajšou prírodou s jej "dôvernejším"
spoznaním. Náucný chodník prezentuje
prírodné danosti a osobitosti
tohto
chráneného územia v Národnej prírodnej
rezervácii Belianske Tatry na územfTatranského národného parku.
Náucné panely pozostávajú z textovej
a grafickej
casti. Texty sú uvedené
v slovenskom a nemeckom jazyku. Výtvarne ich spracoval a technicky vyhotovil P.
Lakatoš z Banskej Bystrice. Drevené konštrukcie panelov vyrobili a osadili pracovníci Polnohospodárskeho družstva "Podtatran" v Gerlachove.
Úvodný panel (prvá zastávka) je na
zaciatku výstupového chodníka na okraji parkoviska pod jaskynou v Tatranskej
Kotline. Obsahuje základné informácie o
náucnom chodníku, vrátane situacného
nácrtu jeho okolia. Súcasne sa zdôraznuje
potreba ochrany tatranskej prírody. Autorm i textu sú F. Bernadovi c a Ing. A. Lucinkiewicz.
Druhý panel na dalšej zastávke je venovaný geologickým a geomorfologickým
pomerom daného územia, ktoré leží na
východnom
okraji Belianskych
Tatier.
Pozornost sa upriamuje i na genézu Be-

VSTUPNÝ

lianskej jaskyne, vytvorenej v gutensteinských vápencoch krížnanského príkrovu
koróznou a eróznou cinnostou vôd v starších štvrtohorách. Graficky je vyobrazený
rez Kobylím vrchom s Belianskou jaskynou.
Autorom textu a grafickej predlohy je
RNDr. S. Pavlarcík.
Panel na tretej zastávke podáva problematiku lesných spolocenstiev a pôd. Porasty na prilahlých východných svahoch
Belianskych
Tatier tvoria
prevažne
spolocenstvá smrecín s bukom (FagetoPicetum) a jedlín s bukom (Fageto-AbieNa vápencových
bralách
sa
tum).
nachádzajú
dealpínske spolocenstvá
borovíc, miestami so smrekom (Pineto-Picevo vyšších polohách potum dea/pinum),
rasty borovíc ojedinele so smrekovcom
(Pineto-Laricetum).
Graficky sú vyobrazené
vápencové bralá so siluetami smreka,
borovice a smrekovca, z každej dreviny
i konárik so šiškou. Autorom textu a grafických predlôh je Ing. P. Fleischer.
Štvrtý panel sa zaoberá rastlinstvom.
Informuje o bohatom bylinnom pod raste
okol itých lesov. Okrem karpatských endemitov horcicnfka karpatského a bodliaka sivastého sú tu z pestrej flóry skalných
stien zastúpené atraktfvne druhy, ako astra
alpfnska, prvosienka holá, plesnivec alpfnsky, klincek vcasný, zerva hlavatá a iné.
Najvzácnejšf je endemit Belianskych Tatier
prvosienka dlholistá plocholistá. Graficky
je vyobrazená ralia zlatohlavá, plesnivec
alpfnsky, prvosienka holá, astra aplfnska,
horcicník karpatský a prvosienka dlholistá
plocholistá. Autorom textu a grafických
predlôh je RNDr. Z. Kyselová.
Panel na piatej zastávke je venovaný
živocfšstvu.
Belianske Tatry už ležia
v dosahu východokarpatských prvkov fauny. Najcastejšie pozorovatelnou skupinou
živocfchov sú tu vtáky. Poukazuje sa aj
na negatfvny
vplyv urbanizácie
na
chránenú faunu, najmä na mäsožravé
cicavce. Graficky je vyobrazený medved
hnedý, orol skalný a sýkorka uhliarka.
Autorom textu a grafických predlôh je
RNDr. M. Janiga, CSc.

Panel náutného

chodnfka k Belianskej jaskyni.
Foto: A. Lucinkiewicz

Posledný panel je umiestnený v blfzkosti
vchodu do Belianskej jaskyne a prezentuje
jej faunu. Trvale tu žije len drobný, asi 1 mm
verký starobylý kôrovec - hlbinovka slepá
(Bathyne/a natans). Prechodne sa vyskytujú
motýle, stonožkya
iné druhy hmyzu.
V zimnom období sa v jaskyni ukrývajú viaceré druhy netopierov (netopier obycajný v
pocte 80 až 200 ks, zriedkavejšie netopier
fúzatý, netopier severskýa L). Graficky je vyobrazená piadivka Triphosa dubiata, hlbinovka slepá, netopier obycajný, netopier fúzatý a
netopier severský.
Na základe prvých ohlasov možno
konštatovat, že Správe slovenských jaskýn s
menovanými spolupracovníkmi sa podarilo
vhodne prispiet k environmentálnej výchove verejnosti v turisticky atraktívnom prostredI'.
Po náucnom chodníKU k Harmaneckej jaskyni ide o druhý náucný chodník na prfstupovej
trase k sprístupnenej jaskyni.

AREÁL BELIANSKEJ JASKYNE ÚTULNEjší
Vladimír Janícek

Myši ienkou výstavby
vstupného
areálu Belianskej jaskyne sa Správa slovenských jaskýn zaoberala už od roku
1972. Vtedy Interprojekt z Košíc vypracoval projektovú úlohu na dostavbu a
rekonštrukciu
areálu, vrátane vybudovania osobnej lanovky, s rozpoctovým
nákladom 11,581 mil. Kcs. Na dalšom

stupni projektu sa nepokracovalo. V roku
1980 vypracoval Projektový ústav kultúry
z Bratislavy projektovú úlohu na vstupný
areál s rozpoctovým nákladom 5,249 mil.
Kcs. Další stupen sa takisto nespracoval.
V roku 1984 vypracoval Stavoprojekt zo
Žiliny dalšiu projektovú úlohu, rozdelenú
na dve etapy: l. etapa - inžinierske siete,

II. etapa - vlastný vstupný areál. DalšI' stupen projektovej
dokumentácie
sa opät
nerealizoval.
Nakoniec
v roku 1992
vypracoval
Robstav z Liptovského
Mikuláša projekt na rekonštrukciu vstupného objektu v náklade 750 tis. Kcs, ktorá
sa však tiež neuskutocnila.
Belianska

jaskyna

patrI' medzi

naj-
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navštevovanejšie
sprístupnené jaskyne na
Slovensku.
Preto bolo nevyhnutné
vybudovat
aspon krytý prístrešok na
ochranu návštevníkov
v nepriaznivom
pocasí, co sazrealizovalo v II. polroku 1996.
V podstate sa "strešne" prepojil existujúci
objekt pokladne s vchodom do jaskyne,
vrátane prístupových schodov na plochu
pred jaskynu.
Projektovú dokumentáciu vypracoval
ateliér BDM z Liptovského Mikuláša (Ing.
arch.
P. Durica).
Práce vykonalo
Pol'nohospodárske družstvo "Podtatran"
z Gerlachova od 25. 9. do 12. 12. 1996.
Financné náklady predstavujú 354 tis. Sk.
Plocha prestrešenia je 54 m2•
Najväcšou prekážkou pri vybavovaní
stavebného povolenia boli nevysporiadané
vlastnícke vztahy. Objekt správy jaskyne
je vlastníctvom Správy slovenských jaskýn,
ale pozemky sú vlastníctvom mesta Spišská Belá. Po rokovaniach s primátorom
mesta Spišská Belá sa nakoniec prijala
obojstranne prijaterná dohoda - mesto
dáva pozemok pod prístrešok do dlhodobého prenájmu bez úplaty, naopak Správa slovenských jaskýn povolí vstup do
jaskyne pre obcanov mesta za symbol ické
vstupné 1,- Sk.

Upravený vstupný areál Belianskej jaskyne.

Vlastný prístrešok pozostáva z tesársky
viazaných drevených prvkov, kotvených do
základových
pätiek. Všetky pohradové
drevené prvky sú hobrované, krytinu tvorí

STÁLA VÝSTAVA VO VSTUPNOM

Foto A. Lucinkiewicz

banský šinder na debnení. Vedra vstupu do
jaskyne sa podra priestorových možností
naviac umiestnil drevený prírucný sklad
pre potreby jej prevádzky.

AREÁLI jASOVSKEj JASKYNE

Pavel Bella
jasovská jaskyna je od decembra 1995
zaradená v rámci bilaterálneho slovenskomadarského projektu Jaskyne Slovenského a
Aggtelekského
krasu do svetového prírodného dedicstva. Kedže ide o významnú jaskynu s bohatou históriou, už pri projektovaní
stavby
nového
vstupného
areálu sa
uvažovalo o inštalácii stálej výstavy. Po jeho
odovzdaní do užívania 19.9.1996 pristúpila Správa slovenských jaskýn v spolupráci so
Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva k prípravným prácam. Táto cinnost
je v súlade so Stratégiou výchovy k ochrane
prírody v chránených
územiach
spracovanou Ministerstvom životného prostredia
SR, ktorá zdôraznuje potrebu využitia vstupných areálov sprístupnených jaskýn i na výchovné a prezentacné úcely voci verejnosti.
Výstava je prístupná od 27. 5. 1997.
Prezentuje prírodné pomery, ochranu,
osídlenie a históriu jasovskej jaskyne i jej
zaradenie do svetového dedicstva. Pozostáva z troch castí.
V interiéri vstupnej haly je pri vchode
do jaskyne umelecký skalný monument
s pamätnou taburou svetového dedicstva.
Okrem zvýraznenia celosvetového
významu jaskýn Slovenského a Aggtelekského
krasu sa v prvej casti výstavy návštevníci
oboznámia s geologickými pomermi jasovskej jaskyne a jej okolia, vznikom a morfológiou jaskynných priestorov jasovskej ska-

ly, formami tamojšej sintrovej výplne, speleoklimatickými a hydrologickými pomermi jaskyne, paleontologickými nálezmi i súcasnou
jaskynnou faunou.
Druhá cast výstavy sa venuje ochrane
prírodnej
jaskyne v rámci Národnej
rezervácie jasovské dubiny na území
Chránenej krajinnej oblasti Biosférickej

rezervácie Slovenský kras. Poukazuje sa i
na vykonávanie
ozdravovacích
speleoklimatických pobytov v jaskyni. Ako náucné lokality sa informatívne prezentujú aj
ostatné sprístupnené
jaskyne na Slovensku.
Archeologické
nálezy, prvé zmienky
o jaskyni, nápisy na jej stenách od 15. sto-

:ll.

Cast výstavy vo vstupnom areáli lasovskej jaskyne.

Foto: F. Bernadovic
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rocia ako písomné pamiatky, prvé sprístupnenie jaskyne v roku 1846, sprístupnenie v
roku 1924 a cinnost Sekcie pre výskum východoslovenského krasu, prevádzka jaskyne Klubom ceskoslovenských turistov i
záujem o jaskynu v povojnovom
období

HUDOBNÉ

tvoria obsahovú nápln tretej casti výstavy.
Odborný scenár prvej a druhej casti
spracovala Správa slovenských jaskýn.
Odborný scenár tretej casti, výtvarné riešenie a aranžérske práce celej výstavy vykonali
pracovníci Slovenského múzea ochrany

prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Správou slovenských jaskýn. Výstava pútavou formou dopína prehliadku jaskyne, cím návštevníci získajú ucelenejší prehlad o jej prírodných i spolocenských hodnotách.

KONCERTY V BELIANSKEJ JASKYNI
Jozef Bachleda - Stanislav Pavlarcík

Objavenie Belianskej jaskyne (22. 7.
1881) a jej sprístupnenie pre verejnost (6.
7. 1882) je späté s obcanmi Spišskej Belej.
Ich tradíciou sa stali pravidelné návštevy
jaskyne pri príležitosti sviatku Petra a Pavla.
Z týchto návštev sa neskôr zrodila myšlienka usporadúvania hudobných koncertov.
Organizovali ich clenovia Slovenskej
speleologickej spolocnosti z oblastnej - jaskyniarskej
skupiny
Spišská Belá
v spolupráci so Správou slovenských jaskýn a jej pracovníkmi z Belianskej jaskyne.
Ich doterajší zdarný priebeh svedcí o dobrej spolupráci dobrovolných i profesionálnych jaskyniarov. Akusticky najvhodnejšie miesto na konanie koncertov je Hudobná sien.
Charakter koncertov vždy závisel od financných a technických možností jaskyniarskej skupiny, ktorá bola agitátorom týchto podujatí. Spociatku to boli koncerty dychovej hudby, ba použil sa i elektronický
organ. Nakoniec sa prikrocilo k podaniu reprodukovanej hudby pomocou dostupnej
techniky
prehrávacej
a ozvucovacej
(gramofón, magnetofón, reproduktory).
Podujatia mali väcšinou slávnostný ráz a
organizovali sa pri príležitosti významných jaskyniarskych a spolocensko-politických výrocí.
Okrem skladieb dychovej hudby v podaní žiakov a ucitelov tudovej školy umenia zo Spišskej Belej repertoár neskôr tvoril
výber vážnej hudby (L. van Beethoven,
A. Vivaldi, W. A. Mozart, j. S. Bach, B. Smetana, A. Dvoi'ák a i.). V poslednom case sa
ujala aj modernejšia hudba U. M. jarre, Enya,
M. Oldfield, Vangelis).
Doteraz sa v jaskyni uskutocnili tieto
koncerty:
1971 - l. jaskynný koncert dychovej
hudby tudovej školy umenia zo Spišskej
Belej pri príležitosti 90. výrocia objavenia jaskyne, súcasne sa v Belianskych
Tatrách kO,nal jaskyniarsky týžden.
9. 7. 1972 - II. jaskynný koncert dychovej hudby ludovej školy umenia zo
Spišskej Belej, neohranicený výrocím.
8. 7. 1973 - III. jaskynný koncert dychovej hudby ludovej školy umenia zo
Spišskej Belej, spojený so športovospolocenským podujatím v Tatranskej Kotline.
7. 7. 1974

- IV. jaskynný koncert dy-

chovej hudby tudovej
školy umenia zo Spišskej Belej,
spojený
s podobnými
športovými a kultúrnymi podujatiami.
15.8.1981
- organový
koncert
pri
príležitosti 100. výrocia
objavenia
Belianskej
jaskyne, druhého jaskyniarskeho
týždna
v Belianskych Tatrách
a 37. výrocia Slovenského národného povstania, na elektrickom
organe hral j. jirásek
ml.

....

1. 8. 1982 - gramokoncert
pri príležitosti 100. výrocia
sprístupnenia
Belianskej jaskyne, spolupráca oblastnej skupiny
SSS Košice-jasov.
30.
7. 1983
gramokoncert,
neohranicený výrocím.
12. 8. 1984 - kon-

Goralská folklórna skupina zo tdiaru v Hudobnej sieni v Belianskej jaskyni.

cert reprodukovanej
hudby, neohranicený
výrocím.
10. 8. 1985 - koncert reprodukovanej
hudby pri príležitosti 30. výrocia jaskyniarstva v Spišskej Belej.
9. 8. 1986 - koncert reprodukovanej
hudby pri prrležitosti 105. výrocia objavenia Belianskej jaskyne a 65. výrocia
založenia Komunistickej strany Ceskoslovenska.
2. 8. 1987 - koncert reprodukovanej
hudby pri príležitosti 20. výrocia obnovenia jaskyniarskej cinnosti v Spišskej Belej.
7. 8. 1988 - koncert reprodukovanej
hudby pri príležitosti
10. valného
zhromaždenia Slovenskej speleologickej
spolocnosti.
13. 8. 1989 - koncert reprodukovanej
hudby pri príležitosti 20. výrocia založenia
oblastnej skupiny Spišská Belá, 40. výrocia
založenia
Slovenskej
speleologickej
spolocnosti a 45. výrocia Slovenského
národného povstania.
5. 8. 1990 - koncert reprodukovanej
hudby, neohranicený výrocím.

Foto: A. Lucinkiewicz

25. 8. 1991 - koncert reprodukovanej
hudby pri príležitosti 110. výrocia objavenia Belianskej jaskyne.
V roku 1992 sa podujatie napriek snahe jaskyniarskej skupiny SpišskáBelá nerealizovalo pre zamietnutie žiadosti Slovenskou komisiou pre životné prostredie.
S. 8. 1995 - koncert reprodukovanej
hudby pri príležitosti tretieho jaskyniarskeho týždna v Belianskyh Tatrách a 40. výrocia jaskyniarstva
v Spišskej Belej,
v Hudobnej sieni zahrala aj goralská
"muzika" zo Ždiaru.
Z prehladu vidiet, že od roku 1971 sa
v jaskyni uskutocnilo celkove 16 koncertov. Atraktívne spestrili prehliadku Belianskej jaskyne pre návštevníkov i úcastníkov
rôznych podujatí, ktoré sa v súvislosti
s jaskyniarstvom uskutocnovali
v tomto
regióne. Tóny šíriace sa v podzemí
nezabudzanecha Ii v návštevn íkoch
nutelný zážitok. Veríme, že v tejto dobre
zapísanej tradícii sa bude v najbližšej
budúcnosti pokracovat.
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DOMICA A OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ
NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH

Jaskyne a verejnost

JASKYNA

Pavel Bella

Dna 12. júna 1997 sa v priestoroch
starej Radnice na Námestí baníkov v
Rožnave konala inaugurácia poštových
známok "Domica" a "Ochtinská aragonitová jaskyna", ktoré vydalo v rámci série
"Krásy našej vlasti" Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR. Ide vôbec o prvé
slovenské známky s tematikou jaskýn.
Prezentujú dve jaskyne, ktoré sú v rámci
bilaterálneho slovensko-madarského projektu "Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu" zaradené od decembra 1995
do svetového prírodného dedicstva.
Autorom výtvarných návrhov a rytcom
známok je akademický maliar Martin Cinovský. Z jaskyne Domica sú vyobrazené
Samsonove strpy, zOchtinskej aragonitovej
jaskyne Srdce Hrádku. Vytlacila ich Poštovní tiskárna cenin, a. s., v Prahe technikou ocelotlace z plochých platní. Obe
známky sú vydané v náklade po 520 000
ks. Ich nominálne hodnoty sú 6,- Sk (Domica) a 8,- Sk (Ochtinská aragonitová jaskyna). Autorom motívov na FDC, ktoré vyšli
v náklade po 10 000 ks, je takisto akademický maliar Martin Cinovský. Slovenská pošta, š. p. - POFIS vydala aj dve
prnežitostné pohladnice z oboch jaskýn.
Slávnostnú inauguráciu pripravilo mesto Rožnava, Klub filatelistov v Rožnave,
Slovenská pošta, š. p., a Správa slovenských
jaskýn v Liptovskom Mikuláši. Pri tejto
príležitosti bola v tamojšom Turistickom
informacnom centre zriadená poštová priehradka s príležitostnou peciatkou, predajom známok, obálok s prítlacou a FDC.
Dúfame, že sa v budúcnosti vydajú na
Slovensku dalšie poštové známky s vyobrazením iných významných jaskýn, co
znacnou mierou prispeje aj k spolocenskému zdôrazneniu ich unikátnych prírodných hodnôt. Trend vydávania "jaskyniarskych" poštových známok pozorujeme v
mnohých iných štátoch, najmä s bohatým
zastúpením krasu a jaskýn. Z hladiska
grafického návrhu i kval ity tlace sa obe
uvedené známky radia na dôstojné, ba až
popredné miesto medzi doteraz vydanými
"jaskyniarskymi" poštovými známkami na
svete, co urcite potvrdí aj speleologická
filatelistická verejnost.

SLOVENSKO

FDC

Domica
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jaskynd
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VÝROCIE
OBJAVENIA VAŽECKEJ JASKYNE
Milan Orfánus

Važecká jaskyna na okraji Kozích chrbtov v údolí Bieleho Váhu patrí medzi sprístupnené jaskyne s kratšou apohodinou
prehliadkovou trasou. Dna 8. júla 1997
uplynulo 75 rokov od jej objavenia.
V júni 1922 Ondrej Adolf Húska, rodák
z Važca, skoncil štúdium na Lesníckej škole
v Liptovskom Hrádku. Podnietený objavom
Demänovskej jaskyne slobody a návštevou
priepasti Macocha pustil sa do prieskumných prác na juhozápadnom okraji Važca,
v oblasti
odpradávna
známej
ako
"Medvedie diery pod Vrškami". Vstupnú
sien miestni obyvatelia poznali dávno a
odoberali z nej mäkký sinter, ktorý ako
"stridžie mlieko" používali na liecenie dobytka. O. A. Húska postupne prekopal a
precistil úzku chodbu smerujúcu zo Vstupnej siene na juhozápad, ktorá sa dalej otáca
na východ, a vstúpil tak do väcšieho priestoru - Zrúteného dómu. Odtiar sa postupne
dostal do dalších jaskynných priestorov
preliezaním a prekopávaním úzkych a nízkych chodieb. Pri týchto prácach mu
pomáhal aj brat. O objave jaskyne sa písomne zmienuje M. janoška v Krásach Slovenska z roku 1922.
V tom istom roku navštívil Važec František Havránek,
akademický
maliar
z Celachovíc na Hanej. Prejavil záujem
o jaskynu a v auguste 1922 ju na 30 rokov prevzal do nájmu od važeckého urbáru. S nadšením z vlastných prostriedkov
zacal sprístupnovacie
práce,
ktoré
vykonávali aj miestni obyvatelia. Rozšírili

Vstupnú sien, prestrieral i Vstupnú chodbu, upravili chodníky, prekopali chodbu
cez Kostnicu, ktorá bola až po strop zanesená hlinou. Na viacerých úsekoch chodníky prehrbili v nánosoch hliny, pricom
nachádzali množstvo
kostí jaskynných
medvedov.
Schodištia
vybudovali
drevené. Po skoncení týchto prác dna 28.
10. 1928 F. Havránek jaskynu otvoril pre
verejnost. V prvých rokoch v jaskyni sám
sprevádzal, až roku 1933 zamestnal sprievodcu. Prehliadka jaskyne pre návštevníkov bola pri karbidkách a petrolejových
lampách. F. Havránek je i autorom publikácie "Važecká jeskyne a její kras", ktorá
vyšla v roku 1935.
Roku 1953 prevzalo jaskynu Riaditerstvo cestovného ruchu, ktoré dalo vymenit drevené schodištia za betónové
a zaviest elektrické osvetlenie. jaskyna bola
1. 5. 1954 opät otvorená pre verejnost.
Ešte predtým v roku 1952 sa podaril
objav nových jaskynných priestorov skupine moravských jaskyniarov vedenej O.
Ondruškom,
ktorá robila
prieskum
v nesprístupnených
castiach.
Našli
pokracovanie Chodby objavitera na juhozápad. V tomto smere dalej prenikli pracovníci Turistu, n. p., ktorí v jaskyni sondovali
v rokoch 1962-1963. Okrem toho objavili
bocnú chodbu za Galériou so Zrútenou
sienou a kopali v priestore medzi Galériou
a Húskovou sienou, ako aj medzi Kostnicou a Hlinenou chodbou. V rokoch 19881989

v prieskume pokracovali clenovia

Slovenskej speleologickej spolocnosti z
oblastnej skupiny Liptovský Mikuláš, ktorí
zaznamenali menší postup na konci bocnej
chodby za Galériou.
Odborný výskum v jaskyni vykonal
v rokoch 1930-1931 j. Volko-Starohorský,
roku 1951 J. Skutil a v rokoch 1960-1961
A. Droppa, ktorý v roku 1962 vydal publikáciu IIVažecká jaskyna a krasové javy
v okolí".
jaskyna je vytvorená v strednotriasových
gutensteinských
vápencoch
bývalými
ponornými
vodami
Bieleho
Váhu.
V neskoršom období jaskynou pretekal i aj
vody od ponorov v Priepadlách a zo závrtov na plošine Krieslo. Z celkovej držky
530 m je sprístupnených 235 m.
Návštevníci môžu vidiet okrem pomerne bohatej sintrovej výzdoby bielej, hnedej
a sivej farby aj pozoruhodné miniatúrne "sintrové misky" na hrubších stalaktitoch, stalagmitoch a kvaprových vodopádoch. Ich
vytváraniu vo velkej miere pomáha prínos
hliny presakujúcimi atmosférickými vodami.
Pozornost upútajú i "vychýlené stalaktity",
ktorých pôvodnú zvislú polohu zmenil úklon ciastocne odlúcených sintrových kôr
od stropu. Stabilizované v tejto polohe rastú
od "šikmého" konca znova zvisle nadol.
V jaskyni je vera kaskádových jazierok a sintrových záclon. Kamenné bloky a platne
svedcia o bývalom rútení stropu.
Prehliadku spestrujú pleistocénne kosti jaskynných medvedov, vystavené
na
viacerých miestach. V súcasnosti v jaskyni
žijú malé chvostoskoky ( 1-2 mm dlhé,
Colembola) a zimujú tri druhy netopierov
(netopier fúzatý, netopier obycajný a
uchana cierna).
Z prevádzkového hradiska sa v posledných
rokoch
v jaskyni
vykonali
viaceré práce. Spomenieme prehlbovanie
dna chodieb prehliadkového okruhu, opravu schodov, inštaláciu ozvucovacieho
a
komunikacného systému JESSO, výmenu
zábradlia a vstupných dverí, odstránenie
nežiaducej
lampenflóry,
výmenu
osvetrovacích
telies a zábran na ochranu
sintrovej výplne, zavedenie modernejšieho ovládania
osvetlenia,
odstránenie

Važecká jaskyna.

Foto: M. Eliáš

dôsledkov záplavy casti jaskyne v apríli
1987. Vo vstupnom areáli sa umiestnil
náucný panel o jaskynných medvedoch.
V roku 1996 si Važec kú jaskynu prezrelo
32 775 návštevníkov.

Z histórie
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ROKOV SPRíSTUPNENIA

OCHTINSKEJ ARAGONITOVEj

JASKYNE

Ján Ujházy

Dna 2. 7. 1997 uplynulo 25 rokov od
otvorenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
pre verejnost. Pre všetkých, ktorí vnímajú a
obdivujú obrovskú silu prírody s takmer
zázracnou schopnostou vytvárat jemnost,
krehkost
a množstvo
rozmanitých
neopakovatelných tvarov, je to príležitost
na malé zamyslenie. Ved práve Ochtinská
aragonitová jaskyna je medzi odborníkmi
považovaná za "vrcholné dielo" slovenskej
prírody.
Slovenské rudohorie ukrýva bohatstvo
rudných a nerudných surovín. Baníci oddávna prekopávajú banské štôlne a šachty
za žilami rúd a ložiskami
nerastných
surovín. V rokoch 1952-1954 baníci východoslovenského
rudného prieskumu
razili prieskumnú štôlnu Kapusta na úpätí
Hrádku medzi jelšavou a Štítnikom v katastri obce Ochtiná. Pomenovaná je podla
revírnika. Na konci smeny 6. 12. 1954 baníci M. Cangár a j. Prošek urobili odstrel. Ked
po chvíli vošli znovu dnu, zbadali v celbe
otvor klesajúci strmo dolu. Objav jaskyne
bola vlastne náhoda.
Z rozprávania
žijúceho
baníka
J.
Prošeka sme sa dozvedeli, že zišiel do
nevelkej siene, ktorá chodbou pokracovala
dalej. V ten den do jaskyne ešte vošli baníci
M. Cangár, J.Ján a O. Stehlo. Správa o objavení jaskyne sa dostala rýchlo až na "podnik". Prieskumné práce boli zastavené,
vchod sa uzavrel provizórnymi drevenými
dverami. Žial, tieto nesplnili svoj úcel, lebo
pre nepovolaných neboli prekážkou dostat
sa do jaskyne. Stopy po vandalských
návštevách ostali natrvalo na stenách jaskyne.
V januári 1956 objekt prevzal Turista,
n. p., pod správu ktorého patrili jaskyne.
Na jeho "pôde" vznikol prvý návrh na sprístupnenie jaskyne. Po zrušení Turistu prešla jaskyna pod správu Tatranských hotelov. Dna 29. 5. 1965 bola schválená projektová úloha na jej sprístupnenie.
Po
dalšej reorganizácii správu jaskyne prevzalo
Východoslovenské
múzeum
v Košiciach .. Sprístupnovacie
práce sa
zacali v roku 1967 razením prístupovej
štôlne do jaskyne. Jej celková dížka je
143,5 m pri výškovom rozdiele 20 m.
Sprístupnovacie práce dokoncila Správa
slovenských jaskýn v roku 1972. Budovu
vstupného areálu odovzdali do užívania
roku 1976.

V roku 1972 bola jaskyna vyhlásená za
chránený prírodný výtvor. Od sprístupnenia jaskyne prevádzkovanie a ochranársky dozor vykonávala Správa slovenských
jaskýn, v 80. rokoch Ústredie štátnej ochrany prírody a od roku 1990 opät Správa slovenských jaskýn v Liptovskom Mikuláši.
Prevádzkovanie riadili šiesti riaditelia a práce zabezpecovali traja správcovia (v rokoch
1972-1979 O. Takác, 1980-1981 B. Brtková
a od roku 1982 J. Ujházy).
So sprístupnením jaskyne nevyhnutne
súvisí potreba zvýšenia jej ochrany. Proti
mechanickému poškodzovaniu jaskynnej
výplne sa po sprístupnení nainštalovali
ochranné siete, ktoré splnili svoju úlohu,
ale velmi zle pôsobili esteticky (návštevníci ich nazývali "tigrie klietky"). Ako prežitá
forma ochrany sa po hlavnej turistickej
sezóne v roku 1996 z velkej casti odstránili. Na dvoch miestach prehliadkovej trasy sa pred otvorením jaskyne v roku 1997
osadili
nové, modernejšie
zábrany.
Ochranu
aragonitovej
výplne treba
zabezpecovat najmä priamym ochranárskym dohladom s väcším poctom sprievodcov.
Sprístupnením jaskyne sa narušil jej mikroklimatický
režim, ktorý ovplyvnuje
vonkajšie ovzdušie a návštevnost. Už v roku
1968 L. Rajman a Š. Roda vykonali experimentálne pokusy, na základe ktorých
zistovali nepriaznivý vplyv sprístupnenia na
aragonitovú výpln jaskyne. Neskôr spolu s
J. Šcukom podrobne sledovali jaskynu a na
základe ich zistení sa robi Ii aj potrebné
ochranárske opatrenia. Pocas hlavnej turistickej sezóny 1996
sa zrealizoval kon-

S. Klauco SO spolupracovníkmi.
Získané
poznatky možno využit na ochranu jaskyne,
aby tento jaskynný skvost mohli obdivovat aj
budúce generácie.
Dôležité je i skvalitnovanie a rozširovanie
služieb pre návštevníkov, vytváranie dôstojného prostredia, aby svojou kultúrnou a
estetickou hodnotou bolo primerané prírodným hodnotám jaskyne. Technické zariadenia v jaskyni sú potrebné pre plynulú prevádzku
a bezpecnost
návštevníkov
v podzemí. Inštaloval sa ozvucovací a komunikacný systémJESSO,umožnujúci spojenie s povrchom. Predaj vstupeniek a vedenie agendy pomocou pocítaca, zmenárenská služba, predaj obchodného tovaru a
obcerstvenia skvalitnujú služby vo vstupnej
budove. Prehliadka stálej výstavy o krase a
jaskyniach na Slovensku, svetovom prírodnom dedicstve a Ochtinskej aragonitovej jaskyni vypína návštevníkom cas pred vstupom
do jaskyne. Po turistickej sezóne 1996 sa
vykonala kompletná výmena elektrickej inštalácie a svietidiel v jaskyni, ako aj náter
zábradlia. Tieto financne nárocné akcie mali
za ciel zvýraznit
nevšednú
krásu a
jedinecnost prírodného fenoménu a umocnit
zážitky návštevníkov z prehliadky jaskyne.
Samozrejme, súvisia aj s požiadavkami
ochrany, bezpecnosti návštevníkov a bezproblémového prevádzkovania jaskyne.
Výnimocné prírodné hodnoty a doteraz vynaložené
úsilie
zdôraznuje
skutocnost, že jaskynu v decembri 1995
zaradili do zoznamu svetového prírodného
dedicstva a od novembra 1996 je vyhlásená
za národnú prírodnú pamiatku.

tinuálny monitoring,
poslaním ktorého
bolo spoznat zmeny
speleokl imatického
režimu
jaskyne
v súvislosti s návštevnostou jaskyne.
Pri monitoringu sa
využila automatická
meracia a regis.tracná aparatúra,
poskytnutá z projektu PHARE Ochrana
prírodných zdrojov
v krase. Expertízne
hodnotenie vykonal

Ochtinská aragonitová jaskyna.

Foto: A. Lucinkiewicz
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ŠTUDIJNÁ CESTA - FRANCÚZSKO

1996

Dušan Micuch
v nadväznosti na predchádzajúce zahranicné študijné cesty Správy slovenských jaskýn v prvej polovici 90. rokov
sme v dnoch 19.-27. 10. 1996 navštívili
13 sprístupnených jaskýn vo Francúzsku.
Ciel'om cesty bolo spoznat formy ich
ochrany, prevádzky, propagácie, služieb
a iného využívania. Všetky postrehy a
súhrn vedomostí, ktoré sme získali, sa
stali cennou skúsenostou a meradlom
porovnania s našou prácou.
Po trase Liptovský Mikuláš - Berg Salzburg - Rosenheim - Innsbruck - Feldkirch - Zurich - Bern - Lausanne - Geneve Grenoble sme došli k jaskyni Grottes de
Choranche, ktorá sa nachádza v departmente Isere v regionálnom
prírodnom
parku Vercors. Objavil ju O. Decombaz v
roku 1875. Technické zásahy do jaskyne
sú minimálne a vyhovujú bežným potrebám bezpecnosti prehliadky i ochrany sintrovej výplne.
V departmente Ardéche sme navštívili
dve jaskyne. Aven Crotte de 0arza/
má
charakter priepasti s celkovou hlbkou 125
metrov, comu zodpovedá aj prehliadková
trasa zväcša vo verti kál nom smere, po
tocivých schodoch s protišmykovým povrchom. Prvykrát ju opísal E.A. Martel v roku
1892. Sprístupnená je od roku 1949. Na
dne sa našli pozostatky rozlicných zvierat,
ktoré uhynuli pádom ci zhodením do hlbín priepasti. Malé múzeum
objasnuje
históriu a techniku speleológie i autentické
speleologické pomôcky používané v minulosti.
Aven dOrgnac sa nachádza niekol'ko
kilometrov južne od kanonu "Gorges de
Ardéche". jaskynu objavil v roku 1935 R.
de joly. Už v roku 1939 ju sprístupnili pre
verejnost. Pozornost pútajú gigantické palmovité stalagmity, priesvitné drapérie alebo majestátne
organy. Výška stropu
dosahuje až 50 metrov. Zaradujú ju medzi
najimpozantnejšie jaskyne v Európe.
jaskyna Crotte de Cocaliere patrí do
departmentu Gard. Dížkou 48 km sa radí
na prvé miesto vo Francúzsku. Miestnym
obyvatel'om bola známa od nepamäti. Po
sedemnástich rokoch výskumu ju sprístupnili v roku 1967. Cez jaskynu každorocne
vedie cast trasy cykl istických pretekov. Po
skoncení prehliadky prepravuje návštevníkov dieselový vlácik spät do priestorov
vstupného areálu. V okolí sa zachovali
pozostatky jednoduchých kamenných prehistorických i historických obydlí.
Dalšie dve jaskyne sme si prezrel i v
departmente Aude. jaskyna Crotte de
Limousis je situovaná nedaleko historického mesta Carcasonne. Dominantný je
unikátny aragonitový "Iuster". Priestory jaskyne pútali pozornost cloveka už v neolite,
sporadicky aj v dobe rímskej a stredoveku.
Od polovice 19. storocia sa stala objektom
turistického záujmu, žial', aj z neblahými
následkami tažby sintrovej hmoty na rozlicnú dekoráciu.

jaskyna Couffre de Cabrespine má prívlastok "Obrovská priepast". Najväcší
podzemný priestor dosahuje šírku 150 m
a híbku 300 m. Objavili ju v roku 1972,
sprístupnená je od roku 1988. Spodnými
castami preteká riecka Clamous, tvoriaca hydrologický systém v dížke 17 km. V
jaskyni sa vyskytuje aj aragonitová výzdoba. Prevádzkovate l' ponú ka možnost
športového speleoalpinistického zostupu
až na dno priepasti.
jaskyna Crotte de Pech Mer/e v departmente Lot pri mestecku Cabrerets je podl'a
známeho prehistorika H. Breuila "Sixtínskou kaplnkou" paleolitického umenia. Na
stenách prírodnej galérie sú zobrazené zubry, mamuty, divé kone a lovná zver

pravekého cloveka. Objavili ju v roku 1922.
Prehistorickými hodnotami sa radí medzi
svetové unikáty.
V departmente Dordogne boli naším
ciel'om až tri jaskyne. Svetoznáma jaskyna
Lascaux je po Altamire azda najznámejšou a najslávnejšou európskou lokal itou
vrcholného umenia mladšieho paleolitu.
Roku 1963 jaskynu Lascaux pre verejnost
zatvorili.
Nástenným mal'bám hrozilo
vážne poškodenie ci zánik vplyvom svetla, baktérií, tepla a iných prícin súvisiacich
s prítomnostou množstva návštevn íkov.
Od roku 1983 môžu návštevníci obdivovat
paleolitické umenie 200 metrov od pôvodnej jaskyne v jej "vernej" kópii Lascaux /l,
ktorej mal'by boli vytvorené
pôvod-

l'

Úcastníci študijnej cesty v jaskyni Aven d' Orgnac.

Foto: Fotoslužba

jaskyne
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nou technikou
a v pôvodnej verkosti.
Do svetového kultúrneho dedicstva je
zaradená i jaskyna Crotte de Font de Caume
pri Les Eyzies. Zaciatkom 20. storocia nastupovali v prehistorickej vede noví, mladí bádatelia. Iba niekol'ko dnípo slávnom objave
v Les Combarales roku 1901 H. Breuil objavil na stenách jaskyne spolocne sD. Peyronyom vyše 200 obrazov mamutov, praturov,
jelenov, zubrov a divých koní. Niektoré sú
dlhé vyše 3 m, niektoré jednofarebné, ale
s takým dokonalým tienovaním, že pripomínajú plastiky. V jaskyni je prísne limitovaná
denná návštevnost (200 osôb). Prvoradá je
ochrana tohto skvostu z obdobia magdalénienu pre budúce generácie. Aj ked táto
lokalita nesie oznacenie jaskyna, predovšetkým je galériou nevycíslitel'nej hodnoty.
Legendy o.jaskyni Couffre de Proumeysac sa datujú od stredoveku. Bola objektom "stotožnenia sa" s peklom, I'ud sa
vyhýbal zlovestnému
otvoru do "diablovho hrdla". Odvážny zostup do h(bky
sa uskutocnil roku 1907. V rokoch 19241952 bola jaskyna prístupná naraz len
pre 2 až 3 osoby v drôtenom
koši

spúštanom cez pôvodný otvor. V roku
1956 sa prerazil tunel, ktorým sa dnes
kol'ajovou lanovkou môže do jaskyne
dostat aj imobilný návštevník. Niekol'ko
technických "momentov"
ul'ahcuje prevádzku a znásobuje dojem z prehl iadky
(bezdrôtový mikrofón, priemyselná televízia, hudba, ukážka prvého zostupu v
drôtenom koši).
Nasledovala návšteva jaskyne Aven Armandv departmente Lozere. Na dno 75 m
hlbokej priepasti zostúpil L. Armand v roku
1897 a neskôr napísal E. A. Martelovi: "je
to úchvatné! Naozajstný kamenný les... "
Prehl iadka sa zacína jazdou podzemnej
lanovky cez tunel dlhý 200 m do h(bky
50 metrov. Návštevník sa dostáva na
balkón, z ktorého sa naskytá neobycajný
pohl'ad na obrovský priestor vysoký 45
m, dlhý 100 m a široký 65 m so 400 stalagmitmi neobycajných rozmerov. Najvyšší
stalagmit meria 25 m.
V departmente Lozere sa nachádza i jaskyna Crotte Rose de Dargilan. E. A. Martel
napísal: "Ak uvidíte Dargilan, tažko nájdete v
Európe krajšiu jaskynu ..." Roku 1890 sa sta-
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la prvou turisticky sprístupnenou jaskynou vo
Francúzsku. Prezývajú ju aj "Ia grotte rose" ružová jaskyna. Romantické ružové a cervené
sfarbenie sintrovej výzdoby sprevádza
návštevníka jaskyne po celej prehliadkovej
trase.
Nakoniec
sme si prezreli jaskynu
Abime de Bramabiau, ktorá rovnako ako
jaskyna Grotte de Cocaliere leží v departmente Gard. Ide o výverovú jaskynu v
masíve Aigoual s ohlušujúcim hukotom
tecúcej rieky Bramabiau. E. A. Martel
prieskumom tejto jaskyne v roku 1888
zacal éru vel'kých podzemných objavov
a položil
základný
kamen slávnej
francúzskej speleologickej školy.
Sprístupnené francúzske jaskyne sú
vermi rôznorodé, ale všetky majú niekol'ko
spolocných znakov. je to prirodzená snaha
chránit ich a zveladovat
na potrebnej
kultúrnej úrovni, dostatok informacných
a propagacných materiálov,reálnavýškavstupného, optimálny pocet pracovníkov a predovšetkým ochota a úcta k návštevníkom.
Treba si zobrat z týchto faktov ponaucenie
a uplatnovat ich aj v našich podmienkach.

POZNATKY ZO ŠTUDIJNEj CESTY
PO SPRíSTUPNENÝCH
JASKYNIACH FRANCÚZSKA
Pavel Bella
Vo Francúzsku je v súcasnosti sprístupnených
97 jaskýn
(Sprievodca po
sprístupnených jaskyniach Francúzska,
1993), ktoré rocne navštívi 5 až 6 miliónov
I'udí, cím sa táto európska krajina radí na
pop red né miesto
z ce Iosvetového
hradiska. V štáte s bohatým zastúpením
krasových javov sa tradujú dlhorocné
skúsenosti s prevádzkou sprístupnených
jaskýn.
Preto Správa slovenských jaskýn v nadväznosti na študijné cesty v roku 1993
a 1994 pripravila pre vybraných pracovníkov v dnoch 19.-27. 10. 1996 dalšiu
študijnú cestu do 13 francúzskych sprístupnených jaskýn. Ide o významný zdroj
poucenia, výmeny názorov, polemík a diskusií i námetov do dalšej cinnosti. Pocas
doterajších študijných ciest do Francúzska
si pracovníci Správy slovenských jaskýn
prezrel i 25 sprístupnených jaskýn. Študijnú
cestu z roku 1993 opisuje l. Racko (Sinter
2, 1994, 28-29).
V predloženej správe podávame niektoré poznatky z poslednej študijnej cesty, v
rámci ktorej sme postupne navštívili jaskyne Grottes de Choranche, Aven Grotte
de Marzal, Aven dOrgnac, Grotte de la
Cocaliere, Grotte de Limousis, Gouffre
Géant de Cabrespine, Grotte de Pech-Merle, Lascaux II, Grotte de Font de Gaume,
Gouffre de Proumeyssac, Aven Armand,
Grotte Rose de Dargilan a Abime de Bramabiau. Nebudeme charakterizovat jednotlivé jaskyne, ale na ich príklade
poukážeme na niektoré skutocnosti
a
problémy súvisiace s ich ochranou a prevádzkou.

Prírodné hodnoty a vizualizácia
Sprístupnené jaskyne sa vyznacujú rôznorodými prírodnými
hodnotami a rozlicnou mierou ich zastúpenia. V menej
významných krasových oblastiach sú pre
zvýšenie záujmu sprístupnené i hodnotovo menej významné jaskyne. Na tento ciel'
aj pri pomerne významných jaskyniach
slúžia sprievodné
efekty, ktoré ešte
umocnujú prirodzenú atraktívnOSt jaskynného prostredia.
Z navštívených jaskýn je v Grottes
de Choranche, Aven Marzal a Gouffre
de Proumeyssac
jedna zastávka
na
prehliadkovej
trase vyplnená
reprodukovanou
hudbou, spojenou
so
svetelnými efektmi. Pomerne casté sú
svetelné efekty bez reprodukovanej
hudby (Aven dOrgnac,
Grotte de la
Cocaliere,
Aven Armand, Grotte Rose
de Dargilan a i.). Najmenej prirodzené
sú viadarebné
svetelné efekty (napr.
Gouffre de poudrey, Grottes du FouIon), s ktorými sme sa však na tejto
študijnej ceste nestretli.
Medzi snahy o zvýšenie atraktivity
možno považovat aj ukážku chovu jaskyniarov vodných (Proteus anguinus) v
sklených nádržiach v jaskyni Grottes de
Choranche, pretože ide o reliktný živocíšny
druh prirodzene sa vyskytujúci iba v Slovinsku.
V jaskyni Grotte Rose de Dargilan sa
pôvodne obcasný vodopád zmenil precerpávaním vody z prehradeného jazera na
trvalý, cím sa neprirodzene "dosiahol"
dominantný hydrologický
jav.

Podobne sú v niektorých jaskyniach
pre vyššiu atraktívnost jaskynného prostredia ponechané zvyšky, resp. ukážky
starých prehliadkových chodníkov (napr.
Grotte Rose de Dargilan), pôvodný výtah z
prvého sprístupnenia (Gouffre de Proumeyssac) alebo lezecké
jaskyniarske
pomôcky (rebríky, laná).
Za cudzorodý prvok jaskynného prostredia možno
považovat
prechodné
uskladnenie keramiky v miestach priesaku
atmosférických vôd so zámerom vytvorenia sintrového povlaku na jej povrchu,
ktorá sa následne predáva vo vstupných
areáloch jaskýn (Gouffre de Proumeyssac,
Grotte Rose de Dargilan).
Podra nášho názoru by sa jaskyne ako
prírodné javy a náucné lokality mali
prezentovat co najviac v prirodzenej podobe. Ak "umelé" efekty atraktivitou prevyšujú
prírodnú hodnotu jaskyne, ide zjavne o
komercionálny prístup k prevádzke, co je
v rozpore s chápaním jaskýn ako náucných
lokalít.

Prehistorické jaskyne
Osobitnú kategóriu sprístupnených
jaskýn z hradiska prezentovaných hodnôt
tvoria tzv. prehistorické jaskyne. Ide o
významné až výnimocné náleziská a pozostatky dávnych kultúr, pochádzajúce z
obdobia vo vývine I'udstva, z ktorého sa
nezachovali písomné pamiatky. jaskyne v
údolí rieky Vézere medzi mesteckami Montignac, Les Eyzies a Le Bugue sú zaradené do svetového kultúrneho dedic-
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stva (Lascaux, Grotte de Font de Gaume,
Grotte de Rouffignac, Roque-Saint-Christophe, Grottes du Grand Roc, Grotte de
Bara-Bahau ai.).
V mnohých prípadoch tieto jaskyne
neocaria bohatostou sintrovej výplne, ale
unikátnymi malbami a kresbami pravekých
ludí (Lascaux, Grotte de Font de Gaume). Z
dôvodu ochrany je originálna svetoznáma
jaskyna Lascaux pre verej nost uzatvorená,
prístupná je iba jej "umelo" vytvorená kópia Lascaux II.
Oblast Périgordu patrí medzi územia
s najvyššou koncentráciou prehistorických
pamiatok na svete. Viažu sa na neandertálskeho a kromanonského cloveka (stredný
a mladý paleolit), resp. kultúrne epochy
micoquienu, moustérienu,
gravettienu
a magdalénienu.
Prehistorickými hodnotami je vel'mi
známa aj jaskyna Grotte de Pech-Merle pri
mestecku Cabrerets SV od Cahorsu. Okrem
unikátnych malieb upúta rozmanitou sintrovou výplnou a zaujímavými morfologickými tvarmi riecnej modelácie.
Z našich sprístupnených jaskýn ani jedna neposkytuje pre návštevníkov "priame
pohl'ady" na pozostatky starých kultúr v
takej miere, ako je to v prípade spomenutých francúzskych jaskýn, hoci aj jaskyna
Domica má nesmiernu archeologickú hodnotu. Preto túto "vizuálnu" kategóriu sprístupnených
jaskýn nemožno
priamo
aplikovat na podmienky Slovenska.

Prevádzka a ochrana
Z hradiska vlastníckych vztahov sú vo
Francúzsku rôzne formy prevádzkovania
sprístupnených jaskýn. Z navštívených jaskýn prehistorické jaskyne zaradené do
svetového kultúrneho dedicstva (Grotte de
Font de Gaume a i.) prevádzkuje Národné
múzeum prehistórie v Les Eyzies ako štátna
organizácia. Jaskyne Grotte de Pech-Merle, Aven d~Orgnac i Grotte de Limousis
spravujú obecné úrady. Jaskyne Grottes de
Choranche, Aven Grotte de Marzal, Grotte
de la Cocal iere, Gouffre Géant de Cabrespine, Gouffre de Proumeyssac, Aven Armand, Grotte Rose de Dargilan a Abime de
Bramabiau sú privátne. Pre koordináciu
cinnosti sú však mnohé jaskyne združené
v Národnej asociácii využívaterov sprístupnených jaskýn na turizmus (ANECAT).
Spôsob sprístupnenia jaskýn znacne
závisí od charakteru podzemných priestorov. Technický a estetický stav prehliadkových chodníkov zodpovedá obdobiu
sprístupnenia alebo rekonštrukcie. Najstaršie technické riešenie sprístupnenia sme
videl i v jaskyni Aven Grotte de Marzal, má
vari už aj historickú hodnotu. V jaskyni
Gouffre Géant de Cabrespine, sprístupnenej od roku 1988, dominuje mohutné
zábradlie a múry charakteru záhradných
plotov, co je v protiklade so spôsobom
sprístupnenia
niektorých
iných francúzskych jaskýn bez výrazných zásahov
do prírodného prostredia (Grotte de Clamouse, Grottes de Trabuc a i.). V mnohých
jaskyniach nie sú jednotné bezpecnostné
zábrany po okrajoch prehliadkového chod-
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níka - kombinácie drevo, rúrky, retaze, betón
- co casto pôsobí nesúrodo (Aven Armand,
Grotte Rosede Dargilan, Abime de Bramabiau a i.). Vyskytujú sa aj na miestach, kde
nie sú potrebné. Spôsob inštalácie a maskovania elektrických rozvodov a telies je
v niektorých jaskyniach naozaj precízny
(napr. Grottes de Choranche). Prístup do
podzemia jaskyne Aven Armand je pomocou šikmej lanovky.
V jaskyni Gouffre de Proumeyssac sú
inštalované moderné prídavné technické
zariadenia. Sprievodné slovo sa podáva cez
mikrofón s ozvucením reproduktormi, tri
videokamery slúžia na sledovanie pohybu
návštevníkov v podzemí najmä z prevádzkových potrieb.
Fotografovanie návštevníkov pocas
prehliadky
sa formou
poskytovaných
služieb realizuje
iba v jaskyni Aven
dOrgnac. V niektorých jaskyniach sa stalo zvykom usporadúvat koncerty alebo iné
spolocenské stretnutia (Aven Armand,
Grotte de Limousis).
Vážnym problémom je ochrana sintrovej výplne. Najprogresívnejšie sú sklenené
ochranné zábrany na napnutých lankách
v jaskyni Grottes de Choranche, ktoré naviac tim ia prípadnú "hlukovú vlnu" ohrozujúcu unikátne brcká. V jaskyni Aven Arma nd sú spodné casti mohutných stal agmitov obtiahnuté
pletivom, podobne sú
miestami pozdíž prehliadkového chodníka zábrany z pletiva až do výšky dospelej
osoby, co znižuje estetický dojem, najmä
ked sú použité viaceré druhy pletiva.
Zastaranému spôsobu sprístupnenia
jaskyne Aven Grotte de Marzal zodpovedajú predimenzované železné zábrany, na
niektorých miestach charakteru "priechodných klietok". Stretli sme sa s modernými i
prekonanými spôsobmi riešenia zábran na
ochranu sintrovej výplne.
Z hradiska ochrany jaskýn je dôležité
limitovanie návštevnosti. Z uvedených jaskýn sa najprísnejšie dodržiava v nevel'kej
jaskyni Grotte de Font de Gaume s unikátnymi mal'bami (max. denný limit 200 osôb,
max. 15 osôb na jednu skupinu). V jaskyni
Grotte de Pech-Merle je max. denný limit
700 osôb a max. 25 osôb na jednu skupinu.
Jaskyna Gouffre de Proumeyssac má max.
dennú návštevnost 1800 osôb, jednu skupinu tvorí max. 60 osôb, interval medzi
vstupmi je 20 minút. Podobne v jaskyni
Grotte Rose de Dargilan je optimálna prevádzka skupín s max. poctom 40 osôb pri
20-minútovom
intervale medzi jednotlivými vstupmi. Svýnimkou prehistorických
jaskýn nie sú Iimitné hodnoty stanovené
na základe monitorovania zmien prírodných pomerov, ale dominujúce sú prevádzkové problémy. Poznatky zo zahranicia
potvrdzujú, že týmto opatreniam treba
u nás venovat väcšiu pozornost, hlavne
v prípade jaskýn s menej rozmernými
podzemnými priestormi.
V niektorých jaskyniach sa registrujú
negatívne antropogénne zásahy. Nežiaduca vegetácia v blízkosti osvetl'ovacích
telies nie je odstránená (napr. Aven Armand,
Grotte Rose de Dargilan). Vstupné casti jaskyne sú znacne devastované bývalým vysekávaním sintrových nátekov ako deko-

racného kamena, takisto je vera odlomených stalaktitov, co ostro kontrastuje
s neskôr objavenými
zadnými castami
s unikátnou aragonitovou výplnou. V blízkosti vstupného
areálu tejto jaskyne je
vápencový 10m, neesteticky zapadajúci do
krajinnej scenérie. Vo výverovej jaskyni
Abime de Bramabiau
kolíše prietok
podzemných
vôd v závislosti
od ich
zadržiavania v nádrži pred ponormi.
Vstupné areály jaskýn sú v dobrom
technickom stave. V prípade nedávno sprístupnenej jaskyne Gouffre Géant de Cabrespine možno polemizovat o vhodnosti architektonického
riešenia,
podobne
môžeme hovorit o jaskyni Aven Armand.
Objekt jaskyne Abime de Bramabiau (predaj vstupeniek, suvenírov, obcerstvenie) je
od vchodu vzdialený viac ako jeden kilometer.

Múzeá, expozície a náucné
panely
Kultúrno -výchovná a osvetová cinnost
tvorí pri väcšine jaskýn samozrejmú súcast
prevádzky. Uskutocnuje sa v závislosti od
významu jaskýn a priestorových
podmienok rôznymi formami, od špecializovaných múzeí až po jednoduché ~áucné
panely. Významnou mierou doplna informácie o jaskyniach a dotvára celkový
dojem z prehliadky.
Pri niektorých jaskyniach sú vybudované špecializované múzeá, a to v ich bezprostrednej blízkosti, resp. priamo vo vstupných areáloch.
V jaskyni
Grotte de
Pech-Merle návšteva múzea tvorí súcast
jej prehliadky. Expozíciu o prehistórii jaskyne a okolia doplna premietanie náucného
filmu v samostatnej sále tvoriacej súcast
múzea. Podobne jaskynu Lascaux II možno
skôr považovat za múzejnú prezentáciu,
pricom v jej vstupnej podzemnej hale je
expozícia o celkových kultúrnych hodnotách pôvodnej jaskyne
Lascaux. Vo
vstupnom areáli jaskyne Aven dOrgnac je
stála výstava o jej prírodných pomeroch a
histórii speleologického prieskumu, naviac
v blízkosti vstupného areálu je špecializované regionálne prehistorické múzeum
(oblast Gorges de I~Ardeche). Pri nedaleko
situovanej jaskyni Aven Grotte de Marzal
je Múzeum podzemného sveta i prvé "prehistorické ZOO" vo Francúzsku s reprodukciami v minulosti žijúcich zvierat.
V závere skalného amfiteátra je pri
vchode a východe z jaskyne Grottes de
Choranche (masív Vercors) vo vol'nom
prírodnom prostredí inštalovaná expozícia
o prehistorickom vývoji a pamiatkach.
V areál i jaskyne Gouffre de Proumeyssac je náucná trasa doplnená diarámami
v malom priechodnom objekte, náucnými
panelmi o geologických a geomorfologických pomeroch i jednoduchými plastickými modelmi základných hydrologických
a podzemných geomorfologických krasových javov (ponor, podzemný tok, sifón,
vyvieracka, jaskyna, si ntrová výpl n) vo
vonkajšom prostredí. Naopak pusto pôsobí
dlhý prístupový chodník k jaskyni Abime
de Bramabiau bez náucných panelov.
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"Posintrovávanie"

keramiky v jaskyni Gouffre de proumeyssac.
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Propagácia a publicita
Mnohé sprístupnené jaskyne sa nenachádzajú na frekventovaných cestných

Priamy kontakt pracovn íkov Správy
slovenských jaskýn s ochranou a prevádzkou vybraných sprístupnených jaskýn vo Francúzsku je nesmierne cenný.
Stimuluje
nás na základe získaných
poznatkov a vlastných dojmov zlepšit terajší stav týchto cinností v našich podmienkach, na co sme poukázali v prechádzajúcich
castiach textu. Na druhej
strane nám umožnil zaregistrovat i skutocnosti (stav a bezpecnost väcši ny prehl iadkových trás, vybavenost niektorých
vstupných areálov, budovanie stálych
výstava náucných chodníkov, postupne
rozvíjajúci sa výskum a monitorovanie
jaskynného
prostredia, odborné vedo-

kilometrov, sú v inf orma c'nyc hd'stre ISkách, hoteloch i areáloch sprístupnených
jaskýn vkusné farebné propagacné jednoi viaclistové materiály upozornujúce na
možnost návštevy tej-ktorej jaskyne, v com
zatial' zjavne zaostávame.
Pri každej jaskyni sme sa stretli so
širokým sortimentom propagacných materiálov a suvenírov. Každá jaskyna má vydanú populárno-náucnú brožúru, zaujali
nás aj monotematické kolekcie známok.
Formou brožúry je vydaný sprievodca
sprístupnenými
jaskynami Francúzska.
Publikáciítohto charakteru je u nás zrejmý
nedostatok.
V prípade prehistorických jaskýn sú
k dispozícii
podla
záujmu a profesie
návštevníkov na predaj mnohé tituly populárno-náucnej
až vedeckej literatúry,
co svedcí o velkom odbornom záujme
o jaskyne zo strany francúzskej archeológie
v kontexte ich unikátnych celosvetových
hodnôt.
F

Stretli sme sa aj s náucnými panelmi v
jaskyniach inštalovanými na niektorých
miestach prehliadkových trás. V jaskyni
Grottes de Choranche
sa prezentuje
významný stratigrafický profil jaskynnej
výplne. Podobne sú do prehliadky zakomponované archeologické a stratigrafické
sondy (Grotte de la Cocaliére, Grotte de
Limousis), okrem náucného
poslania
umocnujúce
celkový dojem z jaskyne.
V jaskyni Aven Grotte de Marzal sú ukážky
osteologických nálezov, pricom dominuje
rekonštruovaná kostra jelena. V jaskyni
Abime de Bramabiau sú tabule s inojazycným výkladom.
Na základe
týchto
skutocností
považujeme súcasný trend tvorby stálych
výstav, prípadne menších expozícií alebo
náucných panelov, v závislosti od priestorových podmienok vstupných areálov našich sprístupnených jaskýn, za správny.
Takisto konštatujeme nárast záujmu o budovanie náucných chodníkov na peších
prístupových trasách k jaskyniam aj zo strany ich správcov. Túto požiadavku treba
uplatnovat aj pri spracovávaní projektov
na rekonštrukciu alebo výstavbu nových
vstupných areálov.

Záver

tahoch, zväcša ide o
odbocky do údolí,
kanonov, predhorí,
vnútornejších castí
planín a pod. Napriek
tomu aj na pomerne
málo významných, a
nie vždy kvalitných
prístupových komunikáciách sú v jednotnej forme dopravného cestného znacenia umiestnené
smerové tabu le k jednotlivým jaskyniam.
V pomerne rozsiahlom okolí jaskýn, aj niekolko sto
e a

Myslíme si, že aj niektoré naše sprístupnené jaskyne, nevynímajúcich archeologické hodnoty, by si viac ako tridsat rokov
od "publikacného obdobia" RNDr. Antona
Droppu, CSc., zaslúžili viac odbornej pozornosti. Nové monografie by urcite prispeli k ich dalšiemu poznaniu a informovaniu
najmä odbornej verejnosti. Príprava takýchto publikácií v niektorých prípadoch závisí
od interdisciplinárnej
spolupráce Správy
slovenských jaskýn s inými odbornými organizáciami alebo jednotlivcami.

'
Stalagmitový "les" v jaskyni Aven Armand.
Foto: J. Hlavác

mosti pracovníkov sprístupnených jaskýn, kvalita sprievodného slova a pod.),
na základe ktorých možno slovenské
sprístupnené
jaskyne ako celok zaradit
medzi európskymi štátmi na popredné
miesto.

ŠTUDIJNÁ CESTA - TALIANSKO 1996
Ivan Racko
Jedna z dvoch zahranicných
študijných ciest pracovníkov Správy slovenských jaskýn, ktoré sa uskutocnili v dnoch
19.-27. 10. 1996, viedla po sprístupnených jaskyniach severného a stredného
Talianska.
Po trase Liptovský Mikuláš - Berg Salzburg - Rosenheim - Innsbruck - Brenner - Lago di Garda - Cuneo sme došli k
jaskyni Grotta di Bosea v údolí Val Corsaglia, ktorá však bola nepredvídatel'ne uza-

tvorená pre následky záplav. Dosahuje
držku asi 2800 m pri prevýšení 199 m. Známa je od roku 1850, pre verejnost je
otvorená od 2. 8. 1874. Pociatky jej vedeckého výskumu sú z rokov 1865-1874,
ked B. Gastaldi a C. Bruno opísali pozostatky jaskynných medvedov z pleistocénu.
Nájdené kosti sa datovali na 80 až 12 tis.
rokov. Najvýznamnejšie nálezisko je v Sieni medvedov (Sala dell' Orso). Dnes je jaskyna jedným z najznámejších centier kom-

plexného vedeckého poznávania jaskynného prostredia v Európe. Laboratórna stanica v jaskyni Grotta di Bosea pracuje
nepretržite už 25 rokov. Zaoberá sa širokospektrálnou problematikou krasového prostredia od mikroklímy cez hydrológiu po
mikrobiológiu
prostredia. Spolupracuje
hlavne s univerzitami v Turíne a Janove.
Cez sedlo C. S. Bernarda smerujeme do
jaskýn v Toirane. Navštívili sme jaskyne
Grotta della Básura a Grotta di Santa Lucia
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Santuarium pri jaskyni Frasassi.

Inferiore. Tretia jaskyna z "Tre Grotte", Grotta
del Colombo, nie je sprístupnená. Jaskyne
sú štátne, v prenájme mesta Toirano. Majú
10 stálych zamestnancov a v lete 56 brigádnikov. V údol íVal Varatella je registrovaných
vyše 50 jaskýn. Mnohé z nich už pred 100
tis. rokmi slúžili ako úkryt prehistorickému
cloveku a jaskynnému medvedovi.
Jaskynu Grotta della Básura objavil v
roku 1950 N. Moreiii v dfžke asi 450 m.
Názov jaskyne znamená v ligúrskom dialekte "bosorka", no nie v zlom zmysle slova. Skrýva v sebe tajomnost
a krásu
podzemného sveta. V jaskyni sa okrem
množstva kostí zvierat zachovali odtlacky
chodidiel, dlaní, kolien a laktov neandertálskeho cloveka. Sprístupnili ju v roku 1953.
Má dôležitú úlohu v turizme ligúrskeho
pobrežia. Rocne ju navštívi znacný pocet
návštevníkov Ponentenskej riviéry (až 200
tis. osôb). Pri jaskyni je prehistorické
múzeum "prof. N. Lamboglia" doliny Val
Varatella.
Jaskyna Grotta della Básura je od roku
1967 prepojená prerážkou s nižšie ležiacou
jaskynou Grotta di Santa Lucia Inferiore.
Existuje i "vrchná" jaskyna Santa Lucia,
známa od stredoveku. Ako pútnické kultové miesto je spolu so Santuariom otvorená
len 13. decembra na sviatok Sv. Lucie. Jaskyna Grotta di Santa Lucia Inferiore má iný
charakter (mediteránne tvary sintrovej výplne, rôznorodé tvary kryštálov, výskyt aragonitu a pod.). Nad Santuariom sa nachádza jaskyna Grotta del Colombo, v ktorej je
bohatá vrstva paleontologického významu.
Bola pravdepodobne tiež sídliskom neandertálskeho cloveka. Po prehliadke jaskýn
sme navštívili múzeum rol'níckych tradícií
v Toirane (pestovanie a spracovanie olív
vytvorilo základ ekonomiky v Toiranskej a
Ligúrskej oblasti).
Dalej pokracujeme do jaskyne Borgio
Verezzi. Objavená v roku 1951 a sprístupnená od 29. 6. 1970 pod vedením
súcasného správcu jaskyne G. Dentellu.
Významné paleontologické
nálezy
sa
datujú na 700 až 500 tis. rokov (Mamuthus Armeniacus, Nomotherium sp., Dicerorhinus sp., Macaia sylvana a i.). Teplota v
jaskyni je + 17 'C, najnižší bod v jaskyni je v

Foto: l. Racko

Foto: A. Labaška

Úcastníci študijnej cesty.

nadmorskej
výške len 28 m. Rocná
návštevnost je približne 50 až 60 tis. osôb.
V súcasnosti sa pracuje na predfžení prehliadkového okruhu a vo vstupnej casti
sa pripravuje plošina pre paleontologickú
expozíciu. Podobne ako jaskyne Toirana
aj jaskyna Borgio Verezzi je v správe obce.
Jedným z vrcholov cesty bola prehliadka jaskyne Grotta del Vento, ktorá sa
nachádza v malebnom prostredí Apuánskych Álp. Z hl'adiska vedeckých hodnôt
patrí k najvýznamnejším jaskyniam v Európe. Rôznorodost sintrovej výplne i morfologických tvarov z nej robí "encyklopédiu" karsológie. Jednotlivé štádiá vývoja
možno sledovat na troch variantoch prehliadkovej trasy. Ucelený pohl'ad na vývoj
krasu doplnila exkurzia na vysokohorskú
krasovú oblast Altopiano della Vetricia.
Oblast je typická každorocnými záchvevmi
pôdy menšej intenzity. Podl'a majitel'a jaskyne V. Verolle Bozella pocas prevádzky
došlo k viacerým väcším otrasom, avšak na
sintrovej výplni ani v jej interiéri sa nepozorovali žiadne vplyvy. V lete 1996 jaskynu
a okolie zastihli netradicne bohaté zrážky.
Vchodom do jaskyne i z iných miest sa rútili
prívaly vody, ktoré znicili cestu, staré budovy a narobili vážne škody, co sme mohli
vidiet ešte pocas našej návštevy.
Jaskyna Grotta del Vento je clenom
Medzinárodnej asociácie sprístupnených
jaskýn (I.S.C.A.). Nedaleko jej centra v
mestecku Genga sa nachádza jaskyna Grotta Grande del Vento - Frasassi, ktorá bola
naším posledným ciel'om v Taliansku. Situovaná je v krásnom krasovom území nedaleko Ancony. Dominuje mu kanonovité údolie Frasassi hlboké miestami až 500 m. Až
do roku 1912, ked sa postavila cesta, bolo
jeho okolie len vel'mi málo známe. Z obdobia medzi svetovými vojnami sú len kusé
správy o výskyte krasových javov. V roku
1948 sa zacal systematický speleologický
prieskum. Dna 28. 6. 1948 objavil
M.
Marchetti vstup do jaskyne Grotta del Fiume. Onedlho skupinky jaskyniarov z Jesi a
Fabriana našli dalšie. Až v júli 1971 sedem
mladých jaskyniarov z Jesiobjavilo na konci
kryštálovej šachty Grotte del Fiume úzku
puklinu, z ktorej vanul silný prievan. Po jej

rozšírení

objavili

asi 5 km chodieb. Dna

25. 9. 1971 objavil R. Silvestri z Ancony
otvor so silným prúdením vzduchu, cez
ktorý sa podarilo dostat na okraj priepasti.
Kamen zhodený dolu padal viac ako 6
sekúnd. Tak bol objavený vstupný dóm
zvaný "priepast Ancona" v jaskyni Frasassi. Jeho dfžka je 180 m, šírka 120 m a výška
takmer 200 m. V súcasnosti ju mnohí
považujú
za pravdepodobne najkrajšiu
sprístupnenú jaskynu na svete. Prevádzkuje ju Conzorzium
Frasassi,
rocná
návštevnost je okolo 300 tis. osôb.
Okrem toho, že jaskyna Frasassi je
nesporne obrovskou turistickou atrakciou
s komercným využitím, zaujíma mnohých
odborníkovajej
prostredie sa komplexne
monitoruje. Genga sa usiluje, aby sa stala
jaskyniarskou Mekkou, kde by sa koncentrovaii poznatky zo sprístupnených jaskýn
celého sveta. Tu vznikla v novembri 1990
I.S.c.A. a sídli jej medzinárodný sekretariát,
hlavne zásluhou prof. A. A. Cignu a R.
Marinelliovej.
Na ceste domov sme navštívili jaskynu
Griffenerhähle v Rakúsku. Ide o malú jaskynu priamo v mestecku Griffen, vytvorenú
v útrobách hradného vrchu vo svetlých
mramoroch. Zväcša je vyplnená fluvioglaciálnymi sedimentmi, hlavne z wurmu. Jej
prehl iadková cast bola doslova vykopaná
zo sedimentov. V nich sa našli bohaté nálezy
z najstaršieho paleolitu. Dokázané je osídlenie spred 29 tis. rokov za pomoci
metódy C14.Významné sú aj paleontologické nálezy (jaskynný lev, medved, hyena,
mamut, velké jelene, nosorožec srstnatý
a i.). Vstupné casti jaskyne sú známe od
nepamäti. Na konci 2. svetovej vojny sa stala
úkrytom
pred bombardovaním.
Náhodne objavili dalšie casti. Na jesen
1954 sa snahou "Verschänerungsvereines
Griffen" zacali dokumentacné a sprístupnovacie práce. Pre verejnost je otvorená od
24. 6. 1956. V roku 1957 ju skúmal prof.
H. Trimmel. Súcastou malého areálu je geologicko-paleontologické
múzeum.
Každá z navštívených jaskýn má svoju
neopakovatel'nú hodnotu a slúži ako zdroj
poucenia nielen pre širokú verejnost, ale i pre
odborníkov a profesionálnych jaskyniarov.
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NIEKTORE POZNATKY ZO STUDIJNEJ CESTY V TALIANSKU
Anton Lucinkiewicz
V dnoch 19.-27. 10. 1996 sa uskutocnila študijná cesta vybraných pracovníkov
Správy slovenských jaskýn do Talianska. Jej
cie"om bola návšteva niektorých vytypovaných jaskýn za úcelom získania praktických poznatkov a skúseností pri zabezpecovaní
ich prevádzky
a ochrany.
Navštívili sme pät sprístupnených jaskýn,
z toho štyri v Taliansku a jednu v Rakúsku.
Niektoré plánované návštevy sa museli
zrušit pre následky vtedajších záplav jaskýn (Grotta di Bossea).
Z pohladu úseku ochrany jaskýn som
sazameral hlavne na spôsob a formy ochrany sintrovej výplne, technické zariadenia
v jaskyniach a ochranárske opatrenia pred
nežiaducimi zásahmi, najmä zo strany
návštevníkov, ako aj riešenie prípadných
zistených priestupkov.
Jaskyne Grotta della Basura a Grotta di
S. Lucia Inferiore (Tregrotte - Toiránske jaskyne, spolu s jaskynou Grotta del Colombo) sú sprístupnené jedným prehl iadkovým
okruhom. Ide o klasický spôsob sprístupnenia so zaujímavým, až diskutabilným
spôsobom ochrany. Predstavujú vzácnu
paleontologickú a archeologickú lokalitu
s mimoriadne peknou, miestami I'ahko
zranitelnou sintrovou a aragonitovou výplnou. Podl'a môjho názoru snaha ochránit
tieto hodnoty
vyústila
do realizácie

neúmerných opatrení, ktoré jaskyni skôr
uškodili, ako pomohli. Vztahuje sa to však
len na niektoré jej casti.
Po celej prehliadkovej trase je vybudované kvalitné antikorové zábradlie, v ktorom
sa inštalovala celá elektrická rozvod ná siet
a vodovodné potrubie. Zákonite to spôsobilo robustnost celého zariadenia, niekde
až neúnosnú, vrátane miest, kde to nebolo
potrebné. Štátna ochrana v snahe co najlepšie ochránit paleontologické
nálezy,
okrem nám známej svetelnej a zvukovej
ochrany, úplne nepochopitelne prikrocila
k osadeniu ocel'ových lán s priemerom asi
0,5 cm, ukotvených od okraja chodníka po
strop vo vzdialenosti
50 cm od seba.
Význam a funkcnost tohto opatrenia nám
nevedel vysvetlit ani sprevádzajúci pracovník jaskyne, ktorý bol s problematikou jaskyne dobre oboznámený. Na niektorých
miestach prehliadkového okruhu sa použili
nám dobre známe ochranné kovové siete.
Použili sa však siete s malou okatostou a
nevhodnou hrúbkou drôtu. Na miestach,
kde to bolo možné, sa schody a chodník
vytesali priamo do skalného podložia
alebo sintrových nátekov. Podl'a potreby sa
doplnili
betónom. Napriek týmto skutocnostiam celkové sprístupnenie, okrem
niektorých výnimiek, nepôsobilo rušivo.
Z vystupovania
pracovníkov
bolo jed-

noznacne vidiet a cítit, že ochrana jaskyne
je jednou zo základných povinností, ktorú
dôsledne dodržiavajú.
Jaskyna Grotta di Borgio Verezzi sa
nachádza priamo v prímorskom meste
rovnakého mena. Trasa prehliadkového
okruhu
so štandardným
zábradl ím
s ochranným farebným náterom je vedená
úcelne, ale dost nekompromisne. Iné technické zariadenia (siete a pod.) sa v jaskyni
nepoužili.
Jaskyna Grotta del Vento (Apuánske
Alpy) je sprístupnená betónovými chodníkmi a klasickým, na naše pomery nízkym,
80 cm vysokým zábradl ím. Ochranné siete
sa nepoužili. Prehliadka sa zabezpecuje na
troch samostatných okruhoch alebo ich
kombináciách. Zaujímavým spôsobom je
sprístupnená vertikálna cast jaskyne, tvoriaca jeden samostatný okruh. V podstate
ide o sprístupnený komín do výšky asi 65
m (celková výška 80 m) betónovým chodníkom s nízkym zábradlím, budovaným
špirálovite po obvode komína. V tejto
casti jaskyne
predpokladám
väcšie
problémy s bezpecnostou návštevníkov,
ako s ochranou jej interiéru. Celkove charakter jaskyne nevyžaduje z hl'adiska ochrany špeciálne technické opatrenia a zariadenia. Riešia ju regulovaním
poctu
návštevníkov na jeden vstup a poctom
sprievodcov. V casti jaskyne nazývanej Galéria
delle Val Ii sa pokusne
realizovali speleoklimatické pobyty, väcši nou
pre deti.
V súcasnosti jaskyna
Grotte grande del Vento
- Frasassi(centrál na cast
Apenín, Umbria-Marches) predstavuje z hl'adiska spôsobu sprístupnenia a foriem ochrany
"špicku" v európskom
meradle.
Objavili
ju
v roku 1971. Už v roku
1972 Frasasské konzorcium zacalo sprístupnovacie práce, ktoré sa
vykonali velmi citlivo,
s dôrazom na ochranu a

Netradicný spôsob ochrany sintrovej výplne v jaskyni Grotta
della Basura.
Foto: A. Lucinkiewicz
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Príklad ochrany sintrovej výplne sklenenými tabulami v jaskyni Frasassi.
Foto: A. Lucinkiewicz

vedenie prehliadkovej
trasy. Verej nosti je sprístupnená od roku 1974.
Do jaskyne sa vchádza zo vstupného areálu,
ktorý pôsobí dost mohutne, ale jeho riešenie je
prispôsobené
priestorovým
podmienkam.
Vstupný, umelo vybudovaný tunel je asi 200 m
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dlhý a situovaný prakticky na úrovni dna
údolia. Nežiaducu cirkuláciu a pohyb vzduchu riešili osadením troch vetracích dverí

trované a stáva sa nepriehl'adným. Mimo
zvislých polôh
prakticky všade dochádza k zasintrovaniu alebo inému znecis-

(ovládaných fotobunkami), ktoré vylucujú
možnost nežiaducej cirkulácie vzduchu a
zmeny mikroklímy jaskyne, aby sa zamedzi/o deštrukcii sintrovej výplne.
Sprístupnenie sa tu realizovalo betónovými chodníkmi s antikorovým zábradlím, na exponovaných
miestach podl'a
potreby zosilneným.
Celkovo pôsobí
vhodne a elegantne, nie je rušivým prvkom
v jaskyni. Ochranné pletivo a siete sú
použité minimálne, a to len v spodnej casti
zábradlia. Na ochranu sintrovej výplne
pred nežiaducim dotykom sa využívajú
sklenené zábrany prispôsobené potrebám
chráneného miesta. Vzhl'adom na cas od

teniu sklenenej ochrany. Tieto plochy sú
taŽŠie dostupné na cistenie a ponechávajú sa v takomto stave.
Nežiaduca zelen sa v jaskyni vôbec
nevyskytuje, ochrana pred jej vznikom je
vel'mi zaujímavá. Jaskyna je pocas prevádzky osvetlená celý cas bez prerušenia,
vstupy sa konajú každých 5 minút, rocne
ju navštívi 300 tisíc osôb. Spôsob preventívnej ochrany spocívajúci v umývaní
chodníkov
dezinfekcným
roztokom
chlórnanu sodného l-krát mesacne sa

Zaujímavosti

ich inštalovania
po súcasnost možno
opticky posúdit vplyv prírodného prostredia na takýto spôsob ochrany. Na miestach, kde sú sklenené zábrany osadené
zvislo a nie sú vystavené kvapkajúcej vode,
je sklo cisté a priehl'adné. Na miestach styku
s vodou, i rozprskujúcou sa po dopade
na sintrovú výpln, je sklo ciastocne zasin-

zdá byt vel'mi úcinný. Nevýhodou
je
nepríjemný zápach, pôsobiaci urcitý cas
v ovzduší. Vzhl'adom na naše podmienky, vrátane
ochrany
hibernujúcich
netopierov v zimnom období, treba tento postup detailnejšie posúdit a potvrdit
jeho úcinnost a neškodnost.
Sústredovanie
návštevníkov
pocas
výkladu sprievodného slova sa robí na miestach, kde je minimálna možnost priameho
kontaktu s výplnami jaskyne. Jeto však pod-

mienené prírodnými danostami a velkostou
jaskyne. Prípadné závažnejšie priestupky,
ktoré sa vyskytli od sprístupnenia jaskyne
minimálne, sa nekompromisne oznamujú
polícii.
Jaskyna Griffener Tropfstein Hohle
(Dolné Rakúsko - Korutánsko) je sprístupnená nenárocným spôsobom. Prehliadkový okruh dlhý asi 200 m je vybavený
antikorovým zábradlím, bez ochranných
sietí, pretože v súcasnom stave nie je
co v jaskyni chránit. Na zvýšenie atraktívnosti sa využívajú
svetelné efekty.
Prehliadku v podzemí dotvára prezentácia paleontologických
artefaktov nájdených pri výkopových
sprístupnovacích
prácach.
Služobná cesta umožnila
pracovníkom SSJ získat cenné a zaujímavé
poznatky a oboznámit sa so širokou problematikou prevádzky a ochrany jaskýn
v rozlicných
podmienkach a pri rôznom
spôsobe prevádzkovania.
Dôležité je,
aby sa získané skúsenosti
využili
v podmienkach sprístupnených jaskýn na
Slovensku.

SPRíSTUPNENÉ JASKYNE PRI CASTLETONE
VO VElKEJ BRITÁNII
jánZe/inka
V septembri 1996 som sa zúcastnil
exkurzie a kurzu v Národnom parku Peak
vo Velkej Británii, ktorý organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s British Know How Fund v rámci
projektu "Zlepšen ie ci n nosti strážcov
v chránených územiach". Nedaleko školiaceho strediska národného parku v Losehill
Hall sa nachádzajú tri sprístupnené jaskyne, ktoré som navštívil mimo plánovaného programu.
Dedinka Castleton je situovaná približne
v polovici cesty medzi Manchesterom a Sheffieldom, v centre Národného parku Peak.
Jeho velkú cast, tzv. Derbyshirskú, tvoria
prvohorné vápence. Už v dávnej minulosti
bola známa výskytom olovnatých
rúd,
ktoré tu taži Ii aj starí Rimania. Preslávila sa aj
archeologickými vykopávkami v Mam Tor
(tzv. "trasúcom sa vrchu"), kde sa objavila
pevnost z doby bronzovej. Za svetový unikát sú považované sprievodné fluoridové
minerály derbyshirských olovnatých žíl.
Výrobky z týchto minerálov sa údajne zistili
i v ruinách Pompejí.
Nad Castletonom
dominuje
starý
normánsky hrad Peveri I Castle. Pod hradom je velký portál s vchodom do jaskyne Peak Cavern. Bola známa urcite
ovel'a skôr ako hrad, o com svedcia nielen
viaceré staroveké nálezy, stopy na stenách
velkého vstupného priestoru, ale aj zmien-

ky v literatúre. Prvý
záznam
je
v
angl ickom cestopise z roku 1721,
v ktorom sa uvádza, že "náhodných návštevníkov
ochotne
sprevádzali v jaskyni
bývajúci
I'udia
dalej do domu Satana".
V roku
1782 další cestovatel' píše o celej
ded i ne pod zemou. Ludia, ktorí
tu žili, sa zaoberali tažbou olova,
Foto; ). Zelinka
Vstupný areál a okolie jaskyne Speedwe/J Cavern.
vápenca
a výrobou
lán,
co
prezentuje aj expozícia v terajšom vstupe do jaskyne. Z os- Majitel'ovi pozemkov sa platí vysoký prenáteologických nálezov sú zaujímavé zvyšky
jom, co sa odráža aj na bezpecnosti prevákostí mamutov, sobov a jaskynných meddzky a technickom
vybavení jaskyne.
vedov. Jaskynu navštívili významné osobOtvorená je denne od 10. do 17. hodiny so
nosti anglického diania (král'ovná Viktória,
vstupmi každých 10 až 15 minút. Fotografospisovatel' Byron ai.).
vanie je zdarma, ako aj parkovanie pri jasV roku 1996 si do septembra jaskynu
kyni. Snímat videokamerou v jaskyni nie je
prezrelo okolo 50 tis. osôb, co sa považuje
dovolené, ale dnu sa môžu volne vodit psy.
za vel'mi nízku návštevnost. Jaskyna je dost Vstupné je 3 GBP.Veková skupina do 15 rokov
zdevastovaná. Prevádzkuje sa súkromne,
a dôchodcovia majú polovicné vstupné, narovnako ako ostatné jaskyne v okolí.
hlásené skupiny nad 10 ludí majú zl'avu.
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Zaujímavosti

Asi míl'u západnejšie sa nachádza druhá castletonská sprístupnená jaskyna Treak
Cliff Cavern. Pôvodne sa tu v tzv. starých
sériách tažili spomínané fluoridové minerály, známe pod menom "Blue John". Z
nich vyrobené drobné suveníry možno
kúpit pred vstupom do jaskyne, ktorý predstavuje bývalý vchod do štôlne. V roku
1923 sa pri banskej
cinnosti objavili
I'udské kostry z doby bronzovej, co znamenalo zastavenie
tažby a zaciatok
archeologického a prírodovedeckého výskumu. Zistili
sa vel'mi zachované

partií vzduch. Technické vybavenie je aj
tu v porovnaní s našimi sprístupnenými
jaskynami na vel'mi nízkej úrovni. Po jaskyni sú rozmiestnené odpadkové koše a
zdravotné skrinky pre prvú pomoc.
Jaskyna je otvorená denne okrem Vianoc od 9.30 do 17. hodiny, od septembra
do marca posledný vstup o 16. h. Fotografovanie a videozáznam je zdarma, psy
musia byt v jaskyni na vodidle. Deti do 5
rokov majú bezplatný vstup, vo vekovej skupine 5 až 15 rokov májú polovicné vstupné a môžu konzumovat vlastné studené

krinoidové vápence, v roku 1926 sa v tzv.
nových sériách objavili jaskynnné priestory, na naše pomery s nie vel'mi bohatou
sintrovou
výplnou.
To však viedlo k
rozhodnutiu jaskynu sprístupnit verejnosti
od roku 1935. Tamojšou "Územnou zdravotnou a bezpecnostnou radou" sa v jaskyni zisti I vysoký obsah radónu, co viedlo
k limitovaniu
pohybu pracovníkov
v
podzemí. Kontrolné merania sa robia 12krát rocne a sleduje sa cas, ktorý pracovník strávil pod zemou. Na zníženie obsahu
radónu v ovzduší jaskyne je vo východe
namontovaný výkonný kompresor, ktorý
pocas prevádzky vhána do najnižších

potraviny; školy a výucbové zájazdy majú
špeciálne zl'avy. Vstupné je 4 GBP. Voda z
jaskyne obohatená o fluór a vápnik sa predáva o cosi drahšie ako whisky.
V ústí krasovej dolinky Winats Pass,
narušenej tažbou vápenca, sa nachádza
tretia jaskyna Speedwe/l Cavern. Z môjho
pohl'adu je najmenej atraktívna zo všetkých troch tamojších jaskýn, no plavba v
nej je asi vel'kým lákadlom Anglicanov.
Má najvyššiu
rocnú
návštevnost
približne 120 tis. osôb, ako aj vstupné (5
GBP). I v tomto prípade ide o jaskynné
priestory, do ktorých sa preniklo z bane
na olovo už v roku 1778. Najnižšie situo-

MININETOPIER

zo zahranicia

vané štôlne boli umelo zatopené a v
súcasnosti sa v nich vykonáva 800 m dlhá
plavba na 20-miestnych clnoch s elektromotorom. Na jej konci je tzv. Bezodná
priepast,
údajne s nepreskúmaným
podzemným jazerom. Predpokladá sa, že
dalej pokracuje niekol'kokilometrový
jaskynný systém.
Zl'avy poskytujú na požiadanie, a to iba
pre viacpocetné skupiny a školské zájazdy.
Vybudované návštevnícke centrum poskytuje výucbové
programy zdarma.
Otvorená je denne okrem Vianoc od 9.30
h. Cln odchádza každých 15 minút, posledná plavba je o 17. h, mimo sezóny o
16. h. Parkovanie je aj pre autobusy zdarma. Jediní ponúkali propagacné materiály
v jazykových mutáciách (anglické, nemecké
a francúzske).
Prehliadka jaskýn a spoznanie spôsobu ich ochrany, prevádzky a ponúkaných
služieb boli pre mna vel'mi prospešné.
Okrem ponuky propagacných materiálov
a obchodného tovaru sú z ostatných hl'adísk
naše sprístupnené jaskyne "daleko vpredu",
o com - na pocudovanie - vedeli aj domáci
jaskyniari a vysoko nás cenili. A to urcite
poteší každého z nás.

Z JASKÝN SAY YOKA V THAJSKU
František Bernadovic

V nevel'kom krasovom

území pri rieke

Kwai v juhozápadnom Thajsku sa nachádza niekol'ko jaskýn pomenovaných
spolocným názvom Say Yoka. Sú jediným
miestom na Zemi, kde sa vyskytuje najmenší cicavec sveta -netopierik thajský (Craseonycteris thong/ongyai, Hill, 1974). Vel'ký je
ako cmeliak a váži necelé dva gramy.
Druh objavil až v októbri 1973 významný thajský výskumník
cicavcov
Kitti
Thonglongyai. Hned spoznal, že sa jeho
nález Iíši od všetkých jemu známych netopierov, a preto postal niekol'ko exemplárov
svojmu kolegovi Johnovi E. Hillovi do Prírodovedného múzea v Londýne. O potvrdení
svojho senzacné ho objavu sa Thonglongyai
už nedozvedel, pretože vo februári 1974
zomrel. Hill netopierika detailne opísal
a pre jeho zvláštnosti zaradil ako jediného
príslušníka nielen do samostatného rodu,
ale i osobitnej cel'ade Craseonycteridae.
Jeho ovel'a väcšie príbuzné druhy možno
hl'adat v cel'adi netopierov Emba/lonuridae
a Rhinopomatidae.
Okrem nepatrnej
vel'kosti je netopierik nápadný aj tým, že
mu chýba ostroha a chvost. Má prasací
rypák, širokú chvostovú blanu a pomerne
vel'kú žl'azu na krku. Výrazne odlišné od
iných druhov má aj uši a ušné viecka. Sú to

však predovšetkým charakteristické znaky
lebky, ktoré ho oprávnujú na osobitné taxonomické postavenie.
Všetky pozorované alebo odchytené
exempláre
netopierika
thajského
pochádzajú z už spomenutých jaskýn, kde
sa zdržiavajú v malých skupinkách (v pocte
asi 4 až 5 kusov). Visia na stenách alebo
stropoch jaskýn, vždy v odl'ahlých a úplne
tmavých priestoroch. Sú vel'mi plaché. Už
pri najmenšom vyrušení odlietajú zo svojho.
stanovišta. Aktívne zacínajú byt okolo 18.
hodiny. Z jaskýn vyletujú cez pukl iny a komíny. Nikdy sa nepozorovalo ich vyletovanie cez hlavné vchody. V okolitých
hustých bambusových
porastoch lovia
hmyz. Ich koristou sú prevažne drobné, asi
2 až 3 mm dlhé mušky, parazitické osicky
a vošky. Pomerne dlhé a široké krídla s rozpätím až 10 cm im umožnujú let aj na
mieste. Ako kryjú "netopierici" svoju energetickú potrebu a aké vel'ké sú po narodení
ich mládatá, to nie je doteraz známe.
Hned po objavení Medzinárodný zväz
ochrany prírody (IUCN) zaradil netopierika thajského do zoznamu dvanástich najohrozenejších
živocíchov
na svete.
Odhaduje sa, že v súcasnosti žije asi 200
ks týchto mini netopierov. Všetky jaskyne

Netopierik

thajský (Craseonycteris

thonglongyai)
Reprodukci".

Say Yoka sú dnes prísne strážené. Ochrancovia prírody sa však obávaj ú, že ak
neprestane intenzívne klcovanie bambusového lesa, výstavba ciest a turistické
využívanie tejto oblasti, môže sa narušit
životný priestor netopierika thajského s
jeho následným vyhynutím.
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VYHLÁSENIE JASKÝN SLOVENSKÉHO
Av AGGTELEKSKÉHO
~
KRASU ZA SVETOVE DEDICSTVO
Jozef Hlavác
a s výstavbou nového areálu jasovskej jaskyne. Súcasne sa vykonali
technické
opatrenia na prehliadkových
okruhoch
jaskýn. V koordinácii
s Ministerstvom
životného
prostredia
SR, odborom
životného prostredia Okresného úradu
v Rožnave
a Slovenskou
agentúrou
životného prostredia sa vynaložilo nemalé
úsilie na úspešné zvládnutie celej akcie, co
sa v konecnom dôsledku aj podarilo.
Pred samotným aktom vyhlásenia sa
uskutocnila tlacová beseda s novinármi za
úcasti ministra životného prostredia jozefa
Zlochu, velvyslankyne Slovenskej republiky v Madarsku
pani Evy Mitrovej,
sekcného riaditela mi n isterstva jozefa KIindu a riaditela Správy slovenských jaskýn
jozefa Hlaváca.

Vyhlásenie svetového dedicstva v areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne.

Ostáva historickou skutocnostou, že
niektoré jaskyne na území Slovenskej republiky sú vyhlásené a zapísané do zoznamu
svetového prírodného dedicstva. Oficiálne
satento akt uskutocnil 13. 9.1996 vo vstupnom areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne,
ked nám zástupca Centra pre svetové dedicstvo odovzdal vzácny certifikát.
jeden významný zahranicný host nám
tlmocil pozoruhodnú myšlienku: "Neviem,
ci si tu doma na Slovensku uvedomujete,
aká významná vec sa podarila Vašej generácii odborníkov, jaskyniarom a ochrancom
prírody. Domnievam sa, že skutocná hodnota tohto ocenenia casti slovenskej prírody sa zvýrazní až neskôr." S jeho názorom
možno len súhlasit.

Slávnostný akt v jaskyni Domica.

Foto: ). Sýkora

Akt vyhlásenia sa uskutocnil
s odstupom deviatich mesiacov po schválení
spolocného projektu "jaskyne Slovenského
a Aggtelekského krasu" na zasadnutí výboru pre svetové dedicstvo v Berlíne
v decembri 1995. Nebolo lahké nájst
v zahranicnom
protokole oboch krajín
vhodný termín, navyše, ked sa uvažovalo
uskutocnit
vyhlásenie
na
úrovni
premiérov vlád. Program slávnostného
vyhlásenia sa napokon stanovil tak, že
jeho slovenská cast prebehla len na pôde
Správy slovenských jaskýn. Na túto alternatívu sa organizácia predvídavo pripravovala už od jesene 1994, ked sa zacalo
s rekonštrukciou vstupných areálov jaskýn Domice a Ochtinskej aragonitovej

Foto: J. Sýkora

Následne sa zacala oficiálna cast programu. Minister životného prostredia jozef
Zlocha v slávnostnom príhovore ocenil
prácu generácií jaskyniarov a ochrancov
prírody na poznávaní a ochrane Slovenského krasu. Potom sa k prítomným
hostom
prihovoril
riaditel
Centra
svetového dedicstva Bernd von Droste,
ktorý odovzdal certifikát o zápise jaskýn
Slovenského a Aggtelekského krasu do
zoznamu svetového dedicstva do rúk
riaditel'a Správy slovenských
jaskýn.
Nasledovalo odhalenie tabule svetového
dedicstva. Tento akt vykonal minister
životného prostredia a regionálneho rozvoja Madarskej republiky Ferenc Baja.
Potom si všetci prítomní mali možnost
prehliadnut skvost našej prírody - Ochtinskú aragonitovú jaskynu.
Akt slávnostného vyhlásenia pokracoval v areáli jaskyne Domica. Po uvítaní
riaditelom Správy slovenských jaskýn úcastníci zostúpili do Majkovho dómu. Po krát-

Pamätná tabula svetového dedicstva pri jaskyni Baradla v Aggte/eku.
Foto: J. Zelinka

35
kom oboznámení s hodnotami jaskyne jej
správcom Dušanom Mackom slávnostné
chvíle umocni I spevácky zbor stredných
škôl z Rožnavy pôsobivým vystúpením.
Slávnostný prípitok na recepcii v podzemí
predniesol minister životného prostredia
jozef Zlocha.
Po prechode na madarskú stranu sa akt
vyhlásenia uskutocnil v Koncertnej sieni
jaskyne Baradla. Priebeh bol podobný ako
na Slovensku. Na záverecnom bankete

národného parku Aggtelek Gábor Baross
a vedúci Správy CHKO Slovenský kras
Mikuláš Rozložník, ako správcovia príslušných území.
Podujatie sa tešilo znacnému záujmu
laickej i odbornej verejnosti. Zúcastnili sa na
nom významní jaskyniari, objavitelia, výskumní pracovníci, pracovníci odborných organizácií ochrany prírody, zástupcovia štátnej správy, samosprávy i vzácni hostia, vrátane zahranicných.
Rovnako pozitívne
možno hodnotit záujem masmédií o prie-

predniesli spolocný prípitok riaditel' Správy
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,
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SEMINÁR

VYSKUM,

beh celej akcie. je potrebné podakovat sa
všetkým pracovn íkom min istersti ev a
odborných organizácií na oboch stranách
hraníc, ktorí sa akýmkol'vek spôsobom pricinili o dôstojný priebeh aktu slávnostného
vyhlásenia svetového dedicstva.
Treba si spolocne zaželat, aby sa
v budúcnosti našiel dostatok vôle a financných prostriedkov v oboch krajinách
na zabezpecenie starostlivosti a ochrany
vyhláseného svetového dedicstva - jaskýn
Slovenského a Aggtelekského krasu.

"SPRíSTUPNENÉ
V"

OCHRANA

JASKYNE -

A VYUZIVANIE"

Pavel Bella
Pri príležitosti významných výrocí jaskýn sa doma i v zahranicí usporadúvajú
rozlicné odborné podujatia. V roku 1996
sme si pripomenuli tri jubileá sprístupnených jaskýn - 150. výrocie sprístupnenia jasovskej jaskyne, 75. výrocie objavenia Demänovskej jaskyne slobody a 70.
výrocie objavenia jaskyne Domica.
Do tohto rámca môžeme zaradit i
odborný
seminár
s medzinárodnou
úcastou Sprístupnené jaskyne - výskum,
ochrana a využívanie, ktorý sa konal v
dnoch 18.-20. 9. 1996 v Doškol'ovacom
stredisku VSŽ v Medzeve nedaleko jasova.

Usporiadala ho Správa slovenských jaskýn
v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia,
Slovenským múzeom ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Slovenskou speleologickou
spolocnostou.
Záštitu nad podujatím prevzal minister
životného prostredia Slovenskej republiky
jozef Zlocha.
Okrem jubilujúcich
jaskýn sa pozornost upriamila aj na niektoré dalšie sprístupnené jaskyne, pricom sa prezentovali
výsledky geovedného výskumu a monitoringu jaskynného prostredia, problematika ochrany, využívania a prevádzky
jaskýn, ako aj história a archeológia.
Odborný program sa zacal dvoma
úvodnými
referátmi. Nasle-

Slávnostné otvorenie vstupného areálu jasovskej jaskyne.

Foto: A. Lucinkiewicz

Podujatie otvoril Ing. j. Hlavác, riaditel'
Správy slovenských jaskýn. Dalej prehovorili zástupcovia Ministerstva životného
prostredia SR, spoluusporiadajúcich
organizácií i predstavitelia zahranicných hostí.
Odborný
program sa zacal referátmi o
význame sprístupnených jaskýn vo VýVOJi
záujmu cloveka o podzemné krasové javy
(M. Lalkovic) a o zaradení jaskýn Slovenského a Aggtelekského krasu do svetového
prírodného dedicstva (J. Klinda).
Prvý tematický blok sa venoval jasovskej jaskyni. Referáty sa týkali jej geologických pomerov (M. Zacharov), speleokl imatického monitori ngu vo vztahu k real izovaným speleoklimatickým pobytom (S.
Klauco, j. Filová), chiropterofauny podzemných priestorov jasovskej skaly (M. Fulín),
speleoklimatických
pobytov v Dóme
netopierov (A Lucinkiewicz), speleologického prieskumu od roku 1970 (J. Thuróczy) a nápisov ako historických pamiatok
(M. Laikovic).

dovalo pät tematických
blokov
Nasledoval tematický blok o Demäreferátov. Pri šty- . novskej jaskyni slobody. Poukázalo sa na
roch z nich sa na geomorfologický význam a potrebu spreszáklade nastolenej
nenia genézy niektorých horných castí jasproblematiky
a kyne (P. Bella), výsledky hydrochemického
diskusie
prijali
a speleoklimatického monitoringu (S. Klauzámery
poukaco - j. Filová), realizáciu speleoklimatických
zujúce na potrebu
pobytov (A. Lucinkiewicz), speleologický
real izácie konkrétprieskum od roku 1970 (Z. Hochmuth), význych úloh týkajúnam objavenia tejto jaskyne pre rozvoj jascich sa dalšieho
kyniarstva na Slovensku (M. Lalkovic) a tevýskumu, monitorajšie problémy jej prevádzky (O. Micuch).
ringu, dokumenOdborný
program
prvého
dna
tácie, ochrany a ukoncilo premietanie videofilmu o jaskyprevádzky jaskýn.
niach v štôlni Kapusta v Ochtinskom krypProgram doplnili
tokrase Revúckej vrchoviny Slovenského
dve exkurzie. jeho
rudohoria, ktorého spracovanie inicioval
súcastou bolo i RNDr. L. Gaál, gestor pre ochranu krasu
slávnostné otvoreSlovenskej agentúry životného prostredia.
nie nového vstupDopoludnie druhého dna vyplnil tretí
ného areálu jasovtematický blok o jaskyni Domica. Referáty
skej jaskyne spojesa týkali hydrologických pomerov (M. Pešné s jej prehliadko), hydrologického a hydrochemického
kou.
monitoringu (S. Klauco - j. Filová), archeo-
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logických hodnôt (j. Bárta), histórie (M. Lalkovic) a problémov prevádzky jaskyne (D.
Macko). Popoludní do tejto jaskyne viedla
exkurzia, pricom sa prezentovali jej geomorfologické a hydrologické pomery, archeologické hodnoty a problémy ochrany.
V podvecerných hodinách boli úcastníci odborného seminára prítomní na slávnostnom otvorení nového vstupného areálu
jasovskej jaskyne. Po kultúrnom programe a
recepcii v Dóme netopierov si prezreli ostatné casti jaskyne. Vecer po návrate do Medzeva p. G. Stibrányi zabezpecil prednášku o
niektorých sprístupnených jaskyniach v jZ
casti USA a SV casti Mexika a premietol diafónové pásmo o jaskyniach Slovenského krasu.
Program tretieho dna sa zacal tematickým blokom zameraným na geovedný
výskum a históriu ostatných jaskýn. Témami
referátov bolo rádioizotopové datovanie
sintrov z Demänovskej radovej jaskyne (H.
Hercman, P. Bella, j. Glazek, M. Gradzinski, S. E. Lauritzen), charakteristika krasových
planín Pelc a Duca v Slovenskom raji (j.
Tulis), vlastnosti speleoaerosólov v slovenských jaskyniach vybraných na speleoterapiu (M. Bobro, j. Hancurák, j. Zelinka, A.
Lucinkiewicz),
monitoring
niektorých
parametrov ovzdušia Bel ianskej jaskyne (M.
Košík, S. Pavlarcík) a návštevy známych
osobností verejného života v sprístupnených jaskyniach (M. Lalkovic, j. Padyšáková). Zaujímavé informácie o ruskoporsko-francúzskom
sympóziu
"table
ronde" Karst - Homme - Environnement,
ktoré sa konalo v Irkutsku a Perme v dnoch
3.-23. júla 1996, poskytol M. Pulina.
Ochrana jaskýn bola témou posledného bloku referátov. Zdôraznila sa aplikácia geovedného výskumu pri ochrane
sprístupnených jaskýn (j. jakál), problematika ochrany jaskýn v CHKO BR Slovenský
kras (M. Rozložník) a niektoré problémy
ochrany
krasových
javov
v CHKO
Moravský kras (L. Štefka). Prezentovali sa
aj výsledky prieskumu a ochrany aragonitových jaskýn v okolí Hrádku (l. Gaál)
i súcasný stav poznania a zámery ochrany
chiropterofauny v sprístupnených jaskyniach (F. Bernadovic).
Po skoncení podujatia nasledovala ešte
v popoludnajších
hodinách exkurzia do
Ochtinskej aragonitovej jaskyne, pocas
ktorej zaujala diskusia o jej genéze a monitoringu speleoklimatických pomerov.
Spolu odznelo 30 referátov, z ktorých
sa vydal samostatný zborník. Abstrakty
referátov úcastníci obdržali pri prezentácii.
Sprievodnú akciu tvorila autorská výstava
F. Mihála s kresbami jubilujúcich sprístupnených jaskýn a Stratenskej jaskyne.
Prítomných bolo 56 úcastníkov, z
toho šest z Ceskej republiky (K. Drbal, j.
Pfibyl, M. janícek, L. Stefka a inO a štyria
z Pol'ska (j. Glazek, M. Pulina, M. Pulinová
a A. Tyc). Potešila úcast RNDr. A. Droppu, CSc., a PhDr. j. Bártu, CSc. - nestorov
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slovenskej odbornej speleológie. Okrem
usporiadatel'ských
organizácií
malo
zastúpenie Ministerstvo
životného prostredia SR, Geografický ústav SAV v Bratislave, Ústav geotechniky SAV v Košiciach,
Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove, Katedra BERGTechnickej univerzity v Košiciach,
SKOV Bratislava, speleologické kluby Slovenský raj Spišská Nová Ves, CASSOVIA
Košice, Speleoklub
Slovakia Brezno
a iné.

Nový vstupný areál Jasovskej jaskyne.

Viacerí úcastníci vrátane zahranicných
hostí poukázali na zdarný priebeh podujatia a vyjadrili celkovú spokojnost. Po
odbornom seminári Ochrana radových jaskýn v roku 1995 išlo o dalšie významné
podujatie zdôraznujúce potrebu osobitnej
ochrany a starostlivosti o sprístupnené jaskyne. S ciel'om prezentácie tejto dôležitej
problematiky bude Správa slovenských jaskýn pokracovat v organizovaní podobných
podujatí aj v budúcnosti.

Foto: M. Eliáš
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Oporúcania
_Ii a závery
_, odborného
'" seminára
-JASOVSKÁ JASKYNA

pokracovat v monitorovaní speleoklimatických pomerov vo vztahu k vykonávaným speleoklimatickým
pobytom na
základe vzájomnej dohody so zdravotníckymi organizáciami,
realizovat hydrologické pozorovania
záplav casti jaskynných priestorov,
pokracovat v monitorovaní chiropterofauny s interpretáciou vplyvu prevádzky
na populácie netopierov,
další geologický výskum upriamit na
detailnejšie poznanie štruktúrno-tektonických a petrografických pomerov i výskyt
rôznych minerálov,
geomorfologický výskum upriamit na
upresnenie geochronológie
vývojových
etáp jaskyne,
z hladiska speleologickej dokumentácie
domerat celý jaskynný systém jasovskej
skaly,
zhodnotit historické pamiatky v jaskyni
a zrekonštruovat nápis z roku 1452.
DEMÄNOVSKÁ

JASKYNA SLOBODY

rámci geomorfologického výskumu
spresnit geochronológiu vývoja jaskyne v
kontexte celého Demänovského jaskynného systému,
zhodnotit
doterajšie
názory vysvetlujúce mechanickú deštrukciu stalagv

nátov v Carovnej chodbe, Královej galérii,
prípadne iných castiach jaskyne,
z hladiska krasovej hydrografie vykonat
indikacné skúšky na zistenie miesta prítoku ponorných vôd Zadnej vody do
podzemnej Demänovky,
terajšiu dfžku jaskyne 7624 m treba
spresnit domeraním niektorých dalších
castí,
vykonat rekonštrukciu
vstupného
areálu a úpravu výstupového chodníka od
údolného parkoviska,
za úcelom ochrany sintrovej výplne
vymenit staré zábrany a dotvorit dialkový
videodohlad jednotlivých úsekov prehliadkovej trasy,
inštalovat informacné a náucné panely
pozdfž výstupového chodníka a stálu výstavu o prírodných pomeroch a histórii jaskyne vo vstupnom areáli.
DOMICA

pokracovat v monitorovaní hydro 10gických pomerov vôd Styxu z pohladu casových zmien prietoku a chemizmu ako
prejavu vonkajších klimatických vplyvov
a transportu znecistenia,
za úcelom poznania priebehu a charakteru neznámych podzemných priestorov ponomej zóny z Kecovského údolia

vykonat geofyzikálny prieskum, podobne
predpokladaného úseku medzi dolnou
castou Certovej diery a Suchou chodbou,
geomorfologický výskum upriamit na
spresnenie geochronológie vývoja jaskyne,
za úcelom obmedzenia "suchého" obdobia Rímskych kúpelov i vyrovnávania
prítoku do /. plavby posúdit možnost rekonštrukcie hrádze v Panenskej chodbe,
sledovat a navrhnút opatrenia na zníženie
úniku vody z l. plavby,
na základe podrobného zamerania jaskyne R. Kettnerom pred 60 rokmi a vtedajšej fotodokumentácie porovnat terajší
stav vybraných miest.

OCHRANA

JASKÝN

za úcelom koordinácie ochrany jaskýn
treba vytvorit rezortnú komisiu Ministerstva životného prostredia SR za úcasti
Správy národných parkov SR, Slovenskej
agentúry životného prostredia a Správy
slovenských jaskýn v úzkej súcinnosti so
Slovenskou speleologickou spolocnos(ou
a Slovenským múzeom ochrany prírody
a jaskyniarstva,
opätovne vyhlásit, prípadne inovovat
ochranné pásma vybraných jaskýn, ktoré
sa zrušili zákonom NR SR c. 287/1994 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny.

MEDZINÁRODNÝ
MíTING SPRíSTUPNENÝCH
BUDAPEŠT - AGGTElEK 1996

JASKÝN

}ánZe/inka
Od novembra 1990, ked sa v Talianskej
clenovia sa pravidelne stretávajú, aby si vyGenge uskutocnil zakladajúci
kongres
(I.S.CA), sa
už stalo tradíciou,
jej
menili skúsenosti
v oblastiach
ochrany,ževýsMedzinárodnej asociácie sprístupnených I jaskýn
kumu, prevádzky a propagácie sprístupnených jaskýn.
Posledný míting sa konal v Madarsku.
Uskutocnil sa v dnoch 14. - 20. októbra

Odborná casf programu mftingu I.S.C.A., zlava
F.8ernadovic, G. Ddin.
Foto: ). Zelinka

1996 v Budapešti a Aggteleku. Hlavnými
organizátormi mítingu boli Madarská speleologická spolocnost, Speleologický inštitút Úradu pre ochranu prírody Ministerstva životného prostredia a regionálnych
stratégií Madarskej republiky a Správa
Aggtelekského národného parku. Zo zahranicných
organizácií spolupracovali
Správa slovenských jaskýn a Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýn.
Jedným z hlavných dôvodov usporiadania mítingu bola prezentácia jaskýn Slovenského a Aggtelekského krasu, ktoré sú
od decembra 1995 vyhlásené za svetové
prírodné dedicstvo. Prítomných bolo 77
úcastníkov z 12 štátov Európy a USA. Program zahrnalodbornoprezentacnú,
organizacnú, exkurznú a spolocenskú cast.

v hlavnej, odbornoprezentacnej casti
programu odznelo viacero podnetných
referátov, ktoré tematicky možno rozdelit
do niekol'kých oblastí:
výskum jaskýn, monitorovanie jaskynného prostredia, genéza a vek sintrovej výplne a pod. so zameraním na rôzne formy
aspektov ich ochrany,
porovnávanie
výhod,
resp. rizík
rôznych foriem prehliadok jaskýn - so
sprievodcom, bez sprievodcu alebo živelné návštevy nesprístupnených jaskýn,
aspekty ochrany jaskýn spojené s opotrebovaním technických zariadení a ich
rekonštrukciou,
ako aj s narastajúcim
využívaním jaskýn,
organizácia špeciálnych a príbuzných
programov a atraktivít v rámci prehliadok
jaskýn (expozície v prírode, múzeá, koncerty, audiovizuálne
programy, svetelné
efekty a pod.),
návrh a spôsob ponuky suvenírov
z pohladu prezentácie ochranárskych záujmov,
úloha sprístupnených

jaskýn venvi-
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vzdelávaní

mládeže

a

dospelých.
Formou referátov vystúpili aj zástupcovia Správy slovenských jaskýn. F. Bernadovic poukázal na výskum a ochranu
netopierov v sprístupnených jaskyniach
na Slovensku, J. Zelinka prezentoval naše
skúsenosti z likvidácie nežiaducej vegetácie.
Vexkurznej casti si úcastníci prezrel i
viaceré jaskyne v Budapešti (Pál-välgyi-bar-

lang, Szemlä-hegyi-barlang,
Solymáriärdäglyuk)
a Aggtelekskom
národnom
parku (Baradia, Rákóczi-barlang). Súcastou
programu bola i návšteva jaskyne Domica
a Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorú zabezpecila Správa slovenských jaskýn.
Spolocenská cast programu sa zamerala na prezentáciu historických pamiatok
a folklóru Madarska. Doplnili ju úvodná recepcia a záverecné stretnutie úcastníkov.
Pocas mítingu sa uskutocnilo pracov-

DOHODA
MEDZI

SPRÁVOU

OCHRANY

ciácia sprístupnených jaskýn združuje 38
jaskýn a 5 agentúr (správ) zo 14 štátov Eujaskynu z Južnej Afriky, 3 jaskyne
rópy,
a asociáciu zo Spojených štátov americjaskynu z Holandských Antíl, 5
kých,
jaskýn z Cíny a asociáciu z Austrálie.

l

l

l

l

O SPOLUPRÁCI

SLOVENSKÝCH

PRíRODY

né stretnutie predstavitel'ov výkonného výboru a clenov uvedenej asociácie. Rokovalo sa i o organizovaní dalšieho kongresu
I.S.c.A., zatial' bez rozhodnutia miesta jeho
konania. V súcasnosti Medzinárodná aso-

JASKÝN A AGENTÚROU

A KRAJINY CESKEJ REPUBLIKY
Jozef Hlavác

Spolocné záujmy a vzájomné kontakty
ochrancov prírody a jaskyniarov z Ceskej
republiky a Slovenskej republiky majú svoju tradíciu, pricom sa neviazali len na
spolocné štátne usporiadanie do konca roku
1992. Spolupráca sa zakladá na pribuznosti
jazykov i názorov na problematiku ochrany prírody a krasové javy. V minulosti vzniklo viacero závažných projektov, ktorých realizácia násdobre reprezentovala aj v cudzine.
Za všetky hodno spomenút aspon organizovanie 6. medzinárodného speleologického
kongresu v roku 1973 alebo vydávanie vedeckých a odborných periodík a monografií,
ktoré zahranicie akceptovalo.
Zaciatkom 90. rokov nastala na oboch
stranách reorganizácia ochrany prírody a
jaskyniarstva a neskôr i rozdelenie bývalej
federácie. Treba zdôraznit, že tieto zmeny
nemali takmer žiadny vplyv na prebiehajúcu spoluprácu, najmä ak hovoríme
o jaskyniarstve
amatérskom
alebo
profesionálnom. Mnohé kontakty sa viažu
aj na osobné priatel'stvá, ktoré vznikli na
báze dosiahnutých spolocných pracovných
výsledkov.
Na odbornom seminári Sprístupnené
jaskyne - výskum, ochrana a využívanie
v Medzeve v septembri 1996 sa okrem
iných stretli aj predstavitelia
Agentúry

ULICA A PAMÄTNÁ

ochrany yrírody a
krajiny Ceskej republiky, Slovenskej
agentúry
životného prostredia a Správy slovenských jaskýn.
Dohodli
sa, že
v krátkom
case
vykonajú oficiálne
návštevy a rokovania manažmentov.
Stretnutia sa uskutocnili v novembri
1996 v Prahe a
v marci 1997 na
Slovensku. Ich re-

Zástupcovia organizácií
F. v..rga a }. Hlavác.

po podpise zmlúv o spolupráci,

zultátom je ochota a výhodnost vzájomnej
spolupráce aj v budúcnosti.
V krátkom case sa pripravili
texty
dohôd, ktoré sa oficiálne parafovali dna
19. marca 1997 v Poprade-Spišskej Sobote. Tento akt len potvrdzuje doterajšiu
spoluprácu a súcasne sa vytvára priestor
na dalšie aktivity. Dohodu o spolupráci
medzi Agentúrou ochrany prírody a krajiny Ceskej republiky a Správou slovenských jaskýn podpísali ich riaditelia Ing.
Josef Novák a Ing. Jozef Hlavác. Zahrna
oblast výskumu, monitoringu,
ochrany

TABUtA

zlava M. Toncfk, }. Novák,
Foto: M. Kassa

a využívania
jaskýn,
publikacnej
a
prezentacnej cinnosti, environmentálnej
výchovy,
organizovanie
spolocných
odborných
podujatí,
študijné pobyty
odborných pracovníkov i dalšie cinnosti. Rámcovú dohodu možno každorocne
konkretizovat
strán.

podl'a potrieb zmluvných

Domnievame sa, že už tohtorocný bohatý program vzájomných
kontaktov
a podujatí len potvrdí naše úvodné konštatovanie. Zaželajme si spolocne, aby táto spolupráca obohatila oboch partnerov.

JÁNA MAJKU V DOLNEJ

STREDE

Dušan Macko
Bol pekný jesenný den, 9. november
1996, ked sa na základe pozvánky Obecného úradu v Dolnej Strede zišli mnohí
úcastníci na milej slávnosti odhalenia pamätnej tabule a premenovania tamojšej
hlavnej ulice po mene ich významného
rodáka Jána Majku.
Stretli sa tu príslušníci rozvetvenej rodiny Majkovcov, medzi ktorými nechýbala

dcéra Jána Majku Milada ani jeho brat františek, boli tu zástupcovia
Obecného
zastupitel'stva z Dolnej Stredy na cele so starostom obce, bývalí i terajší pracovníci niektorých sprístupnených jaskýn, zástupcovia
Správy slovenských jaskýn, Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a
Slovenskej speleologickej spolocnosti, ako
aj jeho další známi, priatelia a rodáci.

Slávnost sa udiala v roku 70. výrocia
objavenia jaskyne Domica, co bolo najväcším úspechom 40-rocnej speleologickej cinnosti Jána Majku. Tento významný
jaskyniar bol nielen objavitel'om, pri eskumníkom a ochrancom jaskýn, ale i autorom mnohých speleologických clánkov
v casopise Krásy Slovenska.
Úctu a obdiv jaskyniarov
si získal
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JAN MAJKO
.1900

1985

významný predstavítefjaskyniarstva
na Slovensku

Starosta a Obecné zastupitelstvo v
Rodina Jána Majku
M-Studio reklamno obchodná

Strede
Trnava

sí Vám dovol'ujú venovat
Foto: P. Bella

Odhalenie pamätnej tabule j. Majku v Dolnej Strede.

70.

z

Domica

úctv a na

Jánovi MAJKOVI
bol dna 9. IlDvembra 1996
boli

odbornými vedomostami i ludskými kvalitami.1zato saako prvý stalv roku 1976 držitel'om
pamätnej plakety Správy slovenských jaskýn,
navyše v roku 1985 mu udelili zlatú medailu
Slovenskej speleologickej spolocnosti.
Pred slávnostným aktom odhalenia
pamätnej tabule a premenovania hlavnej
ulice si prítomní uctili pamiatku Jána Majku
položením kytíc kvetov na jeho hrob. Potom pokracovala slávnost pred Obecným
úradom, kde pri pamätnej tabuli na úvod
zanôtili miestne spevácky-dôchodkyne
a
následne pamätnú tabulu odhalila dcéra
Jána Majku Milada.
V hlavnom prejave starosta obce zhodnotil celoživotné dielo ich rodáka. Dalšie

hlavná

ulleél-

spomienkové príhovory predniesli zástupcovia Správy slovenských jaskýn, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenskej speleologickej spolocnosti, ako aj vnuk Jána Majku.
Nakoniec sa pozvaní hostia odobrali
do priestorov Obecného úradu na prehliadku výstavy o živote a diele Jána Majku, ktorú inštalovalo Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva. Na záver
bolo spolocenské posedenie úcastníkov.
V súvislosti s touto udalostou treba
pripomenút, že v období 27.9. - 31. 12.
1996 bola výstava, pripomínajúca širokej
verejnosti cinnost tohto významného slovenského jaskyniara, inštalovaná aj v Slo-

venskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Na záver sa chcem v duchu prihovorit
objavitel'ovi jaskyne Domica i v mene jej
pracovníkov: "Bezpochyby najväcším skut-

kom v Tvojej prebohatej jaskyniarskej cinnosti bol objav jaskyne Domica, ktorá na
svojho objavitela nezabúda, pretože meno
Ján Majko sa denne ozýva v podzemných
priestoroch Dom ice pri sprievodnom slove
pre jej návštevníkov. Pre toto Tvoja rodina,
Tvoji rodáci, priatelia,známi všetci milovníci podzemných krás môžeme byt hrdí, že
na našom malom Slovensku sa rodia ludia,
ktorí svoju vlast preslávili velkými cinmi."

i

i

Taký bol i náš nezabudnutelný JánMajko.

PREMIÉRI VLÁD SLOVENSKA A LITVY
V DEMÄNOVSKEJ

JASKYNI SLOBODY

Dušan Micuch
V dnoch 13. a 14.9. 1996 sa uskutocnil v Nízkych Tatrách v Jasnej (hotel
Grand) summit predsedov vlád clenských
štátov Stredoeurópskej dohody o volnom
obchode (CEFTA) a štátov, ktoré sa o clenstvo uchádzajú.

_________________

-_~

rw

V rámci volného dopoludnia

v sobotu

14. 9. 1996 sa rozhodli politickí predstavitelia Slovenskej republiky a Litovskej republiky na cele s premiérmi vlád V. Meciarom a M. Stankeviciusom navštívit Demänovskú jaskynu slobody.

Prehliadku jaskyne limitoval další program rokovaní. Napriek tomu riaditel' Správy
slovenských jaskýn a správca jaskyne prezentovali Demänovskú jaskynu slobody v celej
prehliadkovej trase vrátane Vel'kého dómu a
Královej galérie.
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Hlavný záujem hostísa týkal prírodných
zvláštností, vzniku a veku jaskyne, ako aj
prevádzkových pomerov. Hovorilo sa i
o nežiaducom prerušení sprístupnovania
Demänovskej jaskyne mieru a možnosti
jeho dokoncenia, vrátane vybudovania
potrebnej infraštruktúry.
V priestoroch "liecebne"
v Štrkovej
chodbe sme hostom objasnili vhodnost
jaskynného
prostredia
na realizáciu
ozdravovacích
speleoklimatických
po-

40
bytov s pozitívnymi
úcinkami na niektoré ochorenia dýchacích orgánov, prípadne iné choroby. Z diskusie bolo zrejmé, že speleoterapeutická Iiecba v podmienkach slovenských jaskýn je zapísaná
v povedomí štátnych cinitel"ov i širšej verejnosti.
Na záver prehliadky jaskyne vážení
hostia konštatovali, že prírodné hodnoty
tohto významu si zaslúžia ovel"a väcšiu
pozornost zo strany propagácie, co by

POSLANCI
V OCHTINSKEJ ARAGONITOVEj

kladne prispelo k reprezentácii našej krajiny v zahranicí.
Predstavitel"om oboch delegácií sme
odovzdali publikácie a propagacný materiál vydaný pri príležitosti vyhlásenia
jaskýn Slovenského
a Aggtelekského
krasu za svetové prírodné dedicstvo,
co sa slávnostne udialo den pred touto návštevou v Ochtinskej aragonitovej
jaskyni a v jaskyniach
Domica a Baradia.

JASKYNI

Pavel Bella
Dna 14. 11. 1996 sa v hoteli Ruffíni

skej republiky.
Na druhý den program pokracoval
návštevou Ochtinskej
aragonitovej jaskyne, ktorá bola v decembri 1995 v rámci
bi laterálneho slovensko-madarského no-

uvedených
výborov Z. Lazarová a E.
Baráth. Okrem Správy slovenských jaskýn boli
prítomní
aj zástupcovia
Okresného úradu, odboru životného prostredia v Rožnave a SAŽP, Správy CHKO
BR Slovenský kras.
Na úvod sa pri prehliadke výstavy vo
vstupnom areáli poukázalo na rozšírenie a celkový význam krasu a jaskýn na
Slovensku, ako aj na význam zaradenia
jaskýn Slovenského
a Aggtelekského
krasu do svetového dedicstva. Súcasne

minacného projektu jaskyne Slovenského
a Aggtelekského
krasu zaradená
do
svetového prírodného dedicstva. Obe parlamentné delegácie
viedli predsedovia

sme poslancom
podali informácie
o
dalších jaskyniach
zaradených
do
svetového prírodného a kultúrneho dedicstva. Pred vstupom
do podzemia si

vosade Dobšinská L.adová jaskyna zacalo spolocné zasadnutie
Výboru
pre
životné prostredie a ochranu prírody
Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru nél ochranu životného prostredia Národného zhromaždenia
Madar-

prezreli aj cast výstavy o Ochtinskej aragonitovej jaskyni.
Postupne na zastávkach pocas prehliadky jaskyne sa poslanci oboznámili
s geologickými pomermi, svojráznou genézou jaskynných priestorov, formami aragonitovej výplne,
výsledkami monitorovania zmien speleoklimatických pomerov v dôsledku pohybu návštevníkov v
podzemí a s problemati kou ochrany a prevádzky jaskyne. V závere sa priblížili zámery
Správy slovenských jaskýn v rámci celkovej
starostlivosti
o túto unikátnu jaskynu.
Pamätná tabul"a pred vstupným areálom
pripomenula
slávnostné
vyhlásenie
svetového dedicstva dna 13.9.1996.

2. ODBORNÝ SEMINÁR PRE PRACOVNíKOV
SPRíSTUPNENÝCH JASKÝN
Pavel Bella
V rámci internej výchovy pracovníkov
Správy sovenských jaskýn sa v dnoch 12.13. 12. 1996 uskutocnil 2. odborný seminár, ktorý tematicky nadviazal na odborný
seminár konaný v marci 1996 (pozri Aragonit 1, str. 39).
V úvode sa objasnili Strategické ciele
rozvoja starostlivosti a ochrany sprístupnených a sprístupnovaných
jaskýn v Slovenskej republike, prijaté operatívnou poradou ministra životného prostredia 8. 3.
1996.
Po príhovore RNDr. j. Kramárika,
riaditel"a odboru ochrany prírody a krajiny Ministerstva životného prostredia SR,
nasledoval hlavný programový blok, kto-

rý zabezpecila RNDr. A. jusková. Obsahoval výklad zákona NR SR c. 287/1994
z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona NR SR c. 222/1996 z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov,
ako aj
vyhlášky MŽP SR c. 295/1996 týkajúcej
sa vykonávania
niektorých
ustanovení
zákona o ochrane prírody
a krajiny
(oznacovanie osobitne chránených castí
prírody a krajiny, stráž prírodyai.).
Kedže
viacerí zamestnanci prevzali služobné
preukazy a odznaky pracovníkov organizácií ochrany prírody a krajiny, pozorn06t
sa upriamila aj na problematiku ich praktického využívania. Pri výklade sa zdôraz-

nili skutocnosti týkajúce sa ochrany jaskýn.
Popoludní sa referovalo o poznatkoch
zo zahranicných študijných ciest do Talianska a Francúzska, ktoré sa uskutocnili v
októbri 1996. V základných
crtách sa
prezentovali prírodné a prehistorické hodnoty navštívených jaskýn. Dalej sa poukázalo na ich prevádzku a ochranu, co viacerí
úcastníci ciest konfrontovali s našimi sprístupnenými jaskynami.
Program dopoludnia druhého dna tvorila prehliadka expozícií Kras a jaskyne Slovenska, Chránená príroda a Minerály a ich
ochrana v Slovenskom múzeu ochrany
prírody a jaskyniarstva, ako aj výstavy Speleofotografia.
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Slovensko - Sprístupnené
jaskyne
Knižné centrum,
Dostala

Žilina

1997, 64 strán

sa mi do rúk útla knižocka

od zanie-

tených speleológov
s textom P. Bellu, fotografiami
M. Eliáša za redakcie B. Korlmana s úvodným slovom
j. Hlaváca. Výtvarnú stránku úspešne riešil j. Kasák.
Ide o sympatický
pocin, ktorý rozhodne
prispeje
k dobrej povesti slovenského jaskyniarstva. Nejde o
reprezentacné dielo na úrovni velkých obrazových
publikácií, ale o maloformátovú
farebnú obrázkovú
knižku s výstižným textom o slovenských sprístupnených jaskyniach.
Publikácia
obsahuje 68 farebných obrázkov, 12 schematických jaskynných plánov
oznacených tradicnými emblémami, ktoré vyjadrujú
domi~anty tej-ktorej jaskyne.
Uvodná kapitola oboznamuje citatela so základnými crtami krasu a s rozšírením krasu a jaskýn na
Slovensku. Nasledujúce
kapitoly sú venované jednotlivým sprístupneným jaskyniam, ktoré sú odborne
riadené Správou slovenských
jaskýn,
sídliacou
v Liptovskom Mikuláši. Pri opise každej jaskyne dostávame základné
informácie
o lokalizácii
jaskyne,
strucnú, vedecky zdôvodnenú a zrozumitelnú charakteristiku prírodných
pomerov, v ktorej je zahrnutá
geológia, morfológia, hydrológia, mikroklíma jaskyne,
prípadne je uvedený výskyt vzácnych živocíšnych
druhov. Texty dopfnajú základné údaje o archeologických nálezoch, histórii objavova
sprístupnení jaskýn. Pod názvami jaskýn je vyznacený stupen ochrany
jaskýn, ci ide o jaskynu ako národnú prírodnú pamiatku,
alebo ci je súcastou svetového prírodného dedicstva.
Držiac v ruke túto malú knižku s prekrásnym obalom,
na ktorom je svetoznámy záber z Demänovskej jaskyne
slobody, nadobúdam presvedcenie, že ide o dielo pre
každého, malého i dospelého obdivovatela slovenskej
prírody. Vedie ma to však aj k úvahe, že slovenské jaskyne si zaslúžia aj velkú reprezentacnú obrazovú publikáciu, ktorá by dokumentovala výnimocné postavenie
slovenských jaskýn v kontexte so svetovými jaskynami,
ktoré vynikajú nielen bohatstvom a pestrostou jaskynnej
výzdoby, jej genetickou rozmanitostou, ale aj širokou
škálou geneticky rozdielnych jaskynných systémov.
Na záver tejto mojej netypickej recenzie, skôr úvahy,
chcem ešte pochválit vydavatela,
že knižka vyšla
nielen v slovenskom jazyku, ale aj vanglicko-nemeckej a rusko-madarskej jazykovej mutácii.
Jozef Jaká/

Sprístupnené

S. Klauco a j. Filová informujú o hydrochemickom
a speleoklimatickom
monitoringu.
A. Lucinkiewicz
hodnotí doterajšie speleoklimatické
pobyty. Z. Hochmuth faktograficky
opisuje speleologický
prieskum
jaskyne v rokoch 1970 - 1996. Prehladnú históriu
jaskyne podáva M. Lalkovic,
pricom zdôraznuje
význam jej objavu pre rozvoj jaskyniarstva na Slovensku. Súcasnými problémami
prevádzky jaskyne
sa zaoberá O. Micuch.
Tretí tematický blok je venovaný jaskyni Domica. M. Peško charakterizuje hydrologické pomery. S.
Klauco aj. Filová analyzujú výsledky hydrologického a hydrochemického
monitoringu.
Inventarizáciu
chiropterofauny v slovenskej casti jaskynného systému
Domica - Baradla podávajú M. Uhrin, M. Andreas, P.
Benda a A. Reiter. Archeologické
hodnoty jaskyne
zdôraznuje j. Bárta. Históriu jaskyne sumarizuje M.
Lalkovic.
O. Macko poukazuje na problémy prevádzky jaskyne.
Štvrtý tematický blok tvoria geovedný výskum a
história jaskýn. M. Bobro, J. Hanculák, j. Zelinka a
A. Lucinkiewicz
charakterizujú
vlastnosti aerosólu
v slovenských jaskyniach vhodných na speleoliecbu. M. Košík a S. Pavlarcík predkladajú
výsledky
monitoringu
niektorých parametrov ovzdušia a vôd
Belianskej jaskyne. Krasové planiny Pelc a Ouca
porovnáva j. Tulis. O návštevách známych osobností
verejného života v sprístupnených jaskyniach informujú M. Lalkovic a J. Padyšáková.
Piaty tematický blok sa upriamuje na problematiku ochrany jaskýn. ). jakál zdôraznuje geovedný
výskum a jeho apl ikácie pri ochrane sprístupnených
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Sprístupnené jaskyne - výskum,
ochrana a využívanie

ZBOIlNÍKRll'UÁTOV

Zborník referátov. Knižné centrum, Žilina 1996, 148 strán
V dnoch 18. - 20. septembra 1996 sa z príležitosti
150. výrocia sprístupnenia Jasovskej jaskyne, 75. výrocia objavenia Demänovskej jaskyne slobody a 70.
výrocia objavenia jaskyne Domica konal v Medzeve
odborný seminár s medzinárodnou úcastou Sprístupnené
jaskyne - výskum, ochrana a využívanie.
Z odborného
hladiska sa pozornost okrem jubilujúcich jaskýn ciastocne
upriamila aj na niektoré dalšie jaskyne, pricom sa prezentovali výsledky geovedného výskumu a monitoringu jaskynného prostredia, problematika ochrany, využívania a
prevádzky jaskýn, ako aj história a archeológia. Cielom
podujatia bolo poukázat na potrebu osobitnej ochrany a
starostlivosti o sprístupnené jaskyne, pretože patria medzi
jaskyne najviac atakované clovekom.
Zborník, ktorý zostavil RNDr. P. Bella, je rozclenený dp piatich tematických blokov. Zahrna 27 referátov. Uvodný referát M. Laikovica dokladuje význam
sprístupnených jaskýn pri vývoji záujmu cloveka o
podzemné krasové javy.
Prvý tematický blok je zameraný na problematiku Jasovskej
jaskyne.
M. Zacharov
charakterizuje geologické
pomery jaskyne a jej okolia.
S. Klauco a J. Filová prezentujú výsledky speleoklimatického monitoringu
v Dóme netopierov, kde sa
uskutocnujú speleoklimatické
pobyty. Ich doterajšiu
realizáciu hodnotí A. Lucinkiewicz.
Výsledky prieskumu chiropterofauny
podzemných priestorov jasovskej skaly podáva M. Fulín. j. Thuróczy sumarizuje
speleologický prieskum jaskyne od roku 1970. Nápisy v jaskyni ako historické pamiatky analyzuje a hodnotí M. Lalkovic.
Referáty druhého tematického
bloku sa týkajú
Demänovskej jaskyne slobody. P. Bella poukazuje na
geomorfologický
význam a problémy genézy jaskyne.

jaskýn. L Gaál opisuje aragonitové jaskyne v štôlni
Kapusta v Ochtinskom kryptokrase, vrátane ich ochrany. Na problémy ochrany jaskýn v Chránenej krajinnej oblasti
BR Slovenský
kras poukazuje
M.
Rozložník.
O ochrane krasových javov Chránenej
krajinnej oblasti Moravský kras informuje L. Štefka.
F. Bernadovic charakterizuje
súcasný stav poznania
a zámery ochrany chiropterofauny
v sprístupnených
jaskyniach na Slovensku.
V závere
sú uvedené odporúcania
a závery
odborného seminára. Po zborníku Ochrana radOVých
Správy
jaskýn z roku 1995 ide o dalšiu publikáciu
slovenských
jaskýn, ktorá podáva viaceré nové
poznatky o sprístupnených
jaskyniach
na Slovensku.
Matúš Peško

Show Caves and Environmental
Monitoring.
International

Symposium,

Frabosa Soprana

(Cuneo) 1995, 288 strán
Kedže sprístupnené jaskyne sú znacne atakované clovekom,
monitorovanie ich prírodného prostredia sa stáva coraz aktuálnejšou požiadavkou na
zabezpecenie optimálnej miery ich využívania.

jaskyne v literatúre

Výskumná stanica z Bossea v Tal iansku v spolupráci
s tamojšími miestnymi orgánmi (provincia
Cuneo, obec Frabosa Soprana) i sponzorskými organizáciami
usporiadala
v dnoch
24.-26. marca
1995 medzinárodné sympózium Sprístupnené
jaskyne a environmentálny
monitoring.
Miestom konania bola
Frabosa Soprana v severozápadnom
Taliansku.
Arrigo A. Cigna, známy taliansky odborník
zaoberajúci sa výskumom krasu a jaskýn, zostavil z
tohto podujatia zborník
referátov. Zahrna 24 referátov a 6 abstraktov referátov. Naviac sú pri ložené xerokópie dalších dvoch referátov. V obsahu sú uvedené
ešte názvy dvoch referátov, možno teda predpokladat,
že bolo prihlásených, resp. prednesených 34 referátov. Najviac referátov je uverejnených v talianskom
jazyku,
cast v anglickom
jazyku,
najmenej
je
zastúpený francúzsky jazyk.
Z obsahového hladiska sú referáty upriamené
na viaceré témy. Dominuje monitorovanie zmien speleoklimatických
pomerov
niektorých
jaskýn vplyvom návštevnosti - Grotte di Toirano,
Taliansko (S.
Martini, A. A. Cigna), Moestroff Cave, Luxembursko
(F. Massen, A. Kies a G. Schintgen), Grave Grubbo
a Grotta dello Stige, Taliansko (M. De Paola, L. A.
Oimuccio
a P. Giannandrea)
a Grotta Grande del
Vento, Taliansko (M. Menichetti,
S. Galdenzi, G.
Marinelli, A. Pierini a S. Tosti). Osobitne sa prezentuje monitorovanie
CO, v jaskyni
Grotta di Bossea,
Taliansko (S. Cagliero, E. Mattone, A. Morisi a G.
Peano).
S monitorovaním speleoklimatických pomerov úzko
súvisí stanovenie energetickej bilancie jaskyne Grotta
Grande del Vento (M. Menichettj) i urcenie parametrov
teplotného narušenia sprístupnených jaskýn na p"Klade
jaskyne Grotte di Castelana, Taliansko (F. Mongelli).
Nechýba
ani problematika
monitorovania
hydrologických
pomerov - Grotte di Stiffe, Taliansko
(B. Chiarelli, U. Increscia, M. Panzanaro, e. Romagnoli a
G. Tresca), Grotta Gigante, Taliansko (S.Covelli, F. Cucchi
a R. Mosca), Spluga della Preta a Grotte di Oliero,
Taliansko (M. Celi a U. Sauro). Zaujímavé sú zámery
monitorovania podzemných vôd výskumnou stanicou
pri jaskyni Grotta di Bossea (G. Peano a B. Vigna).
Velká pozornos! sa venuje ochrane a potrebe
primeraného
využívania
jaskýn. Prezentuje
sa
využívanie a niektoré
problémy sprístupnených jaskýn v juhozápadnej
Cíne (S. Linhua), zdôvodnenie
zosúladenia
prevádzky a ochrany
sprístupnených
jaskýn (P. Forti), metodické
prístupy k analýze a
návrh úprav návštevnosti jaskýn s cielom ich ochrany (A. Mangin a O. O'Huls!), dôvody zmien ladovej
výplne
v Kungurskej
jaskyni (B. R. Mavlyudov)
a vplyv znecistenia
atmosféry na chemizmus vôd
krasových systémov (e. Dragone).
Zatial ojedinelý
je program monitorovania speleoklimatických
a hydrologických pomerov pred možným sprístupnením jaskyne - Cueva del Agua, Španielsko (J. M. Calaforra a
F. Sánchez-Martos).
Z hladiska prevádzky sprístupnených jaskýn sú
dôležité
údaje o prirodzenej radiácii v podzemných
priestoroch. Referuje sao meraniach koncentrácie radónu
v 12 vybraných talianskych jaskyniach (G. Cappa, A. A.
Cigna, L. Tommasino aG. Torri) a jaskyni Grotta di Bossea
(G. Agnesod a G. Peano).
Zastúpené sú aj referáty zaoberajúce sa jaskynnou faunou - monitorovanie
zastúpenia hypogénnej
fauny za vplyvu
antropogénnych
aktivít (A. Casa le,
P. M. Giachino,
E. Lana a A. Morisi) a hypotézy
zmiznutia kolónií netopierov
z jaskyne Clarnouse,
Francúzsko U. Choppy aP. Oubois). Ochrana kolónií
netopierov je jednou z priorít monitorovania
v jaskyni
Grotta di Onfermo, Taliansko (O. Scaravelli a G. P. Costa).
Témami dalších referátov sú najstaršie sprístupnené
jaskyne vo Francúzsku (Ch. Gauchon), prehlad doterajšieho monitorovania hydrologických a sl2eleoklimatických pomerov
i merania radiácie v Škocjanskych
jaskyniach zaradených do svetového prírodného dedicstva (A. Kranjc), výsledky
indikacnej
skúšky
dynamiky
presakovania
atmosférických
vôd do
Kryštálovej
chodby Postojnskej jaskyne pomocou
injektáže
uranínu (J. Kogovšek), sprístupnenie priepasti Rejtek a Rákocziho jaskyne v Aggtelekskom
národnom parku na odb9rné a ochranárske úcely (G.
Baross, J. Kiivesdi a A. Ujvárosy) a iné.
Publikácia urcite zaujme odborníkov zaoberajúcich sa krasovými geosystémami, ich dynamikou,
potenciálom
a ochranou. Urcená je však najmä pre
pracovníkov
zabezpecujúcich
ochranu sprístupnených jaskýn, vrátane usmernovania režimu ich prevádzky. Vzhladom na realizované aktivity v zahranicí
monitorovanie
prírodného
prostredia
musí
mal
dôležité
miesto aj v rámci ochrany našich sprístupnených
jaskýn, od coho závisí jej vyššia kvalitatívna úroven.

Pavel Bella

Sprístupnené
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Netopiere 1.
Zborník skupiny pre ochranu
netopierov SZOPK (S. O. N.)
EX-PRINT Lucenec 1995, 118 strán
Skupina pre ochranu netopierov Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vydala v Roku ochrany európskej prírody ENCY (1995) spolu so Slovenskou
agentúrou životného prostredia - Správou CHKO Muránska planina a Správou slovenských jaskýn zborník
Netopiere 1,ktorý zostavil RNDr. M. Uhrin. Urcený je pre
chiropterológov, ale aj dalších záujemcov o poznávanie
a ochranu týchto pozoruhodných
a vyhynutím ohrozených živocíchov. Pozostáva z troch tematických castí:
Odborné príspevky, Krátke správy a Osobné správy,
Literatúra.
V úvodnom príspevku prvej casti M. Fulín zhodnotil výsledky výskumu netopierov v podzemných
priestoroch Jasovskej skaly v období od roku 1994. Z
hladiska Správy slovenských jaskýn je dôležitý prehlad
výskytu netopierov v jasovskej jaskyni. M. Uhrin, D.
Farbiak, J. Steffek a P. Urban informujú o výskyte 15
druhov netopierov v Štiavnických vrchoch, pricom
poukazujú na zaujímavý
nález kolónie podkovárov
velkých (Rhinolophus ferrumequinumJ. Zaujímavé sú
aj nové poznatky o výskyte netopierov v jaskynných
tenatocenózach od J. Obucha. Vyhiadávanie nových
nálezísk osteologického
(kostrového) materiálu má
svoje opodstatnenie a význam.
Poprední ceskí c_hiropterológovia l. Horácek, V.
Hanák, ). Zima a ). Cervený informujú o netopierej
faune Slovenska - letných nálezoch v rokoch 1979
až 1992. Uvedené sú aj niektoré sprístupnené a
k nim prilahlé jaskyne. Správu o prvých poznatkoch
z výskumu netopierov vo vranovskom regióne podáva P. Pencák. Autormi referátu o kriticky ohrozených
lokalitách
s výskytom netopierov v Malých Karpatoch (štôlna Medené Hámre, jaskyne Tmavá skala
a Haviaren) sú B. Lehotská a R. Lehotský.
J. Kurthy, R. Jarcik a M. Kurthyová zhrnujú poznatky o letných výskytoch netopierov na Záhorí po prvom roku cinnosti tímu "Plecotus". Skupina aktívne
pracovala
s využitím batdetectoru O 140 od firmy
Petersson a softwaru LP 900 na vyhodnocovanie
nahrávok z terénu v rámci projektu prieskumu lužných
lesov v spolupráci so Správou CHKO Záhorie.
Druhá casl sa zacína správou Š. Matisa a j.
Pásztora o letných úkrytoch vecernice malej (Pipistre/lus pipistre/lusJ v mostoch na juhozápade Košickej kotliny. Výskyt netopierov v bunkroch na území
Bratislavy prezentuje M. Noga. J. Kornan a j. Obuch
informujú o výsledkoch chiropterologických
prehliadok 32 kostolov a kaplniek na Kysuciach. l. Horácek
sa zaoberá formovaním stredoeurópskej netopierej fauny.
Š. Danko poukazuje na neobycajne vysoký vek
netopiera brvitého (Myotis emarginatusJ - 22 rokova 8
mesiacov, a netopiera ostrouchého (Myotis blythi) 20 rokova 8 mesiacov, v banských dielach na Dubníku.
Vyšší známy vek sa zistil len u podkovára
vefkého (Rhino/ophus ferrumequinumJ - 30 rok,?v, co je
doteraz najvyššie zistený vek netopierov.
Dalšími
v poradí sú uchana cierna (Barbaste/la barbaste/lusJ - 23
rokov, a uchác svetlý (Plecotus auritusJ- 22 rokov. S. Kámen (Spravodaj SSS, 1-2, 1985) však uvádza, že
v priepasti Michnová pri Tisovci sa dna 16. 2. 1985
zistil jedinec netopiera obycajného
(Myotis myotis)
okrúžkovaný
9. 3. 1952 v jaskyni Szoplakiho diera
v pohorí Piliš v Madarsku. Jeho vek bol najmenej 32
rokov. Podla vyjadrenia Dr. V. Hanáka sú však podobné
prípady velmi zriedkavé.
V dalšej správe Š. Danko informuje o náleze nápadne svetlo sfarbeného mládala pod kovára malého
(Rhino/ophus hipposiderosJv Ruskom Hrabovci. l. Horácek
referuje o totálnom albinizme pod kovára malého (Rhinolophus hipposiderosJ. Farebné anomálie sa zaznamenali
u viacerých európskych druhov netopierov, najcastejšie
u uchane ciernej (Barbaste/la barbaste/lusJ. Opisovaný
biely podkovár malý predstavuje anomáliu, ktorá doteraz nebola u tohto druhu zistená.
V úvode tretej casti Š. Danko informuje o prvom
chiropterologickom
tábore na Dubníku v Slanských
vrchoch v dnoch 14. - 16. 10. 1994, A. Kurthy o prvom
medzinárodnom tábore "špirhoncov a trúlekov" v Malackách v dnoch 12. - 16. 5. 1995, R. Lehotský o tre10m
valnom zhromaždení Ceskej spolocnosti pre ochranu
netopierov v Prahe dna 21. 4. 1995.
R. Lehotský predkladá
podnetnú úvahu Zachovajú sa slovenské názvy netopierov?, cím reaguje na
premenovanie niektorých druhov názvoslovnou
komisiou Jazykovedného ústavu SAV ("podkovár krpatý"
nan;iesto zaužívaného názvu "podkovár malý" atd.).
A. Sto11mann predstavuje
nestora slovenskej chiropterológie, krupinského rodáka RNDr. Júliusa Va-

choida (nar. 3. 11. 1918), vrátane výberu bibliografie
jeho najvýznamnejších mamoliologických
prác. V závere je preklad zaujímavého clánku A. Hinkel - N.
Matz: Synopsis zur Ceschichte des Fledermausschutzes in Europa. Säugetierkundliche Mitteilungen,
1994
od B. Lehotskej, ktorý podáva prehlad dejín ochrany
netopierov v Európe.
Zborník vyšiel v náklade 500 kusov. Obsahuje
množstvo hodnotných údajov a poznatkovo
netopieroch i aktivitách chiropterológov na Slovensku v poslednom období. Urcite zaujme i pracovníkov našich
sprístupnených
jaskýn.
František

Bernadovic

Martin Knez: Vpliv lezik na
razvoj kraških jam (primer
Vel ike doline, Škocjanske
jame)
Zbirka

ZRC, 14, Znanstvenoraziskovalni
SAZU, Ljubljana 1996, 186 strán

center

V mnohých
karsologických
prácach
sa
zdôraznuje vplyv štruktúrno-tektonických
pomerov
na vývoj krasu. Dr. Martin Knez, odborný pracovník
Inštitútu pre výskum krasu v Postojnej v Slovinsku,
sa zaoberá problematikou
závislosti
vytvárania jaskynných chodieb pozdrž medzivrstevných
plôch na
príklade Velikej doliny v Škocjanskych jaskyniach.
Jeho práca sa sústreduje na dve základné otázky - ci
je koncentrácia
iniciálnych kanálov limitovaná poctom skutocných a zdanlivých medzivrstevných plôch,
alebo ci je prejavom
vlastností
horniny,
resp.
medzivrstevnej
plochy.
Velika dolina predstavuje zrútený záv rt, ktorého
steny dosahujú výšku 140 až 160 m. jej dnom preteká alochtónny
tok Reka. Jaskynné chodby, ich
fragmenty alebo iné prejavy podzemného krasovatenia nie sú lubovolne
rozptýlené na stenách tejto
krasovej
depresie,
ale sú predisponované
iba
niekorkými medzivrstevnými
plochami.
Základná pracovná metóda spocívala v identifikácii
medzivrstevných
plôch a krasových objektov
(najmä freatických
kanálO\i) na stenách, odbere
vzoriek a ich mikroskopickom
pozorovaní z castí
vrstiev prilahlých k medzivrstevným plochám. Niekde
sa analyzovala vrstva v celej mocnosti. Medzi ostatné metódy okrem regionálneho zhodnotenia výskytu
jaskýn patrilo fotografovanie, inventarizácia a klasifikácia
speleogénov i komplexometria
na zistenie
chemickej cistoty vápencov.
Pri identifikácii
a klasifikácii speleogénov rozlišuje
chodby vytvorené
pozdrž medzivrstevnej
plochy,
chodby
vytvorené
na priesecníku
medzivrstevnej plochy a pukliny, chodby vytvorené
pozdrž medzivrstevnej plochy a korózneho
zárezu
vnútri medzivrstevnej plochy i korózne zárezy pozdrž
medzivstevnej plochy. Prezentácia výsledkov výskumu a analýz
s množstvom faktografických
údajov
tvorí najrozsiahlejšiu
kapitolu.
Zo 62 pozorovaných medzivrstevných plôch sú
prvotné freatické kanály koncentrované
iba pozdrž

troch "nosných" medzivrstevných plôch, ktorých horninové "okolie"
sa od ostatných
líši typickým
rozrušením horniny, vyšším obsahom CaCO, (o 0,33
%), menšou poróznoslou a pod. Ostatné medzivrstevné
plochy
nemajú
speleogenetický
význam.
Autor
nezískal žiaden podstatný argument na zdôvodnenie
litologicky
vyvolaného
selektívneho
krasovatenia.
Okrem detailnejšieho
poznania Škocjanskych
jaskýn monografia predkladá zaujímavý prístup hodnotenia vplyvu medzivrstevných plôch na podzemné
krasovaten ia s dôrazom na praktické metódy výskumu. Ide o další dôkaz napredovania
slovinskej karsológie, ktorej bázu tvorí najmä spomínaný
inštitút
so systematickou výchovou odborných kádrov.
Kedže Škocjanske jaskyne sú súcastou svetového
prírodného dedicstva, vydanie monografie podporila
aj Slovinská národná komisia pre UNESCO. Kvalitne
vytlacená
publikácia s bohatými grafickými ilustráciami a fotografiami
zaujme najmä geológov zaoberajúcich sa výskumom krasu. Hodnotiac podmienky
vývoja krasu sú prezentované výsledky
dôležité aj
z geomorfologického
hladiska.
Pavel Bella

Škocjanske jame:
A Contribution to Bibliography
Zostavila

Maja Kranjc.

Postoj na 1996, 52 strán

Škocjanske jaskyne,
unikátne morfologické
tvary podzemného kanonu ponornej Reky na okraji
planiny Kras, sú známe na celom svete. Roku 1986
ich zaradili do zoznamu svetového prírodného dedicstva. Spolu s Postojnskými
jaskynami predstavujú
najvýznamnejšie
sprístupnené jaskyne v Slovinsku.

50. výrocia
založenia
UNESCO
a 10.
výrociaV roku
zaradenia
Skocjanskych
jaskýn
do svetového
prírodného
dedicsva vydal Inštitút pre výskum krasu
ZRC SAZU v Postojnej a Slovinská národná komisia
pre UNESCO ich bibliografiu.
Zostavená
je z
knižnicného fondu tohto inštitútu.

ŠKOCJA;\SKE
I CO\IIUBlIIO\

JA\fE

TO BIBUOCBIPIII

Bibl iografický
prehlad obsahuje výber J~'J
významnejších
prác od 222 autorov. Najstaršia práca
je zroku 1599 (Imperato). Zo 17. storocia sú dve
publikácie (Kircher 1687, Valvasor 1689), z 18. storocia štyri a z 19. storocia 38 publikácií.
Najviac
titulov (233) je z rôznych magazínov
a profesionálnych periodík, 52 titulov je zo zborníkov
referátov
z kongresov alebo sympózií. Doteraz vyšlo 20 sprievodcov po Škocjanskych jaskyniach, opis alebo zmienky o nich sú v 32 monografiách. Práce sú abecedne
zoradené podla priezvisk autorov. V závere je tematický (zoznam 20 klúcových
slov) a autorský index.
Celkovú hodnotu publikácie dotvára kvalitná tlac.
Vyšla v náklade 750 exemplárov. Urcite ju ocenia
odborní pracovníci
i ostatní záujemcovia o Škocjanske jaskyne. Množstvom
a zameraním prác odráža
odborný záujem o tento unikátny prírodný jav.
Podobná práca je žiaduca aj z hladiska našich
sprístupnených
jaskýn, ktoré patria na Slovensku
medzi najvýznamnejšie.
Za urcité prechodné vyplnenie terajšej
"medzery"
možno považoval
bibliografický prehlad uverejnený
v císlach 1 a 2 tohto
casopisu.
Pavel Bella
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ŽiVOTNÉ JUBilEUM
Doc. RNDr. JOZEFAJAKÁlA,

DrSc.

v dôstojnom prostredí Demänovskej jaskyne slobody sa stretla zaujímavá jaskyniarska pospol itost z celého Slovenska. Asi dvadsiatka úcastníkov si návštevou
jaskyne pripomenula životné
jubi leum jednej z najvýraznejších
osobností nášho jaskyniarstva. Ponuku Správy slovenských jaskýn na toto stretnutie prijal
Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., a jeho hostia, blízki spolupracovníci
a priatelia. V carovných priestoroch sa pocas prehliadky spomínalo
na casy minulé, ale konzultovali sa i najnovšie poznatky z výskumu
jaskynného systému.
Meno jubilanta vo vztahu k sprístupneným jaskyniam spájame predovšetkým s jeho funkciou prvého riaditel'a Správy
slovenských jaskýn, ustanovenej v roku 1970. Už v tom case sa
zúcastnil na tvorbe koncepcií slovenského jaskyniarstva, ktoré
scasti real izoval, a niektoré námety sú aktuálne až dodnes. Jeho
úcinkovanie s dobre mienenou radou sa dotýkalo takmer všetkých sfér nášho jaskyniarstva. Nechýbal pri dôležitých rozhodnutiach, najmä pri castých organizacných zmenách, kde presadzoval potreby samotného krasu a jaskýn.
Jozef Jakál ako geograf a dlhorocný pracovník Slovenskej
akadémie vied spracoval a publikoval vel'a štúdií, ktorých väcšina
sa týkala krasu. Aktívne vychovával odborníkov na Geografickom
ústave SAVv Bratislave, vysokých školách, ale aj v speleologickom
hnutí. Neocenitel'né zásluhy má pri vydávaní zborníka a neskôr
rocenky Slovenský kras, ktorá šíri dobré meno slovenskej speleológie v zahranicí. Je autorom alebo spoluautorom viacerých
monografií a iných publikácií. Pôsobil viackrát ako expert na krasovú problematiku
v zahranicí, prednášal na zahranicných
vysokých školách. Za jeho nesporne všestrannú cinnost mu udelili rôzne ocenenia. Pripomíname aspon Národnú cenu Slovenskej republiky z roku 1982 za autorstvo na spracovaní Atlasu SSR

a Plaketu Správy
slovenských
jaskýn z roku 1979.
Jubilant sa narodil 28. novembra 1936 v Bystricanoch pri Prievidzi. Po absolvovaní gymnázia
študoval na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave, odbor fyz ic ká geografi a.
Štúdiá
skoncil

v roku 1960, následne krátko pôsobi I ako ucitel' na
Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Roku 1962 nastúpil
na Geografický
ústav SAV v Bratislave, kde úcinkuje doteraz, s výnimkou rokov
1970-1973, ked pracoval ako riaditel' Správy slovenských jaskýn
v Liptovskom Mikuláši.
Významné životné jubileum zastihlo Jozefa Jakála v cinorodej
práci ako zástupcu riaditel'a Geografického ústavu SAV v Bratislave. Je potešujúce, že vzájomný kontakt so Správou slovenských
jaskýn je pracovný a užitocný.
Máme istotu, že môžeme
konzultovat so špickovým odborníkom
- krasovým
geomorfológom, ktorý je ochotný pomôct dobrej veci. Želáme jubilantovi
dobré zdravie a pohodu v zamestnaní, aby mohol svoje prebohaté skúsenosti a vedomosti odovzdávat dalšej generácii záujemcov o jaskyne.
Jozef Hlavác

* * *
MARTIN FillO

55-ROCNÝ

JÁN FARKAŠ 50-ROCNÝ

Dna 28. januára 1997 oslávil významné životné jubileum
Martin Fillo, dlhorocný pracovník Správy slovenských
jaskýn.
V organizácii pracuje od roku 1971,
ked bol zaradený na funkciu energetika
v rámci technicko-prevádzkového
úseku.
Túto zodpovednú prácu vykonáva dodnes
spolu s funkciou revízneho technika elektrických zariadení.
Svojimi odbornými znalostami a skúsenostami má znacný
podiel na bezporuchovej prevádzke sprístupnených jaskýn. Bol a
je vždy ochotný pomôct a poradit v každej problematickej situácii
súvisiacej s elektroinštaláciou jaskýn, bez ohl'adu na svoje osobné
vol'no.
Od dodávatel'ských organizácií požaduje vykonanie prác vo
velmi dobrej kvalite, coho dôkazom sú aj realizované elektrorekonštrukcné práce v Jasovskej jaskyni, Belianskej jaskyni, Ochtinskej aragonitovej jaskyni a jaskyni Driny.
V mene všetkých spolupracovníkov jubilantovi želáme do
dalších rokov vel'a zdravia, ako aj pracovných a osobných
úspechov.
Ján Pau/us

Dna 27. júna 1997 sa dožil významného životného jubilea Ján Farkaš, dlhorocný pracovník Správy slovenských
jaskýn.
Na Správu slovenských jaskýn nastúpil
v máji 1970, niekol'ko mesiacov po vzniku tejto jaskyniarskej organizácie s celoslovenskou pôsobnostou. Vo veku 23
rokov zacal vykonávat funkciu
vodica
osobného vozidla na technicko-prevádzkovom úseku. Zabezpecenie potrebného technického a bezpecného stavu jaskýn si vyžadovalo
byt neustále na cestách prevádzkach od Jasovskej jaskyne až po jaskynu Driny. Bežne za
tmy odchádzal z domu a potme sa vracal domov.
V roku 1977 bol preradený na funkciu vodica riaditel'a organizácie a ako vodic nákladného vozidla sa zúcastnil speleopotápacskej expedície na Srí Lanku. Za 20 rokov na rozlicných vozidlách
organizácie najazdil vyše 1 milión kilometrov. Od roku 1991
zabezpecuje cinnosti týkajúce sa spravovania budovy Správy
slovenských jaskýn v Liptovskom Mikuláši.
Jubilantovi prajeme do dalších rokov vel'a zdravia a pohody
v práci i súkromnom živote.
Martin Fillo

