




Správa slovenskýchjaskýnje na prahu dalšej turistickej sezóny. Ak hodnotíme tú uplynulú,

v roku 1997 dosiahla návštevnost 567 tisíc klientov a zostala na úrovni predchádzajúceho roka.

Pritom nároky návštevníkov na služby sú coraz väcšie. Preto je nevyhnutné, aby sa aktivity orga

nizácie upriamili aj týmto smerom. Naš~m ci~lomje vytvorit pre návštevníka príjemné a kultúrne

prostredie v blízkom okolí vstupu do jas~ne i v samotnom podzemí.

V posledných dvoch rokoch sa organizácii podarilo vybudovat dva nové vstupné areály pri Ja

sovskej a Dobšinskej ladovej jaskyni'sich komplexnÝm vybavením. Pamätalo sa na modernú obslu

hu pokladne s pocítacovou technikou vrátane zmenárenských služieb. V zázemí sa vytvorili podmien

ky na bazárový a bufetový predaj, nástupné plochy, sociálne zariadenia, pracovné priestory pre

zamestnancov a dalšie. Dôležitou nadstavbou je prostredie zamerané na environmentálnu výchovu,

ktorému sa v rezorte životného prostredia prikladá osobitný dôraz. Celkom oprávnene. Z analýzy

návštevnosti sprístupnenýchjaskýn Slovenska vyplýva, že 52 % tvoria deti a študujúca mládež.

Takto sa vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne vybudovali efektné priestory na expozíciu o príro

dovedných a historických danostiach jaskyne. Zrekonštruoval sa niekolko rokov uzatvorený histo

rický prístupový chodník k Dobšinskej ladovej jaskyni; v úzkej súcinnosti so Správou Národného

parku Slovenský raj sa tu inštaloval náucný chodník. Vo vlastnom areáli Dobšinskej ladovej jaskyne

je stála výstava, ktorú možno v budúcnosti rozšírit o dalšie priestory. Výstavbou nového areálu

v pôvodnom štýle, ktorý nahradil storocnú stavbu, sa vytvorili aj priaznivejšie podmienky na vykoná

vanie dalšej vedecko-výskumnej a odbornej cinnosti. Napokon Dobšinská ladovájaskyna s rokli

nami Slovenského raja je navrhovaná na zaradenie do svetového prírodného dedicstva.

Ak k tomu prirátame generálne rekonštrukcie areálov v Domici, Ochtinskej aragonitovej jaskyni

a Belianskej jaskyni, možno konštatovat, že cinnost na tomto poli od roku 1995 nabrala pozitívny

smer. V roku 1998 sa zacne s postupnými rekonštrukciarni areálov pri Bystrianskej jaskyni,

Demänovskej jaskyni slobody a Gombaseckej jaskyni. Ešte predtým však treba vysporiadat vlast

nícke a iné majetkovoprávne vztahy, rekonštruovat inžinierske siete, zabezpecit projektovú prípravu

a najmä potrebné fmancné prostriedky. Pritom treba pamätat na rozvoj starostlivosti o jaskyne" i;h
ochrany, výskumu a monitoringu, edicno-propagacnej cinnosti, prevádzky, environmentálnej výého

vy, informacného systému ci zahranicnej spolupráce.

Dovolujem si vyslovit presvedcenie, že súcasný kolektív zamestnancov Správy slovenských jas

kýn má všetky predpoklady a sch<?p!.l0stipln!!: nárocné úlohy v súlade s terajšími požiadavkami na

ochranu a prevádzku sprístupnených jaskýn.

Jozef Hlavác

riaditel
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MORFOlOGICKÉ A GENETICKÉ ZNAKY
OCHTINSKEJ ARAGONITOVEj JASKYNE

Pavel Bella

V poslednom období sa zdôraznuje potreba upresnit genézu Ochtinskej aragonitovej jaskyne v Ochtinskom kryptokrase Revúckej
vrchoviny. Prehlad doterajších názorov na vznik a vek jaskynných priestorov podávame v predchádzajúcom císle tohto casopisu
(P. Bella, 1997). Na základe následného geomorfologického výskumu i štúdia zahranicnej speleologickej literatúry charakterizujeme
ich základné morfologické crty, co umožnuje ucelenejšie interpretovat genézu jaskyne.

Korodovaný zvyšok starého aragonitu na zarovnanom strope siene pri
Hlbokom dóme. / Corrosion relict of the old aragonite on a plane solution
cei/ing in a hall at the Hlboký dome. Foto: P. Bella

MORFOLÓG IA JASKYN NÝCH
PRIESTOROV

Ochtinskú aragonitovú jaskynu možno
morfologicky klasifikovat ako vertikálno
horizontálnu kombinovanú jaskynu s jedno
duchými lineárnymi partiami a labyrintovými,
geometricky nepravidelnými špongiovitými

partiami. Dosahuje dfžku 300 m. Vertikálne
pukliny v úseku medzi Vstupnou a Mramo
rovou sienou miestami presahujú výšku 30 m
(P. Mitter, 1981), cím jaskyna v pomere
k svojej dfžke nadobúda výraznú vert·ikálnu
disekciu.

Prvý strucný morfologický opis je v práci
R. Ševcíka a j. Kantora (1956). Detailnejší
základný morfologický opis jaskyne podáva
A. Droppa (1957), pricom charakterizuje
jednotlivé casti jaskyne. Obe práce sa však
nezaoberajú klasifikáciou foriem, najmä
jaskynného skalného georeliéfu.

Jaskyna ako celok pozostáva z niekofkých
morfologicky odlišných podzemných prie
storov, ktoré zahrnajú viaceré menšie mor
fologické tvary. Detailná morfologická
analýza a charakteristika jednotlivých foriem,
vrátane objasnenia faktorov a podmienok ich
vzniku, ako aj priestorových súvislostf,
podmienuje objektívnost interpretácie genézy
celej jaskyne.

HLAVNÉ MORFOLOGICKÉ

TVARY

V jaskyni dominujú dva základné morfo
logické tvary - puklinové a oválne priestory.
Úzke a vysoké puklinové lineárne priestory
sú zastúpené v úseku od Vstupnej siene cez
Hlavnú chodbu až za Mramorovú sien.

Ostatné c.asti jaskyne tvoria prevažne oválne
chodby a siene, ktoré predstavujú labyrintové
partie.

Podra ich zastúpenia a doplnujúcich
znakov korešpondujúcich s výskytom menších
tvarov možno vyclenit tieto hlavné morfo
logické tvary jaskynných priestorov:

- vysoké úzke puklinové chodby (Hlavná
chodba medzi Vstupnou a Mramorovou sienoul,

- nevysoké úzke puklinové chodby (bocná
chodba za Mramorovou sien ou),

- siene s úzkymi puklinovými stropnými
castami (Vstupná a Mramorová sien, Hlboký
dóm), siene s menej výraznými puklinovými
stropnými castami a stropnými vyhfbeninami
(Sien mliecnej cesty),

- oválne siene so stropnými vyhfbeninami
a šikmými plochými stenami klesajúcimi ku
dnu (Hviezdna sien, sien medzi Oválnou

chodbou a Hlbokým dómom),
- bocné sienovité výklenky (po okrajoch

Hlavnej chodby),

- oválne chodby so za
rovnaným stropom a šikmými
plochými stenami klesajúcimi
ku dnu (Oválna a ježovitá

chodba, Aragonitová záhra
da),

- oválne chodby so strop
nými vyhfbeninami a šikmými
plochými stenami klesajúcimi
ku dnu (Carovná chodba,
chodba Srdca Hrádku medzi
Hviezdnou sienou a Sienou

mliecnej cesty),
- oválne chodby s jedno

duchým klenbovitým stropom
a šikmými plochými stenami
klesajúcimi ku dnu (bocná
chodba ústiaca do chodby
Srdca Hrádku),

- oválne chodby (bocná chodba klesajúca
z Aragonitovej záhrady, spodná chodba medzi
Aragonitovou záhradou a Ježovitou chodbou,
spodná chodba vedúca z Hviezdnej siene do
chodby Srdca Hrádku).

MENŠiE MORFOLOGICKÉ
TVARY

V rámci hlavných morfologických tvarov
sa vyskytujú menšie tvary, ktoré sú neod
delitefnou súcastou celkového morfologického

obrazu jaskyne. Okrem prevládajúcich skal
ných korózno-denudacných foriem jaskynného
georeliéfu sú zastúpené i štruktúrno-tektonické,
akumulacné a erózne formy viažuce sa na
usadeniny a nánosy í10vitých a hlinitých sedi
mentov.

Kor6zno-denudacné formy
Vytvorené pocas rozširovania jaskynných

priestorov. Predstavujú tzv. jaskynný skalný

georeliéf. Vyskytujú sa na dne, stenách istrope
chodieb a siení. Z geometrického hladiska ich
možno rozdelit na rovinné, vyhfbené a vyduté
formy.

Rovinné formy:
- zarovnané stropy (angl. solution ceilings,

nem. Laugdeckenl - výrazné korózne rovné
alebo mierne zvl nené plochy na strope Oválnej
a ježovitej chodby, Aragonitovej záhrady i
bocného sienovitého výklenku Hlavnej
chodby oproti Carovnej chodbe,

- šikmé ploché steny chodieb a siení
klesajúce k zúženému dnu (angl. planes of
repose, nem. Facettenl - výrazné korózne
tvary po obvode, resp. okraji Priepastovej
chodby, Hviezdnej siene, chodby Srdca
Hrádku, Siene mliecnej cesty, Oválnej a
ježovitej chodby, Aragonitovej záhrady a
siene medzi Oválnou chodbou a Hlbokým
dómom,

- šikmé, viac-menej ploché steny chodieb
a siení, prevažne podmienené štruktúrno
tektonickými pomermi s menšími koróznymi
vyhfbenými a vydutými tvarmi - horné casti
Vstupnej chodby a Mramorovej siene, západná
cast Hlbokého dómu.

Vyhfbené formy:
- plytké oválne nepravidelné vyhfbeniny

na stropoch a stenách - málo výrazné korózne
Iyžicovité tvary v chodbe Srdca Hrádku, Sieni
mliecnej cesty a niektorých iných castiach
jaskyne, -

- výrazné oválne nepravidelné vyhf
beniny na stropoch a stenách - viac zahfbené
korózne tvary v Mramorovej sieni, na západ
nom okraji Vstupnej siene, v Hlavnej chodbe,
vo Hviezdnej sieni a v chodbe Srdca Hrádku,

- stenové bocné výklenky - výrazné koróz
ne, zväcša pozdfžne oválne vyhfbeniny
v Oválnej a ježovitej chodbe a Sieni mliecnej
cesty, dalej na východnej stene Vstupnej siene
a na okrajoch Mramorovej siene,

- stropné kupolovité vyhfbeniny - výrazné,
viac-menej uzavreté oválne korózne tvary
v sieni medzi Oválnou chodbou a Hlbokým
dómom, ježovitej a Carovnej chodbe, Arago
nitovej záhrade, Hviezdnej sieni, chodbe Srd
ca Hrádku a na juhozápadnom okraji Vstupnej
siene,

- stropné pozdfžne plytké vyhfbeniny - na
strope Hviezdnej siene smerujúce od Prie
pastovej chodby k ústiu Carovnej chodby do
Siene mliecnej cesty,

- úrovnové pozdfžne zárezy a vyhfbeniny
na stenách - korózne tvary na stenách v úrovni
bývalej vodnej hladiny v chodbe Srdca
Hrádku, na pozdfžnej skalnej ostrohe v
Mramorovej sieni, po okrajoch Siene mliecnej
cesty a južne prifahlom priestore,

- skalné diery - slepé bocné rúrovité
korózne vyhfbeniny v Priepastovej a Oválnej
chodbe, na južnom okraji Hviezdnej siene,
v bocnom výklenku na východnom okraji
Mramorovej siene,
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- skalné okná - na západnom okraji

Vstupnej sien~, v dolnom bocnom výklenku
vo východnej casti Mramorovej siene, v

západnej casti Hviezdnej siene a vo východnej
casti siene medzi Ovál nou chodbou a Hlbokým
dómom,

- nepravidelné vyhfbeniny na šikmých

plochých stenách chodieb a siení klesajúcich
ku dnu - menej výrazné korózne tvary
vyskytujúce sa najmä v Aragonitovej záhrade,
Hviezdnej sieni a chodbe Srdca Hrádku,

- úzke strmé korózne priestory pozd fž

výrazných tektonických puklín - horné casti
Hlavnej chodby, Vstupnej a Mramorovej siene,
vyklinujúca sa severovýchodná horná cast
Siene mliecnej cesty a horná cast Hlbokého
dómu,

- plytké žrabovité vyhfbeniny - pozdfžne
korózne vyhfbeniny vytvorené stekajúcou
atmosférickou vodou na strmej východnej
stene Vstupnej siene predisponovanej
vertikáinou puklinou,

- valcovité škrapy - menej výrazné

pozdfžne korózne tvary vytvorené stekajúcou
atmosférickou vodou na strmej východnej
stene priestorov medzi Vstupnou a
Mramorovou sienou, ktoré sú výrazne

predisponované vertikáinou pukl inou (P. Mitter,
1981),

- drobné puklinové škrapy - nevýrazné
korózne tvary na zrútených balvanoch v

Mramorovej sieni,
- egutacné jamky - plytké vyhfbeniny

vytvorené kvapkajúcou vodou na zrútených
balvanoch v Mramorovej sieni.

A
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Priecne profily chodieb s koróznymi zarovnanými stropmi a šikmými plochými stenami klesajúcimi k
zúženému dnu: A- stredná cast Ovál,nej chodby, B - okraj Oválnej chodby ústiaci do siene pri Hlbokom dóme,
C - okraj Ježovitej chodby pri Sieni mliecnej cesty, D - úsek ježovitej chodby pred Hlbokým dómom. / Cross

sections of passages with plane solution ceilings (German: Laugdecken) and planes of repose . (German:
Facetten): A - middle part of the Oválna passage, B - edge of the Oválna passage infalling into.a hall at the

Hlboký dome, C - edge of the jelovitá passage at the Sien mliecnej cesty hall, O - sector of the jelovitá
passage in front of the Hlboký dome.

Vyduté formy:
- nepravidelné mohutné stropné skalné

ostrohy - korózne vypreparované výrazné
skalné výstupy v Mramorovej sieni, na styku
Hlavnej chodby s Carovnou chodbou, v Sieni
mliecnej cesty, Ježovitej chodbe a Hlbokom
dóme,

- pozdfžne mohutné stropné skalné ostrohy
- štruktúrno-tektonicky predisponované koróz-
ne vypreparované výrazné skalné výstupy v
Mramorovej a Vstupnej sieni, na okraji Siene
mliecnej cesty a v Hlbokom dóme,

- pozdfžne menej výrazné stropné skalné
ostrohy - obkorodované, vrstevne podmienené
skalné výstupy na širokom strope Hviezdnej
siene medzi stropnými pozdfžnymi plytkými

vyhfbeninami,
- skalné visiaky - menšie obkorodované

skalné útvary visiace zo stropu v chodbe Srdca
Hrádku pri jazierku zv. Vana, v Sieni mliecnej

cesty a Ježovitej chodbe,
- skalné nože - ostrohranné tenšie pozdfž

ne obkorodované skalné výstupy na konci

výraznej pozdfžnej skalnej ostrohy a na
zrútenom balvane v Mramorovej sieni,

- bocné menej výrazné skalné výcnelky 
malé nepravidelné obkorodované skalné
výstupy na stenách Mramorovej siene,

- pozdfžne stenové skalné ostrohy nad
úrovnovými zárezmi - ohranicenie úzkeho

puklinového a širšieho oválneho profilu v
stropnej casti Siene mliecnej cesty, stropné
ohranicenie bocného výklenku v Hlavnej

chodbe oproti Carovnej chodbe, podkoro
dovaný skalný výcnelok nad bývalou vodnou
hladinou v Hlbokom dóme,

- oválne skalné ostrohy na dne chodieb a
siení - obkorodované výstupy skalného podlo
žia vo Hviezdnej sieni, v Carovnej chodbe,
Hlbokom dóme a na okraji siene medzi
Oválnou chodbou a Hlbokým dómom.

Štruktúrno-tektonické formy
Vytvorené gravitacným rútivým procesom

pred isponovaným štru ktúrno-tekton ickými
diskontinuitami pocas aerickej pozície hornej

"odlucnej" casti stien jaskynných priestorov.
Súcast jaskynného skalného georeliéfu.

Rovinné formy:
- hladké odlucné plochy po rútení bez ko

róznej modelácie - na južnej šikmej stropnej
casti Mramorovej siene.

Akumulacné formy

Vytvorené pocas vyplnovania alebo
vyprázdnovania jaskynných priestorov
sedimentmi. Sú overa menej zastúpené ako
skalné korózno-denudacné formy. Okrem
morfologicky málo zaujímavých, zväcša
nepravidelných výplní dna chodieb a siení
upozorníme na:

- mocnejšie, zväcša horizontálne vrstev

naté nánosy sedimentov - odkryv sedimentov
na dne Oválnej chodby a Hviezdnej siene
(skalné podložie v hfbke 50 cm) opísaný A.
Droppom (1957), dalšie horizontálne nánosy
sedimentov v iných castiach jaskyne,

- kužefovité a pozdfžne šikmé povrchy
nánosov sedimentov na úpätí stien - náplavový

kužer vytvorený splavovaním sedimentov
intenzívne presakujúcou vodou na
juhozápadnom okraji Vstupnej siene, mocné
akumulácie sedimentov so šikmým klesajúcim

povrchom na severnom okraji Vstupnej siene
a v Hlbokom dóme medzi prehliadkovým
chodníkom'a jazerom,

- rovný akumulacný povrch - na dne
Vstupnej siene medzi náplavovým kužerom a
šikmými uloženinami sedimentov na jej
proti [ah Iej' strane, vytvorený pocas obcasných
záplav, miestami sú na povrchu bahenné
praskl iny,

- zoskupenie balvanov po rútení - na dne
Mramorovej siene.

Er6zne formy
Drobné depresné tvary vytvorené

denudacnou cinnostou vody na ílovitých
sedimentoch. Málo podstatné formy v celko
vom morfologickom obraze jaskyne. Zastúpe
né sú:

- erózny kanál - v sedimentoch na strmom
svahu na južnom okraji Vstupnej siene, odkiar
sa prechádza do dalších castí jaskyne,

splanírovaný pocas sprístupnovacích prác,dosahoval hlbku 50 cm (R. Sevcík - J. Kantor,

1956; A. Droppa, 1957),
- meandrový kanálik - vytvorený odteka

júcou vodou na rovnom akumulacnom
povrchu na dne Vstupnej siene; voda odtekala
smerom do bocnej, nižšie ležiacej chodby
v jej západnej casti,

- egutacné jamky- vytvorené kvapkajú
cou vodou takisto na rovnom akumulacnom

povrchu na dne Vstupnej siene (R. Ševcík - J.

Kantor, 1956).
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Geomorfologická mapa Ochtinskej aragonitovej jaskyne (topografický podklad podla A. Droppu, 1956).

1. Korózno-denudacné formy. 1.1. Rovinné formy. 1.1.1. zarovnané stropy (angl. solution ceilings, nem. laugdecken), 1.1.2. šikmé ploché steny chodieb a sienf klesajúce ku dnu

(an~1. planes of repose, nem. Facetten), 1.1.3. šikmé, viac-menej ploché steny chodieb a sie~í prevažne podmienené štruktúrno-tektonickými pomermi Smenšími k.oróznymi
vyhlbenými a vydutými tvarmi; 1.2. \ýhfbené formy. 1.2.1. plytké oválne nepravidelné vyhlbeniny na str?poch a stenác.h, 1.2.2. výrazné oválne nepravidelné vyhlbeniny na
stropoch a stenách, 1.2.3. stenové bocné výklenky, 1.2.4. stropné kupolovité vyhfbeniny, 1.2.5. stropné pozdlžne plytké vyhlbeniny. 1.2.6. úrovnové pozdfžne zárezy a vyhfbeniny
na stenách, 1.2.7. skalné diery, 1.2.8. skalné okná, 1.2.9. úzke strmé korózne priestory pozdfž výrazných tektonických puklín, 1.2.10. plytké žlabovité vyhíbeniny, 1.2.11.
valcovité škrapy, 1.2.12. drobné puklinové škrapy. 1.2.13. egutacné jamky; 1.3. \ýduté formy. 1.3.1. nepravidelné mohutné stropné skalné ostrohy. 1.3.2. pozdížne mohutné

stropné skalné ostrohy, 1.3.3. pozdfžne menej výrazné stropné skalné ostrohy, 1.3.4. skalné visiaky, 1.3.5. skalné nože, 1.3.6. bocné menej výrazné skalné výcnelky, 1.3.7.
pozdfžne stenové skalné ostrohy nad úrovnovými zárezmi, 1.3.8. oválne skalné ostrohy na dne chodieb a sienf.
2. Štruktúrno-tektonické formy. 2.1. Rovinné formy:2.1.1. hladké odlucné plochy po rútení bez koróznej modelácie.

3. Akumulacné formy. 3.1. mocnejšie, zväcša horizontálne vrstevnaté nánosy sedimentov, 3.2. kuželovité a pozdfžne šikmé povrchy nánosov sedimentov na úpätí

stien, 3.3. rovný akumulacný povrch, 3.4. zoskupenie balvanov po rútenf.

4. Erózne formy. 4.1. meandrový kanálik, 4.2. egutacné jamky.
5. Iné. 5.1. prehliadkový chodník, 5.2. jazero.

Geomorph%gica/ map of the Ochtinská Aragonite Ca ve (basic topography by A. Droppa, 1956).

7. Corrossive-denudation forms. 1.1. P/ane forms: 1.1.1. p/ane solution ceilings (German: Laugdecken), 1.1.2. p/anes of repose (German: Facetten), 1.1.3. inclined more or less flat walls

of passages and halls prevai/ing/y conditioned by structure-tectonic conditions with smaller corrosive concave and convex forms; 1.2. Concave forms: 1.2.1. shallow ova/ irregu/ar
depressions on cei/ings and side walls, 1.2.2. distinct ova/ irregu/ar depressions on ceilings and side walls, 1.2.3. side wall n ich es, 1.2.4. cupo/a ceiling depressions, 1.2.5. ceiling

/ongitudina/ shallow depressions, 1.2.6./eve//ongitudina/ notches and depressions on side walls, 1.2.7. rocky ho/es, 1.2.8. rocky windows, 1.2.9. narrow steep corrosive spaces a/ong
distinct tectonic fissures, 1.2.10. shallow channe/ depressions, 1.2.11. tubu/ar /apies, 1.2.12. small-size fissure /apies, 1.2.13. pits on the b/ocks due to water dripping; 1.3. Convex forms:

1.3.1. irregu/ar vo/uminous cei/ing rocky juts, 1.3.2./ongitudina/ vo/uminous cei/ing rocky juts, l.3.3./ongitudina//ess distinct rocky juts, 1.3.4. pendants, 1.3.5. rocky knives, 1.3.6./ess
distinct side wall rocky juts, 1.3.7. /ongitudina/ wall rocky juts above /eve/ notches, 1.3.8. ova/ rocky juts on the corridors and halls floors.
2. Structure-tectonic forms. 2.1. P/ane forms: 2.1.1. smooth joint breakdown p/anes without a corrosive surface.

3. Accumu/ative forms. 3.1. horizonta//ayer sediments accumu/ations, 3.2. conica/ and /ongitudina/ inclined surface sediments accumu/ations on the bottoms of walls,

3.3. p/ane accumu/ative surface, 3.4. grouping of breakdown b/ocks.
4. Erosive forms. 4.1. meander channe/, 4.2. f/oor pits due to water dripping.
5. Other. 5.1. footway, 5.2. lake.
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GENÉZA JASKYNNÝCH
PRIESTOROV

Jaskyna je vytvorená v šošovke prvo
horných kryštalických vápencov (spodný
devón, prípadne vrchný silúr) v devónskych
fylitoch. Cast vápencov bola v druhorách vo
vrchnej kriede hydrotermállife premenená na
ankerity a siderity. Atmosférické vody presa
kujúce pozdfž tektonických p0rúch spôsobili
i~h zvetrávanie a tvorbu okrov. Podzemné

priestory sa vyplavovaním okrov zväcšovali.
RlJdná mineralizácia okolitých hornín (hlavne
pyrit) pravdepodobne ovplyvnila chemizmus
presakujúcich atmosférických vôd a ich
agresivitu (L. Rajman - Š. Roda jr. - Š. Roda
sen. - J. Šcuka, 1993).

Hoci sú v jaskyni zastúpené korózne
priestory, v doterajších prácach sa len vermi
okrajovo poukazuje na hydraulické pod
mienky ich vytvárania. A. Droppa (1957) sa
zmienuje o pôsobení hydrostatického tlaku; l.
Gaál a P. Ženiš (1986) o freatických
podmienkach, podobne L Gaál (1996). Chýba
však detailnejšie objasnenie vzniku zodpo
vedajúcich morfologických tvarov ..

GEOMORFOLOGICKÉ TVARY

VYTVORENÉ KORÓZIOU
VO FREATICKÝCH
HYDROSTATICKÝCH
PODMIENKACH

Prvotné korózne podzemné priestory,
vytvorené koróziou vápenca a oxidádou
ankeritu, boli zaplavené. Atmosférické vody
presakovali najmä pozdfž výraznej tektonickej
pukliny v úseku medzi Vstupnou a Mramoro
vou sienou, menej pozdfž tektonickej pukliny
v Hlbokom dóme i tektonickej pukliny vykli
nujúcej sa v Sieni mliecnej cesty. Medzi týmito
paraleinými tektonickými puklinarni sa vytvo
rili kontinuálne podzemné pr;~story prevažne
horizontálneho charakteru s' rôznymi nepravi
delnými tvarmi, ktoré bol i neskôr z verkej casti
korózne rozšírené. Z pôvodn'ých tvarov sa
údajne zachovali iba nepravidelné výklenky
a kupoly, ktoré sú nad mladšími koróznymi
zarovnanými stropmi.

O genéze týchto strop,ných vyhfbenín sa
dost polemizuje. Niektorí autori U. Nicod, 1974,
J. Choppy, 1994) píšu o Ochtinskej aragonitovej
jaskyni ako hydrotermálnej jaskyni, co dávajú
do súvisu s predstavou o vplyve hydrotermálnej
konvekcie na ich vytváranie. Pravdepodobne
však predstavujú tvary vytvorené konvekciou
vody násle<;lkor;njej gravitacnej separácie bez
vplyvu hydrotermálnych procesov. Príciny a
podmi.enky takejto konvekcie analyzujú R. L.
Cur! (1966), N. J. Cordingley (1991) a A.
Klimchouk (1997b).

Ro#>úštaním horniny sa zväcšuje hustota
vodného roztoku. V prípade kontinuálneho
alebo periodjGMho priesaku "cerstvých" vôd
do zvodneného prostredia dochádza k jeho
hustotným gradientom. V dôsledku gravitacnej
separácie (stratifikácie) vôd nastáva ich

prírodná konvekcná cirkulácia, ktorá ako pri
rodzený proces má za následok morfogene
tický efekt. Tento je významný najmä v
podmienkach pomalého toku vôd (hlavne v
artézskom prostred 0, naopak málo významný

je pri rýchlom toku vôd. Prírodná konvekcia
môže byt vyvolaná i teplotnými anomáliarni.
Spôsobuje diferencované rozpúštanie s
vytváraním rovných stropov, stropných
kupolovitých a rúrovitých vyhfbenín, dovnútra

inklinujúcich stien a horizontálnych zárezov.
Prírodná konvekcná cirkulácia a rozpúštanie
môže nielen modifikovat morfologické tvary,
ale aj mat významný vplyv na tvorbu celých
"vzorov" artézskych jaskynných systémov

pocas pociatocných štádií nastupujúcej
artézskej speleogenézy (A. Klimchouk, 1997b).
- Izolovaná šošovka krasových hornín
Ochtinskej aragonitovej jaskyne v nekrasových
horninách sa vyznacuje osobitnými podmien
kami zvodnenia. V prostredí stagnujúcej vody
sa neskôr rozpúštaním horniny vytvorili ploché
zarovnané stropy, tzv. "solution ceilings" (A.
Lange, 1962) alebo "Laugdecken" (S. Kempe 
A. Brandt - M. Seeger - F. Vladi, 1975). V jaskyni
sa pozorujú tri úrovne zarovnaných stropov.
Najvyšší z nich sa zachoval v Oválnej chodbe.
Nižší zarovnaný strop je v Ježovitej chodbe a
Aragonitovej záhrade, vystupuje asi 2 m pod
stropom v Oválnej chodbe. Pred vyústením
Ježovitej chodby do Hlbokého dómu je skalný
visiak, ktorý je korózne "zrezaný" v úrovni
0,4 m pod jej stropom. Na najnižšie zarovnanie
poukazujú i nižšie polohy stropu v Aragonitovej
záhrade pri Hlbokom dóme.

Na mieru zarovnania stropov vplýva
okrem dfžky obdobia stagnácie vodnej hladiny
aifltenzity, konvekcie vody aj vrstevnatost

vápencov. Na strope Oválnej chodby sú
obkorodované výcnelky strmých vrstiev, ktoré
majú smer uloženia pozdfž jefosi. Naopak v
Ježovitej chodbe a Aragonitovej záhrade
horizontálna poloha vrstiev zvýhodnovala
vytváranie rovného stropu, pricom však vrstvy
vykazujú korózny povrch, miestami s nevý
raznými plytkými vyhfbeninami. V prípade
šikmého uloženia vrstiev pomerne široké
ploché, zarovnané povrchy potvrdzujú
korózny pôvod stropov. V casti Ježovitej chodby
pri Hlbokom dóme sa v úrovni jej stropu na
styku so stropnou vyhfbeninou pri Hlbokom
dóme zachoval korózne "zrezaný" karbo
nátový nátek, co takisto svedcí o koróznom
zarovnávaní.

Úrovni hladín stagnujúcich vôd zodpo

vedajú i bocné zárezy na stenách viacerých
castí jaskyne. Súcasne sa podzemné priestory
znacne rozšírili. Na jednotlivé vývojové štádiá
poukazujú i zvyšky "starých" korodovaných
aragonitových foriem v dôsledku zaplavenia
podzemných priestorov.

Vo viacerých castiach jaskyne spodné
casti chodieb tvoria šikmé ploché steny
zužujúce sa ku dnu, tzv. "planes of repose"
(A. Lange, 1963; L. R. Goodman, 1964). Vznikli

rozpúštaním pocas pomalej cirkulácie vôd, ked
akumulácia nerozpustných zvyškov tvorila

bariéru pre rozširovanie dna a šikmých stien
v zaplavenej casti jaskynných priestorov.
V chodbách so zarovnaným stropom ide
v zmysle modelu S. Kempeho, A. Brandta, M.
Seegera a F. Vladiho (1975) o tvary vytvorené
konvekciou vody, tzv. "Facetten".

Podobne ako zarovnané stropy, i tzv.
"planes of repose" nie sú v jednej výškovej
úrovni. Dno Ježovitej chodby je skoro 2 m
nižšie ako dno Oválnej chodby, co takisto
potvrdzuje názor na etapovitý pokles a
stagnáciu vodnej hladiny, resp. zvodnenia
jaskynných priestorov. V súcasnosti je stále
jazero v najnižšej casti Hlbokého dómu.

NÁCRT POSTUPNOSTI

VÝVOJA JASKYNE

Terajšia morfológia je odrazom pomerne
zložitého vývoja jaskyne za špecifických
litologických a hydrogeologických podmie
nok. Na základe doterajších poznatkov možno
poukázat na základné vývojové fázy jaskyne:

1. vznik prvotných podzemných priesto
rov koróziou vápenca a oxidáciou ankeritu

presakujúcimi atmosférickými vodami (z teraj
šej morfológie tomu zodpovedajú stropné
oválne vyhfbeniny nad zarovnanými stropmi
vytvorené vo zvodnenom prostred 0, akumu
lácia a vyplavenie casti sedimentov,

2. tvorba karbonátových výplní v suchej
fáze vývoja prvotných podzemných priestorov,

3. zaplavenie prvotných priestorov s
koróziou karbonátových výplní,

4. poklesnutie vodnej hladiny a jej stag
nácia na úrovni stropu Oválnej chodby, akumu
lácia dnových sedimentov,

5. poklesnutie vodnej hladiny a jej stagná
cia na úrovni stropu Ježovitej chodby a Arago
nitovej záhradky, akumulácia dnových sedi
mentov, tvorba karbonátových výplní v neza
plavených castiach jaskyne,

6. poklesnutie vodnej hladiny a jej
stagnácia na úrovni zrezaného skalného

visiaka v Ježovitej chodbe, akumulácia
dnových sedimentov, tvorba karbonátových
v.ýplní v nezaplavených castiach jaskyne,

7. suchá fáza vývoja priestorov nad úrov
nou dna Ježovitej chodby s tvorbou karbo
nátových výplní,

8. vyplavenie sedimentov (visutá karboná
tová kôra v Carovnej chodbe, podplavenie
stalagmitu v Aragonitovej záhradke), opätovné
ciastocné zaplavenie priestorov (povlaky kalu
na karbonátových kôrach),

9. tvorba karbonátových výplní v suchej
fáze vývoja až po súcasnost, obcasná jazerná
sedimentácia vo Vstupnej sieni.

Poznanie geochronológie vývoja jaskyne
závisí od vykonania rádioizotopového datovania
vybraných korodovaných karbonátových náte
kov pocas bývalého zaplavenia pred alebo v
dobe tvorby zarovnaných stropov (Hlboký dóm,
sien medzi ním a Oválnou chodbou), korodo
vaných karbonátových nátekov na sedimentoch
pri ich vyplavovaní (Carovná chodba),
karbonátových nátekov na šikmých plochých
stenách chodieb klesajúcich ku dnu pokrytých
kalovými sedimentmi Uežovitá chodba), príp. v
iných vhodných superpozicných polohách.

ZÁVER

V príspevku prinášame nové poznatky o
morfológii a genéze Ochtinskej aragonitovej
jaskyne, ktoré azda budú iniciovat další výskum,
najmä s cierom objasnenia geochronológie jej
vývoja. Oproti doterajším prácam ide o kom
plexnejší prístup k riešeniu tejto geomor
fologicky zaujímavej problematiky, co prispieva
k rozpracovaniu detailnej klasifikácie
koróznych genetických typov jaskynných prie
storov Západných Karpát. Aj to, že jaskyna je
od decembra 1995 zaradená do svetového

prírodného dedicstva, zdôraznuje potrebu ve
novat zvýšenú pozornost spresneniu alebo pre
hodnoteniu polemických názorov na jej genézu.

Za cenné odborné rady a konzultácie daku
jem RNDr. P. Bosákovi, CSc., RNDr. L Gaálovi,
Doc. Ing. M. Zacharovovi, CSc.,a Prof.J.Glazekovi.
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SUMMARY

The Ochtinská Aragonite Cave (Ochtinský cryptokarst) in the Revúcka High/and was formed in a lens of Pa/eozoic crystalline limestones

(Lower Devonian - Upper Silurian) in Devonian phyllites. A part of the limestones was in the Mesozoic Period in the Upper Cretaceous
hydrothermically transformed into ankerites and siderites. The atmospheric water seeping along the tectonic fau/ts caused their weathering
and the creation of ochres, that were later flowed away. There are specific aquiferconditions in the isolated lens of limestones. Primary
underground spaces were flooded. Cupole ceiling depressions originated by water convection. Plane solution ceilings (German: Laugdecken)
correspond with phases of past water levels decreases and their stagnation. Plan es of repose (German: Facetten) - plane inclined walls of
bottom choked parts of passages originated by corrosion of slow water circulation. Results of a detail geomorphological research do not verify
some present opinions on hydrothermal genesis of this cave.

MINERALOGICKÉ VÝZKUMY

V OCHTINSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNI

Václav Cílek - Pavel Bosák - Karel Melka - Karel Žák - Anna Langrová - Armstrong Osborne

Ochtinská aragonitová jeskyne je asi 300
m dlouhá kryptokrasová dutina ležící v meta
somaticky postižené cocce svrchnosi lurských?
- spodnodevonských krystal ických vápencu

uložených v sericitických fylitech s pestrou
škálou dalších hornin vcetne metaryolitu a
metabazitu (drnavské souvrství, gelnická
skupina). jeskyne díky své mimorádne vyvinuté
aragonitové výzdobe patrí mezi duležilé
evropské jeskyne a jako taková byla zapsána
do seznamu svetového prírodního dedictví. o
jeskyni bylo zatím publikováno asi 40 prací (viz
P. Bella - P. Holúbek, 1997) a jen o neco menší
pocet prací se zabývá zdejší geologickou
stavbou (viz M. Kodera a kol., 1990).

V roce 1997 jsme spolecne se Správou
slovenských jaskýn provedli predbežnou
rekognoskaci jeskyne zamerenou na problémy
speleogeneze. Pri této prl1ežitosti jsme provedli
odber vzorku pro mineralogický výzkum
zamerený zejména na dosud prehlížené okry.
Výzkum však prinesl celou radu dalších poznatku
týkajících se aragonitu i nekolika minerálu nove
objevených v krasových výplních.

Vzhledem k velkému množství nových
údaju jsou výsledky výzkumu podány
maximálne sevrenou formou, diskuze a

množství citací je omezeno jen na minimum;
presto je nutné uvést nekolik duležitých
publikací, ze kterých jsme cerpali - jedná se
zejména o práce A. Droppy (1957), Š. Homzy
a kol. (1970), j. Slacíka (1984), V. Cílka - V.

Šmejkala (1986), L. Gaála (1996), P. Belly
(1997). Mineralogická problematika je podrob
neji rešena zejména u R. Ševcíka - j. Kantora
(1956) a v nepublikované zpráve L. Rajmana
a kol. (1990).

Poznámky k morfologii

Detailní analýzu dosud publikovaných
speleogenetických názoru prinesl P. Bella
(1997), který následne provedi i velmi
podrobnou morfogenetickou analýzu
k vyjasnení speleogeneze Ochtinské
aragonitové jeskyne (P. Bella, 1998). Naše
pozorování nicméne pfinesla radu zajímavých

poznatku, které jsou naprosto identické
s Bellovými závery, poprípade je doplnují.

Vchod do jeskyne je napojen na výraznou
severojižní strukturu. vývoj jeskyne je silne
podmínen systémy severojižních puklin a také
hlavní strukturní osou smeru SSV-JJZ.V jeskyni
existuje rada speleogenu indikujících jej ich
hydrotermální nebo "nothefreatický" pu vod,
jako napr. výklenky ve stenách, dómovité a
zvonovité tvary, apod. Minimálne dve
výrazné úrovne zarovnaných stropu (bevels,
Laugdecken) jsou vyvinuty v jeskyni, nejlépe
zretelné jsou pak v Oválné chodbe a Hlbokém
dómu. Vyšší z techto tvaru serezává

subaerické aragonitové speleotémy. Oba tyto
výrazné morofologické tvary indikují fázi
freatického rozpouštení po úvodní "hydro
termální/nothefreatické" fázi a po uložení starší
generace subaerických aragonitových spe
leotém.

V jeskyni existuje úzká vazba mezi arago
nitovými speleotémami a hnedými okry. Okry
jsou velmi pravdepodobne zvetralé zbytky
metasomaticky postižených karbonátových
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Obr. 1. polokulovité agregáty asbolanu z Oválné chodby. El sean. mikroskop, zvetšení 120x. Foto: A.
Langrová. / Fig. 1. The globular aggregates of the nickel-bearing asbo/ane from the Oválná passage. f/. sean.
microscope, M 120.

Obr. 2. DTAkrivka asbolanu z Oválné chodby. / Fig. 2. DTA curve for asbolane
from the Oválná passage.

Asbolan. Cerné Mn-okry se vyskytují
prúbežne jako prímes v Fe-okrech a
jeskynních výplních. jejich zdrojem jsou
ankeritické metasomatity, které obsahují okolo
2 % MnO. Nejdúležitejší profil s Mn-okry leží
v Ovál né chodbe, kde v souvrství tvoreném

velmi jemnozrnným, masivním hnedým jílem
(smes goethitu a splavených jílových minerálú)
leží prúmerne 30 cm mocná poloha tvorená
nekolika vrstvami Mn-okrú, celnými vložkami
bílého alofánu a preplavených Fe-okrú.
Prevládajícím minerálem je zde asbolan (obr.
1), který se vyskytuje v podobe mekkých, syte
cerných, zemitých partií jílového vzhledu. jeho
urcení predstavovalo jeden z nejvetších
problém ú, s jakými jsme se kdy v jeskyních
setkali, takže bylo nutné provést 20 difrakcních
analýz, TG a DTA stanovení (obr. 2) a asi lfi
desítky orientacních chemických analýz
(LINK). Analyzovány byly jednak celkové
vzorky, jednak vzorky separované na rúzné
frakce sítováním a v sedimentacním válci.

Problémem pri urcení je jak strukturní
neusporádanost až amorfnost minerálu, tak
prekrývání difrakcních linií (obr. 3). I pri

Coethit. Okry v podobe mekkých, velmi
vlhkých a až nekolik cm mocných, nepravi
delne vyvinutých kúr pokrývají nejméne jednu
tretinu plochy jeskyne. Hlavní soucástí okrú
je goethit. Dfíve uvádený (R. Ševcík - j. Kantor,
1956) hydrogoethit není dnes považován za
samostatný minerál. Goethit vzniká zvetrá
váním ankeritických a sideritických poloh
metasomatického púvodu. Vyskytuje se jak v
podobe velmi jemnozrnné, kryptokrystalické
(nikoliv však amorfní) základní hmoty okrú,

tak jako drobné jehlicovité útvary o velikosti
nekolika mikrometrú "plavající" v jem no
zrnném okru. Okry v sobe obsahují nepravi
delné vrslvicky Mn-oxidu, který byl identifi
kován jako birnessit. Okry obsahují 47-56 %
vody il 'výrazne tak ovlivnují vlhkost jeskyne
a zmírnují kolísání vzdušné vlhkosti. Fungují
jako obrovský výmeník vlhkosti, protože jsou
schopny vodní páru uvolnovat i pohlcovat.

Okry v sobe obsahují jednak zvetráváním
uvolnené inkluze (kremen), jednak minerály
sedimentující v zatopené krasové dutine a
usazující se na povrchu okrú. Jedná se zejmé

na o muskovit 2M, a jílové minerály, v nichž
byl identifikován illit, pravdepodobný chlorit
a smektit 14,8 A. Vzhledem k prekrývání
difrakcních linií je existence posledních dvou
minerálú sice pravdepodobná, ale nejedno
znacná. Typická analýza cistého Fe-okru

(bezvodý vzorek): Fe,O) 84,01 %, AI,O, 2,48
%, MgO 1,80 %, CaO 0,57 %, MnO 6,34 %,

TiO, 0,05 %, SiO, 4,31 %, KP 0,27 %, Na,O
0,16 %. Nekteré partie Fe-okrú nekdy obsahují

zvýšená množství P,Os 0,3-1,0 %.

'cích (Iaborator Geologického ústavu AV CR
v Praze, CR). Mn-oxid, goethit a alofán byly
analyzovány v termické laboratori Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze na prístroji TG
750 5tanton-Redford (DTA, TG). lzotopové

složení CaO bylo sledováno bežnou metodikou
na prístroji Finnigan MAT 251 (Izotopová
laborator Ceského geologického ústavu v Praze,
CR) ve tfech vzorcích aragonitu. Jeskynní
výzdoba byla prohlédnuta pomocí prenosné UV
lampy (253 a 360 nm). Obsah vody v Fe-okru
byl stanoven váhovým úbytkem pri 70 De. Úplná
analytická dokumentace nových výzkumú je
uložena u V. Cílka (Geologický ústav AV CR,
Praha, CR).

J 100.0um

Mineralogie

Metodika. V jeskyni
bylo odebráno 23
vzorkú okrú, j ílú a
nekolik vzorkú spad a
ných aragonitových
jehlic i novotvoreného
aragonitu. Dvanáct
typických vzorkú bylo
prohlédnuto pod elek
tronovým skanovacím
mikroskopem a na 60
místech bylo analy
zováno pomocí ener
giove-disperzního ana
Iyzátoru rentgenového
zMení (LINK v napojení
na mikrosondu jEOL

jXA-50A). V nekolika

prípadech by ly zhoto
veny fotografie. Celkem
bylo provedeno 34 rent
genodifrakcních analýz
(Ph ili ps D ifractometer
PW 3710), z toho 20 na
obtížne identifikovatel

ných frakcích Mn-oxi
dú. Rentgenové prášky
byly opakovane analy
zovány pomocí mikro
analyzátoru. Mn-oxidy
byly separovány sítová
ním i v sedimentacním
válci s dobou sedimen

tace 2 hodiny až 8 dní a
následne strukturne

analyzovány po frak-

hornin s nepravidelne
rozmístenými hnízdy i
masivními polohami
ankeritu a sideritu.
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Obr. 3. Difraktogram asbolanové polohy. A- asbolan, Q- kremen, M - muskovit,
Ap - apatit, G - goethit. / Fig. 3. X-ray difractograme of the asbolane layer: A
_ asbolane, Q - quartz, M - muscovite, Ap - apatite, G - goethite.
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kV: 20 Tilt: o Maj!;:400x 50.0um

až nekolika (3-8) cm. Krome toho je primísen
i do cerných asbolanových poloh. Alofán byl
identifikován chemickými analýzami,
rentgenovou difrakcí a zejména pomocí OTA
a TG krivek (obr. S). které jsou pro identifikaci
duležitejší než difúzní maxima difrakcního
záznamu. Typické složení alofánu (bezvodý

vzorek): AI,O] 41,16 %, SiO, 51,14 %, Na,O
0,08 %, K,O 0,20 %, MgO 2,27 %, CaO 3,29
%, MnO 0,37 %, TiO, 0,19 %, Fe,O] 1,29 %.
Alofánové polohy obsahují prímes jílového
minerálu kaolinové skupiny, který nejlépe
odpovídá halloysitu.

Alofán není v krasových jeskyních zcela
bežný (e. Hill - P. Forti, 1997, str. 179-181 l, ale
pomerne casto se objevuje ve speleotémách
opuštených bánských del a nalezli jsme jej i v
pseudokrasových Ledových slujích v NP
Podyjí. Alofán bežne vzniká v kyselém
prostredí následkem pusobení kyzového
zvetrávání na okoiní horniny. Jeho výskyt v
krasovém karbonátovém prostredí s vysokým

pH je do urcité míry enigmatický anastoluje
otázku, zda pri vzniku Ochtinské aragonitové
jeskyne nesehrálo urcitou minoritní roli i
kyzové zvetrávání. Pyrit predstavuje bežný
sulfid ložiska Hrádek, kde vy tvárí nepravi
delné impregnace v horninách i akcesorie
vázané na metasomatizované polohy a hydro
termáiní žíly.

VSCHI Laborator termické analýzy TL Vzorek: ALCIL 1 18.2. a 23.2. 1998

TG-7S0 Stanton-Redcroft: navážka 9,42Smg; rychlost ohrevu 1O'Cmin'; vzduch 1Oml.min·; nádobka Pt

OTA: navážka 35mg; rychlost ohrevu 1O'Cmin'; citlivost 1O~V/l OmV; srovnávací vzorek AL, O,; vzduch;

nádobky Pt
-1-'

Obr. 4. Detail polokulovitého agregátu asbolanu. Jeho tvar a prítomnost organických filamentú ukazují na
mikrobiální precipitaci. El. sean. mikroskop, zvétšení 400x. Foto: A. Langrová. I Fig. 4. The detail of asbo/ane
globu/ae. The shape and the presence of the organic filaments suggest microbial precipitation. El. sean.
microscope, M 400.
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Halloysit. Minerál kaolinitové skupiny
blízký halloysitu vystupuje jako nepríliš

zfetelná prímes valofánu. Byl urcen
rentgenostrukturními metodami. Pred po
kládáme, že vzniká bud stárnutím alofánu

nebo naopak alofán vzniká premenou zvetra
lin obsahujících minerály skupiny kaolinitu,
jejichž relikty jsou splavovány do jeskyne.

Chlorit. Urcen byl rentgenostrukturními
metodami jak v Fe-okrech na stenách jeskyne,
tak i v asbolanové p%ze (obr. 4). Presnejší
urcení je vzhledem k prekrývání difrakcních
linií nejisté.
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kde vy tvárí tenké, tmavejší, nepravidelne vy
vinuté vrstvicky, tak i jako prímes v asbolano
vé poloze, kde snad vzniká stárnutím asbolanu.

Alofán. Neusporádaná smes SiO, a AI,O]
približne v pomeru 1:1, ale jsou známy i
alofány s odlišným zastoupením prvku. Alofán
byl nalezen pouze v asbolanovém profilu v
Oválné chodbe, kde se vyskytuje v podobe
nápadne bílých, jemnozrnných, kostickovite
rozpadavých, zemitých vrstvicek o mocnosti

dlouhodobé sedimentaci obsahují jednotlivé
frakce neobycejne drobné, submikronové
desticky muskovitu 2M" které jsou Mn-okrem
cerne maskovány a prehlušují ostatní, difúzní
difrakcní linie.

Asbolan tvorí 30-40 % cerných výplnf. Jeho
doprovodnými minerály jsou zejména
muskovit, méne kremen, goethit, alofán,
chlorit, birnessit, apatit, anatas, vzácne
klastický rutil a autigenní La-Nd fosfát. Z

jílových minerálu byl urcen pravdepodobný
illit a halloysit. Typická analýza cistého
asbolanu (bezvodý vzorek): MnO 29,65 %,
FeO 2,14 %, NiO 3,94 %, CaO 1,22 %, MgO

13,28 %, AI,O] 24,24 %, SiO, 23,88 %, Na,O
1,03 %, K,O 0,10 %, P,0s 0,52 %. Ouležité
jsou obsahy Ni dosahující 1,9-3,9 %, obsahy
Mg jsou pomerne variabilní a silne lokální 
pohybují se již od 2,4 až do témer 10 %.
Podobne variabilní jsou obsahy P, Ba (0,4
1,4 %) a vzácných zemin.

Vznik asbo/an-alofánových poloh si vy sve
tlujeme na základe soucasných pozorování
tvorby Mn-oxidu v jeskyních (napr. jeskyne v
Beranove lomu u Karlštejna), kde Mn-oxidy
vznikají pravdepodobne bakteriálním sráže
ním v melkých vodních nádržích. povrchy dna
techto nádrží jsou casto pokryty jemnozrnnou
slídou, která díky svému destickovitému tvaru
sedimentuje ve/mi pomalu. Pro asbolan z Och
tinské aragonitové jeskyne platí duležité mi
kroskopické pozorování drobných globulí Mn
oxidu pokrytých vlášením fosilizovaných orga
nických filamentu (obr. 4), které ukazují na
mikrobiální srážení Mn'+ na Mn4+ a potvrzují
tak predchozí predpoklady z jiných krasových
území.

Birnessit. Vyskytuje se v podobe cerného,
mekkého minerálu, který se nedá opticky
odlišit od prevládajícmo asbolanu. Birnessit byl
strukturne identifikován jednak v Fe-okrech,

o 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Teplota 'C

Obr. 5. OTAkrivka alofánu z Oválné chodby.; Fig.5. DTA curve for allophane from the Oválna passage.
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Anatas. Autigenní kryptokrystalický anatas
je bežnou prímesí v bauxitech a v nekterých
krasových zvetralinách - napr. v Konepruských
jeskyních (Ceský kras, CR) tmelí rozpadavé
železivce. Protože pro migraci titanu je nutné
alkalické prostredí, které obvykle vzniká pri
rozpadu alkalických silikátú jako jsou živce, tak
anatas bývá vázán na zvetrávací produkty
mezozoicko-paleogenní planace a souvisí s
kaolinizací.Mikroskopický anatas byl v Ochtinské
aragonitové jeskyni nalezen v podobe
anatasového tmelu v reliktu hnedé splavené

krasové zvetraliny blízké prachovitému jílovci.
Urcen byl pouze pomocí chemických analýz a
nazáklade morfologických analogií s podobnými,
dobre urcenými vzorky z Ceského krasu.

Apatit. Novotvorený apatit (urcen chemic
ky istrukturne) se vyskytuje jako nepravidelné
tenké submilimetrové vrstvicky a lalocnaté im
pregnace v asbolanovém profilu v Oválné
chodbe. Pro migraci Ca-fosfátú je vhodné

kyselé prostredí, pri vstU&Udo vápencú dochází
k rychlému vysrážení. Cást jeskynních fosfátú
je vázána na guáno, ale rada novejších nálezú
povlakových apatitú ukazuje na vysrážení z
relativne kyselých povrchových roztokú, ve
kterých je fosfor vyloužen z púdních profilú a
zvetralin.

Akcesorické minerály. Velmi bežnou

akcesorií je muskovit 2M" který byl ve 14
pfípadech urcen pomocí rentgenostrukturních
metod, posléze vyseparován a urcen chemic
ky. Složení typického muskovitu: Na,O 0,11 %,

MgO 1,91 %, AI,O] 33,45 %, SiO, 57,67 %,
K,O 11,86 %, CaO 0,08 %, TiO, 0,40 %,
MnO 0,23 %, Fe,O] 0,75 %. Pravdepodobným
zdrojem muskovitu jsou okoiní fylity. Dúležité

je, že muskovit se vyskytuje ve velmi jem no
zrnné forme, takže príprava vetší šupinky,
která by umožnila chemickou analýzu, byla
velmi obtížná. Rovnež desticky jílových
minerálú svedcí o delším transportu a zrna
kremene v si Itové frakci jsou drobná, casto
ostrohranná a korodovaná. Ukazují spíš na
púvod v rozpouštení karbonátového souvrství
a transportu z jeho bezprostredního okolí než
v nejakém vzdálenejším alochtonním zdroj i.
Nepochybujeme o kontaktu jeskyne s povr
chem, jenž je napr. potvrzen nálezem zvetra
liny s anatasovým tmelem, ale predpokládáme,
že tento kontakt se uskutecnoval spíš pomalou
filtrací než proudením v otevrených puklinách.
Z dalších akcesorických minerálú byl
ojedinele nalezen jehlicovitý rutil.

Hydromagnezit. Z dúvodu srovnáni
výzdoby mimo vlastní jeskyni s jeskynními
speleotémami byl odebrán drobný krápnícek
pri ústí prúzkumné štoly pred vlastním, spodním
vchodem do jeskyne. Krápnícky zde vy tvárí
asi 1-2 cm velké, recentní, bílé, mekké a
rozpadavé útvary makroskopicky podobné
lublinitu. Pod elektronovým skanovacím
mikroskopem se necekane objevují agregáty
složené z polokulovitých útvarú, které nase
dají na rovné steny zárodecného brcka. Množ
ství odebraného vzorku neumožnovalo rentge
nostrukturní analýzu, urcení se proto zakládá
na opakované chemické analýze a srovnání s
hydromagnezitem z jeskyne Bohemia (Nový

Zéland) a ze Zbrašovských aragonitovýchjeskyní (sev. Morava, CRl. Hlavní hmota
krápníku je tvorena hydromagnezitem a
polokulovité útvary náleží Ca-karbonátu,

pravdepodobne kalcitu. Podobné polokulovité
útvary jsme dríve nalezli na jehlicích aragonitu

v jeskyni Starý hrad a neumíme je interpretovat
- snad se múže jednat o nejaké púvodne
organické struktury. Hydromagnezit bežne
doprovází jeskynní aragonity, takže je
zvláštní, že pUmo v Ochtinské aragonitové
jeskyni nebyl nalezen.

La-Nd fosfát. Pri detailním analyzování
jednotlivých agregát ú asbolanové polohy (obr.
4) v Oválné chodbe byla nalezena místa se
zvýšeným obsa hem fosforu v podobe apatitu,
jinde fosfor ponekud prevládal nad vápníkem,
takže jsme uvažovali spíš o nejakém smesném
Ca-Mn-Fe fosfátu, jaké jsou casté napr. v
púdách. Krome toho se necekane opakovala
místa s vysokými obsahy lantanu (až 12,21 %
La,O) a neodymia (až 8,91 % Nd,O). Vzácné
zeminy se pravidelne vyskytují v místech se
zvýšeným množstvím fosforu, takže jej ich
vazba na fosfát je velmi pravdepodobná, ale v
jiných pi'ípadech zretelne nad množstvím
fosforu prevažují. Zde musíme spíš uvažovat o

vazbe na Mn-oxid. La-Nd fáze jsou makrosko
picky nerozlišitelné, jsou velmi jemnozrné
(prúmer desítky mikrometrú) a navíc jsou
maskovány cerným asbolanem. Púvod
vzácných zemin hledáme v okolních meta

vulkanitech. Pri dostatecne detailní analýze
byly karbonáty vzácných zemin napr. nale
zeny v krystalických vápencích v Bližné v již.
Cechách nebo ve fylit-karbonát-metaba
zitových komplexech ještedského krystalinika
v sev. Cechách (J. Drozen - L. Vavrín, 19961.
Pro vznik La-Nd fosfátu by mohl platit model z
konepruské oblasti v Ceském krasu, kde byly
poblíž sten krasových depresí nalezeny
drobné, oboustranne ukoncené krystalky
fosfátu skandia - kolbeckitu (Y. Cílek, 19961.
Rada vzácných zemin uvolnených pri zvetrá-
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Obr. 6. Radiální agregát novotvoi'eného aragonitu nej mladší generace. El. scan. mikroskop, zvetšení 120x.

Foto: A. Langrová. / Fig. 6. Radial aggregate of the Recent aragonite of the youngest generation. f/. scan.
microscope, M 120.

kV: 20 Titt: O Mag:120x lOO.Oum Obr. 7. Izotopové složení kalcitu a aragonitu ze

Starého hradu a z Ochtinské aragonitové jeskyne

ukazuje na uplatnení velmi pomalých procesu

spjatých s malým odpa rem a pomalou izotopovou

ekvilibrací. / Fig. 7. The isotopíc composition of
calcite and aragonites from rather well ventilated
Starý hrad Cave in the Low Tatra Mts. and from the
closed, deep seated system of the Ochtinská Aragonite
Cave. The slow evaporisation and isotopíc
equi/ibration is supposed for samples from Ochtiná.
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vání okolních hornin dobre migruje v karboná
tových komplexech, špatne vy tvárí novo
tvorené minerály, ale úcinne se zachycuje na
geochemické bariére tvorené jemne roztpý
leným fosfátem (a pravdepodobne i v Mn
oxidu). Podie lokální propustnosti a rúzných
zdrojú pak v nekterých m ístech krasových
výplní vzniká pouze apatit, jinde funguje
molekulární síto za vzniku složitejších fosfátú
vzácných zem in, popr. je množství vzácných
zemin tak veliké, že se váží do Mn-oxidú.
Složení fosfát-asbolanové polohy s vysokým
obsahem vzácných zemin a barya:

Na,O 1,04 %, MgO 2,37 %, AI,O] 13,71 %,
Sia, 14,09 %, P,05 5,46 %, K,O 0,20 %,
CaO 4,01 %, BaO 1,40 %, La,O, 12,21 %,
Nd,O,8,91 %, MnO 27,80 %, FeO 5,94 %,
NiO 2,87 %.

Aragonit. Tradicne je rozdelován podie
moríologických kritérií na formu ledvinitou,
jehlicovitou a spirálovitou (L. Rajman a kol.,
1990). Podie stárí však múžeme delit zdejší
aragonit do trí generací:

A - nejstarší generace vytvárí masivní, bôé,
na povrchu mlécne zakalené sintry, ledvinité
útvary a korodované relikty vzhledu polyedrú.
Mocnost sintrú i velikost polyedrú dosahuje 10
30 cm (i více). Aragonit je cástecne rekrysta
lizován, místy premenen na kalcit. Od mladších
generací se odlišuje dlouhým dosvitem (až 5 s)
pri ozárení UV-lampou. Jeho stárí odpovídá
podie výsledkú D. C. Forda (in L. Rajman a
kol., 1990) poslednímu interglaciálu - eemu.
Pro tuto generaci je charakteristickým rysem
koroze a vývoj hlavne v reliktních korozních
formách, které ukazují na úplné zaplavení jes
kyne. Ploché stropy (Laugdecken) nekdy secou
okoiní vápenec i aragonitové sintry (srov. i P.
Bella, 1998).

B - hlavní a turisticky nejvíce atraktivní for
mou výzdoby je aragonit druhé generace, který
se vyskytuje hlavne v podobe až nekolik dm
dlouhých jehlic a heliktitú (tzv. jehlicovitá a spirá
lovitá forma). Pri osvícení UV-lampou projevuje
fluorescenci, ale ne dosvit. Tento aragonit dorústá

pomalu vzlínající vodou apozicí dlouhých, jehli
covitých krystalú. Nekdy se vyskytuje v asociaci
s globulárním opálem. Ani pri velkých zvetšeních
(30-500 x) není patrná koroze krystalových hran.
Podie datování D. C. Forda by tato generace
mela náležet pozdnímu glaciálu - ailärodu, ale
terénní a mikroskopické pozorování svedcí o
prúbežném dorústání aragonitu i v soucasné
dobe. Ochtinská aragonitová jeskyne je jediná
casto navštevovaná jeskyne na území SR a CR,
kde si aragonit práve díky dorústání udržuje bôou
barvu a cistý vzhled.

C - nejmladší generace aragonitu nebyla
díky své nenápadnosti dosud popsána (obr. 6).
Vy tvárí drobné vejíi'ky o prúmeru 2-4 (nekdy i
více) mm a ojedinele i miniaturní heliktity o
délce nepresahující 40 mm. Heliktity obvykle
vyrústají ze stredú radiálních agregátú. Tyto
útvary - "ježecci" - aragonitu rostou na púde
nebo i na Fe-okrech. Charakteristicky jsou
vyvinuty nad jezírkem v Hlbokém dómu, kde
pokrývají asi 1 mm silné, zi'etelne mladé,
odlupující se povlaky hlíny a okru, které v
nedávné dobe, pravdepodobne pred
otevrením jeskyne, sedimentovaly z vod, jimiž
byla jeskyne zaplavena do úrovne asi 1,5-2,5
m nad soucasným betonovým chodníkem. Tato
generace aragonitu svítí pod UV-lampou neho
mogenne, objevují se v ní bodove svítící naze
lenalé i namodralé partie a má velmi krátký

dosvit - 1-2 s. Z hlediska ochrany aragonitové
výzdoby má nález nejmladší, soucasné
generace aragonitu velký význam, protože
ukazuje, že prúbežne dochází k regeneraci
výzdoby. Mladý aragonit je možné rovnež
pozorovat napr. v chodbách prekopu Amerika
v Ceském krasu, kde vzniká v dúlních dílech

vyražených po roce 1950. Rovnež R. Tásler
(ústní sdelení) pozoruje v pravdepodobne
nejvetší aragonitové jeskyni sveta - Bohemia
na Novém Zélandu - rúst aragonitových jehlic
na povrchu vyhlazeném pi'ed nekolika lety.
Soucasný a místy velmi rychlý rúst aragonitu
není tedy neobvyklý.

Geneze a stá"í aragonitu. Pokud se týká
geneze aragonitu, pi'edpokládáme, že svo u
roli sehrály dva dúležité faktory: velký obsah
Mg, Fe, Mn iontú v krasových roztocích a
uzavrené prostredí pomerne hluboko uložené,
cástecne zatopené jeskyne, jejíž steny jsou
nejméne na jedné tretine plochy pokryty Fe
okry, jež prúmerne obsahují 47-S6 hm.% vody,
a tedy predstavují obrovský výmeník vlhkosti
mezi stenami a ovzduším. Jeskynní aragonity
se nejcasteji vyskytují v místech se vzlínající
nebo velmi pomalu prosakující vodou, casto
nad vlhkými sedimenty, které pomalu uvolnují
vlhkost. V Ochtinské aragonitové jeskyni roli
"púdní" vlhkosti pi'ebírají Fe-okry a podobná
je situace i ve Zbrašovských aragonitových
jeskyních.

lzotopové složení uhlíku aragonitú se pohy
buje v rozmezí 1)13C od -7,4 do -6,0 %0 a izoto
pové složení kyslíku v rozmezí hodnot 1)180 od
-7,0 do -6,3 %0 (PDB). Zjištené izotopové složení
uhlíku a kyslíku leží v oblasti hodnot typických

pro pomalý, rovnovážný únik CO, z roztoku.
Na obrázku 7 jsou uvedena izotopová složení
CaO ze Starého hradu a Ochtinské

aragonitové jeskyne. Složení vzor kú z Ochtiné
padá do oblasti nejnižších hodnot kalcitových
speleotém a zcela mimo pole tamejších
aragonitú. S urcitostí múžeme pri vzniku
ochtinského aragonitu vyloucit uplatnení
rychlých kinetických procesú a odparu vody.
Izotopové složení aragonitu z Ochtiné však
ukazuje na odlišné podmínky vzniku - zatímco
u aragonitu z dobre ventilovaného Starého
hradu pozorujeme izotopovou rovnováhu s
bežným atmosférickým CO" pak ve velmi
izolované Ochtinské jeskyni pozorujeme
anomální izotopové složení, jež je pravdepo
dobne zpúsobeno odlišným složením jeskyn
ního CO,. Pokud nebudou k dispozici údaje z
pi'ímých mei'ení o koncentracích a izotopovém

složením CO" není možné i'ešit genezi arago
nitu.

Izotopová data však preci jen ukazují
jeden závažný výsledek - novotvoi'ený ara
gonit nejmladší generace má témei' identické
složení jako jehlicovitý aragonit druhé
generace - oba typy tedy vznikaly za stejných
podmínek, jež byly blízké soucasným.

Údaje D. C. Forda pro stárí nejstarší,
sintrové generace aragonitu 121-138 ka, tedy
náležející eemu, dobi'e korespondují s mine
ra logickými pozorováními - zvlášte rekrysta
lizace a pi'emena na kaleit indikují takové
vyšší stárí této aragonitové generace. Údaj
14 ka let pro druhou generaci aragonitu
indikuje jeho vznik již od allärodu, nicméne
naše pozorování dokládají jeho tvorbu až do
dnešní doby. Spirálovité a jehlicovité formy
aragonitu tedy pi'icítáme širšímu období
pozdního glaciálu a holocénu, vcetne
soucasnosti .

Závery

Železité okry vzniklé zvetráváním meta
somatitú sestávají z pi'evládajícího goethitu a
rúzných a lochtonn ích m inerálú sedimen
tovaných v zaplavené jeskyni nebo prínosem
skapovou vodou. Okry obsahují v prúmeru
50 % vody a protože pokrývají znacnou cást
jeskyne pi'edstavují dúležitý vlhkostní
výmeník, který pomáhá stabilizovat jeskynní
mikroklima.

Cerné, manganové hlíny v Oválné chodbe
obsahují zejména niklonosný asbolan a
pravdepodobne z nej vznikající birnessit. Mn
oxidy pravdepodobne vznikaly mikrobiálním
srážením na dne malé vodní nádrže. Z dalších

minerálú byl pozorován alofán, apatit, prepla
vené goethitové okry, jílové minerály, relikty
krasových zvetralin s anatasem a nekteré další
minerální fáze.

V rámci asbolanového profilu vystupují
bílé, jemnozrnné, krychlickovite se rozpadající
vrstvy alofánu o mocnosti až 8 cm. Jeho
stárnutím vzniká minerál ze skupiny kaolinitu
blízký hailoysitu. Alofán pati'í díky vysokému
pH prostredí mezi nepríliš bežné minerály
krasových jeskyní, ackoliv je jinak pomerne
hojný ve speleotémách starých hornických
del. Predpokládáme, že alofán mohl vzniknout

v kyselém prosti'edí kyzového zvetrávání a
že tento typ zvetrávání mohl hrát i urcitou
minoritní roli pi'i vzniku Ochtinské jeskyne.

Asbolanová poloha predstavuje dúležitou
geochemickou bariéru, na které dochází ke

koncentraci vzácných zemin a vzniku La-Nd
fosfátu, pi'ípadne Mn oxidu bohatého vzácnými
zeminami.

Alochtonní minerály splavované do jesky
ne jsou velmi jemnozrnné a cástecne morfo

logicky destruované. Ukazují, že jeskyne sice
souvisela s povrchem, ale spíš se jednalo o
pomalou infiltraci úzkými ci zaplnenými pukIi
nami než o otevi'ené komunikace.

Aragonit vytvái'í v Ochtinské aragonitové
jeskyni ti'i odlišné generace. Nejstarší - sintrová
- forma je vyvinuta v podobe korozních reliktú,
je cástecne pi'emenena na kalcit a je eemského
stái'í (138-121 ka). Prosti'ední generace 

spirálovitá a jehlicovitá forma je pozdne
glaciální až holocenní (14 ka) a pi'irozene
dorústá, regeneruje dodnes. Nejmladší forma
vy tvárí velmi drobné jehlicovité radiální
agregáty a miniaturní heliktity. Vytvái'í se i v
soucasné dobe. Nejstarší generace nebyla
analyzována, ale obe mladší generace mají
sblížené izotopové složení a vznikaly za velmi
sblížených podmínek, které jsou podobné nebo
identické s dnešními.

Z ochranái'ského hlediska považujeme
stav jeskyne za uspokojivý, nedoporucujeme
však zvyšování poctu návštevníkú. A. Osborne

se domnívá, že jeskyne by do budoucnosti
mohla být ohrožena lampenflórou a navrhuje
vymenení soucasných wolframových lamp za
diachroické nízkonapetové lampy.

Podekování: DHujeme pracovníkúm
Správy slovenských jaskýn v Liptovském
Mikuláši, zejména J. Hlavácovi, P. Bellovi a J.
Zelinkovi, za všestrannou pomoc pri výzkumu
této jedinecné jeskyne. Správcovi Ochtinské
aragonitové jeskyne J. Ujházymu a i'editeli
CHKO Slovenský kras M. Rozložníkovi
pi'ejeme, aby se jim i nadále dai'ilo udržovat
svetového pi'írodní dedictví Slovenského krasu
v dobrém stavu.
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SUMMARY

The Ochtinská Aragonite Cave represents about 300 m long cryptokarstic cavity developed in crystalline limestones which were
metasomatically affected by ankeritisation and sideritisation. The cave is structurally affected. It contains unique aragonite speleothems and
cave walls are covered by brown ochres. Iron ochres originated by weathering of metasomatites. They are composed of prevailing goethite.
Och res contain about 50% of water influencing the cave microdimate. Black Mn-rich loams contain Ni-bearing asbolane and birnessite which
originated probably from asbolane. Mn-oxides were formed by microbial precipitation ina small pool. In the asbolane profile, there are
occurring fine layers of white allophane which probably originated in acid environment of sulphidic weathering. La-Nd phosphate and Mn
oxide rich in rare earths were formed on geochemical barrier of the asbolane layer. Aragonite occurs in three distict generations. The old,
forming massive speleothems, is preserved as corrosion re/icts. U-series dates (138-121 ka) indicate its femian age. They are preserved mostly
in ceiling niches cut by distinct corrosional bevels (Laugdecken) evidencing younger intensive vadose remodelation of the ca ve. The middle
generation is composed of spiral and acicular forms with U-series dating (14 ka) proving Late Clacial age (Aller6d). The youngest aragonite is
formed by tiny acivular and radial aggregates and miniature he/ictites and it is formed also in the present time. 5table isotop ic data indicate
very similar conditions of origin of the middle and younger aragonite generation, which were very dose to the recent on es.

GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM JASKYNE DOMICA
(OKOLIE CERTOVEJ DIERY - SUCHÁ CHODBA)

Július Géczy - ludovít Kuchar;c

Práce II. etapy geofyzikálneho prieskumu
vykonané v l. polroku 1997 nadväzoval i na
práce v ponornej oblasti jaskyne Domica z
roku 1996 (J. Géczy - l. Kucharic, 1996,
1997b), pricom za zamerali na interpretáciu
predpokladaného priebehu vývojovej úrovne
"A" (A. Droppa, 1972) v priestore medzi Certo
vou dierou a Suchou chodbou.

Pri situovaní geofyzikálnych prác sa vy
chádzalo z predpokladu A. Droppu (1972) o
pravdepodobnom priebehu doteraz neznámej

jaskynnej chodby. Ocakávala sa "spojnica"
v úseku medzi Certovou dierou a Suchou

chodbou. Geofyzikálne merania sa realizovali
postupne v niekolkých casových "krokoch".
Po ich vyhodnotení sme na základe predbež
ných výsledkov nasmerovali další postup prác.

Najskôr sa vytýcila siet profilov (0, C6,
ClO, C14 a C20) so vzájomnou vzdialenostou
100-150 m. Dfžka jednotlivých profilov bola
100 m, aby najvýchodnejší profil (OO)
s urcitostou pretínal známe priestory Suchej
chodby.

Na profile C20 sme v metráži, ktorá zodpo
vedá priebehu Suchej chodby v podzemí,
získali výraznú indikáciu - kladnú odporovú
anomáliu, ktorá pravdepodobne zodpovedá

prejavu tejto podzemnej chodby v odporovom
poli. Indikované sú vlastne dve anomálie
podobného charakteru. Kedže však nemáme
dalšie oporné údaje, nemôžeme s urcitostou
posúdit, ktorá z nich patrí odozve Suchej
chodby. Analogicky sme podobné prejavy
ocakávali aj na ostatných profiloch, avšak bez
výsledku. Preto sme sa rozhodli predfžit profily
050 m na každú stranu. V blízkosti severného

ukoncenia profilov C6, ClO a C14 sme
indikovali anomálie, charakterom podobné
anomálii získanej nad priemetom Suchej
chodby na povrch. Zaujímavým prvkom týchto
anomálií, napriek pomerne znacnej
vzdialenosti profilov, je ich velmi dobrá
korelovatelnost - ležia prakticky v jednej línii.

Dalšie práce sa zamerali na túto anomálnu
líniu, pricom sme sa pokúsili vysledovat jej
napojenie na známe casti jaskynného systému.
S týmto cielom sme vytýcili profily C4, C16 a
C18.

Ako je zrejmé, podarilo sa vysledovat
anomálnu štruktúru (na profiloch C4 - C16),
indikovanú a dobre korelovaternú na

jednotl ivých profi loch, ktorá je svoj ím
charakterom podobná anomálii získanej nad
Suchou chodbou.

Severozápadný okraj záujmového územia
nadväzuje na profilovú siet prieskumných prác
l. etapy z roku 1996. Na obrázku ju reprezentuje
profil B20, ktorý tvorí dokumentáciu záverecnej
správy l. etapy prieskumu (J. Géczy - l. Ku
charic, 1996). Je zaujímavé, že výrazná kladná
odporová anomália nameraná na tomto profile
pri jeho južnom ukoncení velmi dobre koreluje
s už opisovanou indikovanou anomálnou
štruktúrou. Predpokladáme, že táto indikácia
na profile B20 je pokracovaním nami sledovanej
línie, ktorú hodnotíme ako prejav dosial
neznámej hradanej vyššej úrovne. Toto tvrdenie
je v súlade aj s interpretacnými predpokladmi
uvedenými v správe z l. etapy prieskumu.
V spomínanej správe uvádzame ako jedno
z možných vysvetlení, že výrazná kladná
anomália v diskutovanom mieste profilu B20
môže byt prejavom vyššej vývojovej úrovne
"A" a úroven "B" je indikovaná ako tektonická

štruktúra znížením zdanlivého merného odporu
- jaskynný koridor severnejšie od tejto štruktúry.
Prícinou môže byt aktívny vodný tok a prítom
nost väcšieho množstva vlhkých sedimentov.
Na podporu tohto tvrdenia môžeme uviest, že

takto situované anomálie presne korelujú
s nákresom jaskyne.
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I ':'F C41 prieskumný geofyzikálny-- profil 1_- -l interpretovaný priebehvývojovej úrovne "A" I • I indikácie podzemnýchpnestorov

'l. Kecovo. štátna hranica

I ~ ~ I jaskynný systém - Domica

Geofyzikálna interpretácia priebehu predpokladanej vývojovej úrovne "A" v jaskyni Domica (ECS Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves).

Pozoruhodným javom je fakt, že na profile
C20 sme indikovali dve dvojice vysokood
porových anomálií, ktorým prisudzujeme
význam indikácie podzemnej jaskynnej chod
by. južnejšia dvojica anomálií zodpovedá, ako
sme už uviedli, pravdepodobne priestorom
Suchej chodby. Druhá z anomálií je pravdepo
dobne prejavom dalšieho jaskynného priestoru
- paralelnej chodby m, nižšej jaskynnej úrovne
(n. Severnejšia dvojica anomálií svojou
polohou môže zodpovedat priestorom Panen
skej chodby, i ked na obrázku ležia diskuto
vané indikácie severnejšie od nákresu pôdo
rysu jaskyne. Zaujímavý je fakt, že ide opät o
dve indikácie m. Nemožno vylúcit ani pred
poklad, že takýmto obrazom sa môže
prejavovat jeden priestor. (Treba upozornit i
na problémy s presnostou situovania pôdorysu
jaskyne do topografickej mapy, na co poukazu
jeme v záverecnej správe z l. etapy prieskum
ných prác. Azda aj táto skutocnost môže
spôsobit "stratu" korelácie medzi povrchovými
indikáciami a nákresom pôdorysu jaskyne.)

Velmi podobný charakter majú merania

LITERATÚRA

na profile C18, kde v priestore výskytu
známych chodieb detekujeme podobné ano
málne objekty ako na profile C20. Južnejšiu
dvojicu indikácií považujeme za pokracovanie
Suchej chodby. Severnejšie položená
anomálna dvojica má opät charakter indikácií
podzemných priestorov a koreluje snákresom
podzemných priestorov Panenskej chodby, a
to lepšie ako v prípade profilu C20.

Interpretacné závery z uvedených úvah
sú súhrnne graficky prezentované na prilo
ženom obrázku, kde vyznacujeme pravde
podobný priebeh vývojovej úrovne "A"
v priestore medzi známym ukoncením Suchej
chodby a severojužnou vetvou jaskynného
systému Líšcia diera - Zrútený dóm. Podla
geofyzikálnych indícií je priebeh hladanej
chodby posunutý na sever od predpokladaného
priebehu Certova diera - Suchá chodba na
líniu Zrútený dóm - Suchá chodba.

Naše interpretacné závery sme sústredili
iba na štruktúru, ktorá by podla jej geofy
zikálnej reflexie mala reprezentovat relatívne
otvorenejšie priestory (s dostatocnou kubatúrou

vzduchu). Je zrejmé, že ak existujú priestory
relatívne velmi malých prierezov, ich prejav
bude odlišný, resp. vzhfadom k pomeru medzi
hfbkou uloženia a ich odporovým charakterom

sa nemusia vôbec prejavit. Predpoklad výskytu
takýchto objektov je hlavne v miestach
indikácií zlomových štruktúr. Pritom v geo
elektrickom obraze sú prázdny priestor a zlo
mová štruktúra fyzikálne antagonistické
indikácie, ktoré majú v podmienkach krasu
speleologický súvis. Niektoré zlomové
štruktúry zistené v predmetnom území môžu
byt významné aj zo speleologického hradiska.
V predloženej mape nie sú vyznacené, preto
že ich korelácia nie je jednoznacná. Riešenie
takéhoto problému vyžaduje podstatne
hustejšiu siet geofyzikálnych profilov a
pravdepodobne aj viac meracích rozostupov.

Interpretovaná štruktúra naznacuje, že

prepojenie uvedených castí jaskynného systé
mu vyššou vývojovou úrovnou je vermi pravde
podobné. Dôkladnejšia analýza indikovaného
objektu, interpretovaného ako jaskynný priestor,
si však vyžaduje podstatne väcší objem prác.

DROPPA, A. (1972). Príspevok k vývoju jaskyne Domica. Ceskoslovenský kras, 22, 65-72.
j. GÉCZY - L. KUCHAR/C (1996). jaskyna Domica, geofyzikálny prieskum - 1. etapa. Záverecná správa, ECS Slovakia, Spišská Nová Ves..
j. GÉCZY - L. KUCHAR/C (1997a). jaskyna Domica, geofyzikálny prieskum - 2. etapa. Záverecná správa, ECS Slovakia, Spišská Nová Ves.
j. GÉCZY - L. KUCHAR/C (1997b). Geofyzikálny prieskum ponornej oblasti jaskyne Domica. Aragonit, 2, 8-10.
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"
CHARAKTERISTIKA SPELEOAEROSOLU

BELIANSKEJ A BYSTRIANSKEJ JASKYNE

Milan Bohro - Ján Zelinka

Medzi jaskyne, ktoré vybrala Správa
slovenských jaskýn v Liptovskom Mikuláši na
výskum mikroklímy a vybraných faktorov
jaskynného prostredia, patrí aj Belianska a
Bystrianska jaskyna. Popri Gombaseckej

jaskyni, Demänovskej jaskyni slobody a
Jasovskej jaskyn i ide o dve jaskyne ci už v
minulosti alebo v súcasnosti intenzívne

využívané na speleoliecbu. Výborné vlastnosti
jaskynného prostredia v Belianskej jaskyni sú
zárukou úspešných I iecebných procedúr
Odborného liecebného ústavu respiracných
chorôb v Tatranskej Kotline, v Bystrianskej jas
kyni liecebné pobyty organizuje Svejan, v. o. s.
z Banskej Bystrice.

Podmienkou úspešnej liecby pacientov
v jaskynných priestoroch je tzv. jaskynný
aerosól (speleoaerosól). Tieto aerosóly majú
velmi blahodarné pôsobenie na dýchacie
orgány a aj na niektoré casti povrchu tela,
hlavne na plet. Majú vysoký obsah kvapalnej
fázy, v ktorej sa nachádzajú rozpustené
významné prvky. Sú v podobe kyslých
uhlicitanov, Mg, Ca, Fe, prípadne Na a K. Tieto
vytvárajú vo vode charakteristické mikro
zárodky kryštalinitov velmi rôznorodého a
morfologicky zložitého tvaru. V jaskyniach
takto kvapkajúca voda spôsobuje rast kvaplov,
resp. sintra. Z roztoku uhlicitanu vápenatého

sa uvofní molekula vody a CO2, následne i
CaCO) (kalcit), ktorý buduje sintrovú výpln a
cast sa ho dostáva do ovzdušia, kde tvorí

prakticky jedinú zložku tuhej fázy jaskynného
aerosólu. Tuhá fáza - polietavý prach je tvorená
mikrometrickými minerálnymi casticami
obycajne kostrovitej stavby, ktoré viažu na seba
tekutú aj plynnú fázu a po vdýchnutí sa
dostávajú do najhlbších partií prúC. Môžu
pôsobit priamo na mieste v alveolách, alebo
preniknú do krvného rieciska, ktorým sa
prednostne dostávajú a kumulujú v orgánoch,
ktoré takéto tuhé zložky aerosólu potrebujú.
Významnou castou tohto aerosólu sú rozpadové
produkty radónu v podobe submikroskopických
castíc, ktorých nositelmi sú práve kostrovité
zárodky kryštálov, ked nepoletujú samostatne.
Kvalitu jaskynného aerosólu takýmto spôsobom
významne ovplyvnujú mineralogické,
fyzikálno-chemické a chemické vlastnosti
casticovej hmoty tuhej fázy aerosólu.

Experimentálne práce

Jaskynný aerosól, jeho tuhú fázu, sme
získavali aspiracnou metódou na sklenený a
AFPC filter. Sledovali sme aj radón, biologické
vlastnosti prostredia, zloženie pôd, vody a
základné mikroklimatické faktory. Každé
miesto odberov vzoriek na analytické spraco
vanie urcili zástupcovia Správy slovenských
jaskýn a zdravotníckej organizácie, ktorá
využíva priestor jaskyne na regeneracno
rekondicné alebo liecebné pobyty. V Belian-

skej jaskyni to bol Vysoký dóm (miesto c. 1)
a Zbojnícka komora (miesto c. 2), v Bystrian
skej jaskyni liecebna v Spodnej partizánskej
sieni (miesto c. 3).

Výsledky

Pri porovnaní hodnôt obsahu tuhej fázy
aerosólu v jaskynnom prostredí s platnou
hygienickou normou (stanovuje najvyššie
prípustné koncentrácie sledovaných prvkov a
zložiek aerosólov vo vo Inom a pracovnom
ovzduší) vidiet, že uvedené hodnoty sú až 10
násobne nižšie, ako táto norma vyžaduje.
Jaskynné prostredie je prakticky bezprašné.
V Belianskej jaskyni na miestach, kde aktívne
pokracuje rast sintrovej výplne, sú vyššie
hodnoty tuhej fázy, ktorá sa spomínaným
mechanizmom dostáva do ovzdušia. Ked

porovnáme aj obsahy sledovaných prvkov
v tomto prostredí, tak namerané hodnoty sú
hlboko pod prípustnou normou. Pri toxických
prvkoch Cd, Hg, As, Pb nedosahujú ani 1/10 a
niektoré sa prakticky v ovzduší nenachádzajú.
K norme sa približujú len hodnoty Cu, ale ani
v jednom prípade ju neprekracujú. Uviedli
sme aj hodnoty organickej zložky, ktorej
množstvo je velmi malé, závislé väcšinou od
návštev. Zaujímavý je podiel Rn222 a jeho
rozpadových produktov. Tieto pri podmikró
nových velkostiach môžu prenikat až do

Tuhá fáza
Organická

Fe
CaMgCuMnZnPbCdCoNiHgAsRn222

Miesto

cast

[mg.m']

[%] [mg.m~

1

35-0,431,410,690,340,010,260,10,15<0,01<0,01<0,01<0,010,96

2

410,460,582,050,830,360,010,330,130,17<0,01<0,01<0,01<0,010,77

3

161,210,091,10,380,060,010,20,04<0,01<0,01<0,01<0,01<0,010,34

MPO

150-1501501500,510400,73110,30,31,2

Tab. 1. Obsah selektovaných elementov v speleoaeros6le. MPO - maximimálne prípustný obsah podra normy

Miesto Prúdenie vzduchu [ms']Teplota vzduchu ["C]Rosný bod ["CJRelatívna vlhkost vzduchu [%]

1

0,305,85,297,0

2

0,066,05,795,8

3

0,025,65,498,3

Tab. 2. Mikroklimatické vlastnosti prostredia - základné priemerné charakteristiky.

hlbokých alveolárnych castí plúc, kde potom
v krátkodobých dávkach pôsobia prevažne
priaznivo. Dopad vdychovania takéhoto aero
sólu nie je jednoznacne objasnený. Velmi dôle
žitým faktorom jaskynného prostredia, a teda
aj aerosólu, sú jeho mikroklimatické pomery.

Obidve jaskyne využívané na speleoliecbu
majú velmi podobné vlastnosti - vysokú vlhkost,
približne rovnaké teploty a prúdenie vzduchu.
Vysoká vlhkost je velmi významná najmä
pri udržiavaní stability jaskynného aerosólu,
hlavne množstva tuhej fázy. Jemné mikro-

castice vody spôsobujúce vlhkost majú svoju
vlastnú dynamiku, ktorej sa podrobujú aj
vykryštalizované tuhé castice. Takto sa stávajú
zložkou ovzdušia - aerosólu a preberajú jeho

dynamiku. Môžu sa šírit prostredím spolu
s ostatnými zložkami ovzdušia podla
zákonitostí každej jaskyne. Dôležitými fak
tormi, ktoré podporujú alebo aj vyvolávajú
liecebný úcinok jaskynného aerosólu, sú
spomenuté vlastnosti tuhej fázy, stabilná teplota
a vlhkost i priaznivý obsah rozpadových pro
duktov radónu.

Záver

Sledované prostredie v oboch jaskyniach
je z aspektu ovzdušia velmi cisté. Pri zistených
parametroch, ktoré sme uviedli, konkuruje
cistote ovzdušia voperacných sálach.
Dôkazom mimoriadnych vlastností speleoaero
sólu je stále sa rozširujúci záujem o liecebné a

preventívne pobyty v tfchto jaskyniach, cím
sa pri dodržiavaní všetkých zásad ochrany
jaskýn - prírodných pamiatok, napfna aj ich
mimoriadne humánne poslanie.
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PREH[AD POZNATKOV O NETOPIEROCH

(MAMMALIA: CHIROPTERA) SYSTÉMU
DOBŠiNSKÁ [ADOVÁ JASKYNA - STRATENSKÁ JASKYNA

Marcel Uhr;n

jaskynný systém Dobšinská radová jaskyna
- Stratenská jaskyna predstavuje svojimi
prírodnými hodnotami jeden z najvýznam
nejších fenoménov Slovenska. Okrem výz
namných geomorfologických, geologických
a speleologických hodnôt má táto lokalita aj
mimoriadne biospeleologické hodnoty. Pred
stavuje jedno z najvýznamnejších zimovísk
netopierov na Slovensku. Cierom tohto
príspevku je poskytnút prehlad doterajších
poznatkovo tomto jaskynnom systéme z chiro
pterologického pohladu.

HISTÓRIA VÝSKUMU

NETOPIEROV DOBŠINSKEj

[ADOVEJ jASKYN E

Z obdobia tesne po objavení Dobšinskej
radovej jaskyne (1 S. júna 1870) nie sú nám
známe žiadne zmienky o výskyte netopierov.
Z dnešného pohradu je to logické, pretože v
období objavu boli známe len zaradnené casti,
v ktorých sa netopiere vyskytujú zriedka. Aj
pozornost prvých výskumníkov bola zameraná
predovšetkým na výskum fenoménu zaladnenia
jaskyne a nie na možnú prítomnost živocíchov.

Z práce M. Laikovica z roku 1994 sa
dozvedáme, že prvou zm ienkou o výskyte
netopierov v Dobšinskej radovej jaskyni je správa
z roku 1925 uverejnená v casopise Turistik,

Alpinismus, Wintersport. V císle 4-6 casopisu sú
v casti "Hbhlenforschung" opisy štyroch návštev
Dobšinskej ladovej jaskyne clenmi odborného
oddelenia pre jaskyniarstvo Karpatského spolku.
Úcastníci týchto výprav sa zamerali na prieskum
spodných, nezaladnených castí v Malej a Velkej
sieni (Peklo, Kvaprová pivnica, Suchý dóm). V
dnoch 12. - 13. 9. 1925 a 28. 10. 1925 potvrdili
v priestore Pekla prítomnost verkého množstva
netopierov. Okrem toho priniesli vlastne aj prvé
informácie o prítomnosti väcšieho množstva kostí
rôznych druhov živocíchov v týchto castiach
jaskyne. Z dnešného pohfadu je zaujímavé, že v
súcasnosti je pocetnost netopierov v týchto
priestoroch pomerne nízka.

Dalšie obdobie výskumu netopierov tejto
jaskyne spadá do obdobia objavu nových
nezaradnených priestorov. Išlo o priestory dnes
nazývané Vstupná chodba, Kvapfová sien a
Biela sien, ktoré boli objavené v auguste 1947.
Speleologickú mapu týchto priestorov hned v
lete 1947 vyhotovil Ladislav Šimkovic (Laikovic
1989). je zrejmé, že prítomnost netopierov
pocas svojej práce nemohol zaznamenat,
pretože v letnom období sa tu nevyskytujú.

Tesne po objave týchto castí prichádzajú do
Dobšinskej radovej jaskyne prví zoológovia. V
roku 1951 potvrdil masovú prítomnost netopiera
fúzatého (Myotis mystacinus) v oblasti Kvaprovej
siene Ing. A. Mošanský z Košíc (Mošanský 1957).
jeho údaje sú prakticky prvými odbornými
poznatkami o netopieroch tohto jaskynného
systému. Niekorko rokov po objave zimných
kolónií M. mystacinus zbieral netopiere v
Dobšinskej radovej jaskyni aj zakladater
modernej slovenskej chiropterológie Dr. július
Vachold. Cast materiálu z jeho zberov v zime
roku 1955 je v súcasnosti uložená v zbierkach
Východoslovenského múzea v Košiciach
(Vachold 1956, 1960, Mošanský 1981). V tomto
období sa okrem spomínaného netopiera
fúzatého potvrdil výskyt dalších troch druhov
netopierov: Myotis myotis, Myotis blythi a
Eptesicus nilssoni.

Zaciatkom 60. rokov sa zacína v jaskyni
systematický výskum netopierov, organizovaný
zakladatermi ceskej chiropterologickej školy j.
Caisierom a V. Hanákom. V období 1963-1970

sa netopiere pravidelne scítavali a krúžkovali
(napr. Caisler & Hanák 1969, 1970a, 1972). Úda
je o pocetnosti spolocenstva zimujúcich netopie
rov sú dnes velmi cenné a umožnujú nacrtnút
vývoj tunajšej populácie v dlhom casovom
rozpätí (pozri obrázok). V tomto období sa vdaka
taxonomickej revízii netopiera fúzatého (Myotis
mystacinus), ktorú uskutocnil Dr. Hanák aj na
základe dokladov z Dobšinskej radovej jaskyne,
zaradil do fauny vtedajšieho Ceskoslovenska
nový druh - netopier Brandtov (Myotis brandti!.
je velmi podobný netopierovi fúzatému a
chiropterológovia ho v predchádzajúcom období
nerozlišovali. Výsledky tejto revízie boli
publikované vo viacerých prácach (Hanák 1965,
1970, 1971). Súbežne sa sledovali a analyzovali
aj zbery kostrových zvyškov netopierov,
nachádzajúcich sa vo viacerých nezaradnených
castiach jaskyne, ktoré dokumentujú zloženie
spolocenstva netopierov v recentnom až sub
recentnom období (holocén) (Horácek 1976).

V pravidelnom scítavaní zimujúcich neto
pierov sa pokracovalo aj neskôr. Výsledky z
období 1969-1973 (Gaisler a kol.) a 1979-1988
(Horácek, Bernadovic) boli zhrnuté v

prehradových prácach synekologického
charakteru (Gaisler 1975, Obuch 1994). Do tohto
obdobia spadá aj objav Stratenskej jaskyne, ktorá

je súcastou jaskynného systému (Tulis & Novotný
1989) a v rokoch 1990-1996 sa v nej uskutocnilo
niekorko scítacích akcií. Uvedené obdobie je
prakticky poslednou etapou výskumu netopierov
tohto jaskynného systému. V roku 1995 sa vdaka
Skupine pre ochranu netopierov (SON) v

spolupráci s ceskými chiropterológmi podarilo
obnovit zimné scítanie netopierov, cím sa
zabezpecilo pokracovanie dlhodobého
monitoringu tohto významného zimoviska. V
rámci tohto programu sa do monitoringu
zahrnula aj jaskyna Duca. Poznatky o zložení
fauny netopierov sa v období 1990-1995 doplnili
analýzou dalšieho kostrového materiálu z
potravy sovy obycajnej (Strix aluco) a z
jaskynných tanatocenóz zo Stratenskej jaskyne
a jaskyne Duca (Obuch 1992, 1994, 1995).

SPOLOCENSTVO
NETOPIEROV

JASKYNNÉHO SYSTÉMU

V jaskynnom systéme Dobšinskej radovej
jaskyne a Stratenskej jaskyne sa potvrdil výskyt
14 druhov netopierov. Všeobecne môžeme
konštatovat, že ide prevažne o predstaviterov
chladnomiiných lesných foriem netopierov (napr.
Myotis mystacinus, M. brandti, P. auritus, E.

nilssoni). Zloženie spolocenstva zimujúcich
netopierov v jednotl ivých castiach jaskynného
systému je však odlišné. Dobšinská radová
jaskyna a jaskyna Duca sú charakteristické
dominantným zastúpením netopiera fúzatého
(M. mystacinus) a netopiera Brandtovho (M.

brandtil. Práve masový výskyt druhov M.
mystacinus a M. brandti predstavuje z hradiska
chiropterologického najvýznamnejšiu hodnotu
jaskyne, ktorá už bola konštatovaná aj v minulosti
(Caisler & Hanák 1970a,b). Ide o najpocetnejšie
zimovisko oboch druhov v strednej Európe. Z
hradiska dominancie sú v Dobšinskej ladovej
jaskyni ostatné druhy akcesorické, pocetnejší sú
len zástupcovia vefkých druhov rodu Myotis,
netopier obycajný (M. myotis) a netopier
ostrouchý (M. blythi!, vecernica severská (E.
nilssoni! a uchác svetlý (P. auritus). Dobšinská
radová jaskyna je pravidelným zimoviskom
netopiera pobrežného (M. dasycneme), ktorý bol
vôbec prvýkrát na Slovensku nájdený v tejto
jaskyni (1964) a aj v súcasnosti patrí k najvzác
nejším netopierom nášhCJ štátu. V klimaticky
teplejšej jaskyni Duca pristupuje ako nová zložka
spolocenstva netopierov podkovár malý (R.

hipposideros), ktorý sa tu však nachádza len
jednotlivo. Ide o teplomiiný druh netopiera, ktorý
v Stratenskej jaskyni predstavuje spofa
s netopierom obycajným (M. myotis) dominantnú
zložku zimujúceho zoskupenia. V Stratenskej
jaskyni boli zistené aj dalšie termofilné formy
netopierov. Ide o netopiera brvitého (M.
emarginatus) a ucháca sivého (P. austriacus).
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Zmeny pocetnosti netopierov v Dobšinskej I'adovej jaskyni v rokoch 1963-1998.
Vysvetlivky: spojená ciara - celkový pocet netopierov; A: I'avý stfpec - M.

mystacinu5/ brandti, pravý stfpec - M. myotis / blythi; B: I'avý stfpec - E. nil5soni,

pravý stfpec - P. auritu5.
Changes of number in bats in the Dobšinská Ice Cave in 1963-1998. Exp/anations:
line - tota/ number of bats; A: /eft co/umn - M. mystacinus / brandti, right co/umn 
M. myotis / blyrhi; B: /eft co/umn - E. nilsson;, right co/umn - P. aurirus.

PODKOVÁR MALÝ (RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS)

Dobšinská I'adová jaskyna: 1971-1975 - l ex.

FAUNISTICKÝ PREHlAD

NÄLEZOV A POZNÁMKY

K JEDNOTLIVÝM DRUHOM
NETOPIEROV

N ETOPIEROBYCAJNÝ (MYOTlS MYOT/S)

Dobšinská I'adová jaskyna: 25. 2. 1955 
coll. VSM Košice (Mošanský 1981); 3. 3. 1963

- 14 ex. (Gaisler & Hanák 1972); 2. 3. 1964 
43 ex. (Gaisler & Hanák 1972); 15. 2. 1968 
33 ex. (Gaisler & Hanák 1972); 13. 2. 1969 -

NETOPIER BRvlTÝ (MYOTlSEMARGINATUS)

Stratenská jaskyna: 15. 2. 1990 - 5 ex. (ef.
Obuch 1994); 28. 1. 1996 - l l ex. (Uhrin 1996).

Netopier brvitý je predstavitel termofilnej
zložky netopierieho spolocenstva jaskynného
systému. V Dobšinskej ladovej jaskyni sa
nevyskytuje, zistený bol len v teplejšej
Stratenskej jaskyni.

NETOPIER VElKOUCHÝ (MYOT/S BECHSTEINI)

Dobšinská I'adová jaskyna: 1971 - 1975 

18 ex. vo vzorke kostrových zvyškov
(Horácek 1976); 8. 1. 1982 - l ex. (Horácek);

14. 2. 1995 - 3 ex. vo vzorke kostrových
zvyškov (Obuch 1995); 29. 1. 1996 - l ex.
(Uhrin 1996); Duca: 15. 2. 1990 a 9. 7. 1990

l ex. vo vzorke zvyškov potravy S. a/uco
(Obuch 1992, 1994); 14. 2. 1995 - l ex. vo

vzorke kostrových zvyškov (Obuch 1995);
Stratenská jaskyna: 15. 2. 1990 a 9. 7. 1990 

l ex. vo vzorke zvyškov potravy S. a/uco
(Obuch 1992, 1994); 15. 2. 1995 - 12 ex. vo

vzorke kostrových zvyškov (Obuch 1995).

Podobne ako predchádzajúci druh aj
netopier vefkouchý predstavuje akcesorickú
zložku spolocenstva. Zistený bol len dvakrát,
frekventovanejší je v osteologickom materiáli.

NETOPIER RIASNATÝ (M YOTlS NAITERERI)

Dobšinská I'adová jaskyna: 1971 - 1975 
4 ex. vo vzorke kostrových zvyškov (Horácek
1976); 1.-6. 2. 1988 - l ex. (Hanák 1988); 14.

2. 1995 - 3 ex. vo vzorke kostrových zvyškov
(Obuch 1995); Duca: 15. 2. 1990 a 9. 7. 1990

- 2 ex. vo vzorke zvyškov potravy S. a/uco
(Obuch 1992, 1994); 14. 2. 1995 - 3 ex. vo

vzorke kostrových zvyškov (Obuch 1995);
Stratenská jaskyna: 15. 2. 1995 - l ex. vo
vzorke kostrových zvyškov (Obuch 1995).

Vzácny druh v celom jaskynnom systéme.
Za celé sledované obdobie bol zistený len raz
v Dobšinskej ladovej jaskyni. Nie je pocetný
ani v osteologickom materiáli.

- 5 ex.: 2 M. mystacinus, l M. brandti (Uhrin
1996); 26. 1. 1997 - 30 ex. (Uhrin 1997); 28. 1.

1998 - 42 ex. (Uhrin, Hapl & Novotný);
Stratenská jaskyna: 15. 2. 1990 - 2 ex.: l M.
mystacinus, l M. brandti (ef. Obuch 1994); 15.
2. 1990 a 9. 7. 1990 - 2 M. brandti vo vzorke

zvyškov potravy S. a/uco (Obuch 1992, 1994);
15. 2. 1995 - len vchod l ex. M. brandti (Uhrin

1995); 15. 2. 1995 - 8 ex.: 4 M. mystacinus, 4
M. brandti vo vzorke kostrových zvyškov
(Obuch 1995).

V poslednom období sa oba druhy z ochra
nárskych dôvodov nerozlišujú, a preto ich v
prehlade uvádzame spolocne. Sú tu uvedené
aj dalšie nálezy vrátane staršieho obdobia, ked
sa tieto druhy nerozlišovali. Netopier fúzatý a
Srandtov sú eudominantnými druhmi v celom
jaskynnom systéme a tvoria tu masové
zimovisko. Podiel jednotlivých druhov je podla
predchádzajúcich výskumov 3:2 v prospech
M. mystacinus (Gaisler 1975). V rámci jaskyne
sa najviac príslušníkov týchto druhov nachádza

v Kvaplovej sieni, kde tvoria rôzne verké
zoskupenia. Jednotlivé jedince sa vyskytujú aj
v neradových castiach prednej oblasti jaskyne
(Kvapfová pivnica, Suchý dóm).

vo vzorke kostrových
zvyškov (Horácek
1976); Duca: 14. 2.
1995 - l ex. (Uhrin a
kol. 1996); 14.2. 1995
- 7 ex. vo vzorke ko

strových zvyškov
(Obuch 1995); 29. 1.
1996 - l ex. (Uhrin
1996); 26. 1. 1997 - l
ex. (Uhrin 1997);

Stratenská jaskyna:
15. 2. 1978 - 78 ex.
(Uhrin et al. 1996); 15.
2. 1990 - 78 ex. (ef.

Obuch 1994); 15. 2.
1995 - 3 ex. vo vzorke

kostrových zvyškov
(Obuch 1995); 28. 1.
1996 - 82 ex. (Uhrin
1996).

Vzhradom nasvo

je ekologické nároky
je podkovár malý ako
teplomiiný druh neto
piera pocetnejší len
v Stratenskej jaskyni,
kde tvorí dominantnú

zložku zoskupenia
(37 %).

NETOPIER FÚZATÝ A

NETOPIER S RANDTOV

(MYoT/S MYSTACINUS/

MYOTlS BRANDTI)

Dobšinská I'adová

jaskyna: 17.2. 1951 - 3

ex. M. mystacinus a
M. brandti coll. VSM

Košice (Mošanský
1957, 1981); 27. 12.
1955 - 7 ex.: 4 samce
a 3 samice (Vachold
1956, 1960); 14. 2.
1958 - 5 ex.: 3 samce
a 2 samice (Vachold

1956, 1960); 3. 3. 1963 - 137 ex. (Gaisler &

Hanák 1972); 2. 3. 1964 - 76 ex. (Gaisler &
Hanák 1972); l S. 2. 1968 - 269 ex. (Gaisler &
Hanák 1972); 13. 2. 1969 - 122 ex. (Gaisler &

Hanák 1972); 5. 2. 1970 - 73 ex. (Gaisler &

Hanák 1972); 30. 7. 1972 - 6 ex.: 3 M.
mystacinus,3 M. brandti (Horácek et al. 1979);
3 1. 7. 1972 - 5 ex.: 2 M. mystacinus, 3 M.
brandti (Horácek et al. 1979); 10. 8. 1974 - 6

ex.: 3 M. mystacinus, 3 M. brandti (Horácek et
al. 1979); 1971-1975 - 415 ex.: 59 M.

mystacinus a 53 M. brandti vo vzorke
kostrových zvyškov (Horácek 1976); 14. 1.
1979 - 214 ex. (Bernadovic & Šroll); 21. 2.
1979 - l 15 ex. (Horácek); 8. 1. 1982 - 120 ex.
(Horácek); 23. 1. 1986 - 197 (Sernadovic &

Šroll); 19. 3. 1987 - 208 (Horácek); 1.-6. 2.
1988 - 228 ex. (Hanák 1988); 14. 2. 1995 

242 ex.: 7 M. brandti, l M. mystacinus (Uhrin
1995); 14. 2. 1995 - l 98 ex.: 108 M. mystacinus,

81 M. brandti vo vzorke kostrových zvyškov
(Obuch 1995); 29. 1. 1996 - 270 ex.: 5 M.

brandti, 3 M. mystacinus (Uhrin 1996); 26. 1.
1997 - 245 ex. (Uhrin 1997); 28. 1. 1998 - 272

(Uhrin, Hapl & Novotný); Duca: 15. 2. 1990 a
9. 7. 1990 - 13 ex. M. mystacinus vo vzorke
zvyškov potravy S. a/uco (Obuch 1992, 1994);
14. 2. 1995 - 9 ex.: 2 M. brandti, l M.

mystacinus (Uhrin 1995); 14. 2. 1995 - 52 ex.:
38 M. mystacinus, 14M. brandti vo vzorke
kostrových zvyškov (Obuch 1995); 29. 1. 1996

rok/year

19~19Mt9681969197019791982'9861987198819951~lfi71~8

'9~196419~19~19701979198219861987198819951996'9971~8
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100

50

A
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300250
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Na obrázku sú znázornené zmeny pocetností
zimujúcich netopierov v Dobšinskej ladovej jas-

. kyni. V priebehu zmien pocetností všetkých
druhov netopierov je možné poukázat na tri
výrazné poklesy stavu zimujúcich netopierov, a
to v rokoch 1964, 1970 a 1982. Domnievame sa,

že aspon v prvých dvoch bol pokles spôsobený
okrúžkovaním netopierov v jaskyni. Zaciatkom
80. rokov sa od krúžkovania netopierov na
zimoviskách upustilo. S tým korešponduje aj

mierny nárast celkového poctu netopierov v
období 1986--1998. Tento priebeh je zrejmý aj u
druhov M. mystacinus a M. brandti. Naopak, zdá
sa, že zimujúca populácia dvojice druhov M.
myotis a M. b/ythi má mierne klesajúcu tendenciu
už od zaciatkov výskumu netopierov v tejto
jaskyni. U dalších akcesQrických druhov
netopierov (napr. E. ni/ssoni, P. austriacus; obr. S)
nie je možné zmeny pocetnosti vzhladom na
nízky pocet nálezov hodnotit.
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31 ex. (Gaisler & Hanák 1972); 5. 2. 1970 - 19
ex. (Gaisler & Hanák 1972); 31. 7. 1972 - 2 fs
(Horácek et al. 1979); 1971-1975 - 52 ex. vo

vzorke kostrových zvyškov (Horácek 1976);
14. 1. 1979 - 27 ex. (Bernadovic & Šroll); 21.
2. 1979 - 13 ex. (Horácek); 8. 1. 1982 - 7 ex.
(Horácek); 23.1. 1986 - 31 ex. (Bernadovic &

Šroll); 19. 3. 1987 - 16 ex.: 3m, 1f (Horácek);
február 1988 - 10 ex. (Hanák 1988); 14. 2.
1995 - 11 ex. (Uhrin 1995); 14. 2. 1995 - 3 ex.
vo vzorke kostrových zvyškov (Obuch 1995);
29. 1. 1996 - 15 ex. (Uhrin 1996); 26. 1. 1997
- 6 ex. (Uhrin 1997); 28. 1. 1998 - 6 ex.; Duca:
15. 2. 1990 a 9. 7. 1990 - 42 ex. vo vzorke

zvyškov potravy S. a/uco (Obuch 1992, 1994);
14. 2. 1995 - 20 ex. (Uhrin 1995); 14. 2. 1995
- 177 ex. vo vzorke kostrových zvyškov
(Obuch 1995); 29. 1. 1996 - 22 ex. (Uhrin
1996); 26. 1. 1997 - 17 ex. (Uhrin 1997); 28. 1.

1998 - 6 (Uhrin, Hapl & Novotný); Stratenská
jaskyna: 15. 2. 1990 a 9. 7. 1990 - 146 ex. vo
vzorke zvyškov potravy S. a/uco (Obuch 1992,
1994); 15. 2. 1990 - 105 ex. (ef. Obuch 1994);
15. 2. 1995 - len vchod 14 ex. (Uhrin 1995);
15. 2. 1995 - 59 ex. vo vzorke kostrových
zvyškov (Obuch 1995); 28. 1. 1996 - 138 ex.
(Uhrin, Hapl & Novotný).

NETOPIER OSTROUCHÝ (MYoTJS BlYTHI)

Dobšinská I'adová jaskyna: 25. 2. 1955 
coll. VSM Košice (Mošanský 1981); 2. 3. 1964
- 9 ex. (Gaisler & Hanák 1972); 15. 2. 1968 
14 ex. (Gaisler & Hanák 1972); 13. 2. 1969 - 8
ex. (Gaisler & Hanák 1972); 5. 2. 1970 - 1 ex.
(Gaisler & Hanák 1972); 1971-1975 - 12 ex.

vo vzorke kostrových zvyškov (Horácek
1976); 19. 3. 1987 - 2 ex. (Horácek in litt.); 1.
6. 2. 1988 - 2 ex. (Hanák 1988); 14. 2. 1995 

1 ex. vo vzorke kostrových zvyškov (Obuch
1995); 26. 1. 1997 -l ex. (Uhrin 1997); Duca:
14. 2. 1995 - 1 ex. vo vzorke kostrových

zvyškov (Obuch 1995); Stratenská jaskyna:
15. 2. 1990 a 9. 7. 1990 - 1 ex. vo vzorke

zvyškov potravy s. a/uco (Obuch 1992, 1994).
V Dobšinskej radovej jaskyni zimujú

obidva druhy spolocne prevažne v suchých
castiach v Kvaprovej sieni. Zo zmien pocetností
v sledovanom období sa javia ako druhy s
klesajúcou abundanciou. Relatívne pocetné
(vzhradom na rozrahlost jaskynných
priestorov) sú v Stratenskej jaskyni, kde tvoria
dominantnú zložku spolocenstva (56 %).

NETOPIER POBREžNÝ (MYOTJS UASYCNfMf)

Dobšinská ladová jaskyna: 2. 3. 1964 - 3
ex. (Hanák & Gaisler 1965, Horácek & Hanák
1989, Gaisler & Hanák 1972); 13. 2. 1969 - 2
ex. (Horácek & Hanák 1989, Gaisler & Hanák
1972, 1973); 7. 2. 1973 - 1 ex. (Horácek &
Hanák 1989); 1971-1975 - 13 ex. vo vzorke

kostrových zvyškov (Horácek 1976); 4. 2. 1988
- 3 ex. (Horácek & Hanák 1989); 14. 2. 1995
- 1 ex. (Uhrin et al. 1995); 26. 1. 1997 - 1 ex.
(Uhrin 1997); 28. 1. 1998 - 1 ex. (Uhrin, Hapl
& Novotný); Stratenská jaskyna: 15. 2. 1990 
l ex. (Obuch 1994, Uhrin et al. 1995).

Netopier pobrežn Ý patrí k najvzácnejším
netopierom Slovenska, pricom tento jaskynný
systém je jeho pravidelným zimoviskom.
Takmer výlucne zimuje v Kvaprovej sieni.
Všetky kontrolované jedince boli dosiar
samcieho pohlavia.

NETOPIER VODNÝ (MYoTlS DAUBfNTONI)

Dobšinská ladová jaskyna: 1971-1975 
1 ex. vo vzorke kostrových zvyškov (Horácek
1976); Stratenská jaskyna: 15. 2. 1990 a 9. 7.

1990 - 1 ex. vo vzorke zvyškov potravy S.
a/uco (Obuch 1992, 1994); 28. 1. 1996 - 6 ex.
(Uhrin 1996).

Okrem niekorkých nálezov v osteologic
kom materiáli bol zistený len raz v Stratenskej
jaskyni.

VE(ERNICA SEVERSKÁ (EPTESICUS NllSSONI)

Dobšinská ladová jaskyna: 25. 2. 1955 
coll. VSM Košice (Mošanský 1981); 27. 12.
1955 - 4 ex. (Vachold 1956, 1960); 14. 2. 1958
- 7 ex. (Vachold 1956, 1960); 3. 3. 1963 - 1 ex.
(Gaisler & Hanák 1972); 2. 3. 1964 - 4 ex.
(Gaisler & Hanák 1972); 15. 2. 1968 - 5 ex.
(Gaisler & Hanák 1972); 13. 2. 1969 - 6 ex.
(Gaisler & Hanák 1972); 5. 2. 1970 - 7 ex.
(Gaisler & Hanák 1972); 1971-1975 - 1 ex.

vo vzorke kostrových zvyškov (Horácek
1976); 14. 1. 1979 - 31 ex. (Bernadovic &

Šroll); 21. 2. 1979 - 6 ex. (Horácek); 8. 1. 1982
- 14 ex. (Horácek); 23. 1. 1986 - 26 ex.
(Bernadovic & Šroll); 1.-6. 2. 1988 - 22 ex.
(Hanák 1988); 14. 2. 1995 - 17 ex. (Uhrin
1995); 29. 1. 1996 - 20 ex. (Uhrin 1996); 26. 1.
1997 - 4 ex. (Uhrin 1997); Duca: 14. 2. 1995 

1 ex. vo vzorke kostrových zvyškov (Obuch
1995); 26. 1. 1997 - 1 ex. (Uhrin 1997);

Stratenská jaskyna: 15. 2. 1995 - len vchod 1
ex. (Uhrin 1995).

Vecernica severská je typický zástupca v
horských a chladnejších jaskyniach na Sloven
sku. Ako jeden z mála druhov v sledovanom
jaskynnom systéme zimuje aj v horných, rado
vých castiach jaskyne. Pocetnejšia je však
v castiach Suchý dóm a Kvaprová pivnica. Zis
tená bola vo všetkých troch castiach systému.

UCHANA (IERNA (BARBASTELLA BARBASTfLlUS)

Dobšinská ladová jaskyna: 1971-1975 
1 ex. vo vzorke kostrových zvyškov (Horácek
1976); 14. 1. 1979 - 7 ex. (Bernadovic & Šroll);
23. 1. 1986 - 2 ex. (Bernadovic & Šroll); 14. 2.
1995 - 1 ex. vo vzorke kostrových zvyškov
(Obuch 1995); 29. 1. 1996 - 2 ex. (Uhrin 1996);
Duca: 15.2.1990 a 9.7.1990 - 2 ex. vo

vzorke zvyškov potravy S. a/uco (Obuch 1992,
1994); 14. 2. 1995 - 1 ex. vo vzorke kostrových
zvyškov (Obuch 1995); Stratenská jaskyna:
15. 2. 1990 a 9. 7. 1990 - 2 ex. vo vzorke

zvyškov potravy s. a/uco (Obuch 1992, 1994);
15. 2. 1995 - len vchod 1 ex. (Uhrin 1995).

Zriedkavý druh, ktorý môže tiež zimovat
v zaradnených castiach jaskyne. V osteo
logickom materiáli bola zistená vo všetkých
troch castiach jaskynného systému.

UCHÁ( SVETLÝ (PLECOTUS AURITUS)

Dobšinská ladová jaskyna: 3. 3. 1963 - 3
ex. (Gaisler & Hanák 1972); 2. 3. 1964 - 3 ex.
(Gaisler & Hanák 1972); 15. 2. 1968 - 14 ex.
(Gaisler & Hanák 1972); 13. 2. 1969 - 11 ex.
(Gaisler & Hanák 1972); 5. 2. 1970 - 3 ex.
(Gaisler & Hanák 1972); 1971-1975 - 40 ex.
vo vzorke kostrových zvyškov (Horácek
1976); 14. 1. 1979 - 1 ex. (Bernadovic & Šroll);
21. 2. 1979 - 2 ex. (Horácek); 8. 1. 1982 - 1
ex. (Horácek); 1.-6. 2. 1988 - 5 ex. (Hanák
1988); 14. 2. 1995 - 2 ex. (Uhrin 1995); 14. 2.

1995 - 6 ex. vo vzorke kostrových zvyškov
(Obuch 1995); 29. 1. 1996 - 8 ex. (Uhrin 1996);
26. 1. 1997 - 4 ex. (Uhrin 1997); 28. 1. 1998 

4 ex. (Uhrin, Hapl & Novotný); Duca: 14. 2.
1995 - 3 ex. vo vzorke kostrových zvyškov
(Obuch 1995); 28. 1. 1998 - 2 ex. (Uhrin,

Hotový & Hapl); Stratenská jaskyna: 15. 2.
1990 a 9. 7. 1990 - 2 ex. vo vzorke zvyškov
potravy S. a/uco (Obuch 1992, 1994); 15. 2.

1990 - 1 ex. (ef. Obuch 1994); 15. 2. 1995 - 8

ex. vo vzorke kostrových zvyškov (Obuch
1995).

UCHÁ( SIVÝ (PlECOTUS AUSTRIACUS)

Stratenská jaskyna: 15. 2. 1990 - 1 ex. (ef.
Obuch 1994).

UCHÁ( (PlfCOTUS SP.)

Stratenská jaskyna: 15. 2. 1990 - 1 ex.
{Horácekl.

Zo zástupcov rodu P/ecotus dominuje
predstaviter lesnatej krajiny a chladnomilnejší
uchác svetlý (P. auritus). Najpocetnejší je v
Dobšinskej radovej jaskyni, kde však jeho
pocetnost kol íše a zdá sa, že nastáva jej pokles.
Teplomi Inejší uchác sivý (P. austriacus) bol
pocas celého sledovaného obdobia zistený len
raz v Stratenskej jaskyni.
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Druh (Species) 196319641968196919701979198219861987198819951996199719981963-68%

M. mystacinuslbrandti

1377626912273214120197208228242270245272267383,0

M. nattereri

1l0,03

M. bechsteini •

1120,06

M. myotislblythi

14524739202773118121115763069,50

M. dasycneme

32 31 11110,34

E. nilssoni

14567311426 2217204 1574,87

B. barbastellus

72 2.
110,34

P. auritus

331411311 52844591,83

neurcené (indetermined)

11 20,06

Spolu (Total)

1551383351801032801432562262712743172612833222

Tab. 1. Výsledkyzimného scítania netopierov v Dobšinskej radovej jaskyni v rokoch 1963-1998. / Tab. 1. Results of the winter bat census in the Dobšinská Ice Cave
in 1963-1998.

AB
Druh (Species) 1995

1996199719981995-98%199019961990+96%

R. hipposideros

1l1 31,91788216037,00

M. mystacinus / brandti

9530428654,782 20,46

M. emarginatus

-511163,70

M.myotis / blythi

20221766S41,4010513824356,25

M. dasycneme

-1 10,23

M. daubentoni

-661,39

E. nilssoni

l10,63 -
P. auritus

221,261 l0,23

P. austriacus

-1 10,23

Plecotus sp.

-1 10,23

neurcené Ondetermined}

-110,23

Spolu (Total)

30284950157 194238432

Tab.2. Výsledkyzimného scítania netopierov v jaskyni Duca (A) a Stratenskejjaskyni (B). / láb. 2. Results of the winter bat census in the Duca Cave (A) and Stratenská
Cave (B).
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SUMMARY

In the paper, a rewiev of the knowledge on bats in the large cave system near Stratená vil/age in the Slovenský raj Mts. (Central Slovakia)
is compiled. Data from three ca ves, Dobšiná Ice Cave, Stratenská Cave and Duca Cave, are summarized. To give a synopsis of faunistical
records, both, published and original, findings from winter censuses, summer records, analyses of bones remnats from the caves and from owl's

pellets (S. aluco) were used. Changes of numbers, some comments and chiropterological bibliography of the locality are also given. Altogether,
14 bat species were found mainly in hibernating period in the caves under study (R.hipposideros, M. mystacinus, M. brandti, M. emarginatus,
M. nattereri, M. bechsteini, M.myotis, M. blythi, M. dasycneme, M. daubentoni, fo nilssoni, B. barbastellus, P. auritus, P. austriacus).
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VÝSKYT NETOPIEROV POCAS ROKA

V PODZEMNÝCH PRIESTOROCH JASOVSKEJ SKALY

Miroslav Fu/ín

Podiel jednotlivých druhov netopierov na osídlovaní Jasovskej jaskyne.

Zimujúce podkováre velké v Jasovskej jaskyni.
Foto: M. Fulrn

Pocas zimy má takmer ustálené klimatické
pomery. Postupný prechod zimného obdobia
sa nevýrazne prejaví ochladením priestorov
komuníkujúcich s povrchom, na co netopiere
reagujú preletmí do odrahlých castí podzemia.
V úzkej väzbe na jednotlivé systémy priestorov
tu od októbra do konca apríla zimuje
spolocenstvo ôsmich druhov netopierov
(Rhinotophus ferrumeguinum, R. hipposideros,
R. euryate, Myotis myotis, M. btythi, M.
emarginatus, M. dasycneme, M. daubentoni/.
Z hradiska možnosti porovnávania výsledkov
monitoringu sme na základe nášho poznania
velmi detailne rozdelili priestor jaskyne na 39
samostatných úsekov. V takto vyclenenom
pocte priestorových castí môžeme detailne

rozlíšit vo vztahu k výskytu netopierov priestor
dostupný návštevníkom, priestor majúci
znížený profil typu chodby alebo dómu, slepo
ukoncenej siene a pod.

Druhý typ tvoria priestory pri povrchových,
navonok otvorených castí podzemia. Takými
sú Oblúková jaskyna, jaskyna Fajka, otvor
jaskyne Okno a portálový starý vstup do
jasovskej jaskyne. Pre tieto priestory, vystavené
vonkajším klímatický(Tl zmenám, je v zime
charakteristická prítomnost tzv. štrbinových
netopierov Barbaste/la barbaste/lus, Ptecotus
austriacus, P. auritus, Pipistre/lus pipistre/lus,
Eptesicus serotinus. Ich prítomnost tu stúpa
s poklesom vonkajšej teploty vzduchu a trvá
do zmiernenia zimy.

V letnom období podzemné priestory
netopiere navštevujú iba ojedinele. Len

niektoré druhy sa zdržiavajú v najvyššom
poschodí jaskyne (Netopierie poschodia1.
Tento priestor je výnimocný hlavne v prechod
nom case medzi zimou a letom. Využíva ho

populácie. Na porovnávanie chýbajú údajom
metodické prístupy spracovania.

Z podnetu Správy slovenských jaskýn sa
venujeme podrobnému monitoringu netopie
rov v podzemí jasovskej skaly od roku 1994.
Okrem súpisu výskytu jednotlivých druhov,
vykonávaného v zimných mesiacoch v dvoj
týždnových intervaloch, predmetom nášho
záujmu je spôsob a miesto výskytu, držka
pobytu, možnost kontaktu s návštevníkom,
reakcia na rušivé podnety, správanie sa pocas
hibernácie, tvorba zoskupení, výška zavesenia
sa a iné špecifiká pobytu netopierov
v podzemí.

V snahe vyhnút sa chybám vznikajúcim
stereotypným prístupom k realizácii monito
ringu využívam pomoc kolegov. Najväcšou
mierou sa na spolupráci v determinácii druhov
a lezení v podzemí podiera Štefan Matis,

ktorému touto cestou úprimne dakujem.

Spolocenstvo netopierov
podzemia Jasovskej skaly

Ak používame výraz "podzemie" a
neuvádzame len jasovskú jaskynu, chceme
zdôraznit, že vo vztahu k výskytu druhov
netopierov existujú v podstate dva výrazne
odlišné "priestorové prostredia" v podzemí
jasovskej skaly. jedným je podzemný priestor
jasovskej jaskyne a druhým sú pri povrchové
otvory komunikujúce s vonkajším prostredím.

jasovská jaskyna tvorí velmi dôležitý
podzemný systém na hibernáciu netopierov.
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jasovská skala, vypínajúca sa nad obcou
jasov na východnom okraji Slovenského krasu,
patrí k jedinecným fenoménom prírody na
Slovensku. jej osobitost je daná geomorfologíc
kými povrchovými i podzemnými krasovými
javmi, ako aj xerotermnou flórou a faunou.
Práve fauna, viazaná na podzemie, je vostat
nom case predmetom zvýšeného záujmu
chiropterológov.

Okrem jasovskej jaskyne je v skalnom
brale viacero menších otvorov do podzemia a
navonok otvorených podzemných priestorov.
Tie oddávna boli domovom netopierov. Svedcí
o tom napr. zmienka J. Volka-Starohorského
(1929) o tom, ako "mnoho ráz poplašené svet
lom abuchotom cakanov a motýk pri archeolo
gických vykopávkach netopiere, urcené dr.
Kormosom ako Miniopterus schreibersi a
Rhinotophus euryate, pištiac preletovali a
vlievali do Hlavnej chodby, kde už znacnejšia
vrstva guana poukazovala na ich väcšie
sídlište a pocetnejšie sady".

Systematickejšie sa výskumom netopierov
v Jasovskej jaskyni zaoberal v rokoch 1954
1955 j. Vachold (1957). Napriek novým
poznatkom o výskyte druhov a ekologickým
dodatkom k ich výskytu nie je možné dnes
výsledky, vzhladom na chýbajúce detaily
v preskúmanosti lokality, plne využit na
porovnávacie úcely. Tvoria však základ poz
nania chiropterofauny územia. jasovská
jaskyna je aj v neskoršom období tradicnou
zastávkou viacerých zoológov pri scítavaní
netopierov (J. Gaisler - V. Hanák, 1972; l.
Horácek - V. Hanák - j. Zima - j. Cervený,
19951. Majú nesporný prínos k poznaniu stavu
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Podiel jednotlivých druhov netopierov na osídl'ovaní vonkajších priestorov (zima 1995/1996).

Podiel jednotlivých druhov netopierov na osídlovaní vonkajších priestorov (zima 1996/1997),

až 19 druhov netopierov ako prechodný úkryt
a otvorené podzemie vstupu aj ako lovný areál
najmä v case daždov,

Druhy vyskytujúce sa pocas zimy v otvo
rených pri povrchových priestoroch

Faunistický prehl'ad druhov

Druhy vyskytujúce sa pocas zimy prevažne
v jaskyni

Uchana cierna (Barbaste/la barbaste/lus)

nalietava do štrbín skál s príchodom tuhých
mrazov. Dosahuje pocetnost desiatky kusov.
V štrbinách sa vyskytuje spolu s Pipistre/lus
pipistre/lus, Eptesicus serotinus a Plecotus
austriacus.

Vecernica pozdná (Eptesicus serotinus)
podobne ako predošlý druh obsadzuje štrbiny
skál s nástupom tuhej zimy, Pocetne je
zastúpený o nieco menej.

Uchác sivý (Plecotus austriacus) ako
obidva predošlé druhy zaujíma stanovištia

Pocas hibernácie má v Jasovskej jaskyni
najpocetnejší výskyt podkovár velký
(Rhinolophus ferrumequinum). Jeho maximálna
zistená pocetnost je za uplynulé zimy takmer
rovnaká - 255 jedincov. Pre 80 % jeho
populácie je charakteristický výskyt vo forme
tesných zoskupení, v ktorých jedince nie sú
zabalené v lietacích blanách, Týmto spôsobom
zimovania pripomínajú zimujúce podkováre
'južné, pre ktoré je to typické a s ktorými si ich
možno zamenit. Pocetné zoskupenia tvorí
v priestore vybiehajúcom z Dómu netopierov,
v Chodbe ku kamenolomu.

Podkovár južný (Rhinolophus euryale) sa

vyskytuje pocas zimy len výnimocQe v pocte
niekorkých jedincov v tzv. Netopierích
poschodiach. V prechodnom období je tu jeho
výskyt pocetnejší.

Pod kovár malý (Rhinolophus hipposideros)
má v podzem í stúpajúcu pocetnost. Oproti
pociatocnému stavu zistenému monitoringom
stúpol na takmer dvojnásobok (208 jedincov).
Atypická zima 1997/1998 túto tendenciu

z predošlých rokov nepotvrdila. Visí jednotli
vo, roztrúsene a vermi nízko na bokoch stien

v celej jaskyni.
Netopier obycajný (Myotis myotis)

nalietava do najhlbšieho podzemia v krátkom

casovom období a jeho pocet sa zdvojnásobuje
na 50 jedincov vo februári.

Spolu s ním tvorí visiace zoskupenia neto
pier ostrou chý (Myotis blythi). Jeho výskyt pre
slabý rozlišovací znak jedincov visiacich
v strope jaskyne uniká zlou determináciou.

Netopier brvitý (Myotis emarginatus) tvorí
v maximálnom zistenom pocte 60-70 jedincov
stálu zložku zimnej populácie v jaskyni,
Okrem ojedinelých výskytov má pocetnejšie
zoskupenia v najodrahlejšej casti jaskyne
(Blativý dóm). Zotrváva tu do konca apríla,

Netopier vodný (Myotis daubentonj) zimu
je ukrytý v kvaprovej výzdobe, casto utiahnutý
medzi rebrá a záclony tak, že unikne pozor
nosti. Nám je známe pravidelné zimovanie 2
4 jedincov v Starom dóme a Dóme netopierov.

Netopier pobrežn Ý (Myotis dasycneme) sa
podobne ako predošlý druh taŽŠie hfadá, a tak
'v predošlých zimách sme zistili výskyt len
jednotlivých kusov.

ost. (1,6%)

Vmur (2,2%)

Rfer (53,9%

Paug (23,5%)

Rfer (46.9%

P';diel jednotlivých druhov netopierov na osídl'ovaní vnútorných priestorov (zima 1996/1997).

Podiel jednotlivých druhov netopierov na osídl'ovaní vnútorných priestorov (zima 1995/1996),
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v štrbinách otvorených priestorov, ale aj
priamo na stene skál starého vchodu. Pocetne
je zastúpený rovnako ako predošlé druhy.

Uchác svetlý (Plecotus auritus) je zazna
menaný len ojedinele a krátkodobo.

Vecernica malá (Pipistre/lus pipistre/lus) sa
vyskytuje iba výnimocne a krátkodobo
v pocte jednotlivých kusov.

V prechodnom období pred zimou bol
v priestoroch starého vchodu do jasovskej
jaskyne okrem uvedených druhov zistený
výskyt netopiera verkouchého (Myotis
bechsteini), netopiera fúzatého (Myotis
mystacinus), lietavca stahovavého (Miniopterus
schreibersi) a netopiera riasnatého (Myotis
nattereri). Z predchádzajúcich zím sme
ojedinele zistili aj výskyt vecernice tmavej
(Vespertilio murinus) a raniaka hrdzavého
(Nycta/us noctula) (Pacenovský in verb.l.
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HYDROLOGICKÉ PROBLÉMY CAROVNÉ'HO JAZIERKA
V DEMÄNOVSKEJ JASKYNI SLOBODY

Matúš Peško

V posledných rokoch možno sledovat
problém týkajúci sa úbytku vody vCarovnom
jazierku v Demänovskej jaskyni slobody, ktoré
spolu so Smaragdovým jazierkom patrí
k najkräjším na prehliadkovom okruhu.
Jazierko sa nachádza na konci lavej strany
Chodby utrpenia v smere prehliadkovej trasy.
Pokles hladiny dosahuje v priemere až 60 cm,
cím sa jazerné sintrové formy vysušujú a mení
sa ich sfarbenie. Po stranách jazierka dobre
vidiet úroven poklesu hladiny. jav sa pozoroval
už v minulosti, ale nevenovala sa mu náležitá

pozornost: Pracovníci prevádzky jaskyne riešia
tento problém obcasným docerpávaním vody,
co však pri castejšom opakovaní môže
chemicky negatívne pôsobit na akvatické
sintrové formy v jazierku. Pokles hladiny
najpravdepodobnejšie súvisí s prirodzeným
vývojom krasového fenoménu, bez spoluúcasti
rudského faktora.

Od novembra 1995 sa zacali systematické
práce na zamedzenie úbytku vody v jazierku.
V spoLupráci s pracovníkmi prevádzky jaskyne
sme orientacne sledovali pokles hladiny,
pricom sa zistil priemerný pokles cca 35-40
cm pocas 24 hodín. V tejto fáze prác sa príciny
úbytku vody nedali bližšie charakterizovat.

Po vycerpaní jazierka v rámci posezón
nycl:1, ú.držbárskych a cistiacich prác v no
vembri 1995 sa vykonal podrobný prieskum
jeho dfla a stien. Lokalizovali sa dve miesta
možného úniku vody, a to v jeho severový
chodnej a východnej stene. Nasledovalo ich
vycistenie od kalových sedimentov a lampo-

Pokles hladiny Carovného jazierka.

nácla zmesou cementu a strednozrnného

piescitého materiálu z alochtónnej výplne
jaskyne v pomere 1 :1. Po vytvrdnutí zmesi sa
jazierko znovu docerpalo na maximálnu
úroven hladiny.

Dalšia etapa prác pozostávala z inštalácie

vodomernej laty a merania poklesu hladiny

Foto: j. Matejicka

vody. Od 6. 1. - 29. 2. 1996 pracovníci jaskyne
vykonali 40 meraní, z ktorých je zrejmé
plynulé klesanie hladiny s denným úbytkom
cca 1 cm. Hladina poklesla za sledované
obdobie o 60 cm.

Z pozorovaní vyplýva, že po samovornom
odtoku bez docerpávania ostáva na dne
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jazierka približne 50 cm vody a z tohto
množstva už neubúda. Tým je indikovaná
možnost úniku vody nad touto úrovnou hladiny
v stenách jazierka.

V rámci dalších posezónnych cistiacich

prác v jaskyni sa hladina odcerpala na vyššie
uvedenú hodnotu. Dna 26. 11. 1996 sa rea

lizovala druhá etapa kolmatácie miest možné
ho úniku vody s použitím zmesi bentonitu a
cementu v pomere 4:1,5. Tesniacim prácam
opät predchádzala podrobná obhliadka
sintrovej výplne stien jazierka, najmä miest

vytypovaných v roku 1995. Nie je vylúcená
ani možnost výskytu iných miest úniku vody,
ktoré môžu byt maskované formami sintrovej
výplne. Po vytvrdnutí zmesi sa Carovné
jazierko znovu napustilo.

Sledovanie hladiny v období od 4. do 9.
12. 1996 zaznamenalo pokles hladiny
približne o 5 cm. Pocas niekolkých dalších
dní poklesávanie hladiny pokracovalo až do
takej miery, že bolo potrebné jazierko znovu
docerpávat.

V marci 1997 sa vykonal podrobný
prieskum priestorov nachádzajúcich sa pod
Carovným jazierkom s cielom lokalizovania
miest možného priesaku vody do nižšie
situovaných jaskynných priestorov. Sústredený
priesak sa identifikoval, cím vznikla úloha
overit spojitost medzi týmto miestom a únikom
vody z jazierka. Po nie najpresvedcivejších
výsledkoch metódy merania elektrickej
vodivosti vody v jazierku a v mieste priesaku
po aplikácii kuchynskej soli sme pristúpili
k metóde farbenia vody s použitím fluores
ceínu. Pokus dokázal predpokladanú hydro
logickú spoj itost.

V období od 25. 3. do 3.4. 1997, t. j. za 10
dní, klesla hladina vody o 7 cm. Na priamu
spojitost medzi vlastným jazierkom a miestom
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sústredeného priesaku okrem sfarbenej vody
poukazujú aj vyplavené pozostatky tesniacej
zmesi z predošlých tamponácií. Po zhodnotení
výsledkov z doterajších pracovných postupov
sa navrhnol další spôsob utesnenia pomocou
bentovetu K. Táto jemne mletá prírodná látka sa
aplikuje do vody, s ktorou vytvára mazlavý
roztok. Ten sa postupne usádza a vyplnuje aj tie
najmenšie pukliny, pricom viacnásobne zväcšuje
svoj objem, a tak ich utesnuje. Odborné konzul
tácie nastolili aj možnost tesnenia jazierka pomer
ne nárocným umelým zásahom, pomocou krát
kych injekcných vrtov. V prípade Carovného
jazierka by však bola potrebná ich hustá siet,
pricom po aplikácii injekcnej zmesi by sa
vytvorila nepriepustná "vana". Tento pracovný
postup sa však javí ako bezpredmetný, nielen
z hladiska znacnej financnej nárocnosti, ale
najmä z hradiska ochrany krasového fenoménu.

Preto je použitie prírodného bentovetu K v
krasovom prostredí najprijatelnejšie. Bentovet
K je mletý natrifikovaný bentonit. Ide o hlinu
zloženú z minerálov skupiny montmorilonitu,
silikátov s vrstevnatou stavbou. Bentovet K sa

získava aktiváciou bentonitu, jeho sušením a
mletím. Má vysokú výmennú kapacitu iónov
a absorpcnú schopnost. Používa sa ako

plastifikátor v keramickom priemysle, na vrtný
výplach a pri odstranovaní znecistujúcich
prímesí z roztokov.

Po aplikácii tejto látky vznikla v jazierku
svetlohnedá nepriehradná emulzia, ktorá sa

musela castejšie vírit, aby sa úplne rozpustila.
V priebehu troch dní sa zacala postupne
usadzovat a jazierko sa vycistilo.

Zaciatkom júna 1997 nastalo úplné
zastavenie úbytku vody z jazierka. Ani v nižšie
ležiacej chodbe sa neregistroval žiadny
sústredený priesak. Casom však zrejme došlo
k vyplavovaniu zmesi, pretože hladina

•••

jazierka zacala znovu poklesávat, a bolo
potrebné obnovit docerpávanie vody.

Po cistiacich prácach v novembri 1997 sa
stav vody v jazierku stabilizoval, co zaprícinil
zvýšený prítok z nadložných castí hornino
vého masívu. Hladina sa koncom roku

pohybovala cca 5 až 10 cm pod maximálnou
hodnotou.

Môžeme konštatovat, že spomenuté
cinnosti zamerané na utesnenie jazierka
potvrdili zložitost krasovej hydrológie. Každý
vynútený zásah musí byt dôkladne
premyslený, vrátane možného ovplyvnenia
prirodzeného režimu. Je viacero protichod
ných názorov na realizáciu technických
zásahov do krasového prostredia. Jednu
skupinu tvoria zástancovia ponechania
prirodzeného vývoja bez akéhokolvek
zasahovania, iná skupina nevylucuje možnost
aj nárocnejších technických prác s cielom

zatraktívnit prehliadkové okruhy. V tejto
situácii zrejme treba zvolit kompromisné

riešenie, napríklad s použitím prírodných
materiálov.

Problém úbytku vody v Carovnom jazierku
nadalej nie je doriešený, treba' ju obcas
docerpávat, avšak v menšom množstve v zá
vislosti od množstva jej prirodzeného prítoku.
V dalšom období treba pokracovat v moni
torovaní stavu hladiny jazierka, najmä vo
vztahu k prítoku a odtoku vody.

Vzhladom na súcasný stav jazierka
prichádzajú do úvahy tieto varianty:

- zrealizovat dalšiu, nárocnejšiu etapu
kolmatácie stien jazierka s použitím väcšieho
množstva tesniacej zmesi, ktorá by sa pod
tlakom "vhánala" do predpokladaných miest
možného úniku vody;

- nezasahovat a ponechat jazierko
prirodzenému vývoju .

NOVÝ VSTUPNÝ AREÁL DOBŠINSKEj lADOVEj JASKYNE

Vladimír Janícek

Dobšinská ladová jaskyna patrí medzi
najnavštevovanejšie sprístupnené jaskyne na
Slovensku. Svojimi prírodnými hodnotami púta
pozornost širokej verejnosti od nás i zo zahra
nicia, co sa prejavuje zvýšenými nárokmi na
zabezpecenie jej prevádzky. S tým súvisí aj v
posledných rokoch viackrát predložená požia
davka výstavby nového vstupného objektu.

Vstupný objekt slúžiaci llž do roku 1997
pochádzal zo zaciatku tohto storocia. Stavebno
technický stav hradenej, drevenej konštrukcie
objektu bol už nevyhovujúci, najmä základové
trámy boli úplne prehnité a schátrané. Dalšie
predlžovanie životnosti objektu by si vyžado
valo znacné financné náklady.

Zámery výstavby nového vstupného
objektu sa datujú do roku 1985, ked vtedajšie
Ústredie štátnej ochrany prírody v Liptovskom
Mikuláši dalo nan spracovat Loka/itný program
a investicný zámer. Ten vypracoval Projektový
ústav kultúry v Bratislave v marci 1985 s
celkovými nákladmi 9,555 mil. Kcs. Tá istá
organizácia v roku 1986 vypracovala aj
projektovú úlohu (autor projektu Ing. arch.

Bebjakl s nákladmi 8,731 mil. Kcs. V dalších
stupnoch projektovej prípravy sa nepokra
covalo pre nedostatok financných prostriedkov.

K tejto problematike sa vráti lo veden ie
Ústredia štátnej ochrany prírody opätovne
v roku 1990. Okresný stavebný podnik v
Rožnave ako navrhnutý dodávater stavby
vypracoval novú projektovú úlohu, ktorá bola
rozdelená na dve samostatné etapy: l. etapa 
inžinierske siete s nákladmi 7,128 miI. Kcs, II.

etapa - vstupný objekt s nákladmi 2,562 mil.
Kcs. Postavenie vstupného objektu bolo

podmienené vybudovaním l. etapy, pre
chýbajúce financné prostriedky sa však
v dalšom stupni projektovej dokumentácie opät
nepokracovalo.

Výstavbu nového vstupného objektu
zaradilo vedenie Správy slovenských jaskýn
do plánu úloh na rok 1996. Po rokovaniach
s orgánmi štátnej správy životného prostredia
a Správy Národného parku Slovenský raj sa
dospelo k záveru, že najvýhodnejšie bude
vykonat asanáciu doterajšieho objektu a
opätovne postavit "kópiu" pôvodného objektu

so zachovaním typicky dobových architekto
nických prvkov - oblúk nad vstupom, vzoro
vanie dosák zábradlia i výzdoba medzi stfpmi
na terase. Tento architektonický výraz stavby
vhodne zapadá do prírodného prostredia, je
vžitý do povedomia návštevníkov a lahká
drevená konštrukcia objektu nie je nárocná
na zakladanie spodnej stavby.

Novú projektovú dokumentáciu vypra
coval ateliér BDM v Liptovskom Mikuláši (autor
projektu Ing. arch. P. Durica) v termíne do
konca júna 1996. Po predložení projektu na
pripomienkovanie sa zistilo, že rozšírená cast
stavby a oporný múr s odvodnovacím kanálom
zasahuje do pozemku patriaceho mestu
Dobšiná (lesný fondl. Vypracovanie nového
geometrického plánu, vyžiadanie výnimky zo
zákona NR SR C. 287/94 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny (územie NPR Stratená),
znalecký posudok za záber LPF, vynatie
pozemku z LPF a uzatvorenie nájomnej
zmluvy casovo znacne skomplikovali vydanie
stavebného povolenia. Stavebné aj búracie
povolenie bolo vydané 21. 5. 1997.



23 Jaskyne a verejnost

Výstavba vstupného objektu Dobšinskej radovej jaskyne.

Už v case vybavovania stavebného
povolenia sme vypísali verejnú sútaž na
kompletnú real izáciu stavby vrátane asanácie
starého objektu. Na základe jej vyhodnotenia
sa stala realizátorom týchto prác firma Rima
Murán z Rožnavy. Stavenisko na zacatie prác
sme odovzdali 31. 7. 1997 s podmienkou, že

objekt na asanáciu bude uvornený k 1. 9. 1997
po skoncení skrátenej sezónnej prevádzky
jaskyne. Stavebné odovzdanie objektu do
užívania sa udialo 15. 4. 1998.

Nový vstupný objekt je osadený na pôvod
nom mieste v jeho pôvodných rozmeroch,
rozšírený o miestnost sprievodcov v severo-

východnej casti
objektu. Výškové
osadenie objektu
zostáva tiež pôvod
né. Vzh radom na

svah zjuhový
chod nej strany a
ciastocný zosuv
pôdy bolo treba
vybudovat oporný
múr s odvod no
vacím kanálom.
Nosnú konštrukciu

objektu tvorí dre
vená, tesársky via
zaná konštrukcia.

Ochrana proti
zemnej vlhkosti zo
strany svahu a

Foto: j. Hlavác podláh je zabezpe-
cená asfaltovým i
pásmi s ochrannou

prímurovkou. Zateplenie objektu sa vykonalo
izoláciou NOBASIL, vrátane podlahy, stropných

a podkrovných konštrukcií. Vonkajšie steny sú
obité doskami s ochranným náterom. Krytinu
tvorí asfaltový šindel na drevenom debnení.
Okná sú drevené, zasklené izolacným
dvojsklom. Z bezpecnostných dôvodov sú
namontované okenice. Elektrická inštalácia slúži

i na vykurovanie elektrickými konvektormi.
Dispozicne sa objekt clení na prízemie a

podkrovie. V prízemí je pokladna, kancelária,
dva sklady, miestnost predaja suvenírov,
úschovna batožín, miestnost pre sprievodcov
a krytý vstupný priestor, v ktorom je inštalovaná

stála výstava. V podkroví sú interné ubytovacie
a skladové priestory.

Predchádzajúce štúdie a projektové úlohy
predpokladali vybudovanie inžinierskych sietí
a s tým súvisiacich vodohospodárskych
objektov. Poslednú nezreal izovanú projektovú
úlohu preto rozdelili na už spomenuté etapy.
Náklady na vybudovanie inžinierskych sietí
boli však už vtedy vermi vysoké. Podobný

problém pretrváva nadalej. Preto sa aj v teraz
dokoncenom vstupnom objekte neriešili hygie.
nické zariadenia.

Jednou z rozhodujúcich skutocností je i
poloha jaskyne v Národnej prírodnej rezervácii
Stratená, kde nie sú prípustné väcšie zásahy do
prírodného prostredia. Pri budovaní podzem
ných vedení by sa zemné práce neobišli bez
použitia trhavín, prípadne takej techniky, ktorá
môže mat nežiaduci vplyv na blízke jaskynné
priestory. Doterajšie sociálne zariadenia vo
vzdialenosti asi 35 m juhozápadne od
vstupného objektu sa budú i nadalej využíval.
Ich rekonštrukciu vykonali v roku 1991-1992.

Následne sa v rámci dokoncovacích prác
na vstupnom objekte vykonala rekonštrukcia
prístupovej cesty a inštalácia panelov náucného
chodníka na pôvodnom serpentínovom chodníku
k jaskyni, ktorý sme obnovili v roku 1997.

Veríme, že aj tento vstupný areál bude
dôstojne reprezentovat zámery rezortu
Ministerstva životného prostredia SR pri
využívaní jaskyne ako náucnej lokality i
Správy slovenských jaskýn budovat pri
sprístupnených jaskyniach nepredimen

zované, nenárocné, avšak architektonicky
pôsobivé a úcelné stavby.

NÁUCNÝ CHODNíK K DOBŠINSKEj [ADOVEJ JASKYNI

Anton Lucinkiewicz

Správa slovenských jaskýn v spolupráci
so Správou Národného parku Slovenský raj
v rámci programu budovania náucných chod·
níkov k sprístupneným jaskyniam odovzdala
do užívania už štvrtý náucný chodník, tentoraz
v atraktívnom prostredí Národného parku
Slovenský raj na prístupovom chodníku
k Dobšinskej radovej jaskyni. Slávnostné otvo
renie náucného chodníka sa uskutocnilo

29. 6. 1998, súcasne so slávnostným otvore-

ním novovybudovaného vstupného objektu
jaskyne.

Hlavným poslaním náucného chodníka je
oboznámit širokú verejnost s jedinecnou
flórou a faunou, lesnými spolocenstvami a
krasovými javmi tamojšieho chráneného
územia, ako aj poskytnút všetkým návštev
níkom poucenie a oddych. Jeho trasu tvorí
prístupový chodník k Dobšinskej radovej
jaskyni od odbocky z lesnej cesty v mieste

nazývanom "Vilmoš platz". Chodník má celko
vú dfžku 470 m s výškovým prevýšením 66 m
a je na nom osadených 5 náucných panelov.

Prvý panel podáva základné informácie
a situacný nácrt trasy náucného chodníka
s vyznacením jednotlivých zastávok. Súcasne
upozornuje verejnost na potrebu a naliehavost
ochrany prírody Národného parku Slovenský
raj. Textové a grafické podklady pripravil Ing.
A. Lucinkiewicz.



Úprava starého chodníka k Dobšinskej ladovej jaskyni.

Jaskyne a verejnost

Panel na druhej zastávke oboznamuje
verejnost s Národným parkom Slovenský raj,
ktorý na rozlohe 19 763 ha predstavuje krasovú
krajinu s clenitým reliéfom a množstvom
krasových javov. Jedinecnostou územia je
sústava roklín a tiesnav, ktoré vznikli cinnostou

vodných tokov v dôsledku poklesu eróznej bázy
pôvodných krasových planín. Prevažnú cast
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NP tvoria lesy, ktoré
zaberajú takmer
90 % územia. Ide o

územie so svojráz
nymi rastlinnými a
živocíšnymi spolo
censtvam i Západ
ných Karpát. Panel
doplnuje mapa úze
mia národného par
ku s vyznacen ím
prírodných rezer
vácií a pamiatok. Z
odborného hradiska

panel pripravi Ii
RNDr. A. Leskovian

ska a Ing. B. Hájek.
Tretí panel pre

zentuje Národnú
prírodnú rezerváciu
Stratená. Územie s

rozlohou 678,68 ha
tvorí dol ina casti

horného toku rieky
Hnilec s velmi pôso
bivými hlbokými
kanonmi a výrazný
mi skalnými útvarmi
a typickou flórou a
faunou. Súcastou
rezervácie sú viace

ré podzemné kraso
vé javy, z ktorých
najvýznamnejšie sú
Stratenská jaskyna a
Dobšinská fadová

jaskyna. Text na
panel i dopfna pre-

Foto: }. Hlavác hladný situacný nácrt
tejto prírodnej rezer

vácie. Text a odborné podklady sú od RNDr. A.
Leskovianskej.

Flóra, fauna a lesné spolocenstvá sú zastúpené
na štvrtom paneli. Okolie Dobšinskej radovej
jaskyne a údolie Hnilca pokrývajú prevažne
lesné ekosystémy s dominantným zastúpením
smreka, buka, jedle a na skalných bralách smre
kovca opadavého a borovice. Bylinnú zložku

tvoria prevažne horské druhy rastlín - saldanelka
horská, ralia zlatohlavá, prilbica pestrá a iné.

Zo vzácnych a ohrozených druhov živocí
chov je dolina Hnilca osídlená medvedom
hnedým, vlkom obycajným, rysom ostrovidom,
vydrou riecnou a dalšími druhmi. Panel je vkus
ne ilustrovaný spomenutými zástupcami flóry a
fauny národného parku. Odborný scenár spraco
vali RNDr. A. Leskovianska a Ing. B. Hájek.

Piaty panel je umiestnený na poslednej
serpentíne chodníka nedaleko vstupného
areálu jaskyne. Prezentuje Národnú prírodnú
pamiatku Dobšinská radov á jaskyna. Jaskyna
dosahuje dfžku 1232 m, vertikálne rozpätie
112 m a je súcastou genetického systému
Stratenskej jaskyne. Podm ienky na tvorbu
radovej výplne vynikli po zrútení priestorov
medzi Dobšinskou radovou jaskynou a
Stratenskou jaskynou, cím jaskyna nadobudla
vrecovitý charakter s kumuláciou studeného
vzduchu. Zaradnená plocha je 9772 m', objem
radu 110 132 m'. podlahový rad dosahuje
miestami hrúbku až 26,5 m. Charakterom

zaradnenia patrí medzi najvýznamnejšie
radové jaskyne na svete. Objavená bola v roku
1870, sprístupnená v roku 1871. Textovú cast
dopfna mapa jaskyne s vyznacením
prehliadkovej trasy a bocným rezom
podzemných priestorov. Odborný námet
panela predložil RNDr. P. Bella.

Grafické riešenie a výtvarné práce na
všetkých paneloch vykonal Pavel Lakatoš z
Banskej Bystrice. Náucný chodník pozdfž
starého zrekonštruovaného chodníka k

Dobšinskej radovej jaskyni tematicky vhodne
dopfna prehliadku jej podzemia. Kedže okrem
slovenského jazyka sú texty podané aj v
anglickom a nemeckom jazyku, zaujme i
zahranicných návštevníkov.

Vybudovan ím náucného chodn íka
k Dobšinskej radovej jaskyni boli prakticky
takmer dovrsené zámery budovania náucných
chodníkov k sprístupneným jaskyniam. Veríme,
že budú prínosom pre všetkých návštevníkov a
milovníkov prírody, pomôžu zvýšit ich
vedomosti a znalosti o prírode, ale prispejú i k
napfnaniu celospolocenských snáh zabezpecit
cieravedomú a dôslednú ochranu prírody.

STÁLA VÝSTAVA VO VSTUPNOM AREÁLI

DOBŠINSKEj lADOVEj JASKYNE

Pavel Bella

Jedným z odporúcaní a záverov odbor
ného seminára Ochrana radových jaskýn, ktorý
sa konal v roku 1995 z príležitosti 125. výrocia
objavenia Dobšinskej radovej jaskyne, je
potreba vybudovania expozície o prírodných
pomeroch a histórii tejto unikátnej jaskyne.
Realizácia tohto zámeru je takisto v súlade so
Stratégiou výchovy a vzdelávania k ochrane
prírody schválenou Ministerstvom životného
prostredia SR v roku 1997. Opodstatnenost a
úcelnost inštalácie trvalého prezentacného

média potvrdzuje i vysoká návštevnost
Dobšinskej radovej jaskyne. Hoci má sezónnu
prevádzku (15.5. - 15. 9.), v posledných rokoch
ju každorocne navštívi 80-90 tisíc osôb.

Po jaskyni Domica, Ochtinskej aragoni
tovej jaskyni a Jasovskej jaskyni ide o dalšiu

stálu výstavu vo vstupnom areáli sprístupnenej
jaskyne. Rozvoj podobných náucných aktivít
možno pozorovat aj v mnohých sprístup
nených jaskyniach v zahranicí.

Výstavu pripravila Správa slovenských
jaskýn v spolupráci so Slovenskou speleo
logickou spolocnostou - Speleologickým klubom
Slovenský raj a Slovenským múzeom ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Prvá cast výstavy sa tematicky upriamuje
na krasové javy Slovenského raja, jaskynný
systém Stratenskej jaskyne a zaradnenie
Dobšinskej radovej jaskyne. Autormi odbor
ného scenára sú RNDr. L. Novotný a Ing. J.
Tulis. Návštevníci sa oboznámia s najdôle
žitejšími geomorfologickými hodnotami
územia tunajšieho národného parku (rokliny,

tiesnavy, jaskyne a iné). Clenitost územia
názorne zobrazuje geomorfologický profil
Slovenským rajom. Genéza Dobšinskej radovej
jaskyne sa vysvetluje v kontexte postupného
vytvárania jaskynného systému Stratenskej
jaskyne, ktorý sa vyznacuje rozsiahlostou a
mohutnostou podzemných priestorov,
bývalými paleotokmi Hnilca a Tiesnav.
Nechýba prezentácia Rozprávkového dómu,
objemom najväcšieho podzemného priestoru
na Slovensku. Zdôvodnujú sa podmienky a
príciny i casové obdobie zaradnenia

Dobšinskej radovej jaskyne. Urcite zaujmú
údaje a informácie o mocnosti a morfológii
podzemného radovca, co sa prezentuje formou
máp topografie radového povrchu a hrúbky
radu, ako aj priecnymi rezmi radovej výplne.



Druhá cast výstavy sa zaoberá bohatou
históriou Dobšinskej ladovej jaskyne. Odborný
scenár spracoval Ing. M. Lalkovic, CSc. Pribli
žujú sa okolnosti objavenia jaskyne v roku 1870
a jej objavitelia. Dalej sa prezentujú aktivity
súvisiace so sprístupnením a osvetlením
jaskyne. Podobne sa poukazuje na aktivity v
okolí jaskyne (vtedajšie možnosti ubytovania,
prístup k jaskyni a pod.). Nechýbajú ani
informácie a dokumenty o prvých meteo
rologických pozorovaniach, vedeckom výsku
me i výskume jaskynného radu. z významných
historických dokumentov sa prezentuje kresba
vchodu do jaskyne od j. A. Krennera, prvý
plán jaskyne i prvý zápis v pamätnej knihe,
odborná štúdia E. j. Pelecha vydaná v Londýne
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v roku 1879 a iné. Nakoniec sa prezentuje
návštevnost jaskyne v prvých rokoch po
sprístupnení, osobitne návštevy významných
osobností. Vtedajšiu bohatú propagáciu jaskyne
dokladujú reprodukcie pohladníc, prospektov
a iného materiálu.

Celkove výstava pozostáva zo 6 panelov.
Texty sú v slovenskom, anglickom a nemeckom
jazyku. Výtvarné riešenie a aranžérske práce
vykonala S. Ortutayová, pracovnícka Správy
slovenských jaskýn. Inštalácia výstavy bola
ukoncená do termínu slávnostného otvorenia

novovybudovaného vstupného objektu

jaskyne.
Skoda, že táto vefmi zaujímavá tematika,

ktorú možno dokladovat bohatým dokumen-

Jaskyne a verejnost

tacným materiálom, sa vzhradom na priesto
rové možnosti vstupného objektu mohla
prezentovat na obmedzenej ploche iba v jeho
prízemnej casti. Pôvodne sa uvažovalo aj
o využití casti priestorov na poschodí. Technic
ké riešenie schodišta však neumožnuje plynu
lejší prechod väcších skupín návštevníkov.

Napriek tejto skutocnosti možno konšta
tovat, že stála výstava spolu s náucným chod
niKom výrazne prispieva k umocneniu celko
vého dojmu z návštevy tejto unikátnej jaskyne
ako náucnej lokality. Azda možno hovorit o
komplexnom zosúladení možností environ
mentálnej výchovy v podmienkach sprístup
nenej jaskyne s potrebou výstupu od údolného
parkoviska.

" v V" , ""

NAVSTEVNOST SPRISTUPNENYCH JASKYN V ROKU 1997

lubica Nudzíková

Názov jaskyne januárFebruárMarecAprílMájjúnjúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecemberSpolu

Belianska jaskyna

3431450434S22632696211 4272224021 837610537201 1881 70589203

Bystrianska jaskyna

5181 2231 302822285256049201784614691 037OO31 874

Demänovskájaskynaslobody

41591028S682731431248819581286173053882077652O3550135047

IJem1nOVSkáladovájaskyna

OOOO2025722221 57619576202760OO52486

Dobšinská radová jaskyna

OOOO4927133992646329055OOOO73844

Domica

O1582583382217569458117766129183025919324815

Driny

OOO386380215009892590021 553835OO39512

Gombasecká jaskyna

OOO2461 316504636953636830509OO15278

Harmanecká jaskyna

OOOO1 631417473076874945564OO21 495

jasovská jaskyna

OOO4752289838255354445766609OO22 501

Oc.trtinskáarctgonitcNájaskyna

OOO34227518980593684321 9641 291OO29696

Važecká jaskyna

2091038773841358645388380762721181 89598210432091

Spolu

83171720812612922546846109056153686156 63~272751900224295552567842

"" "" v ,
SPRISTUPNENE JASKYNE - ICH PREVADZKY A NAVSTEVNICI

}ozefKnap

Aj napriek pretrvávajúcim tažkostiam v
našom cestovnom ruchu videlo sprístupnené
jaskyne spravované Správou slovenských
jaskýn v roku 1997 568 tisíc návštevníkov.
Uspokojila ich návšteva? A ako to bude
nabudúce? Dokážeme zabezpecit spokojnost
návštevníka, ktorá je výsledkom celého radu
záujmov a prístupov? Co ešte treba zlepšit,
aby sa znížili negatívne vplyvy?

Každú z organizacných zložiek Správy
slovenských jaskýn tieto otázky zaujímajú a
podra svojej pôsobnosti sa podielajú na ich
riešení. Zamyslime sa nad touto aktuálnou
problematikou z pohladu prevádzok sprístup
nených jaskýn. Svoju cinnost vykonávajú
priamo v jaskyniach, ich vstupných areáloch
a okolí v priamom styku s návštevníkmi.

Existujú však rôzne prírodné a technické
podmienky prevádzkovania jaskýn, co sa do
znacnej miery odráža na výsledkoch práce i
praktických skúsenostiach. Možno povedat,

že každá jaskyna má viac-menej svoj vlastný
spôsob prevádzkovania. Viaceré osvedcené

postupy azda možno zovšeobecnit. V príspev
ku sa snažím vyvolat diskusiu na niektoré
hlavné témy, hoci iste je ich ovela viac.

Vychádzaj me zo skutocnosti, že clovek
chodí do jaskýn rád. Objavovat ešte nevidené
podzemné priestory je najväcším zážitkom
speleológa. Ale jaskyne obdivuje aj široká
verejnost. Hladajú v nich krásu, pokoj,
poucenie, dobrodružstvo, niekedy aj útocisko
pred uponáhlaným životom. Majú na to právo.
Ved jaskyne sú súcastou prírodného prostredia,
ktoré clovek využíva od nepamäti. Ale
podzem ie býva i kruté, nebezpecné, no aj
krehké a zranitefné. Sprístupnené jaskyne
vdaka urcitým opatreniam umožnujú návštevu
týchto zaujímavých a hodnotných prírodných
javov pre širokú verejnost, pricom možné
riziká úrazov sa minimalizujú a ochrana krasu
sa udržuje na želatelnej úrovni.

Správa slovenských jaskýn zabezpecuje
ochranu a prevádzku 12 sprístupnených jaskýn
na Slovensku. Spôsoby sprístupnenia jaskýn
bývajú rôzne. Každý je inak nárocný na
technický zásah do prírodného prostredia a
financné náklady. Všetky jaskyne prevádz
kované Správou slovenských jaskýn sú
sprístupnené tzv. klasickým spôsobom. Vybu
dovaný je pevný prehliadkový chodník,
elektrické osvetlenie je inštalované trvale. V
mnohých prípadoch sú zásahy do jaskynného
prostredia znacné, ale vytvárajú podmienky
pre pohyb množstva osôb. Navyše musia
zodpovedat bansko-bezpecnostným normám.
Rizikom tohto spôsobu sprístupnenia sú
prípadné zmeny a dalšie vplyvy na jaskynné
prostredie.

Citlivejšie sú sprístupnenia, kde návštev
nlKov prevážajú na clnoch alebo za urcitých
podmienok aj vlácikom. Splavnenie vodného
toku (stavba hrádzí, znižovanie stropu a pod.)



Jaskyne a verejnost

alebo vybudovanie podzemnej železnice však
takisto môže vyžadovat znacné technické
zásahy, navyše takýto spôsob sprístupnenia
nemožno realizovat v ktorejkolvek jaskyni bez
ohradu na jej prírodné pomery. V niektorých
jaskyniach možno technické zariadenia
demontovat, inštalácia osvetlenia je casove
obmedzená alebo celkom chýba. Jaskyna
môže byt prístupná pre verejnost aj bez
technických zariadení a inštalácie osvetlenia,
co však závisí od vhodných prírodných
podmienok i menších nárokov na bezpecnost
návštevníkov. So súcasným trendom sprístup
novania súvisí používanie ušrachtilých
materiálov a demontovaterných konštrukcií s
dôrazom na úcelné a estetické vyhotovenie.

V zásade každá jaskyna je z hrad iska
svojich daností krásna a môže upútat návštev
níkov, treba však posúdit, akými hodnotami a
spôsobom dostupnosti podzemia. Dôležitá je

náchylnost jaskyne na poškodenie, nárocnostpohybu v nej, dfžka, priepustnost a atraktívnost
prehliadkovej trasy. V prípade terajšej Správy
slovenských jaskýn výber vyriešili už jej
predchodcovia. Dnes sa predovšetkým dotvá
rajú jednotlivé technické zariadenia. Osobitnú
skupinu tvoria vstupné areály a osvetlenie.
Elektrické rozvody a svietidlá majú pomerne
malú životnost a pri inštalovaní nových typov
sa musia menit. Vhodné osvetlenie usmernuje
pozornost návštevníkov, dotvára celkový
obraz jaskyne, ktorý možno rozlicnými

svetelnými efektmi zatraktívnit. Jeho nadmerné
používanie však vytvára podmienky na rast
nežiaducej vegetácie - lampenflóry a zvyšuje
teplotu v okolí svietidiel. Technické zariadenia
sú nevyhnutné, no nemali by pôsobit rušivo
voci prírodnému prostrediu. Najlepšie, ak ich
vôbec nevidno.

Zariadenia na povrchu slúžia ako príprava
na vlastnú prehliadku podzemia a poskytnutie
niektorých služieb pre návštevníkov. Mali by
úcelne vytvorit možnosti na oddych, vrátane
prípadnej ochrany návštevníkov pred
necasom. Dnes je návštevník zvyknutý na
primerané sociálne zariadenia, možnost
obcerstvenia i zakúpenia pamiatkových
predmetov. Významnejšie jaskyne informujú
o okolitom krase a turistických zaujíma
vostiach formou malých múzeí alebo stálych
výstav. Vo vstupných areáloch je dôležitá aj
prehfadná orientácia. Nie je chybou
návštevníka, ked nemôže nájst to, co
potrebuje. lahkovážne nedoriešen ie smero
vých tabuliek sa môže negatívne "podpísat"
na zážitku a dojme návštevníkov podobne ako
v prípade nedostatocných služieb. Vo
vstupných areáloch sa vyžadujú podmienky
na sústredovanie návštevníkov, predaj
vstupeniek a obchodného tovaru, zmená
renskú cinnost, priestory pre personál, sklady,

ako aj dielne, bez ktorých nie sú schopní vlastní
zamestnanci zvládnut niektoré poruchy alebo
práce v mimosezónnom období.

Od spôsobu a úrovne sprístupnenia sa
odvíja prevádzkovanie jaskýn. Je vždy
kompromisom medzi možnostami, požiadav
kami, bezpecnostou a ochranou krasu. Dobrý
prevádzkovater dokáže vhodným i technic
kými zásahmi a spôsobom prevádzkovania
tieto skutocnosti "naklonit" v prospech
návštevníka, zlý, vzhradom na hodnoty, s
ktorými pracuje, by vôbec nemal existovat.
Najcastejšie zmeny v prevádzkovaní sú
podmienené neustále sa meniacimi potrebami
verejnosti a možnostami prevádzkovatefov, co
casto nie je jednoduché zosúladit. Aby sa tak

26

Prehliadka Ochtinskej aragonitovej jaskyne.

stalo, najprv musíme tieto potreby spoznat.
Nezastupiterné miesto pri zhromaždovaní
ohlasov a požiadaviek návštevníkov má
priamy kontakt s nimi. Dôležité sú aj rôzne
ankety a knihy návštev, vrátane predkladania
podnetov kompetentným pracovníkom Správy
slovenských jaskýn. Vera užitocných námetov
môžu poskytnút aj tematické výstavy,
semináre, cestovné kancelárie a iní prevádz
kovatel ia. Poznatky treba získat, seriózne
spracovat a vcas využit v súlade s možnostami
a zámermi Správy slovenských jaskýn.

Hádam najdôležitejšiu úlohu pri úspešnom
prevádzkovaní majú sami pracovníci
sprístupnených jaskýn. Musia zvládnut všetko,
na co má návštevník právo, a ešte nieco
navyše. Základnými dokumentmi usmernu
júcimi prevádzku jaskyne sú vstupný a
návštevný poriadok. Výrazne môžu ovplyvnit
ochranu krasu, náklady na prevádzku, zisky
a celkovú spokojnost návštevníkov. Práce v
sprístupnených jaskyniach sú nárazové.
Niekedy sa dajú predvídat, inokedy nie.
Množstvo návštevníkov závisí od rocného

obdobia, dna v týždni, pocasia a niektorých
dalších ciniterov. V zásade sa pocet
pracovníkov prevádzky vztahuje na priemer
nú návštevnost jaskyne. V prípade podpriemer
nej návštevnosti sa cast personálu využíva aj
na inú cinnost, nadpriemerná návštevnost sa
zvláda zvýšenou aktivitou personálu.
Návštevník vie krátkodobé pretaženie
pochopit, niektoré zo svojich práv aj oželiet,
ale tažko sa prenesie cez nezáujem a neocho
tu. Pretažení zamestnanci sa môžu do tejto
pozície vermi rahko dostat.

Dušou každej sprístupnenej jaskyne sú stál i
pracovníci. Mali by byt schopní pracovat na
rôznych postoch prevádzky a nedištancovat
sa ani od manuálnej práce. Vermi dôležité je
vypestovanie priam citového vztahu k jaskyni
a úcty k návštevníkom. Stáli pracovníci tvoria
základ personálu jaskyne. Noví pracovníci od
nich kopírujú dobré, ale aj zlé návyky. Ich
hlavnou úlohou je príprava jaskyne na sezónu,
garantovanie služieb, bezpecnosti a ochrany
podzemia, co zabezpecujú v súcinnosti s
príslušnými úsekmi Správy slovenských jaskýn.
Pocas sezónneho nárastu návštevnosti sa

vypomáha sprievodcami - brigádnikmi, ktorí

Foto: j. Sýkora

sú v priamom kontakte s najväcším množstvom
návštevníkov. Preto aj nároky na nich sú
vysoké. Podm ienkou úspešnosti je dostatocná
znalost problematiky, fyzické a psychické
danosti, dobré vystupovanie, oblecenie, vztah
k návštevníkom a k ostatným spolupracov
niKom. Potrebné sú jazykové znalosti.

Pocas hlavnej sezóny niekedy vznikajú
problémy s organizovaním požadovaného
poctu vstupov. Pravidelné vstupy sú garanto
vané vstupným poriadkom, ale zvycajne
nestacia. Limitujúcimi faktormi sú ochrana a
priepustnost jaskyne, množstvo návštevníkov,
pocasie a okamžité personálne obsadenie. Iste
je dôležité nechat hostí oddýchnut si, nakúpit,
oboznámit sa s podmienkami vstupu do
podzemia, zabezpecit naplnenie pravidelných
vstupov. Organizovanie dalších vstupov
ovplyvnuje aj to, že väcšie skupiny postupujú
v podzemí pomalšie ako menšie a je pri nich
taŽŠí dozor. Požadované sú aj cudzojazycné
výklady, ale domáci návštevníci neradi púštajú
pred seba zahranicné skupiny. Dlho cakajúci
návštevníci neraz odchádzajú. Ak je další vstup
vhodný pre cca 40 osôb a do pravidelného
vstupu je viac ako 30 minúl, zvážime naše
možnosti, pricom vstup spravidla zreali
zujeme.

Tak ako pri ostatných vstupoch sa prostred
níctvom pokladniKa zistia momentálne požia
davky na typy vstupov, prípadne okruhov. Urcí
sa pocet osôb na jednu skupinu, požadované
cudzojazycné výklady, zabezpecia sa sprie
vodcovia, prehrávace cudzojazycného výkla
du (potrebné sú aj náhradné batérie) a následne
sa zacína vstupovat do jaskyne. Pri vstupoch s
väcším poctom rudí je vždy trocha nervozity.
Pramení z neznalosti návštevníka, kedy sa
naozaj do jaskyne dostane. Vhodné je preto
primerané upozornenie, napr. "Zacíname na
slovenský vstup s 50 návštevniKmi. O 5 minút
nasleduje nemecký vstup. Pripraví sa dalšia
skupina na slovenský vstup." Ked sa za
skupinou zatvoria vchodové dvere, dianie v

podzemí zacína usmernovat sprievodca.
Väcšina návštevníkov mu "verí" a on by ich
nemal sklamat. Svojim vykladom musí usmernit
záujem a umožnit dôstojnLI prehliadku
jaskyne. Funkcia sprievodcu je velmi dôležitá,
pocas prehliadky je pre návštevníkov



zástupcom celej organizácie. Sprievodné
slovo, cudzojazycný výklad, smernice pre

novoprijatých pracovníkov Správy sloven
ských jaskýn a ostatný personál sú jeho
najsporahlivejšími pomocníkmi.

Sprievodné slovo je v podstate náucný
text, ktorý si sprievodca upraví podra potrieb
danej skupiny. Udáva okruhy otázok a odpo
vedí, ktoré jaskynu charakterizujú, a preto je
záväzný. Pritom platia niektoré požiadavky:

- výklad má byt pútavý, zrozumitelný aj
pre laikov;

- dfžka hovoru a obsah závisí od záujmu
skupiny, niekedy aj od potreby pribrzdit alebo
urýchlit postup návštevníkov vzhradom na
pohyb dalších skupín, na jednom stanovišti trvá
3-6 minút;

- úvodný výklad návštevníkov informuje
všeobecne o jaskyni a usmerní ich pohyb v
podzemí;

- jednotlivé zastávky majú vyzdvihnút
najdôležitejšie, najcharakteristickejšie danosti
jaskyne s prihliadnutím na vysvetlenie
speleologických a ochranárskych zákonitostí,
druhou castou výkladu je opis dalšieho úseku
trasy;

- mal by zodpovedat na najcastejšie

otázky, ktoré kladú návštevníci v tej-ktorej jas
kyni;

- primeranou mierou zdôraznuje potrebu
ochrany jaskýn, ktoré ako náucné lokality
majú svoje poslanie aj v environmentálnej
výchove;

- mal by propagovat okolité sprístupnené
jaskyne a speleologické aktivity v súlade
s potrebami a záujmami ochrany prírody;

- jeho súcastou sú aj aktuálne údaje
(zoznam "naj") zo sveta speleológie a ochrany.

Sprievodcovia zvycajne majú snahu získat
primerané odborné znalosti. Preto sú vítané
pravidelné odborné školenia a semináre,
najmä pre stálych zamestnancov. Vyžaduje si
to i samostatnú prácu s vybranou speleo
logickou literatúrou, hoci najmä staršie tituly
sú tažšie dostupné. Dobre spracované sprie-
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vodné slovo je preto výrazným nástrojom k
profesionalite sprievodcov, a tým aj k ich
plnému uplatneniu v prevádzke sprístup
nených jaskýn.

Pri uspokojovaní potrieb zahranicných
návštevníkov sú významné ozvucovacie
zariadenia. Návštevník ocení, ked sprievodca
dokáže s ním komunikovat slovne. Pokryt
širokú škálu možných požiadaviek však rahšie
umožnujú cudzojazycné nahrávky. Ich
textová stránka je podobná sprievodnému
slovu. V porovnaní so sprievodným slovom
majú cudzojazycné nahrávky niektoré výho
dy: môžu podat výklad bez chýb a so správnou
výslovnostou, text môžeme umocnit hlasovou
moduláciou alebo hudbou, obsahove a casove
korešpondujú so "živým" výkladom. Cudzo
jazycné nahrávky však majú aj niektoré
nevýhody: nemôžu sa prispôsobovat skupi
nám, v zásade nemôžu priamo ukázat na
opisujúci java taŽŠie sa aktualizujú; najmä pri
väcších poctoch posluchácov by mali mat
nahrávky a ozvucenie vysokú kvalitu.

Nevyhnutnou požiadavkou je vhodný text,
jeho správne preklady a technická dokonalost
celého zariadenia. Vzhradom na nevyhnutnú
univerzálnost obsahu do popredia vystupuje i
umeleckost prejavu a správnost prekladu.
Speleológia iste nie je všeobecne známou
disciplínou, co spôsobuje problémy pri prekla
daní textov do cudzieho jazyka. Necudo, že
zle pochopená myšlienka prekiadaterom
spôsobuje problémy. Preto i texty na preklad
musia byt výstižne a jasne formulované.

Pre každého pracovníka je vermi dôležité
dopredu sa pripravit na možné riziká aj
absolvovaním predpísaných školení. Vera
napovedajú už názvy ako zdravoveda, bez
pecnost alebo požiarna ochrana. Sprievodca,
zväcša mladý clovek, preberá v podzemí
znacnú zodpovednost. Nepozná, koho sprevá
dza, nevie, ako sa budú návštevníci správat,
ale je zodpovedný za celú skupinu. Pri
výpadku elektrického prúdu alebo nevornosti
ci úraze musí postupovat zodpovedne a
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kompetentne. Ak sa na tieto situácie pripraví
iba povrchne, vermi rahko môže nastat skla
manie, vermi rahko môže dôjst k neštastiu.

Práca v prevádzkach sprístupnených
jaskýn je pravom zmysle kolektívna, a to
nielen v rámci jednotlivých prevádzok, ale v
celej Správe slovenských jaskýn. Napríklad
ak nie sú správne rozmiestnené informacné a
smerové pútace alebo ak má návštevník
problémy s prístupom k jaskyni, stažuje sa
prvému pracovníkovi z personálu jaskyne,
ktorého stretne. Spravidla je to pokladník. Ten
môže vera vylepšit, aj pokaziL Dalším miestom
vzájomného kontaktu je bufet. Potom je
"otestova ná" úcelnost oznamov, podmienky
na oddych po nárocnom výstupe k jaskyni,
pôsobivost prostredia, funkcnost vstupov,
sociálne zariadenia a pod. Všetky tieto prvky
majú návštevníka pozitívne pripravit na
prehliadku jaskyne. Ak "nezvládnem"
návštevníka pri pokladni, musím si uvedomit,
že tento "problém" posúvam svojim dalším
kolegom. Sprievodca, posledný v rade, už
nemá skoro šancu. Nespokojný návštevník
tažko bude šírit dobrú reklamu o nás, tažko

navštívi aj iné sprístupnené jaskyne.
Návštevník, ktorý sa pri odchode podakuje,
bol spokojný s jaskynou - prírodnou pamiatkou,
aj s našou prácou. Každé slovo uznania dobre
padne. Hoci by to malo byt samozrejmostou,
ved sme tu na to.

Trocha som nazrel do zákulisia sprístup
nených jaskýn. Snažil som sa poukázat na
niektoré problémy vztahu prevádzky sprístup
nených jaskýn a návštevníkov, možné súvis
losti aj riešenia. Niektoré prístupy sú rovnaké
pre všetky jaskyne, iné sú špecifické. Dajú sa
riešit rozlicnými spôsobmi a majú rôzny
výsledok. Rozhodujúci je prístup k riešeniu
problémov, uvedomit si možnosti a úskalia. Na
konci tohto snaženia je spokojný návštevnik a

nedevastované jaskyne, ako i naša profesio
nálna hrdost. Spokojný návštevník sa iste
priblíži k presvedceniu, že bude prírodu nielen
obdivovat, ale aj chránit.

, " ,,,
NAKLADNA LANOVA DRAHA K HARMANECKEJ JASKYNI

Vladimír Janícek

Prevádzku Harmaneckej jaskyne znacne
stažuje jej nárocná dostupnost z doliny
Harmanca. Preto už v roku 1968 vybudovali
prvú nákladnú lanovú dráhu. Išlo o typové
zariadenie VN-7 lesná lanová dráha. Jej
dodávku a montáž vykonali Štátne lesy, Lesný
závod Banská Bystrica.

Táto lanovka pozostávala z nosného lana
bez podpier. Na troch miestach bolo lano
vyviazané pomocnými lanami do strán o

prirahlé stromy. Lano ukotvili do betónových
pätiek na oboch koncoch lanovky - dole pri
ceste na dne doliny, hore nad vstupom do
jaskyne, kde bola tiež vybudovaná pohánacia
stanica (vrátok a prevodovka).

Pôvodná lanová dráha je už niekorko
rokov nefunkcná a odporuje súcasným platným
technickým normám a bezpecnostným
predpisom. Postupné zarezanie lán do kmenov
stromov zaprícinilo ich odumieranie.

Kedže dopravu tovaru a materiálu k jaskyni
možno zabezpecit jedine vynáškou v nárocnom

horskom teréne, pre
prevádzku jaskyne i
poskytovanie služieb
návštevníkom sa ne

vyhnutnou ukazovala
potreba vybudovania

novej nákladnej lanovej dráhy. Dalším
dôvodom je zabezpe
cenie rekonštrukcie

vstupného objektu,
ktorý je v nevyhovu
júcom technickom
stave.

Týmto problémom
sa zaoberalo vedenie

Správy slovenských
jaskýn už od roku
1993. Vzhfadom na

nedoriešené majetko
voprávne vztahy, ta-
mojší lesný fond (les Výstavba lanovky k Harmaneckej jaskyni. Foto: D. Laz;š(an
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zvláštneho urcenia), ako aj následne uplatnené
vrátenie pozemkov pôvodnému majiterovi do
znacnej miery skomplikovali celý proces prí
pravy stavby a vydania územného a stavebného
povolenia.

Projekt nákladnej lanovej dráhy vypra
covala firma Duchnitzký v roku 1996. Trasa

je vedená v pôvodnej osi, pricom sa využívajú
existujúce terénne úpravy. Na trase sú tri
podpery s výškou 8,5, 5,5 a 8 m. Lanovka bude
dvojlanová - nosné a tažné lano s neodpo
jiterným vozíkom. Nosnost vozíka je 750 kg.
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v šikmej dížke lanovka meria 562 m, výškový
rozdiel je 258 m.

Pohánacia stanica je osadená na pô
vodný základ, ako aj kotvenie nosného lana
k pôvodnej pätke. V mieste pohánacej
stanice sa vybuduje drevený objekt pre
strojné zariadenie a prístrešok na
uschovávanie vozíka. V mieste križovania

lanovky s chodníkom sa z bezpecnostného
hradiska vybuduje prístrešok, ktorý bude
slúžit aj na oddych návštevníkov pocas
pešieho výstupu k jaskyni, prípadne ako úkryt

v nepriaznivom pocasí. Vedra prístupovej
cesty k chate Izbica na zošikmenom svahu
je osadené závažie s hmotnostou 9,5 t pre
napínanie nosného lana. Závažie je uložené
na vozíku, ktorý sa pohybuje na korajni
ciach. Zakrytie závažia a ochrana vozíka
pred poveternostnými vplyvmi sú vyriešené
prístreškom.

Nákladná lanová dráha sa odovzdala do

užívania v máji 1998. Následne sa vybudujú
spomínané objekty, ktoré súvisia s jej
prevádzkou.

NÁUCNÝ CHODNíK K DEMÄNOVSKEJ f.ADOVEj JASKYNI

Anton Lucinkiewicz

Demänovská dolina urcite patrí medzi

najkrajšie územia v Národnom parku Nízke
Tatry i na Slovensku vôbec. Svojimi prírodnými
hodnotami presahuje rámec nášho štátu,
dôkazom coho je i vyhlásenie podstatnej casti
doliny za národnú prírodnú rezerváciu.
Jedným z atraktívnych a casto navštevovaných
miest je i Národná prírodná pamiatka
Demänovské jaskyne. Okrem sprístupnenej
Demänovskej jaskyne slobody a dalších
významných jaskýn je jej súcastou i sezónne
(15. 5. - 15. 9.) otvorená Demänovská radová

jaskyna, ktorú v posledných rokoch každo
rocne navštívi 55-65 tisíc osôb.

Správa slovenských jaskýn s cierom
zvýšenia a rozšírenia znalostí návštevníkov
rozhodla v spolupráci so Správou Národného
parku Nízke Tatry zriadit na prístupovom
chodníku k jaskyni náucný chodník. Po
Harmaneckej jaskyni a Belianskej jaskyni ide
o tretí otvorený náucný chodník k sprístup

nenej jaskyni, co sa udialo 21. 5. 1998. Náv
števníci jaskyne sa môžu oboznámit s geolo
gickými a geomorfologickými pomermi, flórou
a faunou Národnej prírodnej rezervácie
Demänovská dolina, ako aj s prírodnými
hodnotami a históriou Demänovskej radovej
jaskyne. Na prístupovom chodníku k jaskyni
s dížkou 450 m a prevýšením 90 m je
umiestnených 6 náucných panelov.

Úvodný panel, ktorý obsahuje základné
informácie a situacný nákres trasy náucného
chodníka a jeho okolia, je osadený v blízkosti
Kamennej chaty. Obsahove ho pripravil Ing.
A. Lucinkiewicz.

Na druhej zástavke je panel venovaný

Národnej prírodnej rezervácii Demänovská
dolina, vyhlásenej 24. 4. 1973 s výmerou
844,18 ha. Pôvodne bola vyhlásená za rezer
váciu už v roku 1929. Územie rezervácie leží

v nadmorskej výške 740-1560. m a zaberá pre
važnú cast krasového územia Demänovskej
doliny. Fluviokrasová dolina je vytvorená eró
ziou Demänovky v druhohorných triasových
vápencoch a dolomitoch. Dominuje krasový
reliéf monoklinálnych chrbtov s výrazným
zastúpením podzemných krasových javov.

Na paneli sú informácie aj o lesných
spolocenstvách, v ktorých prevláda borovica
lesná, smrek obycajný a smrekovec opadavý,
v menšej miere sa vyskytuje javor horský, jedra
biela, jarabina mukynová, vzácne buk lesn'ý,
sporadicky tis obycajný a borovica horská
(kosodrevina). Vyskytujú sa aj mnohé ohrozené

a chránené rastlinné a živocíšne druhy, typické
pre vápencové spolocenstvá. Nechýba mapa
tejto národnej prírodnej rezervácie, nákresy
niektorých drevín (tis, kosodrevina a borovica)
a ilustrácia skalného reliéfu. Odborný scenár
spracoval RNDr. L Cillag.

Tretí panel sa zaoberá tunajším živo
cíSstvom. Zastúpená je horská a vysokohorská
fauna s výskytom chladnomilnejších druhov
chrobákov a motýrov. Pozdíž Demänovky
možno vidiet poletovat trasochvosta horského
a vodnára potocného, na jej brehoch sa zistili
pobytové znaky vzácnej vydry riecnej. Na
vlhších stanovištiach žije salamandra škvrnitá,
skokan hnedý, mlok horský i karpatský.
Z plazov možno zazriet vretenicu severskú,
slepúcha lámavého a jaštericu živorodú.

Z vtákov sa okrem drobných spevavcov

pozorujú niektoré druhy dravcov - myšiak
lesný, jastrab verký, jastrab krahulec a sokol
myšiar. Hniezdi tu najväcšia i najmenšia
európska sova - výr skalný a kuvik vrabcí.
V skalných stenách hniezdi krkavec cierny.
Z kopytníkov sa vyskytuje jelen lesný a diviak
lesný. Prirodzenú selektívnu funkciu plnia verkí
predátori - vlk dravý, rys ostrovid a medved
hnedý. Zoologický význam územia umocnuje
výskyt viacerých glaciálnych reliktov, dater

trojprstý, kuvik kapcavý, orešnica perlavá,
myšovka horská a piskor vrchovský. Na paneli,
ktorého odborný scenár spracoval Ing. S.
Ondruš, sú okrem textu vyobrazené niektoré
druhy z uvedených živocíchov.

Panel na štvrtej zastávke je venovaný
rastlinstvu s jeho výstižným vyobrazením.
Prevládajúcim rastlinným spolocenstvom je les.
Vermi zaujímavé a hodnotné sú spolocenstvá
vápencových brál s viacerými chránenými
druhmi - horcokvet Clusiov, klincek vcasný,
poniklec slovenský, prvosienka holá a škarda
Jacquinova. Na sutinoviskách pod skalnými
bradlami rastie pakost smradfavý, žerušník
piesocný a smlz pestrý. Botanický význam
územia zvýraznuje prítomnost viacerých
druhov endemických rastlín - klincek leskiý,
kostrava tatranská a soldanelka karpatská. Text
a grafické podklady pripravil RNDr. P. Turis.

Piaty panel je umiestnený v blízkosti
vstupného areálu jaskyne, pri vyhliadke na
Demänovskú dolinu. Obsahove sa zameriava

na Demänovský jaskynný systém, ktorý je
vytvorený v druhohorných strednotriasových
gutensteinskych vápencoch križnanského

príkrovu na pravej strane Demänovskej doliny

Panel náucného chodníka k Demänovskej radovej

jaskyni. Foto: A. Lucinkiewicz

ponornými vodami Demänovky a Zadnej vody.Ich koróznou a eróznou cinnostou pozdlž
tektonických porúch vznikol od konca tretohôr
Demänovský jaskynný systém dlhý asi 24 km.
Jaskyne sú vytvorené v deviatich vývojových
úrovniach do výšky 147 m nad dnom doliny,
údajne v závislosti od vývoja riecnych terás
Demänovky a Váhu. Panel dopína pozdížny
geologický profil Demänovskou dolinou a mapa
pôdorysu i pozdížneho rezu systému Demä
novských jaskýn. Odborné podklady pripravil
RNDr. P. Bella.

Posledný panel je umiestený v blízkosti
vchodu do jaskyne a zaoberá sa Demänovskou
radovou jaskynou, ktorá predstavuje severnú

cast Demänovského jaskynného systému.
Priestory jaskyne v troch vývojových úrov
niach pozostávajú z oválnych, riecne modelo
vaných chodieb a dómov dotvorených rútením
a mrazovým zvetrávaním. ladová výpln je
v spodných castiach jaskyne v híbke 40 až 50
m od vchodu, kde sa udržuje chladný vzduch
bez výrazného prúdenia s povrchom. V jas
kyni sa vyskytuje sedem druhov netopierov,
dominantne vecernica severská.



Jaskyna je známa od nepamäti. Prvá
písomná zmienka je z roku 1719. Pozdfžny
rez jaskyne, ktorý vyhotovil S. Mikovíni, je
publikovaný v diele M. Bela z roku 1723.
V jaskyni sa našli kosti jaskynného medveda a
iných stavovcov, ktoré v prvej polovici 18.
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storocia považovali za kosti drakov. Textovú
cast tohto panela pripravil RNDr. P. Bella.

Doplnená je mapou Demänovskej ladovej
jaskyne s vyznacením prehliadkovej trasy a
ladovej výplne, historickou mapou z 18.
storocia a nákresom fauny jaskyne.

•••
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Texty na náucných paneloch sú v sloven

skom, anglickom a nemeckom jazyku. Náucný
chodník je umiestnený v turisticky atraktívnom

území a vhodne prispieva k environmentálnej
výchove verejnosti. Veríme, že splní poslanie
a zámer jeho autorov .

NA OKRAJ VÝROCIA

BYSTRIANSKEJ JASKYNE

Marcel Lalkovic

roku 1923 uplynulo už takmer 40 rokov. Za

zmienku stojí i jeho konštatovanie, že "do
jaskyne, ešte nie celkom známeho jaskynného
systému, nazývaného bystriansko-va/aštianskou

Ak sa zamyslíme nad výrociami niektorých
našich sprístupnených jaskýn, zistíme, že ich
sprevádzajú v niecom podobné situácie. Sú to
polemiky, ktoré s rôznou intenzitou spochybnujú
a do iného svetla stavajú objav príslušnej jaskyne
(Demänovská jaskyna slobody, Važecká a
Bystrianska jaskyna). V prípade dalších ich
existenciu treba vnímat v kontexte rôznych
historických udalostí (Jasovská jaskyna a Be
lianska jaskyna). O iných sa konštatuje, že sú
známe od nepamäti, ale pre takéto tvrdenie
chýbajú hodnoverné údaje (Demänovská la
dová jaskyna, Jasovská a Harmanecká jaskyna).
Presnejšie, existencia rôznych písomných
pamiatok a historických súvislostí viažucich sa
na okolie jaskyne tak trochu "nabúrava" našu
predstavu. V duchu názorov, co oscilovali okolo
Demänovskej jaskyne slobody, nemožno ani
objav Domice stavat len na osobe J. Majku. Aj
v jeho prípade je to skôr otázka štastia. Za svojho
života nezatajoval žiadne zo súvislostí, ktoré

podmienili objav jaskyne, a tí, co sa prípadne
mali hlásit o spoluúcast, neprejavili záujem.

Z uvedeného potom vyplýva, že nespo
chybnitelným je len objav Dobšinskej radovej
jaskyne, ale aj to iba v prípade, že si odmys

líme nicím nepodložené názory o ladovej
diere, ktorá bola údajne známa od nepamäti.
Podobne môžeme vnímat ešte Driny a objavy
v druhej polovici 20. storocia - Gombaseckú
jaskynu a Ochtinskú aragonitovú jaskynu. Žiar,
ani v prípade poslednej menovanej nikto
nerozptýlil pochybnosti o tom, kto vlastne prvý
vnikol do priestorov novej jaskyne.

Hodnotit objav Bystrianskej jaskyne cez
prizmu tzv. Starej alebo Novej jaskyne si žiada
komplexne posúdit okolnosti, ktoré súvisia so
zaciatkom poznávania podzemných dutín na
Bystrej. Treba sa zamýšlat aj nad cinnostou,
aká sa tu realizovala v nasledujúcich obdo
biach, až sa napokon završila sprístupnením
Bystrianskej jaskyne v roku 1968.

Je historickým faktom, že o existencii otvoru

do jaskyne vo svahu nedaleko obce Bystrá vedelo
oddávna miestne obyvatelstvo. Svedcí o tom
rozprávanie vtedajších súcasníkov a iné

okolnosti. Až do roku 1923 nemal nikto záujem

o to, aby zo zvedavosti alebo iných dôvodov
navštívil a preskúmal jej priestory. Sám J.
Kovalcík na toto obdobie spomínal v roku 1951
takto: "Roku 1922 prijal som miesto ucitela vo
Valaskej. Valaštania
ma upozornili na
vyvieracku, na pod
zemný potok ako na
zvláštnost obce. Na jar
r. 1923 som sa dozve
del, že na stráni nad

ponormi je diera 
jaskyna, preto som sa
rozhodol spolu s kama
rátmi skúmat strán na
ponormi. Našli sme

niekolko otvorov - jas
kýn, z ktorých jedna,
ktorá smerovala nadol,
najviac upútala našu
pozornost. Koncila sa
priepastou. Dna 29.
júna 1923, vyzbrojení
povrazmi, vnikli sme
pod zem. jaskynu sme
nazvali Starou."

Ak teda hlavný
aktér celého diania ani

po rokoch nespochyb
nil historické súvislosti

svojho konania, stojí
za úvahu, preco a z
akých dôvodov treba
tak urobit dnes. Do
konca ani o niekolko
rokov neskôr, ked sa P.
Janácik v zborn íku

Slovenský kras zmie
noval o výsledkoch
prieskumu v Bystrian
skom jaskynnom systé
me, nezabudol pripo
menút, že patrí medzi
naše najstaršie známe
jaskyne. Dôvodil to
tým, že od jej preskú-

mania J. Kovalcíkom Razenie vchodu do Bystrianskej jaskyne. Foto: F.firmer



Z histórie

jaskynnou sústavou, vedú dva vchody. Prvý, tzv.
Stará jaskyna, preskúmaný r. 7923, asi 70 m nad

Bystriankou v skalnom masíve Biele bralo.
Druhý, objavený o tri roky neskôr (7926 bratmi
Holmanovcami a j. Kovalcíkom), tzv. Nová

jaskyna, približne 7 km na ZjZ odtialto, na
zaciatku obce."

Co je dôležité, zmienuje sa aj o oko/no
stiach, za akých po dôkladnom preskúmaní
Starej jaskyne došlo k sondovaniu v Jazere
ozveny. Tu sa podarilo prekonat plytšie
jaskynné jazierko a v januári 19S5 objavit
spojenie medzi Starou a Novou jaskynou.
Treba zdôraznit, že poznatky P. Janácika
vychádzajú zo správy o výsledkoch výskumu
pracovnej skupiny Turistu, n. p., Bratislava,
pracoviska prieskumu jaskýn v Bystrej za roky
1953-1956, ktorú pod názvom Nieco z

výskumov Bystriansko-valaštianskej jaskynnej
sústavy vyhotoviia neskoršia správkyna jaskyne
J. Jirmerová.

V roku 1993 pri 70. výrocí objavu Bystrian

skej jaskyne vznikla potreba správnej inter
pretácie okolností samotného objavu a
následných uda lostí, kedže práve toto sa
s pribúdajúcimi rokmi stávalo akoby spornou
oblastou. Z dôvodov bližšie neznámych, ale
urcite hlboko rudských, sa o to pricinil sám
J. Kovalcík, ked akosi pozabudol na mená tých,
za pomoci ktorých zaca I skúmat strán nad
ponormi. Presnejšie tu sa nachodiace otvory
do jaskýn. Takto sa z prvopociatku prác vytra
tilo meno Ernesta Lauberta, osoby, ktorá má
podla všetkého nepopieraternú zásluhu na tom,
že sa zacalo s prieskumom otvorov vo svahu
nad Bystrou.

Z nám dostupných pramenov vyplýva, že
práve E. Laubert upozornil J. Kovalcíka na
otvor do jaskyne. 5 ním potom chodieval na
Bystrú pozerat ponory a s ním sa napokon pustil
do prieskumu otvorov vo svahu nad Bystrou.
Spolu ich objavili asi osem. Všetky sa koncili
slepo, okrem jedného. Pri najbližšej príležitosti
opatrne vstúpili do jeho útrob, vyzbrojení
svieckou a karbidovou lampou z bicykla.
Krátkou chodbickou sa dostali do prvej siene
a odtiar prenikli nevefkým otvorom do šikmej
chodby. Po chvíli zastali nad neznámou
priepastou, ktorej hfbku odhadli asi na 20 m.

Najbližší volný den - 29. júna 1923,
dostatocne vystrojení, vybrali sa v sprievode
Imricha Môcika a Jozefa Brnu opät do jas
kyne. Po prieskume vstupnej casti osadili nad
priepastou povrazy a zacali sa spúštat do jej
nižších castí. Prvý zostúpil l. Môcik. Na dne
asi 17 m hlbokej priepasti ho privítala cca 2 m

vysoká pagoda, za ktorou pokracoval i
priestory v d(žke okolo 80 m s peknou sintro
vou výzdobou. Od toho casu sa do jaskyne
podnikali obcasné výpravy. Na jej existenciu
upozornili štátneho konzervátora A. Krála. Na
vyzvanie tajomníka podbrezovského odboru
KCST A. Kovácika v októbri 1923 pokracoval
J. Kovalcík s E. Laubertom v prieskume
jaskyne. Z dna priepasti prešlo sa vtedy do
dalších priestorov, bludiska chodieb, ktoré sa
koncilo úzkou puklinou.

Úsilie o nájdenie dalšieho pokracovania
novej jaskyne viedlo neskôr k zapojeniu
nových záujemcov do skutocne na vtedajšie
pomery nerahkej cinnosti (bratia A. a E.
Hollmannovci). Prekážky, ktoré od zaciatku
stáli v ceste prvým nadšencom, zase niektorých
po case odradili (E. Laubert a i.). Avšak náhoda
a iné okolnosti v roku 1926 rozhodli, že ich

cinnost opät dostala potrebný impulz a na
nejaký cas poskytla priestor pre pôvodné
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zámery. Spôsobil to náhodný objav z 24. apríla
1926 v stráni nad ponormi, kde sa nasledujúci
den ukázal vstup do terasovitej, takmer 100 m
hlbokej priepasti Peklo, ako ju nazvali neskôr.
Muselo však prejst niekorko rokov, kým opät
vznikla na Bystrej situácia, ktorá vytvorila
vhodné podmienky na pokracovanie v
prieskumných prácach.

Až roku 1930 sa všetci hlavní aktéri

natrvalo usadili v jej blízkom okolí a opätovne
ujali prieskumu jaskynných priestorov. O
dalších okolnostiach však zase rozhodla náho

da. Dym z ohna, ktorý pri jednej príležitosti
nakládli v Pekle, ich doviedol až na jeho dno,
kde sa im otvoril labyrint chodieb a poschodí
tvoriaci základ tzv. Novej jaskyne. Stojí potom
tiež za úvahu, ako teda v duchu istých kon
štrukcí interpretovat objav Novej jaskyne. Mu
sel však príst až rok 1932, kým sa napokon
podarilo odkryt vstup do Novej jaskyne - terajší
východ z Bystrianskej jaskyne. Prakticky až
odvtedy možno hovorit o etape smerujúcej k
prvému sprístupneniu jej priestorov, co sa
udialo v rokoch 1939-1940.

Pokúsme sa vyslovit myšlienku, co by saasi stalo v prípade, keby hlbka Pekla a s tým
spojené tažkosti odradili J. Kovalcíka a bratov
Hollmannovcov od pokracovania v jeho pries
kume. Potom by asi nastala situácia, že popri
tzv. Starej jaskyni by jestvovala ako dalšia
samostatná lokalita priepast Peklo. Ak by sa
pomocou dymu neukázala cesta jeho dalšieho
pokracovania, je asi celkom reálne, že by sme
navyše stáli pred možnostou existencie dalšej
jaskyne. Našu úvahu plne podporuje rozko
panie lievika nad ponormi v roku 1932 a nájde
nie vstupu do Novej jaskyne.

Jedine za tohto predpokladu sa dá konštru
ovat cokolvek, co môže dalej súvisiet s cinnos
tou v Novej jaskyni, resp. pripomínaním si dnes
jej prípadného výrocia. Nepreniknutie do
jaskyne zhora, ale odspodu nemuselo totiž
vytvorit situáciu, v zmysle ktorej sa spoznali
súvislosti medzi nou a Peklom. Práce okolo

Novej jaskyne sa mohli napríklad skoncit aj
sprístupnením jej casti, co dokumentujú roky
1939-1940. Družstvo, ktoré sa v roku 1938

utvorilo za úcelom využívania jaskyne, mohlo
roky fungovat tak, že by zabezpecovalo jej
prevádzku a s ohfadom na financnú situáciu
bud rozširovalo prehliadkový okruh, alebo

dotvára lo vstupný areál v súlade s ponúkanými
službami.

Ak sa tak napokon nestalo a vývoj sa ube
ra I celkom iným smerom, prícinou takejto
zmeny je situácia, aká sa tu vytvorila koncom
sezóny roku 1944. Bystrianska jaskyna totiž
leží v oblasti, kde sa roku 1944 odohrávali

povstalecké boje. Prechod frontu a koniec
vojny sú faktorom, aký utlmil cinnost aj v iných
sprístupnených jaskyniach, a nie iba v tej,
ktorú sprístupnili ako poslednú a azda i v
najtažších casoch. Vojnové udalosti nepriaz
nivo zasiahli do srubne sa rozvíjajúceho podni
ku, zabrzdili snahy o jeho dalšie zvefadovanie,
pricom zanechali stopy aj na samotnej jaskyni.
Na niektorých miestach bola znicená výzdo
ba, došlo k poškodeniu vchodu a celé okolie
bolo v takom stave, ako ked ho opustilo vojsko.

Preto necudo, že v povojnovom období sa
zacínalo prakticky od zaciatku. Charakter
povojnového obdobia však neprial tenden
ciám, ktoré predstvovali základný pilier
jaskyniarskej cinnosti na Bystrej. Cinnost Druž
stva ožila len nakrátko a 4. 10. 1950 bola jasky
na znárodnená. Neskôr prešla pod Riaditerstvo

pre cestovný ruch v Bratislave, ktorý ju zveril

Slovakotouru, odkiar sa dostala pod správu
Turistu, n. p. Tým sa však nadobro utlmilo úsilie

o jej opätovné sprístupnenie. Organizácie
cestovného ruchu videli priority v pokracovaní
prieskumu jaskyne a jej blízkeho okolia v
snahe rozšírit existujúce casti jaskyne o dalšie
priestory. Po ciastocných úspechoch, co
dokumentuje objav Mostárenských siení roku
1951 a spojenie Starej a Novej jaskyne
zaciatkom roku 1955, sa podra J. Jirmerovej
prieskum nedokoncil, hlavne pre jeho vtedaj
šiu technickú nevybavenost.

Jaskyna preto pustia dalej, pretože napriek
prísfubom jej opätovné uvedenie do prevádzky
zo strany kompetentných ostávalo iba v rovine
neurcitých prísrubov. Z tohto obdobia za pozi
tívny prvok možno oznacit spojenie Starej a
Novej jaskyne, cím sa dokázalo, že skutocne
tvoria jeden celok. Používanie oboch termínov
inadalej si možno vysvetrovat ako istú tradíciu,
ktorá sa viazala na osobu J. Kovalcíka, kedže

všetky tie dlhé roky predstavoval hybnú páku
celého podniku.

Ak sa z tohto zorného uhla pozeráme na
Bystriansku jaskynu, ktorá sa po zložitých
peripetiách v roku 1968 predsa len dockala
svojho opätovného sprístupnenia, sme v podob

nej situácii, akú reprezentuje pri Demänovskej
radovej jaskyni pomenovanie Cierna jaskyna,
Dracia jaskyna a iné názvy z dobovej litera
túry. Dnes už nikoho nenapadne hovorit o
niekofkých jaskyniach, ked je zrejmé, že kaž
dé zo spomínaných pomenovaní sa vztahovalo
na urcitú cast dnešnej Demänovskej radovej
jaskyne. Potom ani názvy Peklo, Stará a Nová
jaskyna nemožno vnímat inak než, že ide o

názvy castí tej istej Bystrianskej jaskyne, ktoré
v historickom slede dokumentujú proces jej
poznávania.

V pochopení tohto princípu sa potom skrýva
odpoved na otázku týkajúcu sa roku objavenia
Bystrianskej jaskyne, ako aj jeho interpretácie
v roku 1976. Rok 1923 je jednoznacne
zaciatkom procesu, postupnost ktorého sa
neskôr významovo naplnila pojmom Bystrian
ska jaskyna. Ak sa zamyslíme nad rokom 1976,

iné je pripomenút si 50. výrocie objavu formou
podujatia, co sa uskutocnilo 25. apríla 1976, a
nieco iné interpretácia historických udalostí
súvisiacich s jaskynou. Aj vtedy sa totiž hovorilo
o roku 1923, ktorý tvoril pociatok celého úsilia
všetkých aktérov na cele s J. Kovalcíkom. Rok
1926 sa vnímal ako cosi, co dalo prieskumu na
Bystrej další zmysel a smer. Na dôvažok výrocie
objavu tzv. Novej jaskyne malo byt krokom, na
ktorý sa malo neskôr nadviazat a doplnit všetko,

z coho pozostáva história Bystrianskej jaskyne
ako celku.

Takýto krok sa urobil pri príležitosti 70.
výrocia Bystrianskej jaskyne, ako to dokumen
tuje príspevok publikovaný v Sintri C. 2/1994.
Práve ním sa doplnila dovtedajšia medzera,
ked sa tu v adresnejšej forme pomenovali
základné udalosti okolo roku 1923 a na

podklade jestvujúcich pramenov charak

terizoval další vývoj jaskyne až po jej prvé
sprístupnenie v rokoch 1939-1940.

Tu kdesi možno urobit bodku za názormi,

ktoré sa z neznalosti veci a vplyvom iných
okolností opätovne objavili po roku 1993 v
súvislosti s výrocím Bystrianskej jaskyne. Snaha

o presadenie roku 1926 ako "primárnej
veliciny" z hradiska objavu nenašla odozvu v
case, ked jestvovala ideálna príležitost
pripomenút si ho v kontexte iných výrocí
sprístupnených jaskýn v Medzeve v septem
bri 1996. To tiež o comsi svedcí. Prinajmenšom



o nedostatku argumentov. Zároven by sme ho
mal i vnímat ako upozornenie, aby sa v roku
1998 nezabudlo na skutocné 75. výrocie
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jaskyne. Zaslúži si to nielen jaskyna samotná.
Zaväzuje nás k tomu cinnost všetkých, co
s odvahou a nekonecnou trpezlivostou

Zaujímavosti zo zahranicia

odkrývali jej podzemné tajomstvá, aby sa
napokon aj ona dôstojne zaradi la do okruhu
našich sprístupnených jaskýn.
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POZNATKY ZO ŠTUDIJNEj CESTY

PO SPRíSTUPNENÝCH JASKYNIACH ŠVAjCiARSKA

Pavel Bella

v dnoch 9.-16. 8. 1997 sa vybraní
pracovníci Správy slovenských jaskýn
zúcastnili študijnej cesty do Švajciarska, v
rámci ktorej navštívili sedem sprístupnených
jaskýn a boli prítomní na casti programu 12.
medzinárodného speleologického kongresu v
La 'Chaux-de-Fonds.

Vo Švajciarsku je sprístupnených devät
jaskýn - G rottes de Récle re, Les Mou lin s
souterrains du Col-des-Roches au Locle, Grottes
de Vallorbe, Grotte aux Fées St. Maurice, Lac

souterrain St. Léonard, St. Beatus-Hählen,
Hällgroten Baar, Hällochhählen im Muotatal a
Kristallhähle Kobelwald. Okrem jaskýn Grotte
aux Fées a Lac souterrain St. Léonard sme

navštívili všetky ostatné jaskyne. Jaskyne Grottes
de Vallorbe, Grotte aux Fées a Lac souterrain
St. Léonard navštívili pracovníci Správy
slovenských jaskýn už v roku 1993 (l. Racko,
Sinter 2, 1994, 28-29).

Sprístupnené jaskyne vo Švajciarsku sa

vyznacujú rozlicnými prírodnými a historickými
hodnotami (sintrová výpln, podzemné vodné

toky a jazerá, tvary riecnej modelácie, kultúrna
pamiatka) i rôznymi spôsobmi ochrany a
prevádzky.

Kedže jaskyne sú spravované rôznymi
subjektmi, s cielom vzájomnej spolupráce bola
založená Švajciarska asociácia pre prevádzku
sprístupnených jaskýn. Jaskyna Grottes de

Vallorbe, situovaná nedaleko švajciarsko
francúzskej hranice, je aj clenom francúzskej
Národnej asociácie využívatelov sprístup
nených jaskýn na turizmus (ANECAT).

Prírodné hodnoty
a vizualizácia

Bohatostou a rozmanitostou sintrovej
výplne je najzaujímavejšia riecna jaskyna
Grottes de Vallorbe. Návštevníkov akiste ocarí

aj pomerne výdatný podzemný vodný tok a

vyvieracka pred vchodom do jaskyne. Jaskyna
Grottes de Réclere predstavuje korózno-rútivý

podzemný priestor v seni Inom štádiu vývoja,
údajne je v nej najväcší stalagmit vo Švajciar
sku. Jaskyna St. Beatus-Hählen neoplýva príliš
bohatou sintrovou výplnou, pozornost upúta
podzemný vodný tok a vodopád. Tecúce vody
sa dostávajú na povrch cez jaskynný vchod.
Krajinársku scenériu okolia jaskyne dotvára
vodopád pod jaskynou. Jazernými sintrovými
formami sa vyznacuje nevelká jaskyna
Hällgroten Baar. V jaskyni Hällochhählen sa
sintrová výpln prakticky nevyskytuje, tvoria
ju riecne modelované chodby s "holým" skal
ným povrchom. Jaskyna Kristallhähle s aktív
nym vodným tokom je pozoruhodná výskytom
kryštálov kalcitu, sintrová výpln nie je domi
nantná. V jaskyni Lac souterrains St. Léonard

sa nachádza údajne najširšie podzemné jazero
v Európe. Riecna jaskyna Grotte aux Fées je
známa podzemným vodopádom.

V niektorých sprístupnených jaskyniach sa
snažia zatraktívnit prírodné danosti jaskyne
s cielom posilnit celkový dojem návštevníkov
a zvýšit záujem verejnosti. Neprirodzene

Netradicný spôsob sprístupnenia jaskyne Kristallhôhle.
Foto: j. Hlavác

Zábrany na ochranu sintrovej výplne v jaskyni Grottes
de Vallorbe. Foto: j. Hlavác

Interiér vstupného areálu jaskyne Grottes de Réclere.
Foto: }. Hlavác
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pôsobí farebné osvetlenie jaskynného prostre
dia, s cím sme sa stretli v jaskyni Hällgroten
Baar, v malej miere i v jaskyn i Grottes de
Réclere. V jaskyni St. Beatus-Hählen sa vybu
dovaním kamenných múrikov okolo prehliad
kového chodníka vytvorilo niekolko jazierok.
Pomerne "nezáživné" skalné prostredie jasky
ne Hällochhählen spestruje pre návštevníkov
figúra jaskyniara lezúceho na lane. V jaskyni
Lac souterrain St. Léonard podzemnú plavbu

"oživuje" pohfad na chovné pstruhy.
Naopak vzhladom na zaujímavú legendu

a históriu jaskyne St. Beatus-Hählen je skôr
symbolicky v jej vstupnej casti umiestnená
maketa draka, ktorého údajne vyhnal z podze
mia mních Saint Beatus, co tvorí inámet em

blému jaskyne.

Historické hodnoty

Medzi sprístupnené jaskyne zaradujú aj
jaskynu Les Moulins souterrains du Col-des
Roches, ide však skôr o kultúrnu pamiatku.

Mlyny zabudované do podzemných priestorov
predstavujú technické dielo staré 400 rokov.
Precízne zreštaurovanú cast technických
zariadení v podzemí dopfna historická
expozícia vo vstupnej budove, ktorá v minu
losti takisto slúžila na uvedené úcely. Výškový
rozdiel 32 m medzi vodným náhonom na povr
chu a sústavou mlynov v jaskyni bol velmi
výhodný z hradiska hydraulickej energie.

Prevádzka a ochrana

Podla spôsobu prehliadky možno vo
Švajciarsku rozlíšit elektricky osvetlené jaskyne
so sprievodom (Grottes de Réclere, Les Moulins
souterrains du Col-des-Roches, St. Beatus

Hählen, Kristallhähle) a bez sprievodcu (Grottes
de Vallorbe, Grotte aux Fées, Hällgroten Baar),
elektricky neosvetlenú jaskynu so sprievodcom
{Hällochhählen} i elektricky osvetlenú jaskynu
s podzemnou plavbou (Lac souterrains St.
Léonard). V jaskyni Grottes de Vallorbe

Nežiaduca vegetácia v jaskyni st. Beatus-Hohlen.
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návštevníci dostanú sprievodné slovo v písomnej
forme. Pocas prehliadky sa v podzemí prista

vujú na stanovištiach, ktoré sú oznacené tabur
kami s poradovými císlami. Dokonca návštev
níci samocinne ovládajú jeden svetelný efekt.
Pohyb návštevníkov miestami usmernujú znac
ky "prikázaný smer", resp. "jednosmerná pre
mávka". Na viacerých miestach sú v jaskyni
umiestnené odpadové koše i tabulky upozornu
júce na potrebu ochrany jaskyne. V jaskyni
Hällgroten Baar návštevníci nedostanú sprie
vodné slovo ani v písomnej forme. V jaskyni
Hällochhählen návštevníkom poskytnú gumené
cižmy a karbidky. V dalších vybraných castiach
tejto jaskyne sa vykonáva speleologická vod
covská služba.

Celorocne otvorená jaskyna s pravidelnou
prevádzkovou dobou je iba jaskyna Grottes
de Vallorbe. Ostatné jaskyne sú zatvorené
v zimnom období, po nahlásení je väcšinou
možná prehliadka pre skupiny nad desat osôb.

Využitie pozinkovaného materiálu na
zábradlie, protišmykové podlahové rošty i
schody na prehliadkovom chodníku sú pre nás
inšpirujúce (jaskyne Grottes de Vallorbe, St.
Beatus-Hählen, Kristallhähle, Les Moulins

souterains du Col-des-Roches). Najoptimál
nejšia je montáž dielov pomocou skrutiek.
Nepodlieha korózii a farebnostou menej
kontrastuje ako nerezový materiál. V jaskyni
St. Beatus-Hählen je vrchná cast zábradlia
potiahnutá plastickou hmotou, co je výhodné
pri dotyku rúk návštevníkov.

Stav betónových chodníkov je rôzny. Od
precízneho stavu v jaskyni Grottes de Vallorbe
až po dost zanedbaný stav v jaskyniach Grottes
de Réclere alebo Hällochhählen. Napriek
tomu, že sa v jaskyni Hällochhählen v súcas
nosti vykonáva prehliadka na turistický
spôsob, schátrané a nefunkcné zvyšky pôvod
ného sprístupnenia by sa mali odstránit alebo
upravit. V jaskyni sú schody miestami vysekané
do skalného dna, podobne v jaskyni Hällgroten
Baar do sintrových kôr. Aj v jaskyni Grottes de
Réclere stará prehliadková trasa viedla cez
schody vysekané do sintrovej kôry.

Zaujímavý je spôsob sprístupnenia jaskyne
Kristallhähle. Cast prehliadkového chodníka

Foto:P. Bella

vedie cez upravené skalné dno chodby alebo
podlahové sintrové kôry. V šikmom a úzkom
úseku, cez ktorý preteká vodný tok, sú do
podlahovej sintrovej kôry osadené kovové
jednostopové stupacky. Pomerne úzke priesto
ry sú na viacerých miestach na hranici únos
nosti sprístupnenia pre verejnost. Navyše z
konca sprístupneného úseku sa treba vrátit k
východu po tej istej trase, co v tamojších
stiesnených podmienkach prakticky vylucuje
stretávanie a vyhýbanie sa skupín návštev
níkov v protismere. Celková rocná návštevnost
jaskyne sa pohybuje okolo 10 tisíc osôb.

Problém stretávania a vyhýbania sa skupín
návštevníkov v protismere je aj v jaskyni St.
Beatus-Hählen, ktorá má však podstatne vyššiu
návštevnost (90 až 100 tisíc osôb rocne). V

jaskyni Hällochhählen tento problém nie je
vzhladom na väcšie rozmery chodieb a
menšiu návštevnost až taký naliehavý. Vostat
ných jaskyniach morfológia jaskynných pries
torov umožnila prehliadkovú trasu zokruhovat.

Sprístupnenie jaskyne Grottes de Vallorbe si
v jednom úseku vyžiadalo vycerpanie jazera,
cím sa akvatické sintrové formy "dostali" do
aerického prostredia.

Podzemné priestory jaskyne Grottes de
Réclere majú znacne rútivý charakter. Miesta
mi nad prehliadkovým chodníkom vidiet
uvofnujúce sa vrstvy vápencov, ktoré môžu
ohrozit bezpecnost návštevníkov v podzemí. V
našich podmienkach takéto prejavy horni
nového prostredia neuniknú pozornosti pri
každorocných bansko-bezpecnostných kontro
lách jednotlivých jaskýn. Následne sa musia
sledovat a v odôvodnených prípadoch sa
uskutocnia príslušné opatrenia na zaistenie
bezpecnosti návštevníkov. Našim bezpecnost
ným predpisom nezodpovedá ani aranžérska
úprava povrchu velkej elektrickej rozvodnej
skrine v jaskyni Grottes de Vallorbe, na ktorej
sú namafované stalagmity a stalaktity, cím
splýva s okolitým jaskynným prostredím.

Navštívené jaskyne v niektorých prípa
doch umožnujú polemizovat o súcinnosti ich
prevádzky a ochrany. V jaskyniach Grottes
de Réclere, Hällgroten Baar a Hällochhählen
je staré hrdzavé zábradlie. V jaskyni
Hällochhählen sú navyše zvyšky starého
elektrického osvetlenia, hoci v súcasnosti sa

osvetluje karbidkami.
V jaskyni Grottes de Vallorbe zodpovedá

spôsob ochrany sintrovej výplne proti
mechanickému poškodeniu pohybu návštev
níkov bez sprievodcu. Inštalované sú rošty z
pozinkovaného hrubého drôtu i plexisklá v
rámoch z pozinkovaných kovových líŠt. V
jaskyni Hällgroten Baar neesteticky pôsobí
pletivo siahajúce do výšky 2 m od dna chodby.
Rošty z pozinkovaného hrubého drôtu sú
osadené aj v jaskyni Kristallhähle.

Problematike nežiaducej vegetácie sa s
výnimkou jaskyne Grottes de Vallorbe
nevenuje potrebná pozornost. Nevyskytuje sa
ani v jaskyni Hällochhällen, ktorá však nie je
elektricky osvetlená a prehliadka prebieha
za svetla karbidiek. V jaskyni Grottes de
Vallorbe sa lampenflóra pravidelne likviduje.
V ostatných jaskyniach rastie bez zreterných
snáh o jej obmedzenie. Najväcší, až nevídaný
rozmach dosiahla v jaskyni Sl. Beatus-Hählen,

kde papradorasty na viacerých miestach
dosahujú výšku 20 až 30 cm. Na viacerých
miestach deštruktívne pÔsobí na sintrové kôry.
Prevádzkovatef tejto jaskyne však skôr
zdôraznuje rast nežiaducej vegetácie ako



urcitej rarity zvyšujúcej atraktivitu podzem
ných priestorov, ktoré n ie sú príl iš dekorované
unikátnejšími formami sintrovej výplne.

Rast nežiaducej vegetácie podmienuje
trvanie a intenzita osvetlenia jaskynných pries
torov. Vo väcšine jaskýn existuje iba jeden ele
ktrický okruh, t. j. osvetlenie sa zapína a vypína
iba zo vstupnej casti. Jaskyne Grottes de
Vallorbe a Hollgroten Baar, ktorých prehliadka
sa realizuje bez sprievodcu, sú trvale osvetlené
pocas celodennej prevádzkovej doby.

V niektorých jaskyniach možno polemi
zovat aj o vhodnosti osvetlenia podzemia
(umiestnenie anasmerovanie osvetrovacích

telies na osvetlenie prehliadkového chodníka
pre pohyb návštevníkov a prírodných daností
jaskyne), co je zjavné najmä v jaskyni Grottes
de Réclere. V jaskyn i Hollgroten Baar sú
elektrické rozvodné káble nešetrne zasekané

do sintrových nátekov.
Významu a návštevnosti jaskyne by mali

zodpovedat charakter a rozrahlost vstupného
areálu. Jaskyna Grottes de Réclere má
moderný vstupný areál, ktorý kruhovitým
pôdorysom pripomína vstupný areál
Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Kvalitné
služby vrátane reštaurácie poskytuje aj
vstupný areál jaskyne St. Beatus-Hohlen. Jeho
zásobovanie a údržba sa zabezpecuje
pomocou dopravnej pozemnej lanovej dráhy,
pricom sa prekoná znacný výškový rozdiel
medzi údolným parkoviskom a jaskynným
vchodom. Jeho okolie a výstupový chodník
k jaskyni je precízne upravený, co svedcí o
výnimocnej starostlivosti o vonkajšie prostredie
jaskyne. Primeraný vstupný areál je aj pri
jaskyni Grottes de Vallorbe, kde však dominuje
prirahlá betónová stena s východom z minera
logickej expozície.

Rozrahlostou menšie vstupné areály majú
jaskyne Hollgroten Baar a Kristallhohle.
Esteticky pôsobí najmä vstL;pný objekt pred
jaskynou Kristallhohle. Menšia drevená chata
s kamennými základmi je vybudovaná na okraji
skalnej steny, odkiar pokracuje úzka terasa k
jaskynnému vchodu. Turistickému spôsobu

prehliadky jaskyne Hollochhohlen zodpovedá
turistický charakter vybavenosti objektu jej
správy - drevená chata s prifahlým skladom.

Múzeá, expozície a náucné

panely

Sprístupnené jaskyne majú dôležité vý
chovné poslanie, co bolo deklarované na via
cerých kongresoch a mítingoch Medziná
rodnej asociácie sprístupnených jaskýn
(I.5.CA) i iných odborných speleologických
podujatiach. Prispievajú k environmentálnej
výchove alebo iným náucným cierom.
Existujú snahy o doplnenie prehliadky jaskýn
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sprievodnými expozíciami, výstavami alebo
náucnými panelmi.

V modernom vstupnom areáli jaskyne
Grottes de Réclere je inštalovaná expozícia
prezentujúca paleontologické a prehistorické
nálezy z okolia jaskyne. Nedaleko jaskyne je
tzv. "prehistorický" park, s cím sa možno stretnút
i pri niektorých sprístupnených jaskyniach vo
Francúzsku (napr. Aven Grotte de Marzal).

VedIa výstupového chodníka k jaskyni St.
Beatus-Hoh len je jaskyn iarske múzeu m.
V priestrannej vstupnej casti jaskyne sú dve
diorámy prezentujúce obydlie prehistorického
cloveka a mnícha Saint Beatusa, ktorý podra
legendy v 6. storocí žil vo vstupnej casti
jaskyne.

Exkluzívna mineralogická expozícia
"Trésor de Fées" vo vyrazených podzemných
priestoroch pri vchode do jaskyne Grottes de
Vallorbe urcite zanechá v návštevníkoch

nezabudnuterný dojem. Jej architektonické a
aranžérske stvárnenie je na vysokej profe
sionálnej úrovni, ktoré azda možno porov
návat s mineralogickými expozíciami v mú
zeách. Tematicky však celkom nekorešpon
duje s problematikou krasu a jaskýn. Kedže
prehliadka expozície je súcastou prehliadky
jaskyne, natíska sa otázka, co viedlo k jej
realizácii v takých nárocných podmienkach.

Od parkoviska k jaskyni Grottes de
Vallorbe vedie pešia prístupová cesta, pozdfž
ktorej sú osadené malé náucné panely
oboznamujúce návštevníkov so základnými
krasovými javmi i flórou okolitého územia.
V jej podzemí je nainštalovaný náucný panel
vysvetrujúci vznik krasových javov koróziou
presakujúcich atmosférických vôd. Vo

vyrazenej prístupovej štôlni nad vyvierackou
sú tri makety zobrazujúce povrchové a pod
zemné krasové javy. Jaskynu objavili speleo
potápaci, a preto sú nedaleko umiestnené aj
figúry speleopotápacov s plným výstroj om, co
vhodne dopfna prechod štôlnou.

Náucné panely sú inštalované pred vchod
mi do jaskýn Hollgroten Baar a Kristallhohle.
Navyše v jaskyni Kristallhohle tabufky upozor
nujú na výskyt prírodných javov (sinter, sifón a
pod.l.

Ako sme už uviedli, v jaskyni Les Moulins
souterrains du Col-des-Roches dominuje

. unikátna technická pamiatka, cím jej prehliad
ka s ukážkou zreštaurovaných zariadení nado
búda múzejný charakter.

Propagácia a publicita

Všetky sprístupnené jaskyne a Švajciarske
speleologické múzeum v Chamosone propa
guje spolocný prospekt so základnými informá
ciami potrebnými k ich prehliadke, ktorý
vydala už zmienená Švajciarska asociácia pre
prevádzku sprístupnených jaskýn.

Zaujímavosti zo zahranicia

Niektoré jaskyne v okolí turistických
centier (napr. jaskyna St. Beatus-Hohlen neda

leko Interlakenu) sú propagované farebnými
listami, resp. dvoj listami, ktoré sú vorne
dostupné v informacných strediskách, ubyto
vacích zariadeniach a pod. Širokým sortimen
tom propagacného materiálu a suvenírov sa
vyznacujú najmä jaskyne Grotte de Vallorbe,
Grottes de Réclere a St. Beatus-Hohlen.

Niektoré jaskyne majú vydané populárno
náucné brožúry. Jaskyna Hollochhohlen je opí
saná aj vo viacerých odborných publikáciách.

Okrem spolocného prospektu propagujú
ceho jaskyne na celošvajciarskej úrovni sa
pozoruje diferencovaný regionálny prístup k
prezentáci i jaskýn, ktorý do znacnej miery
závisí od geografickej polohy vzhradom na
oblasti cestovného ruchu a od celkového roz

voja infraštruktúry a urbanizácie. Odfahlejšie
jaskyne Kristallhohle a Hollochhohlen zjavne
zaostávajú za jaskynami St. Beatus-Hohlen,
Grottes de Vallorbe i Grottes de Réclere.

Podobne môžeme hovorit o jaskyni Hollgroten
Baar.

Stretli sme sa však i s málo vkusnými foto
grafiami a plagátom jaskyne Hollgroten Baar,
na ktorých "dominuje" pestré rôznofarebné
osvetlenie podzemných priestorov, co úplne
"zakrýva" ich prírodný charakter. Z jaskyne
Kristallhohle s neverkou návštevnostou bol k

dispozícii iba farebný prospekt a chýbali
pohradnice.

Záver

Rovnako ako predchádzajúce študijné
cesty po sprístupnených jaskyniach Francúz
ska a Talianska nám prehliadka sprístupnených
jaskýn Švajciarska umožnuje porovnávat našu

cinnost vzhfadom na rovnaké aktivity v zahra
nicí. Viaceré získané poznatky sú stimulom
do dalšej práce, naopak niektoré pozorované
skutocnosti nás utvrdzujú v správnosti nastú
penej cesty pri zdôraznovaní potreby úzkeho
zosúladenia ochrany a prevádzky jaskýn.

Z nášho pohradu je dôležitá i skutocnost,
že komplexná starostlivost o sprístupnené
jaskyne na Slovensku -je zárukou zabezpe
cenia primeranej ochrany a prevádzky vzhra
dom na charakter ich podzemia. U nás sa v
jednotlivých jaskyniach nevyskytujú výrazné
rozdiely pri realizácii týchto cinností, cím sa
udržiava urcitý vyvážený stav na primeranej
úrovni, porovnaternej s mnohými významnými
sprístupnenými jaskynami v zahranicí. Ide totiž
o náucné lokality chránené v zmysle zákona
NR SR c. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny najvyšším, 5. stupnom ochrany, navyše
vyhlásené za národné prírodné pamiatky. Do
znacnej miery odrážajú praktickú cinnost
ochrany prírody i rozvoj casti profesionálneho
jaskyniarstva na Slovensku.

AKÉ SÚ SPRíSTUPNENÉ JASKYNE RAKÚSKA?

Ivan Racko - Anton Lucinkiewicz

Na túto otázku sme mali dostat odpoved
absolvovaním zahranicnej študijnej cesty,
organizovanej koncom októbra 1997 Správou
slovenských jaskýn. Hoci Rakúsko možno
oznacit za krajinu nám vermi blízku a známu,

pri organizovaní a príprave cesty sme zistili,
že predsa je svojím spôsobom neznáma. Mnohí

z nás poznajú (aspon z pocutia) lákadlá turis
tického ruchu, ako Dachstein, Grossglockner,
Hallstatt a podobne. V našich kruhoch je poj-

mom jaskyna Eisriesenwelt. Detailnejšie
informácie o prírodných hodnotách, ochrane

a prevádzkovaní mnohých dalších sprístup
nených jaskýn {roku 1993 bolo v Rakúsku
sprístupnených 24 jaskýn} nám však zatiaf
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"Naturáine" sprístupnenie jaskyne Kraushähle. Foto: A. Lucinkiewicz Kovová konštrukcia chodníka v jaskyni Obir-Tropfsteinhähle. Foto: A. Lucinkiewicz

chýbali. Po hodinách neúnavného telefono
vania a faxovania sa cesta úspešne pripravila.

Prvú sme navštívili jaskynu Lurgrotte

Semriach, ktorá sa nachádza v Steiermarku

pri mestecku Semriach. Od jej objavenia
v roku 1894 ju prevádzkuje rodina Schinnerl
ovcov. Peter Schinnerl senior nás aj osobne
sprevádzal. Jaskyna, tvoriaca cca 5 km dlhý
systém, vyústuje do jaskyne Lurgrotte pri
Peggau. Casto je oznacovaná za najkrajšiu a
najatraktívnejšiu aktívnu riecnu jaskynu Rakús
ka. Konštantná teplota vzduchu je +10 'C,
relatívna vlhkost 90-95 %. Riecka Lurbach

odvodnuje široký "kotol" údolia Semriach,
ktorého podložie tvoria bridlice. Na SZ okraji
sa zarezáva do nad ložných Schäckelských
vápencov. Svojou aktívnou eróznou cinnostou
však spôsobuje prevádzkovatelom oboch
Semriachských jaskýn vážne problémy
pravidelnými menšími a nepravidelnými
katastrofálnymi záplavami. Preto v jaskyni nie
je inštalované stále luxusné osvetlenie ani
"prepracované" chodn íky turistickej preh liad
kovej trasy. Jaskyna však poskytuje hodnotný
zážitok, ktorý okrem hukotu vodného toku
umocnuje miestami nádherná sintrová výzdo
ba a obrovské podzemné priestory Velkého
dómu (120 x 100 x 40 ml. Raritou je visiaci

kvaper Obor vysoký 14 m, s obvodom až 9 m.
Vedecké výskumy sintrovej výzdoby zistili
zvlášt aktívnu fázu rastu kvaprov asi pred 30
tisíc rokmi.

Na bezpecnost a ochranu sa využívajú že
lezné zábradlia rôzneho tvaru a kombinácií

použitého materiálu. Vzhradom na charakter
jaskyne a sintrovej výplne ochranné siete,
prípadne iné technické zariadenia na jej ochra
nu sa nepoužili.

Jaskyna Obir-Tropfsteinhiihle sa nachádza
pri najjužnejšom rakúskom liecebno-kúpernom
centre Eisenkappel - Vellach. Z námestia, kde
sa nachádza informacné centrum a pokladna

pre návštevníkov, nás k areálu jaskyne vo výške
1078 m n. m. odviezol po úzkych serpentínach

autobus. Jaskyna sa nachádza v severnom úbocí
Hochobiru (2142 m) a jej celková dfžka

dosahuje 5 km. Vytvorená je v triasových
wettersteinských vápencoch. Objavená bola
pri banskej cinnosti zameranej na tažbu
olovených rúd v minulom storocí. Sprístupnili
ju však až v roku 1991. Vlastná prehliadková
trasa sa delí na menšie jaskynné celky: Dlhú
jaskynu (260 ml, Wartburg (700 m) a Malú
jaskynu (130 ml. Priestory prekypujú sviežou
sintrovou výzdobou s pocetnými excentrickými
a nátekovými formami. Prehliadka je na
zaciatku spestrená audiovizuálnymi efektmi
približujúcimi históriu baníctva a objavu jasky
ne. Z dôvodov ochrany jaskyne pred lampen
flórou elektrické osvetlenie je riadené elektro

nickyaspôsobuje krátkodobé svetelné efekty,
ktoré dopfnajú ukážky hudobnej produkcie.

Ochrana na niektorých miestach už poško
denej sintrovej výzdoby, zrejme ešte z cias
objavu jaskyne, je zabezpecovaná rôznym
technickým zariadením, železnými konštruk
ciami, zábradlím a osadenými sklenými zábrana
mi. Pôsobí dost rôznorode, ale je to dané cha
rakterom sprístupnenia, kombináciou banského
diela a jaskynných priestorov. Ochrana je riešená
i maximálnym poctom 20 návšteníkov na jedného
sprievodcu. Akékofvek úmyselné poškodenie sa
postihuje pokutou vo výške 30 až 50 tisíc šilingov.
Vstupný areál jaskyne, spfnajúci najnárocnejšie
kritériá, je vhodne umiestnený v malebnom
prírodnom prostredí.

Z Bad Eisenkappelu sme sa presunuli do

Heiligenblutu. Žiar, pocasie nám nepraje. Sneží!
Z prechodu cez Grossglockner - Hochalpen
stra&e do Zellam See a plánovanej prehliadky
radovca nebude nic. Náš autobus na toto

množstvo snehu nie je pripravený a cestu by
nezvládol. Bezpecnejšou, aj ked o nieco dlhšou
trasou sa presúvame do Wei&bachu pri Loferi.
Navštevujeme zo speleologického hradiska
jednu z najznámejších jaskýn sveta Lamprecht

sofen. Dostala meno po rytierovi Lamprechtovi,
ktorý vlastnil hrad v údolí Saalchu a údajne ukryl
obrovský poklad vo vtedy neznámej jaskyni. Po
neúspešných hfadacoch pokladov v 18. storocí
nastúpil vedecký prieskum jaskyne a v roku 1899
sa zacalo so sprístupnovacími prácami. Zo 45
km dlhého labyrintu priepastí a chodieb je sprí
stupnených 600 m do výšky cca 70 m. Slávnost
né otvorenie jaskyne pre verejnost sa konalo
v roku 1905.

Strmo stúpajúca úzka prehliadková trasa
sa absolvuje protismerne bez sprievodcu po
betónových schod íkoch, pozd fž ktorých je
skôr pre bezpecnost návštevníkov ako pre
samotnú ochranu postavené robustné drevené
zábradlie. Atmosféra jaskyne je presýtená
stupnujúcim sa hukotom padajúceho vodného
toku. Výzdoba tu nie je takmer žiadna, zato sú
zastúpené pocetné erózne formy typické pre
horské jaskynné priepasti. Až do roku 1974
bolo osvetlenie jaskyne napojené na elektrický
prúd vyrábaný malou vodnou elektrárnou.
vybudovanou v jaskyni. Od roku 1975 sa
osvetlenie pripojilo na verejnú elektrickú siet.

Další den stúpame zaujímavým náucným
chodníkom k jaskyni Entrische Kirche, ktorá je
najväcšou v Salzburských centrálnych Alpách
a najstaršou (od roku 1930) prírodnou pamiatkou



Salzburska. Jej sprístupnenie a turistické využitie
je späté s osobou Richarda Erlmosera, ktorý ju
dodnes prevádzkuje a postupne dobudováva.
Jaskyna je vytvorená v devónskych kalových
vápencoch. Na jej vzniku sa podierali hlavne
vody z topiacich sa radovcov. Vorný preklad
jej názvu je Nepríjemný kostol a prvýkrát ho
použili v roku 1428. Vchod je v nadmorskej
výške 1040 m vo svahu luxhogelu (1824 ml.
Jaskyna sa do histórie zapísala ako útocisko
prenasledovaných luteránov (16. - 18. storocie).
Ako spom ienka na tieto casy bol v Dóme
netopierov pri príležitosti SOO. výrocia naro
denia Martina luthera postavený pamätník
protestantov, roku 1983 ekumenicky vysväte
ný. Ako sprístupnenú jaskynu ju otvorili v roku
1986. Priemerná teplota vzduchu je +6 'c.
Vdaka silnému prúdeniu vzduchu sa niektoré
casti jaskyne v zimných mesiacoch prechla
dzujú až do mínusových teplôt a vzniká tu i
prechodná radová výpln. Prehliadka jaskyne
trvá cca 50 minút na bežnom prehliadkovom
chodníku. Je však možné absolvovat i tzv. verkú

túru so skúseným sprievodcom, ktorá trvá 5-6
hodín. Je však fyzicky nárocnejšia a
neporovnaterne drahšia.

Jaskyna je zimoviskom viacerých druhov
netopierov (Barbaste/la barbaste/Jus, Myotis
myotis, Rhinolophus hipposideros, Pipistre/Jus
pipistre/lus, Eptesicus ni/ssoni a Myotis
mystacinusl. Zaujímavostou je presvedcenie
prevádzkovaterov jaskyne o tzv. pozitívnej
zemnej energii alebo žiarení v jednej z jej
castí. V roku 1991 sa tu vykonali merania, ktoré
preukázali extrémne vysoké hodnoty žiarenia,
porovnaterné s miestami ako lurdy, Cheopsova
pyramída ci katedrála v Chartres. Jaskyna nie
je bohatá na sintrovú výzdobu, jej prehliadka
je však nesporne zaujímavá. Tomuto faktu
zodpovedá i ochrana, ktorá je na niektorých
miestach inštalovaná v kombinácii dreva, drôtu

a kovových mriežok. Je to zrejme dané aj
financnými možnostami prevádzkovaterov.
Tento nedostatok je kompenzovaný regulo
vanou návštevnostou.

Na ceste k dalšej jaskyni sme využili upo
zornenie pána Erlmosera a prezreli sme si
prírodnú pozoru hodnost - roklinu lichtenstein
klamm. Táto nie je síce taká známa ako švaj
ciarska Via Mala, ale rozhodne je impozantná
a nezabudnuterná. V jej závere dominuje viac

ako 40 m vysoký mohutný vodopád.
Po nevydarenom Grossglockneri nás další

den ráno privítal drobný dážd a hmla, no
príchodom do Ramsau zacalo presvitat slnko.
Na parkovisku bolo už more hmly, pod nami a

na konecnej stanici lanovky na Hoher
Dachstein už horský raj zalievalo slnko.
Pohrad na krasové plató vyplnené radovcom,
oblast Krippensteinu a vôbec horský svet
vápencových Álp, to je tiež súcast vzdelávania
profesionálneho jaskyniara. lepšie je raz zažit
ako x-krát pocut alebo vidiet na diapozitívoch
ci videu. Následný presun do oblasti
Hallstattského jazera, Obertraumu, teda do
oblasti jaskýn Dachsteinu, len umocnoval
dojmy a nové poznatky z geomorfológie.

Pri jaskyni Koppenbri.ihlerhiihle nás cakal
starý známy, pán Siegfried Gamsjäger, správca
Dachsteinských jaskýn. Prehliadka tejto
mohutnej jaskynnej vyvieracky prebieha pre nás
netradicným spôsobom. Návštevník dostane bud
karbidovú lampu, alebo kahanec so svieckou,
pricom jaskyna je ciastocne elektrifikovaná. Ako
záložný zdroj elektrického prúdu tu používajú
solárne batérie. Výrazné puklinové chodby
rozlicnej výšky sú miestami zdobené nevý-
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raznou nátekovou sintrovou výzdobou.
Najsilnejší dojem však vyvoláva stupnujúci sa
hukot podzemného riecneho toku, ktorý doteraz
nie je detailne preskúmaný. Silný prúd vody a
extrémne úžiny znemožnujú aj tým najlepším
jaskynným potápacom další postup. Vzhradom
na to, že jaskyna odvodnuje obrovské krasové
územie vysokohorského radovcového charak
teru, je v jarných mesiacoch casto zaplavovaná.
Vhodné klimatické pomery sa pokusne využívajú
na klimatické ozdravovacie pobyty, i ked inou
formou ako u nás. Charakteru jaskyne zodpovedá
aj jej ochrana. Okrem kovového zábradlia
rôzneho typu, slúžiaceho pre bezpecnost
návštevníkov, nie sú použité iné zábrany.
V zásade nie sú ani potrebné, pretože z hradiska
možného poškodenia sekundárnej výzdoby je
jaskyna málo zraniterná. Po zaujímavej prehliad
ke ešte navštevujeme oblast nedalekého
Gosauského jazera s úchvatným pohradom na
hreben Gosaukamu a masívu Dachsteinu.

Na druhý den ráno sa opät v sprievode
správcu jaskýn vezieme lanovkou z Obertrau
mu na Schänbergalm, kde sa nachádza
centrum jaskýn Rieseneishiihle a Dachstein
Mamuthiihle. Obrovská fadová jaskyna patrí
spolu s Eisriesenweltom a našou Dobšinskou
radovou jaskynou k trom najväcším radovým
jaskyniam sveta. Uchádza sa o miesto v zozna
me svetového prírodného dedicstva. Je výrazne
dynamickou radovou jaskynou, vytvorenou
v dachsteinských vápencoch, ktorej vertikálnu
radovú výpln každorocne ovplyvnujú klimatic
ké faktory a množstvo presakujúcej vody.
Obrovské masy podlahového radu vyprnajúce
mohutné priestranné dómy sú datované na cca
500 rokov. Prehliadku jaskyne spestrujú casové
svetelné efekty, ktoré opticky zvýraznujú krásu
radových foriem. Žiar, najimpozantnejšia cast 
radová kaplnka bola v tomto období pre re
konštrukciu už neprístupná. V jaskyni je vhodne
a nenápadne maskovaná kabeláž elektrického
osvetlenia i samostatné reflektory. Pre bezpecný
pohyb návštevníkov a ochranu boli v zarad
nených castiach osadené drevené chodníky
s možnostou ich rýchlej demontáže a prispô
sobenia novým podmienkam. Charakter
chodníkov je vermi podobný tým, ktoré sa
nachádzajú v Dobšinskej radovej jaskyni.

Po príjemnom chodníku sa presúvame
k Mamutej jaskyni, ktorá je prakticky bez
sintrovej výzdoby, zato však ocarí mohutnos
tou riecnych erodovaných chodieb. V jaskyni
nie sú použité žiadne ochranné konštrukcie.
Novinkou v tejto jaskyni je audiovizuálna
produkcia o danej krasovej oblasti, speleológii
a histórii. Nainštalované figuríny jaskyniarov
vystupujúce po lane demonštrujú speleolo
gickú techniku a zároven zvýraznujú mohut
nost priestorov. Návštevník, ktorý má záujem'
bližšie sa zoznámit s faktmi, môže po prehliad

ke jaskýn navštívit jaskynné múzeum inštalo
vané v "štýlovej" drevenici. Jaskyne Dachstei
nu tvoria obrovský jaskynný systém, dlhý viac
ako 50 km. Správa jaskýn organizuje pre
záujemcov tzv. jaskynný trekking mimo pre
hliadkových okruhov s poskytnutím potreb
ného materiálu a vybavenia. V Koppenbru
hlerhähle sú populárne tzv. detské dobrodruž
né jaskynné výpravy bez elektrického osvetle
nia. Vo vecerných hodinách dlho diskutujeme

s pánom Gamsjägrom o problematike pre
vádzky, možnostiach spolupráce a veríme, že
budeme môct oplatit jeho starostlivost o nás.

Po príjemll>'ch dnoch v oblasti Dachsteinu
mierime k posledným dvom jaskyniam našej
študijnej cesty. Jaskyna Kraushiihle je skutocnou
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atrakciou okolia dedinky Gams v severnom
Steiermarku. Sadrovcová jaskyna je jedinecná
v nemecky hovoriacich krajinách a má svojou
genézou v Európe obdobu len v Savojsku vo
Francúzsku. Vyznacuje sa zaujímavou kombi
náciou nátekov mäkkého sintra a nádherných
sadrovcových kryštálov a formácií rôznych
tvarov a verkostí. História objavu a sprístupnenia
je spätá s menom c. k. vládneho radcu Franza
Krausa z Viedne, ktorý ju sprístupnil vyrazením
umelej štôlne. Objavená bola vertikálnym
komínom zlanovaním v roku 1881. Roku 1882

ju otvorili pre verejnost. Už v roku 1883
vybudoval Kraus elektrické osvetlenie, cím sa
jaskyna stala jednou z prvých elektrifikovaných
jaskýn na svete a prvou sprístupnenou
v Rakúsku. Po smrti Krausa starostlivost o jaskynu

postupne upadala a koncom 2. svetovej vojny
bola jej prevádzka úplne zastavená. Roku 1963
sa jej ujali dobrovorní požiarnici z Gamsu. V
súcasnosti nie je elektricky osvetlená a
prevádzkuje sa na prírodne upravených chodní
koch a pri karbidových lampách. Vstupná
budova verkosti cca 3,5 x 3,5 m slúži ako
provizórna pokladna a karbidkáren. Ohliadnuc
od týchto skutocností je jaskyna zdrojom
poucenia pre jaskyniarov rozlicných odborností,
vrátane ochranárov. Najväcším priestorom je
Hlavná hala s rozmermi 55 x 10m a výškou 4
m. V porovnaní s inými jaskynami je spôsob
sprístupnenia netradicný, ale jaskynu sa
rozhodne oplatí vidiet.

Dalšia cesta smeruje nádherným horským
prostredím k jaskyni Hochkarschacht v novo
budovanom lyžiarskom a turistickom stredisku
pri Gästlingu. Vchod sa nachádza v nadmor
skej výške 1620 m, niekorko metrov od stožiara
lanovky. Ked sme konštatovali netradicnost
prehliadky a spôsob sprístupnenia Kraushähle,
tak táto jaskyna i ostrieranejším zobrala dych.
Možno preto, že napriek tomu, že sme boli
ohlásení, prevádzkovatelia na nás akosi
zabudli. Vdaka ochote prítomných pracov
níkov turistickej "eserocky", ktorá prevádz
kuje jaskynu, nám však prehliadku umožnili.
Bola však takmer bez výkladu, lebo náš sprie
vodca o jaskyni nevedel nic bližšie. Hochkar
schacht je typickou tektonicky predispono
vanou vysokohorskou jaskynou s obrovskými
rútivými priestormi a minimálnym množstvom
sintrovej výzdoby. Pôsobí dojmom zatiar nedo
sprístupnovanej jaskyne bez chodníkov v pra
vom zmysle slova. Vertikálne úseky sa prekoná
vajú za pomoci neupevnených kovových
rebríkov, zabezpecenie proti pádu neexistuje.
Vzhradom na svoju polohu je však táto tretia
najväcšia jaskyna dolného Rakúska predur
cená na bohatú návštevnost. Vstupný areál,
prístupový chodník, obcerstvenie, suveníry ci
orientacné tabule sme nevideli. Pravdepodob
ne budú dobudované neskôr.

Co dodat na záver? Každá z navštívených
jaskýn bola iná. Iná z hradiska genézy, histórie,
formy ci spôsobu prevádzkovania i ochrany. Iný
bol spôsob propagácie, prezentácie a služieb.
Pokiar si do tejto mozaiky doplníme radovú

jaskynu Eisriesenwelt, lurgrolte v Peggau ci
Griffenerhähle, zistíme, že pri sprístupiíovaní a
prevádzke jaskýn vždy bude rozhodovat o kvalite
okrem snahy hlavne znalost, zápal pre vec a
dostupnost investícií, ktoré zabezpecia propa

gáciu, ochranu jaskýn i kvalitu služieb. Potvrdzujú
to sprístupnené jaskyne Talianska, Francúzska,
ale aj Slovenska. Sme presvedcení, že i táto
zahranicná študijná cesta prispeje k zvýšeniu
kvality v dalšej cinnosti rudí pracujúcich na Správe
slovenských jaskýn a v jej prevádzkach.
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ZÁKON O REGIONÁLNOM PARKU ŠKOCjANSKE JAME

Jozef Hlavác

Pracovníci Správy Regionálneho parku Škocjanske jaskyne a Správy slovenských jaskýn.

Akákorvek návšteva Slovinska, najmä

jeho krasových území, sa vždy spájala s dvoma
iste svetovými fenoménmi, akými sú jaskyne
Postojnska jama a Škocjanske jame. Vždy som
túto príležitost využil. Práve sporadické
návštevy umožnujú pozornejšiemu návštev
níkovi porovnávat úroven starostlivosti o jedno
tlivé jaskyne.

Škocjanske jame sú jaskyne v tzv. "kla
sickom" krase so všetkým, co k tomu patrí.
Návštevníka, odborníka i turistu, ohúria svojou
mohutnostou, formami, vývojom povrchového
i podzemného krasu, ucebnicovým príkladom
eróznej cinnosti väcšej ponornej rieky. Pre
svoje danosti boli roku 1986 zapísané do
zoznamu svetového prírodného a kultúrneho
dedicstva. Ihned po vyhlásení sa zrekonštru
oval vstupný areál a investovalo sa do osobnej
lanovky na výstupe z jaskyne. Žial, nedosta
tok financných prostriedkov neumožnil
významnejšiu rekonštrukciu prehliadkovej
trasy (chodník, elektrické osvetlenie, lampen
flóra, likvidácia nepoužívaných technických
zariadení a pod,), Tá sa nachádza v nedobrom
stave a ešte horšie je to s chodníkmi vo Velikej
a Malej doline a k nim prifahlých jaskyniach.
Jaskynu s návštevnostou 40-50 tisíc osôb
prevádzkuje organizácia "HTG - hoteli,
turizem, gostinstvo Sežana".

Sami Slovinci si túto skutocnost dobre

uvedomujú, istotne nie jeden den diskutovali
o forme zveladenia a v niektorých castiach
mikroregiónu doslova záchrany kultúrnych
a prírodných hodnôt tohto územia. Pri hradaní
kvalitných riešení sa zasiahlo aj do sféry
vlastníckych práva majetkovoprávnych vzta
hov obcanov i organizácií. Slúži ku cti Slo
vincov, že našli odvahu i riešenia, ktoré sa

napokon objavili na stoloch poslancov tamoj
šieho parlamentu. V októbri 1996 parlament
schválil a prezident Slovinska podpísal Zákon
o regionálnom parku Škocjanske jaskyne.

Pochopitefne, vyhlásit regionálny park,
hoci aj a najmä kvôli jaskyniam, nie je vo
svete nic neobvyklé. Lenže forma, akú zvolili
v tomto prípade Slovinci, stojí za povšimnutie.
Zákon taxatívne vymenúva prírodné, kultúrne
a hospodárske lokality, ktoré sú v priamej

starostlivosti regionálneho parku. Vytvára to
dojem, že jeho správa na tomto nevefkom
území rozhoduje takmer o všetkom.

K prírodným pamiatkam parku patria
povrchové javy Mala i Velika dolina, priepast
Okroglica, steny a brehy slepej doliny Reky
150 m pred vstupom do jaskyne Mahorciceva
dvorana. Z podzemných javov ide o systém
Škocjanských jaskýn, Jama na Prevali II, Mala
jama na Prevali a jaskyna Škrlica. Kultúrne
pamiatky sú rozclenené do šiestich kategórií:
katastre obcí Škocjan a Betanja, 16 archeolo
gických lokalít (napr. jaskyne Tominceva jama,
Czoernigova jama, Jama v Sokolaku), dve
historické pamiatky (kostol a hrad), šest
etnologických pamiatok, dve technické
pamiatky a šest historických pamätníkov (napr.
Hankeov hrob v Škocjanel.

Práva a povinnosti správy parku sú nezvy
cajne rozsiahle a v krátkom príspevku ich ani
nemožno vymenovat. O závažnosti zákona
svedcí aj skutocnost, že riaditera parku menuje
a odvoláva vláda. Správna rada, ktorá rozho
duje o koncepcných krokoch a dôležitých
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rozhodnutiach, má sedem clenov, pricom
predsedu a troch clenov menuje vláda, jeden
clen je predstaviterom národnej komisie pre
UNESCO, dalšieho menujú zástupcovia štát
nej samosprávy obcí a posledného menuje
správa parku.

Správa parku prevezme i riadenie a staro
stlivost o jaskyne, pricom sa budú riešit vlastníc
ke práva doterajších majiterov tak pozemkov,
ako aj rôznych zariadení. Len pre úplnost tre
ba pripomenút, že ústava Slovinskej republiky
rieši dost jednoznacne vlastníctvo podzemia.
Všetko, co sa nachádza v hfbke väcšej než
pol metra, je vlastníctvom štátu.

Zástupcovia našej organizácie boli prvou
oficiálnou zahranicnou delegáciou v novorekon
štruovanej budove, sídle správy regionálneho
parku v obci Škocjan. Prijal nás riaditel správy

Albin Debevec. Správa oficiálne vykonáva svoju
cinnost od 1. 1. 1997 a postupne preberá
jednotlivé kompetencie tak, ako to ukladá zákon.
Bude nesporne zaujímavé sledovat kroky
v postupnej starostlivosti o tento významný

fenomén svetovej karsológie a speleológie.

~

TURISTICKE JASKYNEV SLOVINSKU

Pavel Bella

Krasové územia v Slovinsku zaberajú
43 % rozlohy štátu. Evidovaných je vyše 6900
jaskýn. Zastúpením a rozmanitostou krasového
fenoménu je Slovinsko významné z celosve
tového hradiska. V regióne tzv. Klasického
krasu sú viaceré typické krasové geomorfo
logické a hydrologické javy, ktoré sa spomí
najú v mnohých významných karsologických
publ ikáciách. Z tohto prírodného bohatstva
vyplýva i znacný potenciál pre rozvoj turizmu
a cestovného ruchu vrátane sprístupnených
jaskýn.

V informacnej brožúre Turisticne jame
Slovenije z roku 1995 sa uvádza 21 lokalít

urcených na vodenie ludí v podzemí. Z toho

dve lokality predstavujú banské diela - stará
bana Antonijev rov z 18. storocia s nátekmi
"živého" striebra v Idriji a stará bana na tažbu
olova a zinku v Mežici.

Rozlicný je spôsob úpravy terénu a zabu
dovania technických zariadení v podzemných
priestorov pre pohyb návštevníkov. Niektoré
jaskyne nepredstavujú klasické sprístupnené
jaskyne (upravené, zväcša betónové chodníky
spfnajúce bezpecnostné kritériá, osvetlenie,
pravidelné vstupy, vstupné objekty a pod.l.
Návštevníci sa v nich pohybujú po betónových
chodníkoch alebo chodníkoch vybudovaných
úpravou dna jaskynných chodieb (rozplaní
rovanie sedimentov) bez cudzorodých mate-

riálov iba s prírucným osobným osvetlením.
Preto sa v Slovinsku zaužíval pojem "turistic
ké" jaskyne, ktorý zahrna všetky uvedené
kategórie jaskýn urcené na vodenie rudí so
sprievodcom.

Najnavštevovanejšia z klasických sprístup
nených jaskýn je Postojnska jama v Notrjan
skom krase, známa na celom svete nielen boha

tostou a mohutnostou sintrovej výplne, ale aj
podzemnou železnicou. Jaskynu vytvorili po
norné vody Pivky. Celý jqskynný systém postojn
ska jama - Otoška jama - Magdalena jama 
Crna jama - Pivka jama meria 19,5 km.
postojnska jama bola turistickým spôsobom
sprístupnená už v roku 1819. Podzemnú



Turistické jaskyne v Slovinsku: 1 . Sveta jama, 2 . Vilenica, 3 - Divaška jama, 4 . Škocjanske jame, 5 •
Dimnice, 6 . Aragonitna Ravenska jama, 7 . Rudnik živego srebra Idrija, 8 . Jama pod Predjamskim gradom,
9 . Otoška jama, 10 . Pivka in Crna jama, 11 • postojnska jama, 12 - Planinska jama, 13 . Zelške jame, 14 .
Križna jama, 15 . Županova jama, 16 . Železna jama, 17 . Snežna jama, 18 . Rudnik svinca in cinka Mežica,
19 . Rotovnikova jama, 20 . Jama pekel, 21 . Kostanjeviška jama.

železnicu vybudovali v roku 1872. Jaskyna je
elektricky osvetlená od roku 1884. Dlhodobú
tradíciu má usporadúvanie hudobných koncer
tov v jaskyni. Maximálnu rocnú návštevnost 942
tisíc osôb dosiahla v roku 1985. Elektrický vlak
môže do podzemia denne dopravit vyše 10 tisíc
návštevníkov. V roku 1991, ked prebehli 10

dnové vojnové udalosti za osamostatnenie
Slovinska, poklesla návštevnost oproti roku
1985 o 80 %. Po útlme z prvej polovice 90.
rokov rocná návštevnost zacína vzrastat na 400
až 500 tisíc návštevníkov.

Nemenej známou klasickou sprístupnenou
jaskynou sú Škocjanske jame v Krase. Hlboký
podzemný kanon vytvorený ponornými
vodami Reky sprístupnili v extrémne nároc
ných podmienkach, pricom prehliadková trasa
sa viackrát menila. Jaskynný systém dosahuje
dfžku vyše 6 km. V roku 1933 sa vyrazila štôlna
do Tihih jam - bocnej jaskynnej chodby klesa
júcej nad podzemný tok Reky, co umožnilo
jaskynu sprístupnit pre verejnost. Elektrifiko
vaná je od roku 1958. V roku 1986 boli Škoc
janske jame zaradené do svetového prírodné
ho dedicstva. Napriek tejto skutocnosti jej
prevádzkovatel "HTG - hoteli, turizem, gostin
stvo Sežana" nevenoval v posledných rokoch
zodpovedajúcu starostlivost a ochranu. V
októbri 1996 slovinský parlament prijal zákon
o Regionálnom parku Škocjanske jame, ktorý
stanovuje nové podmienky pre starostlivost a
ochranu tohto unikátneho prírodného výtvoru.
V poslednom období rocná návštevnost jaskyne
dosahuje 60 až 70 tisíc osôb.

Príkladom jaskyne s vybudovaným betóno
vým chodníkom bez osvetlenia je Planinska
jama na okraji Planinského polja v Notrjan
skom krase. Predstavuje typickú výverovú
fluviokrasovú jaskynu s aktívnym vodným to
kom. Nižšej návštevnosti zodpovedá aj technic
ký stav prehliadkového chodníka, ktorý je na
viacerých miestach poškodený a menej
udržiavaný. Priestranné podzemné priestory sú
pri používaní osobných svietidiel nedostatocne
osvetlené. Takýto spôsob sprístupnenia jaskyne
by bol v súcasnosti akiste znacne diskutabilný.

Do niektorých neosvetlených jaskýn s
miestami upraveným chodníkom z prírodných
materiálov sa odporúca, resp. je potrebné okrem
osobného osvetlenia aj primerané oblecenie a
obuv. Do tejto kategórie jaskýn patrí Križna
jama, Jama pod Predjamskim gradom, Zelške
jame, Snežna jama a iné. V našom ponímaní
takýto spôsob vodenia rudí v jaskyniach najviac
zodpovedá vodcovskej službe.

Prevádzku jaskýn zabezpecujú viaceré

organizácie. Najviac jaskýn spravuje Postojn
ska jama, turizem, p. o. (postojnska jama, Otoš
ka jama, Pivka a Crna jama, Planinska jama,
jama pod Predjamskim gradom). V prípade
Škocjanskich jam spomenutý zákon vytvoril
podmienky na ich spravovanie správou tamoj
šieho novozriadeného regionálneho parku.
Dalšie jaskyne spravujú jaskyniarske skupiny
a kluby (Dimnice, Sežana, Gregor Žiberna,
Srecko Logar, Rakek, DZRJ Ljubljana, Crni

(la leb) a turistické družstvá (Županova jama,
Sempeter), pricom ide prevažne o jaskyne s
obmedzenými otváracími hodinami (soboty,
nedele a sviatky) alebo vodcovskú službu. Jas
kynu Rotovnikova jama spravuje j. Rotovnik.

Z hradiska prevádzkovej doby v jaskyniach
existujú velké rozdiely, co do znacnej miery
závisí od charakteru prevádzkovatela (hlavná
alebo vedfajšia cinnost) i potenciálu možnej
návštevnosti v súvislosti s celkovým i

geografickými a spolocenskými podmienkami
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jednotlivých jaskýn a okolitých regiónov. jasky
ne v okolí postojnskej jamy sa využívajú na
"doplnkový" speleoturizmus. Možno registrovat:

- celorocne denne otvorené jaskyne (Škoc
janske jame, postojnska jama, Rotovnikova jama),

- celorocnú možnost prehliadky jaskyne na
základe dohovoru (Zelške jame, Križna jama),

- jaskyne otvorené v sobotu, nederu a pocas
sviatkov o 15. h, resp. medzi 14. a 18. h alebo na
základe dohovoru (Županova jama, Železna
jama),

- jaskyne otvorené v nedelu o 15. alebo
16. h (Sveta jama, Dimnice),

- denne otvorenú jaskynu v mesiacoch
marec - október (Jama Pekel),

- jaskynu otvorenú v mesiacoch máj - októ
ber v sobotu, nedelu a pocas sviatkov alebo
na základe dohovoru (Kostanjeviška jama),

- jaskyne denne otvorené v lete (Jama pod
predjamskim gradom, Pivka a Crna jama,
Planinska jama),

- jaskynu otvorenú v lete v sobotu, nederu
a pocas sviatkov, denne od 15. 7. do 31. 8.
(Snežna jama),

- jaskyne otvorené v lete v sobotu a nederu
alebo na základe dohovoru (Aragonitna Ra
venska jama, Otoška jama),

- jaskynu otvorenú v lete v nedelu o 15. h
a na základe dohovoru (Vilenica),

- jaskynu otvorenú v lete na základe doho
voru (Divaška jama).

Najznámejšími jaskynami v Slovinsku sú už

spomenuté Postojnska jama a Škocjanske jame.
Charakterom a spôsobom prevádzky výrazne
dominuje Postojnska jama, jedna z najznámej
ších turistických atraktivít Slovinska, situovaná
v blízkosti tranzitnej trasy k severnej casti Jadran

ského mora. Aj niektoré dalšie turistické jaskyne
však majú znacný prírodovedný, historický alebo
spolocenský význam. Jaskyna Vilenica medzi
Divacou a Sežanou predstavuje najstaršiu
sprístupnenú jaskynu v Európe (už od roku 1633).

Aragonitová výpln sa vyskytuje v dvoch jasky
niach (Aragonitna Ravenska jama, Rotovnikova
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jama), ladová výpln v jednej jaskyni (Snežna
jama). Sakrálny význam má jaskyna Sveta jama
pri hrade Socerb.

Prevádzkovanie jaskýn je nevyhnutne späté
s riešením viacerých ochranárskych úloh. Ide
najmä o poznanie vplyvu návštevnosti" na
jaskynné geosystémy, ochranu sintrovej výplne,
elimináciu nežiaducich antropogénnych aktivít
v okolí jaskyne a pod., co si v mnohých prípadoch
vyžaduje realizáciu dlhodobejšieho speleo
klimatického alebo hydrologického monitoringu.
V Postojnej sídli Inštitút pre výskum krasu

Slovinskej akadémie vied a umení, ktorý vyko
náva geologický, mineralogický, geomorfo
logický, hydrologický a hydrochemický výskum
okolitých jaskýn. Na základe dobrej spolupráce
s terajším prevádzkovatelom Postojnskej jaskyne
sa odborné poznatky aplikujú do praxe. V našej
literatúre bohatú cinnost a tradíciu tohto ústavu

rekapituluje A. Kranjc v Slovenskom krase, roc.
33 z roku 1995. Z geovedného hladiska znacnú
odbornú pozornost pútajú Škocjanske jaskyne,
kde okrem výskumných aktivít inštitútu zacali v
poslednom období hydrologický monitoring
zabezpecovat odborní pracovníci z Katedry
geologických, environmentálnych a morských
vied univerzity z nedalekého Terstu v Taliansku.
V ostatných turistických jaskyniach Slovinska sa
geovedný výskum, monitoring i dokumentácia
realizujú menej systematicky. Mnohé z nich sú
však dostatocne preskúmané a opísané v
slovinskej speleologickej a inej odbornej
literatúre (Acta Carsologica, Naše jame a iné).

V Slovinsku nie je zriadená odborná orga
nizácia ochrany prírody, resp. organizacná
zložka príslušného ministerstva, ktorá by
centrálne metodicky usmernovala a

zabezpecovala ochranu jaskýn. Ochranu
jaskýn ako významných prírodných javov
legislatívne upravuje zákon o ochrane
prírody. Kedže problémy s ochranou jaskýn a
starostlivostou o ne pretrvávajú, niekolko rokov
existujú snahy aj o prijatie samostatného
zákona o ochrane jaskýn.
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FANTASTICKÉ JASKYNE V MISSOURI (USA)

Pavel Bella - Peter Gaží'k

v dnoch 7. - 16. februára 1998 sa autori

príspevku spolu s troma pracovníkmi Sloven
skej agentúry životného prostredia v Banskej
Bystrici zúcastnili študijnej cesty do Spojených
štátov amerických (Washington D. c., Kansas
City) v rámci americko-slovenského projektu
zameraného na implementáciu geografických
informacných systémov v ochrane prírody a
životného prostredia. Mimo plánovaného
programu sme 14. februára 1998 navštívili
jednu sprístupnenú jaskynu.

Tamojšia národná asociácia sprístupne
ných jaskýn združuje 91 jaskýn, pricom mnohé
dalšie jaskyne nie sú jej clenmi. Medzi
najzaujímavejšie sprístupnené jaskyne v USA
možno považovat i Fantastické jaskyne situo

vané severozápadne od Springfieldu v juhozá
padnej casti štátu Missouri. Rozfahlá Ozarská
plošina, budovaná prevažne paleozoickými
vápencami (starými asi 350 mil. rokov) a dolo
mitmi, zaberá južnú cast Missouri, severnú cast

Arkansasu a severovýchodnú cast Oklahomy.
Cesta z Kansas City do juhozápadnej cásti

štátu Missouri sa uskutocnila najmä vdaka
ochote Norma Crispa, odborného pracovníka
Agentúry životného prostredia Spojených
štátov (U. S. EPA) - regiónu VII (Kansas,
Nebraska, Iowa, Missouri), ktorý sám ponúkol
túto možnost doplnenia programu po
oboznámení sa s našou cinnostou na úseku

ochrany a prevádzky sprístupnených jaskýn.
V ranných hodinách sme vyrazili z Lawrence
cez Kansas City smerom na Springfield.

Fantastické jaskyne zahrnajú dve vývojo
vé úrovne vytvorené koróziou na hladine
podzemnej vody. Dosahujú d(žku asi 2,5 míle.
Horná inaktívna úroven je sprístupnená, dolná
úroven je hydrologicky aktívna. Priecny profil
chodieb s plochým stropom je výrazne
pretiahnutý pozd(ž horizontálne uložených
vrstiev vápenca. Skalné kulisy na stenách
poukazujú na postupný pokles hladiny
podzemnej vody. Miestami sa vytvorili nevý
razné stropné vyh(beniny. Na plochých stro
poch sa stalaktitové útvary koncentrujú lineár
ne pozd(ž tektonických puklín. Najbohatšia

sintrová výpln je vo vstupnej casti (stalagnátové
st(py, stalagmity), kde sa uplatnilo i rútenie.
Na viacerých miestach sú vo vápencoch
vypreparované rohovce.

Objavenie jaskýn sa datuje do roku 1862.
Vo väcšej d(žke ich prvýkrát preskúmali v roku
1867. Pre nenárocnú dostupnost podzemia sa
zaciatkom 20. rokoch tohto storocia zacali

využívat na .,lahké" spolocenské stretnutia, k

Prehliadka Fantastických jaskýn.

comu sa pridružilo zriadenie tanecného parke
tu, stolov na hazardné hry, kohútích zápasov a
baru. V zadnej casti jaskynnej chodby sa ilegál
ne varilo pivo. V rokoch 1924-1939 sa v jasky
niach konali zhromaždenia Ku-klux-klanu. Na

jesen 1927 sa tu zhromaždilo až 700 clenov
tejto organizácie na tzv. "rituály smrti". Pre
verejnost sú jaskyne sprístupnené od roku 1960.

Návšteva jaskýn s celorocnou prevádzkou
sa prezentuje najmä ako turistická atrakcia, co

výrazne podmienuje spôsob prepravy náv
števníkov v podzemí. Terénny automobil na
plynový propanový pohon tahá vlecku pre 25
30 osôb. Návštevníci pocas prehliadky z tohto
dopravného prostriedku nezosadajú a sú v
dostatocnej vzdialenosti od foriem sintrovej
výplne. Na dvoch miestach vybudovali recníc
ky pult, resp. terasu, odkial sprievodca podáva
zaujímavý výklad o prírodných hodnotách a
speleologickom prieskume. Súcastou prehliadky
je aj premietanie krátkeho videofilmu na plátno
o hydrologických pomeroch jaskynného
systému a okolitého územia. Prehliadková trasa
je horizontálna. Povrch podzemnej komunikácie
je upravený prírodným materiálom. Iba vo
vstupnej casti podzemia vyrazili kratší tunel cez
zával. Jaskyne majú dva blízko ležiace
povrchové otvory (vchod a východ), medzi
ktorými postavili pomerne moderný vstupný areál
so zastrešeným parkoviskom "jaskynných"
dopravných prostriedkov. Automobil využívaný
v jaskyniach je dokonca zakomponovaný v ich
embléme. Mnohí návštevníci si urcite spomenú

Reprodukcia.

na jaskyne vdaka tomuto netradicnému spôso
bu prehliadky. Rocná návštevnost je okolo 150
tisíc osôb.

Osvetfovacie telesá sú podla možností dosta
tocne zamaskované, azda "citlivejšie" sa mohli
realizovat elektrické rozvody na niektorých
miestach plochých stropov. Jednotlivé úseky
osvetlenia sprievodca zapína a vypína priamo
z automobilu pomocou fotobunky. Niektoré
osvetlovacie telesá produkujú cervené alebo
modré svetlo, co do urcitej miery narúša
prirodzený charakter jaskynného prostredia.

Jaskyne sú v súkromnom vlastníctve. V
podzemí sa organizujú environmentálne školy,
co svedcí o záujme ich prevádzkovate la
zdôraznovat i prírodné hodnoty krasových ja
vov. Esteticky upravený vstupný areál vrátane
bohatého sortimentu predajných a propagac
ných materiálov dotvára celkový dobrý dojem
z prehliadky jaskýn. Nechýba ani fotoslužba.
Fotografia na automobile s vleckou v podzemí
je zaujímavým pamiatkovým suvenírom pre
mnohých návštevníkov.

Po prehliadke Fantastických jaskýn sme
chceli ešte navštívit Kryštálové jaskyne pri Cass
ville, juhozápadne od Springfieldu, nedaleko
hranice medzi štátmi Missouri a Arkansas. Po

absolvovaní cesty sme boli nemilo prekvapení
oznamom na nevelmi udržiavanej informacnej
tabuli, že jaskyne sú na predaj a preto sú pre
verejnost zatvorené. Ich poloha je však dobre
vyznacená v automape štátu Missouri. Do Law
rence sme sa vrátili vo vecerných hodinách.

OCHRANA JASKÝN V NÁRODNOM PARKU BUKOVÉ HORY
V MADARSKU

Pave/Bella

S cielom preh(benia spolupráce a výmeny
praktických skúseností pri ochrane jaskýn
v Slovenskej republike a Madarskej republike
sa 28. - 29. 7. 1997 v Národnom parku Bukové

hory v Madarsku uskutocnilo pracovné
stretnutie. Zo slovenskej strany sa na nom
zúcastnili pracovníci Správy slovenských
jaskýn (Ing. J. Hlavác, RNDr. P. Bella) a

Slovenskej agentúry životného prostredia
(RNDr. J. Dupej, CSc., RNDr. M. Kassa, RNDr.

l. Gaáll. Madarskú stranu zastupoval i
kompetentní pracovníci Národného parku



Bukové hory (G. Ferenczy, l. Maros) a
Ministerstva životného prostredia a regionál
neho rozvoja - oddelenia geológie a speleo
lógie (K. Székely).

Hlavné rokovanie sa uskutocnilo na Sprá
ve Národného parku Bukové hory v Egeri. Jeho
predmetom boli viaceré tematické okruhy
problémov - udelovanie výnimiek na vstup
do jaskýn, uzatváranie vchodov, usmernovanie
pohybu v nesprístupnených jaskyn iach,
ochranné pásma jaskýn, oznacovanie jaskýn
v teréne, evidencia a dokumentácia jaskýn,
environmentálna výchova, edicná cinnost,
prevádzka sprístupnených jaskýn a starostlivost
o svetové prírodné dedicstvo Jaskyne
Slovenského a Aggte/ekského krasu. Ochranu
jaskýn v Madarsku upravuje zákon 1996/L111.
o ochrane prírody, pod fa ktorého sú vo
vlastníctve štátu. Z hradiska prevádzkovania
jaskýn je podra miery technických úprava
spôsobu vodenia návštevníkov tendencia
rozl išovat klasické sprístupnené jaskyne,
turisticky sprístupnené jaskyne a jaskyne
využívané na športový turizmus.

V Národnom parku Bukové hory je zná
mych vyše 850 jaskýn. V rámci terénnej
exkurzie sme navštívili niektoré jaskyne
s ukážkou rôznych spôsobov úpravy a uzáveru
vchodov. Vstupnú cast ponornej jaskyne Szi
rén-barlang v závrte s prítokovou ryhou obcas
ných vôd vhodne upravujú vápencové kame
ne spev nené betónom, ktorý však na povrchu
nie je viditefný.

Geneticky podobný charakter má i jaskyna
Fekete-barlang. jej vchod v okrajovom ponor
nom závrte s výraznom prítokovou ryhou
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obcasných vôd je výrazne upravený betóno
vými stenami, ktoré spevnujú labilné vstupné
casti. Do urcitej miery zabranuje i splavovaniu
sedimentov do podzemia. V jaskyni sú trvale
ukotvené železné rebríky. Celkove však spô
sob úpravy tohto vchodu nekorešponduje s o
kolitým prostredím a do znacnej miery sa javí
ako cudzorodý prvok.

Oporný múr vybudovali i pred vchodom
do jaskyne Láner-barlang, ktorá je súcastou
jaskynného systému Szepesi-Láner. Do
podzemia sa zostupuje po schodoch z vápenco
vých kamenov spevnených betónom a
posypaných drobnou vápencovou drvinou.
V užšej vstupnej casti je vybudovaný uzáver,
za ktorým nasledujú trvale inštalované železné
rebríky. Uzáver vchodu do jaskyne Szepesi pri
lesnej ceste bol viackrát poškodený. Na nový
bezpecný uzáver s dvierkami vyplnenými
betón om nadväzuje trvale osadený železný
rebrík, ktorý je ukotvený na betónovej stene
spevnujúcej vstupné vertikálne casti jaskyne.

Úpravu a uzatváranie vchodov do jaskýn
plánuje a financne zabezpecuje tamojšia sprá
va národného parku. Spôsob úpravy vchodov
a vstupných castí nesprístupnených jaskýn, ktoré
sme mali možnost vidiet, je na Slovensku
netradicný. Možno polemizovat o jeho potrebe
vzhfadom na charakter speleologických lokalít.

Západne od Miškolca v turistickom centre
Lillafured sa nachádzajú dve sprístupnené
jaskyne. Ich ochranu a prevádzku zabezpe
cuje Správa Národného parku Bukové hory.
Jaskyna Szt. István-barlang v doline Szinvy je
dlhá 710 m. Predstavuje inaktívnu výverovú
jaskynu. Cez horný priepastovitý otvor bola
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preskúmaná v roku 1913. Sprístupnená je od
roku 193 l vyrazenou štôlnou. Prehliadková
trasa meria 300 m (150 m od vchodu cez

prístupovú štôlnu do zadných castí a spät).
Jaskyna je otvorená celorocne. Rocná

návštevnost v poslednom období je okolo 60
tisíc osôb. V zadnej casti jaskyne sa vykonáva
speleoterapia, kde bolo dno šikmej siene
terasovite upravené na umiestnenie ležadiel.

Jaskyna Anna-barlang, situovaná takisto v
doline Szinvy, je vytvorená v travertínoch.
Pri kopaní štôlní v roku 1833 s ciefom zistenia

možnosti odberu vody sa odkryli syngenetické
podzemné priestory, ktoré vznikli pod
bývalými kaskádami súcasne s tvorbou
travertínu. Podzemný labyrint dosahuje dfžku
600 m. Pre verejnost je sprístupnený od roku
1927. Prehliadková trasa meria 200 m.

V súcasnosti sa madarskí kolegovia snažia
likvidovat nežiaducu vegetáci u, ktorá pokrýva
znacné casti podzemných priestorov. V oboch
sprístupnených jaskyniach sa vymenili staré
osvetfovacie telesá, ich zvyšky na tažšie
dostupných miestach postupne odstranujú.
Sezónne otvorenú jaskynu si v poslednom
období rocne prezrelo do 20 tisíc návštev
níkov. Cast podzemia nie je prístupná pre
verejnost z dôvodu ochrany vodného zdroja.
Vo vstupnej casti štôlne ústiacej do hornej casti
podzemného labyrintu bola v minulosti
inštalovaná menšia expozícia.

Ochranu jaskýn v Madarsku centrálne

metodicky usmernuje oddelenie geológie a
speleológie v rezorte Ministerstva životného
prostredia a regionálneho rozvoja, ktoré sídli
v Budapešti.

NAjFAREBNEjŠIE JASKYNE SVETA

František Bernadovic

V blízkosti malebného baníckeho mesta

Saalfeld/Saale uprostred Durínska v Nemecku
sa nachádzajú svetoznáme Saalfelder Feen
grotten - saalfeldské jaskyne Vil Pre verejnost sú
sprístupnené od roku 1914. V roku 1993 boli
zapísané do Guinnessovej knihy rekordov ako
najfarebnejšie jaskyne sveta, aj ked tu o jasky
niach môžeme hovorit len s urcitou výhradou.
Tento rozprávkovo krásny farebný podzemný
svet vznikal síce prostredníctvom prírodných

fyzikálno-chemických procesov za spoluúcasti
vôd presakujúcich z nadložných hornín, avšak
nie v prirodzených priestoroch, ale v opustenej
stredovekej bani "Jeremias Gluck", v ktorej sa
v minulosti tažili kamencové bridlice používané

na výrobu kamenca a modrej skalice. V roku
1937 sa tu v tzv. podzemnom emanatóriu zacalo
po prvý raz na území Nemecka so speleo
klimatickou liecbou pacientov s ochoreniami
dýchacích ciest. Po prerušení v roku 1945 sa
liecba obnovila až v roku 1995. Vzhfadom na

výskyt mnohých bežných, no najmä zried
kavých minerálov, sú saalfeldské Jaskyne víl
považované za m ineralogickú vzácnost
Nemecka. Ich priemerná rocná návštevnost
v poslednom desatrocí sa pohybuje v rozpätí
okolo 250 až 300 tisíc osôb.

Iste je zaujímavé dozvediet sa, aké skutoc
nosti predchádzali sprístupneniu tohto turisticky
atraktívneho a mineralogicky cenného objektu
a comu vdací za svoje farebné prvenstvo.

V období silúru bolo okolie Saalfeldu pokryté
morom, v ktorom sa usadzovali jemné sedimenty

spolu so zvyškami rastlín a živocíchov. Pri
nedostatku kyslíka zuhornateli. Vznikli sivocierne
kamencové bridlice, ktoré obsahujú v hojnej
miere minerály pyrit a markazit, fosforitové
konkrécie a stopové prvky V, Mo, Cu, Ni, U, Ti,
Cr, Sn. Prvá písomná zmienka o tažbe
kamencových bridlíc v oblasti Saalfeldu sa
nachádza v knihe De re meta/ica od vtedajšieho
ucenca Ch. Encelta z roku l S30. O skutocnom
baníctve však možno hovorit až v rozmedzí
rokov 1757-1860. V roku 1887 zacali získavat

aj oker, ktorý sa usadzoval v nádržiach so
zachytenou banskou vodou. Po uskutocnených
pokusoch sa zistila vhodnost využitia banskej
vody na medicínske úcely. So zámerom vybu
dovania kúpefov sa museli vyzmáhat viaceré
zavalené priestory bane. Pri týchto prácach bol
v roku 1913 objavený podzemný priestor hýriaci
farebnou a rozmanitou výzdobou, tvorenou
prevažne diadochitom Fe,(OH)(SO)(PO).SH,O
gaštanovej, cervenkastej, bledocervenej, hne
dej, voskovej, slamovej a žltej farby. Priestor dos
tal pomenovanie Rozprávkový dóm. Posledný
majitef bane - berlínsky kupec A. Mútzelburg sa
rozhodol tieto priestory sprístupnit pre verejnost.

Po úprave prehliadkovej trasy a inštalácii
elektrického osvetlenia sa tento zámer stal 1. 5.

1914 skutocnostou. Ešte niekolko rokov po
sprístupnení sa hovorilo o saalfeldských
d iadoch itových j askyn iach, ktoré neskôr
premenovali na Jaskyne víl.

V roku 193 l predala vdova po A. Mut
zelburgovi podnik okresu a mestu Saalfeld. Roku

1933 sa zacalo s plnením fliaš banskou
minerálnou vodou a jej distribúciou do obchodnej
siete. V roku 1947 jaskyne znárodnili, postupne
sa dostávali pod správu rôznych podnikov. Mestu
Saalfeld boli vrátené v roku 1991.

Už pocas sprístupnovacích prác sa zacali
geologické a mineralogické výskumy. V roku
1923 geológ Hess von Wichdorf a A. Berg
uverejn ili svoje poznatky v publ ikáci i Fuhrer
durch die Feengrotten s prvým obsiahlejším
opisom minerálov jaskyne víl. Už vtedy
predpokladali výskyt dalších minerálov, co
však nevedel i dokáza t. Podari lo sa to až

v posledných rokoch skupine uznávaných
nemeckých prírodovedcov vedených Dr. T.
Witzkem z Univerzity M. Luthera v Halle a
Ing. K. Ballendorfovi, ktorí vykonali kompli
kované analýzy. Rozhodujúcim procesom
tvorby sekundárnych minerálov v Jaskyniach
víl je oxidácia pyritu a markazitu, ktoré

obsahujú kamencové bridlice. V jaskyniach
sa zistilo niekofko desiatok druhov minerálov

zo skupiny sírnikov, kyslicníkov, uhlicitanov,
síra nov, fosforecnanov, arzenicnanov, vana
dicnanov a kremicitanov.

Od zaciatku sprístupnenia si Jaskyne víl
do dnešných cias prezrelo viac ako 16 miliónov
návštevn íkov. Vysoká návštevnost s potrebou
takmer nepretržitého osvetlenia prehliadkovej
trasy mala za následok nežiaduci nárast a

rozbujnenie lampovej flóry, ktorej odstránenie
spôsobilo nemalé problémy. Na jej likvidáciu
bez nežiaducich sprievodných reakcií ovplyv-
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nujúcich chemizmus a farebnost minerálov
vyvinuli pracovníci tamojšej správy jaskýn
vlastnú metódu za použitia zriedeného roztoku
FeS04.SH,O (5%), CuS04.5H,O (0,5 %),
KAIS04.12H,0 (5%) a peroxidu vodíka H,0,
(3%).

LITERATÚRA
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Pri Jaskyniach víl sú zabezpecené všetky
potrebné služby pre návštevníkov (vermi pestrý
a bohatý sortiment pamiatkových predmetov a
propagacných materiálov, obcerstvenie a pod).

Ked niekedy povedie vaša cesta Du
rínskom, nezabudnite, že sa tu nachádzajú

najfarebnejšie jaskyne sveta - Saalfelder
Feengroten - saalfeldské Jaskyne víl, ktorých
prehliadka sa stáva pre každého návštevníka
nezabudnuterným zážitkom. Kedže som ich
v minulosti dvakrát navštívil, môžem to iba
potvrdit.

ROGER, F. (ed.) (7994). Saa/fe/der Feengrotten - Geschichte, Ge%gie, Mineralien. Feuerpfei/ver/ags GmbH Bayreuth .

•••
VEDECKÁ KONFERENCIA

"VÝSKUM, OCHRANA A VYUŽíVANIE JASKÝN"

Pavel Bella

Na Slovensku je doteraz známych vyše
3800 jaskýn. Mnohé z nich majú verký
prírodovedný alebo historicko-spolocenský
význam. V zmysle zákona NR SR c. 287/1994
Z. z. o ochrane prírody a krajiny predstavujú
prírodné pamiatky, na ktoré sa vztahuje
najvyšší, S. stupen ochrany. Najvýznamnejšle

jaskyne sú od novembra 1996 vyhlásené za
národné prírodné pamiatky. Kedže ide o
pozoruhodné javy, pri príležitosti ich
významných jubileí je zvykom organizovat
odborné i spolocenské podujatia.

V roku 1997 sme si pripomenuli 75. výrocie
objavenia Važeckej jaskyne, 25. výrocie
sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
a 25. výrocie objavenia Stratenskej jaskyne.
Hoci Važecká jaskyna dosahuje neverké
rozmery, bohatostou kvaprovej výzdoby a
svojou polohou medzi Vysokými a Nízkymi
Tatrami púta znacnú pozornost verejnosti. °
unikátnych prírodných hodnotách Ochtinskej
aragonitovej jaskyne svedcí jej zaradenie do
svetového prírodného dedicstva v decembri
1995. Systém Stratenskej jaskyne v Slovenskom
raji svojou d(žkou (21,5 km) a mohutnostou
podzemných priestorov (Rozprávkový dóm s
objemom 79 tisíc m') má geomorfologické
hodnoty nadregionálneho významu, navyše
vývojovo súvisí so svetoznámou Dobšinskou
radovou jaskynou. Výsledky speleologického
výskumu a dokumentácie Stratenskej jaskyne
už dlhší cas úspešne prezentujú úroven

slovenských jaskyniarov.
Problematika geovedného výskumu,

monitorovania, využívania a ochrany, ako aj
archeológie, histórie a dokumentácie jubilu
júcich i mnohých dalších jaskýn bola témou
vedeckej konferencie s medzinárodnou úcas
tou Výskum, ochrana a využívanie jaskýn,
ktorá sa konala v dnoch 8.-10. októbra 1997 v

Mlynkách v Slovenskom raji.
Podujatie pod záštitou Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky
usporiadala Správa slovenských jaskýn v
Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Sloven
skou speleologickou spolocnostou - Speleolo
gickým klubom Slovenský raj, Slovenskou
agentúrou životného prostredia v Banskej
Bystrici a Slovenským múzeom ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Program sa zacal 8. októbra 1997 v
dopoludnajších hodinách speleologickou
exkurziou do Stratenskej jaskyne, ktorú zabez-

Úcastníci vedeckej konferencie.

pecil Speleologický klub Slovenský raj. Viace
ré casti tejto unikátnej jaskyne (chodby
tiesnavovitého i hnileckého typu) si prezrelo
44 úcastníkov. Druhá cast úcastníkov absol

vovala popoludní nenárocnú exkurziu do
Dobšinskej radovej jaskyne, kde sa prezento
vali novšie poznatky o radovej výplni (spresne
nie mocnosti a objemu, pohyb radovej hmoty
a pod.), pociatocné výsledky monitorovania
speleoklimatických zmien v dôsledku pohybu
návštevníkov i niektoré praktické ochranárske
a prevádzkové opatrenia (zaradnenie bývalej
vstupnej prerážky, rekonštrukcia prehliad
kového chodníka pod Verkou oponou, ako aj
prebiehajúca rekonštrukcia vstupného areálu).

Vo vecerných hodinách sa uskutocnilo
premietanie diapozitívov zo Stratenskej jasky
ne, prezentácia nominacného do svetového
prírodného dedicstva projektu Rokliny
Slovenského raja a Dobšinská fadová jaskyna
a premietanie videofilmov o jaskyniach
Slovenského krasu zaradených do svetového
prírodného dedicstva, o povodni v jaskyniach
Moravského krasu v júl i 1997 a o Vefkom
traverze v Zádielskej doline v Slovenskom
krase v auguste 1997.

Foto: A. Lucinkiewicz

Otvorenie podujatia s príhovormi Ing. J.
Hlaváca, riaditera SS], Ing. J. Tulisa, predsedu
SSSa vedúceho Speleologického klubu Sloven
ský raj, RNDr. l. Gaála, gestora pre ochranu
jaskýn SAŽp, a Ing. M. Laikovica, CSc., riaditera
SMOPaJ, sa udialo dna 9. októbra 1997. Nasle

doval odborný program, ktorý tvorilo 33 referá
tov rozdelených do piatich tematických blokov.

Geológia a geomorfol6gia - rádioizotopové
datovanie a paleomagnetizmus sintrov z De
mänovskej radovej jaskyne (H. Hercman, P.
Bella, M. Gradzinski, J. Glazek, S. E. Lauritzen,
R. Loviie), genéza, deštrukcia a ochrana

aragonitu v jaskyniach (V. Cílek), nález arago
nitu v Bystrianskej jaskyni (J. Tulis, M. Košík),
odraz environmentálnych podmienok na
tvorbe sintrových nátekov v priepasti Zvon ivá
diera v Slovenskom krase (M. Gradzinski, M.

Rospondek, J. Szu lc), geologické pomery jasky
ne Kamenná pivnica a jej vztah k Jasovskej
jaskyni (M. Zacharov), príspevok k chronológii
a genéze jaskynných úrovní v Jánskej doline
(Z. Hochmuth), fluviálna modelácia Bystrian
skej jaskyne (P. Bella), krasové javy okolia
Hrádku a ich vztah kOchtinskej aragonitovej
jaskyni (l. Gaál), najväcší problém Stratenskej



jaskyne (L. Novotný), výskytaragonitu v jasky
niach JV Austrálie (A. Osborne), kolapsové

brekcie ako indikátory zaniknutých podzem
ných priestorov (J. Cincura), nález predegen
burského paleokrasu v Cachtických Karpatoch
(R. Lehotský).

Biospeleológia - charakteristika podzem

nej fauny Slovenska (V. Košel), chvostoskoky
v jaskyniach NP Slovenský raj (L Kovác), prvé
výsledky systematického výskumu chiroptero
fauny Strážovských vrchov (B. Lehotská, J.
Ondruška).

Monitoring, využívanie a ochrana jaskýn
- vplyv návštevnosti na speleoklímu Ochtinskej
aragonitovej jaskyne (S. Klauco, J. Filová, J.
Zelinka), poškodenie výplne Ochtinskej
aragonitovej jaskyne pred jej sprístupnením
(M. Laikovic), seizmické merania v Gomba

seckej jaskyni vo vztahu ku komorovým
odstrelom v lome Gombasek (E. MLincner),

ochrana jaskýn v NP Bukové vrchy v
Madarsku (G. Ferenczy), problémy využíva

nia krasových vôd v pohorí Mecsek v Madar
sku (T. parrag), výskyt tuhých a biologických
mikrozložiek v slovenských jaskyniach vybra
ných na speleoterapiu (M. Bobro, J. Hancurák,
J. Zelinka), problémy prevádzky a možnosti
speleologického prieskumu Važeckej jaskyne
(M. Orfánus), problémy prevádzky Ochtinskej
aragonitovej jaskyne (J. Ujházy), lesné porasty

nad jaskynným systémom Stratenskej jaskyne
(K. Skovránková, M. Valo), monitorovanie

kvality ovzdušia v južnej casti NP Slovenský
raj (J. Špicuk, M. Bobro).

Archeológia a história - amaterizmus a
jeho škody v speleoarcheológii (J. Bárta),
príspevky k histórii Važeckej jaskyne a
Ochtinskej aragonitovej jaskyne (M. Laikovic),
cinnost bývalého Speleologického poradného
zboru (Š. Homza).
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Dokumentácia a informatika - zhodno

tenie prieskumu a výskumu jaskynného systé
mu Stratenskej jaskyne (J. Tulisl, jaskyne pravej
strany Demänovskej doliny (P. Holúbek),
meranie a mapovanie Ochtinskej aragonitovej
jaskyne (J. Sýkora), zámery budovania
geografického informacného systému o jasky
niach (P. Bella, P. Gažík).

Posledné dva tematické bloky referátov
odzneli 10. októbra 1997. Napoludnie prebe
hlo zhodnotenie a ukoncenie podujatia, na kto
rom okrem zástupcov usporiadaterských orga
nizácií prehovoril RNDr. P. Bosák, CSc., gene
rálny sekretár Medzinárodnej speleologickej
únie (UIS).

Popoludní sa uskutocnila exkurzia do Och
tinskej aragonitovej jaskyne, ktorá mala
prevažne pracovný charakter. Za úcasti ces
kých kolegova hostí z Austrálie sa pozornost
upriamila na podmienky tvorby aragonitovej
výplne (V.Cílek, A. Osborne), morfológiu a genézu
jaskynných priestorov (P. Bosák) i prevenciu rastu

nežiaducej vegetácie (J. Hebelka).
Pocas odborného programu v hoteli Slalom

v Mlynkách sa prezentovali štyri postery 
nominacný projekt do svetového prírodného
dedicstva Rokliny Slovenského raja a Dobšinská
ladová jaskyna (L. Novotný, J. Tulis, A.
Leskovjanská, B. Hájek), monitorovanie a
ochrana netopierov v Malých Karpatoch (B.
Lehotská, R. Lehotský), výskyt netopierov rodu
8arbaste/la na západnom Slovensku (B.

Lehotská, R. Lehotský) a stav kriticky ohrozeného
netopiera lietavca stahovavého (Miniopterus
schreibersi! na Slovensku (M. Uhrin, B. Lehotská,
R. Lehotský). Navyše F. Mihál, clen Speleo
logického klubu Slovenský raj, prezentoval
kresby a grafiky s tematikou jaskýn.

Na vedeckej konferencii bolo prítomných
79 úcastníkov, z toho 16 zo zahranicia. Z
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domácich úcastníkov okrem usporiadatelských
organizácií mal zastúpenie Geologický ústav
SAV v Bratislave, Ústav zoológie SAV a Ústav
geotechniky SAV v Košiciach, Fakulta huma
nitných a prírodných vied PU v Prešove, Príro
dovedecká fakulta UK v Bratislave, Fakulta

BERG TU v Košiciach, SKOV - služba pre
kvalitu a ochranu vôd v Bratislave, Správa NP
Slovenský raj, Správa NP Muránska planina,
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Spe
leo logický klub CASSOVIA z Košíc,
Speleologický klub Strážovské vrchy - Dubni
ca nad Váhom, Krajský úrad v Prešove a
Okresný úrad v Rožnave.

Z Ceskej republiky sa zúcastnili pracovníci
Agentúry ochrany prírody a krajiny CR z Prahy,
Správy jaskýn Moravského krasu z Blanska a

Geologického ústavu AV CR z Prahy. Úcastníci
z Polska boli z Geologického inštitútu
Univerzity A. Mickiewicza z Poznane, Inštitútu
geologických vied Jagiellonskej univerzity z
Krakova, Správy Zywieckeho parku krajobra
zowego zo Živca a Združenia Jurajskich par
ków krajobrazowych woj. katowickiego.
Úcastníci z Madarska zastupovali Správu
Národného parku Bukové hory v Egri a Uni
verzitu Janusa Pannoniusa v Péci. V sprievode
RNDr. P. Bosáka, CSc., sa na podujatí zúcastnili
dvaja hostia z Austrálie zo Sydney.

Po odborných seminároch Ochrana radových
jaskýn (Dobšinská ladová Jaskyna, 1995) a
Sprístupnené jaskyne - výskum, ochrana a
využívanie (Medzev, 1996) išlo o dalšie
významné odborné jaskyniarske podujatie, ktoré
pripravila Správa slovenských jaskýn v spolupráci
s jaskyniarskymi i ochranárskymi organizáciami
v posledných rokoch. Vydávaním zborníkov
referátov pribúdajú cenné tituly speleologickej
literatúry, ktoré prezentujú mnoho nových
poznatkovo krase a jaskyniach na Slovensku.

~ ~ v

2. VEDECKE SYMPOZIUM "JASKYNE A CLOVEK"

Ján Zelinka

Pri významných jaskyniarskych výro
ciach sa doma i v zahranicí usporadúvajú roz
licné podujatia. Jedným z jubileí, ktoré sme si
pripomenuli v minulom roku, bolo v.ýrocie
nedožitých 90. narodenín jedného z nestorov
slovenského jaskyniarstva - Vojtecha Benic
kého. Tejto príležitosti bolo venované v poradí
2. vedecké sympózium jaskyne a clovek, ktoré
sa konalo S. - 7. novembra 1997 v Liptovskom
Mikuláši. Organizátorom bolo Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Geogra
fickým ú.stavom Slovenskej akadémie vied
v Bratislave, Správou slovenských jaskýn
v Liptovskom Mikuláši a Slovenskou speleo
logickou spolocnostou.

Po prezentácii úcastníkov nasledoval
úvodný blok referátov. Bol venovaný Vojtecho
vi Benickému v celom spektre jeho cinnosti a
pôsobenia. Postupne odzneli referáty o nom
ako o významnom priekopníkovi slovenského
jaskyniarstva (M. Laikovic), o jeho pôsobení
vo vztahu k sprístupneným jaskyniam (J.
Hlavác) a dobrovornému jaskyniarstvu na
Slovensku (J. Tulis), ako o organizátorovi
speleologických výskumov (A. Droppa), jeho
zásluhách pri prieskume Velkej radovej
priepasti na Ohništi (J. Vajs) a v neposlednej

miere aj ako o jednom zo zakladatelov
jaskynnej fotografie na Slovensku (J. Pa
dyšáková).

Dalšie referáty boli v prvý a tretí den podu
jatia podfa zamerania rozdelené do štyroch
blokov. Postupne odzneli referáty k proble
matike využitia geologického radaru pri vyhfa
dávaní podpovrchových krasových foriem
v porsku (A. Szynkiewiczl, o stopových prv

koch paleoalpínskych krasových výplní Západných Karpát (l. Puškelová, J. Cincura), o

problémoch geomorfologického výskumu
v sprístupnených jaskyn iach na Slovensku (P.
Bella) a o niektorých vlastnostiach sedimentov
v slovenských jaskyniach urcených na
speleoterapiu (M. Bobro). Další blok referátov
prezentoval speleologický prieskum Plešivec
kej planiny (J. Grego), nové objavy v jaskyni
Uhlište v Demänovskej doline (P. Holúbek),
na planine Dolný vrch v Slovenskom krase
(G. Lešinský), ako aj názor na genézu
Svidovskej jaskyne C. 2 v Nízkych Tatrách (M.
Marušin). Záverom tohto bloku sa úcastníci

oboznám ili snom i nacným projektom na
zaradenie roklín Slovenského raja a Dobšin
skej radovej jaskyne do zoznamu svetového
prírodného dedicstva (L. Novotný, J. Tulis).

Druhý den organizátori pripravil i dve

exkurzie do Jánskej doliny - návštevu Stanišov
skej jaskyne a významných povrchových
krasových javov, ako aj prehliadku Jaskyne
zlomísk. Vo vecerných hodinách program sym
pózia pokracoval otvorením výstavy fotogra
fických prác o živote i jaskyniarskej cinnosti
Vojtecha Benického. Pri tejto príležitosti bola
menovanému odhalená pamätná tabula, ktorá
sa tohto roku umiestni pri vchode do Velkej
ladovej priepasti na Ohništi.

Posledný den odzneli referáty v dvoch

blokoch. Prvý bol venovaný praktickej
starostlivosti o nesprístupnené jaskyne Sloven
ska (L Gaál), prvým turisticky sprístupneným
jaskyniam na Slovensku (M. Laikovic),
speleologickej vodcovskej službe v Jaskyni
mrtvych netopierov (M. Štéc) a vybraných jas
kyniach v Demänovskej doline (l. Racko).
Zaujímavá bola informácia o novom zákone
o ochrane prírody v Madarsku, ktorý zvýraz
nuje ochranu jaskýn (K. Székely).

V druhom, záverecnom bloku prednáša

júci referovali o stave geologického a geo
morfologického výskumu Jasovskej jaskyne
a jeho dalších zámeroch (M. Zacharov), o
novších pohladoch na geomorfológiu Liskov
skej jaskyne (Z. Hochmuth), o dôsledkoch
mrazového zvetrávania v Belianskej jaskyni
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(J. Zelinka), ako aj o prezentácii jaskýn na
Internete (E. Kladiva). Z historického hradiska

zaujal preklad povesti o Silickej radnici (K.
Székely).
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Spolu odznelo 25 referátov, z ktorých by
mal byt v krátkom case vydaný zborník. Na
vedeckom sympóziu bolo prítomných 26
úcastníkov zo Slovenska, Madarska a Porska.

Organizátori pre úcastníkov podujatia
pripravili kalendárium a personálnu biblio

grafiu vo vztahu k Vojtechovi Benickému
a exkurzného sprievodcu.

VEDECKÁ KONFERENCIA

"OCHRANA A MEDiCíNSKE VYUŽITIE PRíRODNÉHO
PROSTREDIA V KRASOVÝCH OBLASTIACH"

Anton Lucinkiewicz

V dnoch 3. - 5. júna 1997 sa v Banskej
Bystrici konala vedecká konferencia
s medzinárodnou úcastou Ochrana a

medicínske využitie prírodného prostredia
v krasových oblastiach ako sprievodné
podujatie medzinárodného filmového festivalu
Envirofilm '97. Jej organizátorom bola
Slovenská agentúra životného prostredia
v spolupráci so Správou slovenských jaskýn a
Nemocnicou F. D. Roosevelta v Banskej
Bystrici. Záštitu nad podujatím prevzalo
Ministerstvo životného prostredia SR a
Ministerstvo zdravotníctva SR. Konferencie sa

zúcastnili odborní pracovníci z oblasti ochrany
prírody, vedeckí pracovníci a lekári zaobe
rajúci sa danou problematikou. Prítomných
bolo viac ako 60 odborníkov, vrátane zahra
nicných hostí z piatich štátov (Ceská republika,
Slovinsko, Rakúsko, Ukrajina a Rusko),

Odborný program sa zacal popoludní 4.
6. 199i Prezentovali sa výsledky speleo~li
matického monitoringu vo vybraných, sprís
tupnených jaskyniach na Slovensku využíva
ných na speleoterapiu a speleoklimatické
pobyty, ako aj výsledky liecby, hlavne detskej
populácie. Dokázala sa úcinnost týchto
procedúr a pobytov; ich nežiaduci vplyv na
kvalitu jaskynného prostredia a jeho
mikroklímy sa nezistil. Išlo o prezentáciu
výsledkov projektu PHARE EC/HEA/10 SI
"Ochrana prírodných zdrojov v krase".

Odborný program druhého dna tvorili dva
tematické bloky referátov. Prvý blok sa upria
niil na problematiku ochrany prírodného
prostredia krasových oblastí - potenciál a vy
užívanie krasovej krajiny, dynamiku a
monitoring prírodných procesov. Referujúci

zhrnuli poznatky a skúsenosti pri zabezpe
covaní úloh v rámci och(any krasu, zdôraznili
silné vztahy medzi povrchovou a podzemnou
castou krasových geosystémov, ana Iyzova Ii
vplyv antropogénnej cinnosti na jaskynné
prostredie. Zaujali výsledky speleokli
matického monitoringu v Ochtinskej aragoni
tovej jaskyni a v niektorých jaskyniach v
Ceskej republike.

Druhý tematický blok referátov bol

venovaný speleoterapeutickému využívaniu
jaskýn, riešeniu, vplyvu životného prostredia
na zdravie ob,yvaterstva, vplyvu speleokli
matických vlastností jaskynného prostredia na
zdravotný stav cloveka, praktické výsledky
speleoterapie a špecifické vlastnosti speleoklí
my slovenskýc.h jaskýn z hradiska ich využitia
na zdravotné úcely.

Vedecká konferencia, ako ukázal jej
priebeh a záver,y, prispela k poznaniu hodnôt
prírodného pr'o~tredia krasu a jeho ochrany,
najmä vo vztahu medzi ochranou jaskýn a ich
využívaním na medicínske úcely. Zaujímavé
a cenné sú praktické skúsenosti a výsledky
speleoterapie doma i v zahranicí, o com refe
rovali aj odborníci z Ceskej republiky, Slovin
ska a Ukrajiny.

Celkove odznelo 28 prednášok a príspev
kov, z toho 13 od zahranicných úcastníkov.
Súcastou odborného programu bolo aj 7 poste
rov. Z referátov a posterov je zostavený samo
statný zborník, ktorý vydala Slovenská agentú
ra životného prostredia v septembri 1997.

Program tretieho dna tvorila exkurzia do
Bystrianskej jaskyne a Demänovskej jaskyne
slobody s dôrazom na prehliadku priestorov
liecební pre speleoklimatické pobyty a

Odborný program O speleoterapii.
Foto: A. Lucinkiewicz

speleoterapiu. Úcastníci exkurzie mali mož
nost oboznámit sa priamo na mieste so súcasným
stavom, posúdit a zhodnotit úroven vybavenosti
a vhodnosti týchto priestorov na medicínske
využívanie. V rámci exkurzie sa uskutocnilo i
prijatie úcastníkov konferencie na Správe
slovenských jaskýn v Liptovskom Mikuláši, na
ktorom najmä zahranicní hostia vyjadrili svoju
spokojnost s celkovou organizáciou a odbor
nou úrovnou podujatia.

12. MEDZINÁRODNÝ SPELEOLOGICKÝ KONGRES

Jozef Hlavác

Správa slovenských jaskýn sa svojím
záberom cinnosti uplatnuje aj vo sfére
výskumu, monitoringu a ochr,any krasových
javov. Takto udržuje a rozširuje kontakty so
speleologickými organizáciami a inštitútmi
v zahranicí. Vítanou príležitostou bol i 12.
medzinárodný speleologický kongres, kde sa
prezentovali výsledky cinností súvisiacich

s karsologickou a speleologickou proble
matikou.

Kongres sa uskutocnil vo švajciarskom La
Chaux-de-Fonds v dnoch 10. - 17. augusta
1997 za úcasti takmer 1400 jaskyniarov z 52

krajín. Aby sa aj naši zamestnanci, ktorých

cinnost úzko súvisí s jaskyniarstvom, nadýchali
atmosféry kongresu, realizovala sa kombi
novaná služobná cesta. V prvých troch dnoch
sa siedmi pracovníci zúcastnili na kongrese a
dalšie štyri dni sa venovali pracovným
návštevám väcšiny sprístupnených jaskýn
Švajciarska i jaskyne Eisriesenwelt v Rakúsku.

Podra ohlasov verejnosti, najmä tej

jaskyniarskej, išlo o vydarený kongres, kde sa
predstavilo všetko možné, co len trochu súvisí
s jaskynami. Okrem odborného programu
v jednotlivých sekciách, ked prednášky a iná
prezentácia prebiehali celý týžden, sa tu
uskutocnil aj festival Speleomedia. Išlo o

doteraz najväcšiu prehliadku umeleckých
aktivít súvisiacich s jaskyniarstvom, najmä
výstavy fotografií, diapásiem, filmov, malieb,
plastík a podobne.

Neobycajne rozsiahla bola prezentácia
odbornej literatúry, ale aj propagacných
materiálov a rozlicných suvenírov. Dôležité
boli aj stretnutia so starými priatermi ci nad
viazanie nových kontaktov. Naša organi
zácia sa prezentovala publikáciou o sprís
tupnených jaskyniach, vlastným casopisom
Aragon it, zborn íkm i z odborných konfe
rencií a ostatným propagacným materiálom,
ktorý sa predáva v jaskyniach.
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z hradiska pôsobnosti našej organizácie
bol v rámci odborného programu zaradený
referát o rádioizotopovom datovaní a
paleomagnetizme sintrov z Demänovskej
radovej jaskyne (H. Hercman, P. Bella, J.
Glazek, M. Gradzinski a S. E. Lauritzen), ktorý
sa pripravil vdaka úzkej spolupráci s porskými
a nórskymi odborníkmi. Na kongrese sme
získali cennú odbornú literatúru a viaceré

poznatky i námety, ktoré sa dajú uplatnit aj
v našej každodennej práci pri zabezpe
covaní starostlivosti o sprístupnené jaskyne.

V závere kongresu sa uskutocn i lo gene
rálne zasadnutie Medzinárodnej speleolo
gickej únie. Okrem iného na nom zvolili nové
predsedníctvo na cele s prezidentkou J.
Jamesovou z Au~trálie, generálnym tajom
níkom zostal dr. Pavel Bosák z Ceskej repu
bliky. Usporiadatefom nasledujúceho kongresu
v roku 2001 bude Brazília.

Kongresový predaj speleologickej literatúry.
Foto:}. Hlavác.

5. MEDZINÁRODNÁ KARSOLOGICKÁ ŠKOLA,
"KLASICKY KRAS"

Úcastníci karsologicke; školy na exkurzii v Kraškom robe.

V dnoch 30. 6. - 3. 7. 1997 sa v Postojnej v
Slovinsku konal 5. rocník Medzinárodnej
karsologickej školy Klasický kra s, tematicky
zameranej na jaskynné systémy. Podujatia,
ktorého hlavným organizátorom bol Inštitút pre
výskum krasu ZRC SAZU, sa zúcastnilo
približne 50 odborníkov i študentov zaobe
rajúcich sa speleologickou problematikou zo
Slovinska, Ceska, Porska, Talianska, Madarska,
Rakúska, Chorvátska a Slovenska.

V rámci odborného programu jednotlivých
dní v dopoludnajších hodinách prebiehal blok
prednášok spojený s premietaním diapozitívov
a videofilmov v hoteli Jama pri Postojnskej
jaskyni. Popoludní sa uskutocnili terénne ex
kurzie v okolitých krasových územiach s dôra
zom na rôzne genetické a morfologické typy
jaskýn.

Prednášky sa upriamili na viaceré pro
blémy týkajúce sa výskumu a prieskumu
podzemných krasových javov. Medzi najzaují
mavejšie patrila prednáška l. Gamsa, charak
terizujúca formy stalagmitov a podmienky ich'
vytvárania, podobne prednášky K. Maisa o
rozsiahlych jaskynných systémoch v Rakúsku
a M. Piškulu o prieskume Hranickej priepasti
pomocou diarkovo ovládanej miniponorky.
Celkove program tvorilo 17 prednášok a
videofilmov.

Zo slovenských úcastn íkov P. Bella refero

val o genetických typoch jaskýn na Slovensku.
Dalej sme premietli videofilm o jaskyniach
Slovenského krasu zaradených do svetového
prírodného dedicstva. Okrem pracovníkov
Správy slovenských jaskýn sa zo Slovenska
podujatia zúcastnili i zástupcovia Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Každodennou príjemnou zmenou po
prednáškovom bloku boli terénne exkurzie.
Jedna z najpôsobivejších viedla do verejnosti
neprístupných castí Škocjanských jaskýn, ktoré
charakterizujú mohutné kanony s aktívnym

Matúš Peško

tokom Reky. Obrovské priestory vznikli prepa
daním jaskynných stropov. V Notrjanskom
krase si úcastníci najskôr prezreli Zelške jas
kyne a krasové javy Rakov Škocjanu. Usku
tocnila sa i exkurzia do niektorých castí
postojnského jaskynného systému - nesprístup
nené priestory Spodného Tartaru, Crna jama a
tzv. Biologický kabinet, kde sa v minulosti
vykonávali pozorovania jaskynnej fauny.
V súcasnosti je biospeleologický výskum pre
financnú nárocnost obmedzený. Z geologic
kého hradiska bola najzaujímavejšia exkurzia
do oblasti zvanej Kraški Rob, kde vývoj pod
zemného krasového fenoménu podmienili

Foto: j. Hlavác

striedajúce sa súvrstvia vápencov a flyšových
formácií.

Okrem úcasti na karsologickej škole pra
covníci Správy slovenských jaskýn (J. Hlavác,
P. Bella, P. Gažík, M. Peško) využili pobyt v
Slovinsku na viaceré rokovania a konzultácie.

Navštívili sme novozriadenú správu Regionál
neho parku Škocjanske jame, ktoré sú už od
roku 1986 zaradené do svetového prírodného
dedicstva. Výmena skúseností pri prevádzke
jaskýn bola predmetom rokovania s vedením
Postojnských jaskýn. Na stretnutí s pracovníkmi

Inštitútu pre výskum krasu ZRC SAZU v Postojnej
(po skoncení podujatia dna 4. 7. 1997) sa
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pozornost upriamila na možnosti spolupráce pri
geomorfologickom výskume a hydrologickom

mon itori ngu jaskýn, ako aj pri budovan í
geografických informacných systémov.
Výmenou sme získali viaceré tituly slovinskej
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karsologickej literatúry. Pred odchodom sme si
ešte prezreli Planinskú jaskynu.

Úcast zástupcov Správy slovenských
jaskýn na podobných podujatiach v zahranicí
nielen prezentuje výsledky našej práce, ale

umOžnuje nadväzovat dalšie pracovné
kontakty. Získané skúsenosti vera ráz možno
využit i v domácich podmienkach. Na zreteli
však treba mat i zastupovanie slovenského
jaskyniarstva v zahranicí.

~ ~
ODBORNY SEMINAR

V MORAVSKOM KRASE - CEŠKOVICE 1997

Anton Lucinkiewicz

V Ceškoviciach pri Blansku na Morave v
Ceskej republike sa v dnoch 29. - 30. septembra
1997 konal odborný seminár z príležitosti 100.
výrocia úmrtia Dr. J. Wankela, 120. výrocia
narodenia Prof. K. Absolona a 60. výrocia
úmrtia J. Kniesa. Hlavný organizátor seminára
Agentúra ochrany prírody a krajiny Ceskej
republiky - Správa jaskýn Moravského krasu
Blansko pripravil v priestoroch hotela
Panoráma mimoriadne zaujímavé, ale najmä
osožné podujatie. Prvotným impulzom pri
príprave seminára boli spomenuté okrúhle
výrocia, ale i možnost prezentácie nových a
aktuálnych výsledkov, predovšetkým z jaskýn
Moravského krasu. Úcastníkmi stretnutia boli

profesionálni i dobrovoiní jaskyniari, odborní
a vedeckí pracovníci zaoberajúci sa výsku
mom, ochranou a vyžívaním jaskýn i hostia
podierajúci sa na historickom výskume osob
ností, ktorým bol seminár venovaný. Na
seminári sa zúcastnili pracovníci ochranár
skych a jaskyniarskych inštitúcií, výskumných
a zdravotníckych zariadení vrátane zahra
nicia, Slovenska a Porska.

Odborný program seminára bol rozcle
nený do troch základných blokov. Prvý blok
prednášok, ktorý sa konal prvý den v dopolud
najších hodinách, sa zaoberal históriou výsku
mu v Moravskom krase a spomenutými osob

nostami. Celkove v tejto casti programu odzne-

lo šest hodnotných prednášok a pomerne živá
diskusia. Nové poznatky sa prezentovali hlav
ne pri osobe Prof. K. Absolona a jeho vztahu k
Moravskému krasu a jaskyniam na Slovensku.

Popoludnajší program tvorili prednášky
druhého bloku, ktorý tematicky zahrnal proble
matiku využívania jaskýn a ochrany prírody,
výskumu Moravského krasu v súcasnosti,
archeologických výskumov a rekonštrukcie
sprístupnených jaskýn. Zahranicní úcastníci
referovali o Niedzwiedzej jaskyni v Polsku a
geomorfologických hodnotách sprístupnených
jaskýn na Slovensku.

Odborný program druhého dna naplnil
tretí okruh tém, v ktorom sa úcastníci obozná

mili so súcasným stavom a problematikou
CHKO Moravský kras a využívaním jaskýn
na speleoklimatoterapeutické úcely. Zaují
mavé boli aktuálne výsledky speleoklima
tického monitoringu a niektoré poznatky z
vykonávania speleoterapie v sprístupnených
jaskyn iach na Slovensku, podobne o speleo
terapeutických pobytoch v Moravskom
krase.

Co sa týka odborného zamerania progra
mu, výber prezentovaných tém a problematiky
(história, vedecké poznatky z výskumu a
využívania jaskýn, speleoterapie) bol vo vztahu
k skladbe úcastníkov seminára zvolený výstiž
ne, na zodpovedajúcej úrovni.

Prednášková cast rokovania bola prvý den
spojená s návštevou Sloupsko-šošúvskych
jaskýn. Organizátori už tradicne na vysokej
úrovni pripravili pre úcastniKOVseminára bohatý
a hodnotný program. Stretnutie sa zacalo vo

vstupných jaskynných priestoroch spomienkou
a prípitkom na pocest uvedených "velikánov"
speleológie Moravského krasu, položením
kytice kvetov k ich pamätným tabul iam a
slávnostným otvorením zrekonštruovanej a
novoupravenej prehliadkovej trasy. Hudobný
koncert v Elišcinej jaskyni zanechal u všetkých
prítomných hlboký umelecký dojem. Po
koncerte nasledovala prehliadka zrekonštru

ovanej prehliadkovej trasy jaskyne spojená s
pietnou spomienkou na M. Brauna, ktorý
zahynul pocas realizácie týchto prác. Napokon
sa uskutocnila prehliadka archeologickej loka
lity Kúlna, ktorá sa stala súcastou prehliadkovej
trasy Sloupsko-šošúvskych jaskýn. Vo vecer
ných hodinách sa uskutocnilo spolocenské stret
nutie vo vermi srdecnej, priatelskej i pracovnej
atmosfére.

Na záver treba konštatoval, že išlo o dobre

pripravené podujatie - jeho organizátori sú tým
už dávnejšie známi. Patrí im za to uznanie a
podakovanie so želaním, aby vysoko položenú
latku udržali co možno najdlhšie aj v prospech
budúcej spolocnej práce. Organizátori prisrúbili
vydat z referátov samostatný zborník.

SEMINÁR "OCHRANA KRASOVÝCH JAVOV~ ~ ~
A KRASOVYCH UZEMI"

Anton Lucinkiewicz

Pri príležitosti 20. výrocia vyhlásenia prvej
biosférickej rezervácie na území Slovenska 
Slovenského krasu sa 10. - 12. septembra 1997
v Drienovci - Drienovských kúperoch
uskutocnil seminár Ochrana krasových javov
a krasových území. Usporiadaterom bola
Slovenská agentúra životného prostredia,
Centrum ochrany prírody a krajiny - Správa
CHKO BR Slovenský kras v spolupráci so
Slovenským národným komitétom pre program
MAB a ZO SZOPK Makatanhan Oyate.

Odborný program seminára prezentoval
širokú problematiku starostlivosti a ochrany
jubilujúcej biosférickej rezervácie. Úvodnú
prednášku o uplatnovaní sevilskej stratégie
v podmienkach biosférických rezervácií
predniesol Ing. J. Oszlányi, CSc., predseda
slovenského komitétu pre programu MAB. Sf!Jolu
s prednáškou o úlohe a postavení biosférických
rezervácií od Doc. Ing. l. Vološcuka, DrSc.,
poukázali na dôležitost prerokovávanej témy.

Prvé referáty sa zamerali sa na históriu
poznania a dokumentáciu krasových javov,
ochranu jaskýn Slovenského krasu ako súcasti
svetového prírodného dedicstva, významné
geologické lokality Slovenského krasu, prehrad
názorov na geologický vývoj Slovenského
krasu, geomorfologické pomery Slovenského
krasu a reliéfové predpoklady využívania
krajiny.

Pozornost sa venovala i hodnoteniu

bioklimatického a mikroklimatického výskumu
v CHKO BR Slovenský kras a stacionárnemu
výskumu ekosystémov v krasových územiach.

Podobne sa referovalo o aktuálnom stave

výskumu bezstavovcov v jaskyniach Sloven
ského krasu a o výsledkoch výskumu fauny vo
východnej casti predmetného územia od roku

1980. Úcastníci sa dalej oboznámili s cervenou
knihou taxónov flóry Slovenského krasu.

Témou dalších predngok bolo lesné
hospodárstvo a význam lesov. Problematika

zalesnovania krasového územia vyvolala
polemickú diskusiu prítomných odborníkov.
Odznela aj prednáška o význame pôdneho
krytu vo vztahu k ochrane krasových geosys
témov.

Za Správu slovenských jaskýn sa seminára
zúcastnili traja odborní pracovníci úseku
ochrany jaskýn. V referátoch upriamili pozor
nost na starostlivost a ochranu sprístupnených
jaskýn na území CHKO BR Slovenský kras (P.
Bella), bývalé a súcasné využívanie sprístup
nených jaskýn na medicínskej úcely (A.
Lucinkiewicz) a zhodnotenie posledných
výsledkov speleokl imatického a hydrologic
kého monitoringu v sprístupnených jaskyniach
(M. Peško).

Celkove na seminári odznelo 21 odborných
referátov, ktoré sú publ.ikované v samostatnom
zborníku. Na záver pracovného rokovania

odznela prednáška o ochrane prírody CHKO
BR Východné Karpaty z titulu pripravovaného
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seminára, ktorý sa konal v dnoch 25. - 29. 9.
1997 v Snine. Po skoncení odborného

programu prvého dna sa v zariadení hotela
Miglinc uskutocnilo spolocenské stretnutie
úcastn íkov .

Na druhý den sa uskutocnila exkurzia do Ja
sovskej jaskyne, kde si úcastníci najskôr prezreli

nový vstupný areál a stálu výstavu v jeho interiéri.
Na záver nasledovala exkurzia do Gombaseckej
jaskyne.

Prítomných bolo 42 odborných pracovní
kov a hostí. Celkove možno seminár hodnoti(

ako dobré a vydarené podujatie, ktoré splnilo
zámery usporiadatelov i ocakávania
úcastn íkov.

•••

Problematika ochrany prírodného prostredia a

prírodných zdrojov v krase, ako aj využívania jaskýn

na medicínske úcely boli hlavnou témou vedeckej

konferencie konanej 3.-5. júna 1997 v Banskej
Bystrici, ktorú usporiadala Slovenská agentúra

Protection and Medical
Utilisation of Karst

Environment

Pavel Bella

Slovak Environmental Agency,
Banská Bystrica 1997, 108 strán

krasových oblastí a jaskýn. F. Oedl sa zaoberá

problémami ochrany a prevádzky sprístupnených
jaskýn s ladovou výplnou. Vo svete spomína 1 S

takýchto jaskýn (jaskyne Crystal Ice Cave, Shoshone

Indian Ice Cave, Big Ice Cave, The desert Ice Box,
Ice Caves Mountain a Ice Cave Gifford v USA,

Kungurskú ladovú jaskynu v Rusku, jaskynu Scarisoara
v Rumunsku, Dobšinskú ladovú jaskynu a Demänovskú

ladovú jaskynu na Slovensku, jaskynu Schellenberger
Eishbhle v Nemecku, jaskyne Hundalm Eishbhle,

Dachstein-Eishbhle, Eiskogel-Hbhle a Eisriesenwelt

v Rakúsku). j. Zelinka sumarizuje skúsenosti z
likvidácie nežiaducej vegetácie v sprístupnených
jaskyniach na Slovensku.

Nasledujú dva abstrakty referátov o managemente

sprístupnených jaskýn v Cíne (L. Song) a turistickej
jaskyni Alisadre v Iráne (P. Torabi-Teherani). V závere

je zoznam úcastníkov, zoznam štátov a jaskýn repre
zentovaných na mítingu a prehlad sprístupnených jaskýn
v Madarsku so základnými informáciami.

Päf referátov je uverejnených v nemeckom

jazyku, jeden v talianskom jazyku, abstrakty referátov
v anglickom a francúzskom jazyku. Napriek menšiemu

rozsahu brožúra poskytuje niekolko zauj ímavých
poznatkov a názorov na problematiku ochrany a
využívania sprístupnených jaskýn. Škoda, že v

zborníku nie sú publikované všetky referáty, ktoré
odzneli na uvedenom podujatí.

Aggtelek, Hungary
October 10-15, 1996

Proceedings of the
INTERNATIONAL MEETING

on

Proceedings of the

International Meeting on Show
Caves

Pavel Bella

Posledný medzinárodný míting sprístupnených

jaskýn sa uskutocnil v Madarsku v roku 1996 pod
záštitou Medzinárodnej asociácie sprístupnených
jaskýn (l. S. C. A.). Hlavná cast programu sa udiala

10. - 1S. októbra v Aggteleku. Madarská speleologická

spolocnost vydala v roku 1997 zborník správa referátov

z tohto významného podujatia.
Po úvodných príhovoroch a zozname posterových

prezentácií je zaradených šest reterátov. F. Bernadovic
sa zaoberá výskytom a ochranou chiropterofauny v

sprístupnených jaskyniach na Slovensku. O vizuálnej

prezentácii jaskýn Le grotte di Pastena a Le grotte di
Collepardo v Taliansku formou "stereoskopickej

fotografie" referujú A. Caré a D. Russo. B. Lochner
opisuje sprístupnenú bývalú banu Saalfelder

Feengrotlen v Nemecku s výskytom rôznych
minerálov. K. Mais sa zamýšla nad aktuálnymi
možnostami a zámermi turistického využitia

Hungarian Speleologicai Society (MKBT) 1997,
54 strán

terizujú S. Zhang a Y. Jin. Tabulkovou formou podávajú

základné údaje o vybraných 74 sprístupnených
jaskyniach (celkovo je v Cíne sprístupnených 237

jaskýn). F. C. Santos informuje o výsledkoch výskumu

sprístupnenej jaskyne Cueva de Nerja vo vztahu k jej
ochrane.

V závere zborníka je zoznam úcastníkov
kongresu. Väcšina správa referátov je uverejnená v
anglickom jazyku, referáty v španielskom a talianskom

jazyku majú anglický abstrakt. Publikácia je vydaná
formou brožúry s kvalitnou tlacou. Predstavuje

dôležitý zdroj informácií o spôsobe ochrany a
prevádzky niektorých sprístupnených jaskýn v

zahranicí. Súcasne dokumentuje II. kongres

Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýn.

V dnoch 29. 10. - 1. 11. 1994 sa v Španielsku pri

jaskyni Cueva de Nerja nedaleko Malagy konal II.

kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených
jaskýn ( I.S.C.A.). Dva roky po tomto podujatí tamojšia
správa jaskyne vydala zborník referátov a kongre
sových správ.

V prvej casti sú uverejnené dokumenty z valného
zhromaždenia (súhrnná správa a zápis z kongresu,
vrátane správo aktivitách sekretariátu l. S. C. A. a

financnom hospodárení v rokoch 1993-1994, volbe
nového výkonného výboru i budúcich aktivitách, ako

aj vyhlásenie úcastníkov kongresu s cielom zvýšenia

spolocenského postavenia sprístupnených jaskýn a
prijatia primeraných opatrení v ich ochrane a
prevádzke). Nasleduje správa o štúdii S. A. Cravena
o problémoch managementu v jaskyni Cango v

juhoafrickej republike (Bulletin, South African

Speleological Association, vol. 34, 1994). Zahrnuté
sú tu aj informacné materiály l. S. C. A. Newsletter
No. S (apríl 1994) a No. 6. (apríl 1995).

Hlavnú cast zborníka tvoria reteráty prednesené

na kongrese. Posledné aktivity v sprístupnených
jaskyniach v Ceskej republike sumarizuje D. Milka.
vývoj návštevnosti Postojnskej jaskyne v Slovinsku

analyzuje B. Debevc. A. Orfei informuje o speleo
turizme v jaskyni Frasassi v Taliansku. J. M. Calaforra,
M. j. González-Ríos, F. Sánchez-Martos a A. Tinaut

predkladajú správu z výskumu španielskej jaskyne
Cueva del Agua pri Granade, ktorá je perspektívna na
turistické využívanie. A. A. Cigna, S. Galdenzi a M.

Manichetti referujú o niektorých výsledkoch monito

rovania speleoklimatických zmien v jaskyni Grotta
Grande del Vento - Frasassi v Taliansku vplyvom
návštevnosti z roku 1993. Na základe vedeckého

zhodnotenia P. Cantalejo, M. del Mar Espejo a ). F.

Ramos predkladajú model gescie - starostlivosti o
jaskynu Cueva de Ardales pri Malage v Španielsku.

L. Ferri-Ricchi prezentuje projekt rozvoja turistického
využívania jaskyne Grotte di Pastena v Taliansku.

Turistický potenciál krasu a jaskýn v Cíne charak-

Nerja (Málaga) 1996, 134 strán

Actas II. International Show

Ca-vesAssociation Congress



Sprístupnené jaskyne v literatúre

životného prostredia v spolupráci so Správou
slovenských jaskýn a NsP F. D. Roosevelta v Banskej

Bystrici pod záštitou Ministerstva životného prostredia
SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

Slovenská agentúra životného prostredia vydala

z tohto podujatia zborník referátov, ktorý zostavili S.
Dluholucký a l. Bozalková. Zahrna 32 prednášok a

príspevkov, z toho 9 posterov. Zborník obsahuje úvodný

príhovor J. Dupeja, zástupcu hlavného garanta
podujatia, a všetky prihlásené príspevky. Referáty a
postery sú uverejnené v anglickom jazyku.

Z obsahového hladiska je zborník rozdelený na

tri tematické bloky. V samostatnej casti sú

predstavené postery. Prvý tematický blok je zameraný
na výsledky projektu PHARE EC/HEN1 O SI "Ochrana

prírodných zdrojov v krase". S. Klauco a J. Filová
prezentujú výsledky mikroklimatického monitoringu
v jaskyniach Slovenska využívaných na speleoterapiu.

Výsledky projektu z medicínskeho hladiska sumarizuje

S. Dluholucký.
Referáty druhého tematického bloku zahrnajú poz

natky a skúsenosti z ochrany jaskýn na Slovensku

zabezpecovanej Slovenskou speleologickou spoloc
nostou Q. Tulis), ochrany prírodného prostredia a technic

kého zabezpecenia sprístupnených jaskýn využívaných

na speleoklimatické pobyty (A. Lucinkiewicz) i
manažmentu a starostlivosti o prírodné pamiatky 

jaskyne (L Gaál). Zaujmú aj referáty o využívaní jaskýn
na Slovensku (J. Jakál), stabilite jaskynných

geo systémov (P. Bella), o dynamike a spôsobe
porušovania mezozoických karbonátových súvrství
v závere Jánskej doliny (P. Lišcák, R. Holzer), spe

leoklimatickom monitoringu v Ochtinskej aragonitovej
jaskyni Q. Zelinka, J. Filová, S. Klauco}, vlastnostiach

speleoaereosólu v Bystrianskej a Belianskej jaskyni

(M. Bobro, J. Hanculák), O meraní vybraných prírod
ných parametrov v speleoterapeutických centrách v
Ceskej republike (O. Navrátil, P. Sládek, D. Sas) a iné.

Podobne blok venovaný medicínskym problémom

a významu speleoterapie prezentuje nielen odbornú

problematiku, ale aj praktické skúsenosti a výsledky
pri jej realizácii. Celkove je publikovaných 11

referátov od autorov zo Slovenska (S. Dluholucký, V.

Rajcanová) a viacerých zahranicných úcastníkov z
Rakúska, Ukrajiny, Slovinska a Ceskej republiky.

Zaujímavý je referát hodnotiaci pobyty a liecenie
v solných baniach v Solotvine na Ukrajine Q. Chonka,
J. Simionka}.

V závere je charakteristika 9 posterov od

zahranicných autorov z Permu (Rusko), Sežany
(Slovinsko) a Užhorodu (Ukrajina).

Zborník referátov prezentuje rôzne pohlady na
ochranu prírodného prostredia a liecebné využívanie

jaskýn. Predkladá skúsenosti a názory na riešenie
tejto aktuálnej problematiky. Vyšiel v náklade 200
ks.

Metodické listy c. 10
Hc>chranajaskýnH

SAŽP, Banská Bystrica 1997, 60 strán

Slovenská agentúra životného prostredia - Cen

trum ochrany prírody a krajiny v Banskej Bystrici vy

dala v roku 1997 metodické listy C. 10, ktoré sú
v nadväznosti na ustanovenia zákona NR SR C. 287/

1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny odborno-metodic

kou pomôckou pre pracovníkov štátnej správy na úseku
ochrany prírody a krajiny, odborných organizácií

ochrany prírody a krajiny, dobrovoiných jaskyniarov a

iných jednotlivcov pri zabezpecovaní ochrany jaskýn.
Publikáciu zostavil RNDr. Ludovít Gaál za odbornej

spolupráce zástupcov Slovenskej agentúry životného

prostredia - Centra ochrany prírody a krajiny, Správy
slovenských jaskýn, Slovenského múzea ochrany príro

dy a jaskyniarstva a Ministerstva životného prostredia
SR. Recenzoval ju Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc.

Na Slovensku je zákonom chránená každá

jaskyna. Zabezpecenie ochrany jaskýn a starostlivosti

o ne si vyžaduje funkcnú koordináciu viacerých

organizácií. Realizácia úi;inných opatrení vychádza
z primeraných znalostí príslušnej odbornej problema

tiky. Práve túto úlohu plnia uvedené metodické listy.
Publikácia je vhodne zostavená z desiatich obsa

hove nadväzujúcich kapitol. Prvá kapitola vysvetluje
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základné speleologické pojmy. Urcená je najmä pre
jednotlivcov, ktorí sa v bežnej praxi stretávajú s jasky
niarskou problematikou ojedinele. Po citáciách
definícií jaskyne a priepasti z uvedeného zákona sa

vysvetlujú dalšie pojmy a poznatky (rozdiely medzi

jednotlivými genetickými typmi jaskýn, vymedzenie
jaskynného geosystému, krasu a procesu krasovatenia,

charakterizovan ie jaskynných výplní a pod.).

Ochrana jaskýn sa upriamuje na zachovanie

jednotl ivých prírodných komponentov podzemného
prostredia i jaskynných geosystémov v súcasnom stave,
ako aj usmernovanie faktorov negatívne vplývajúcich

na procesy v podzemí: Krátkodobé a dlhodobé úlohy

riešenia tejto dôležitej problematiky sú nastolené

v kapitole deklarujúcej strategické ciele a úlohy
ochrany jaskýn.

Otázky prvotného vztahu cloveka k jaskyniam
v minulosti a jeho kvalitatívne zmeny po súcasnost

pri cinnostiach zameraných na vedecko-výskumné a

náucné ciele, ako aj liecebno-ozdravovacie úcely
sú náplnou kapitoly o využívaní a význame jaskýn.

Velmi aktuálnou je kapitola, ktorá posudzuje spôsob
ochrany jaskýn v súvislosti s možnými rizikami ich

poškodenia a znicenia. Tieto závisia od polohy jaskyne,

druhu horninového prostredia, morfologického a

genetického typu jaskyne, charakteru klímy, výskytu a
charakteru výplní, prúdenia vody i od spôsobu
hospodárskeho a socioekonomického využitia jaskýn a
ich okolia. Podrobné rozlíšenie rizík v závislosti od

prírodných parametrov, hospodárskych aktivít a socio

ekonomického využívania jaskýn vo vztahu k priemyslu
a tažbe nerastných surovín, polnohospodárskej cinnosti,
lesnému a vodnému hospodárstvu, výstavbe, turistike a

cestovnému ruchu (vrátane sprístupnovania a využívania

sprístupnených jaskýn a alternatív sprievodcovských
služieb v nesprístupnených jaskyniach), k zdravotníctvu,

kultúrnym, vedeckým a speleologickým cinnostiam i
ilegálnym zberatelským aktivítám je velmi dobrou

pomôckou pri výbere správneho postupu ich
usmernovania alebo riešenia konfliktných situácií.

Podmienky ochrany jaskýn, výnimky z podmienok

ich ochrany, prieskum a výskum v jaskyniach,
kontrolná a dozorná cinnost, zodpovednost za

porušenie povinností na úseku ochrany jaskýn sú

obsahom piatej kapitoly, venovanej zákonnej ochrane
jaskýn.

V súcasnosti sa najmä v nesprístupnených
jaskyniach stretávame s nežiaducimi aktivitami, ktoré

majú za následok ich poškodzovanie až devastáciu.

Úcinným prostriedkom na zabránenie takýmto cinom
sa v praxi javí uzatváranie vchodov, ohradenie otvorov

priepastí, starostlivost o interiér, vymedzenie

ochranného pásma, oznacenie lokality, kontrolná a

strážna cinnost a pod. Tieto dôležité otázky zdôraznuje

kapitola týkajúca sa praktickej starostlivosti o jaskyne.
V kapitole o evidencii a dokumentácii jaskýn

pre ochranu prírody sa podrobne opisuje problematika
získavania údajov a poznatkov, ktoré sú potrebné pri

praktickej realizácii opatrení v rámci zabezpecenia

funkcnej ochrany jaskýn. Ide o také dokumenty, ako
pasport ochrany jaskyne, rámcový návrh starostlivosti
o zvlášt významné a ohrozené jaskyne Slovenska,

program záchrany kriticky ohrozených jaskýn, ako aj
dokumenty, ktoré územne riešia otázky ekologickej
stability a ochrany prírody a krajiny.

Nasledujúce dve kapitoly venujú pozornost výchove

k ochrane jaskýn a rámcovej pôsobnosti inštitúcií a
organizácií pri ochrane jaskýn (Ministerstvo životného

prostredia SR, krajské a okresné úrady, Slovenská

inšpekcia životného prostredia, odborné organizácie
ochrany prírody a krajiny rezortu MŽP SR - Správa sloven

ských jaskýn, Slovenská agentúra životného prostredia

- Centrum ochrany prírody a krajiny, Správa národných

parkov SR, dalej Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva a Slovenská speleologická spolocnost).

Poslednú kapitolu tvorí výber dôležitých titulov

z domácej literatúry zaoberajúcich sa ochranou
jaskýn.

V závere publikácie je ako príloha uvedená
strucná charakteristika jaskýn vyhlásených za národné
prírodné pamiatky vyhláškou MŽP SR C. 293/1996 Z.

z., strucná charakteristika jaskýn navrhovaných na

národnú prírodnú pamiatku, ako aj zoznam jaskýn

v kompetenci i Správy slovenských jaskýn v zmysle
jej štatútu z roku 1996.

Publikácia je cennou pomôckou pre všetkých, ktorí

viac ci menej prichádzajú do styku s problematikou

jaskýn a najmä ich ochrany. Vyšla formou brožúry v
náklade 1000 ks.

Ján Zelinka

Županova jama 70 let

Turisticno družstvo Županova jama,

Grosuplje 1996, 65 strán

Medzi turisticky využívané jaskyne v Slovinsku

patrí aj Županova jama. Známa je i pod názvom
Taborska jama, ktorý sa používal v rokoch 1952-1996.

Nachádza sa pri obci Veliko Lipljene, južne od

Grosuplja, juhovýchodne od Lublany. Z príležitosti 70.

výrocia objavenia jaskyne vyšla samostatná publikácia,

ktorá opisuje jej prírodné hodnoty a celkové dianie od
objavu po súcasnost. Vydalo ju Turistické družstvo

Županova jama, ktoré jaskynu spravuje. Z obsahového

hladiska publikácia pozostáva z dvanástich kapitol.
Spracovali ich viacerí autori.

V úvode je príhovor župana "obciny" Grosuplje
a básen Balada o jaskyni od B. Žužeka. V súcasnosti

je jaskyna prístupná cez jaskynu Ledenica, ktorú opísal

J. W. Valvasor už v roku 1689. Preklad dvoch opisov
spracoval J. Moder. Obe jaskyne sú prepojené chodbou

dlhou 34 m, ktorú vykopali v rokoch 1928-1935. Horný
priepastovitý otvor do Županovej jaskyne náhodne
objavili 23. 5. 1926 štyri deti. O tri dni neskôr sa



zásluhou vtedajšieho župana J. Permeta preniklo dalej
do podzemia. Objav jaskyne, prvotný speleologický
prieskum a sprístupnenie opisuje M. Samec, podobne

ako jej terajšiu podobu. Elektricky osvetlená je od
roku 1931. V rokoch 1941-1952 bola jaskyna zavretá.

Geologické pomery, morfológi u, genézu a

jaskynné sedimenty charakterizuje A. Kranjc. Jaskyna
dosahuje dížku 610 m a deniveláciu 72 m. l. Perpar

informuje o nových speleologických objavoch.
Rastlinstvo v okolí opisuje S. Peterlin.

Turistický rozvoj jaskyne po roku 1945
(rekonštrukcia technických zariadení a úprava

prehliadkovej trasy, prevádzka, objekty pri vchode

do jaskyne, propagácia a pod.) rekapituluje J.. Lesjak,

podobne M. Vreg v období samostatnej Slovinskej
republiky od roku 1991. Na kultúrno-historické
zaujímavosti v okolí jaskyne upozornuje M. Samec.
Dalej podáva základné biografické údaje o výskum

níkoch, ktorí opísali Županovu jaskynu. M. Vreg

predstavuje projekt turisticko-rekreacného centra pri
jaskyni. V závere je zaradená bibliografia o Županovej

jaskyni (M. Kranjc a D. Samec).
Publikácia je dôstojnou prezentáciou jaskyne,

co zvýraznuje i zaradenie niekolkých farebných

fotografif. Podáva množstvo poznatkov a údajov, ktoré
urcite zaujmú nielen odborné kruhy, ale aj širšiu
verejnosf - návštevníkov jaskyne. Dúfame, že na
Slovensku v doh ladnom case vyjde z príležitosti

významného jubilea podobná publikácia o niektorej

sprístupnenej jaskyni.

Pavel Bella

Príroda

Sbornfk pracf z ochrany pffrody, 9,
Praha 1997, 114 strán

Agentúra ochrany prírody a krajiny Ceskej

republiky vydala z príležitosti 40. výrocia objavenia
Bozkovských dolomitových jaskýn zborník tematicky
zameraný na kras Krkonôš a Podkrkonošia. Jeho
zostavovatelmi sú RNDr. Bohumil Kucera a RNDr.

Ivan Turnovec. Zahrna najvýznamnejšie výsledky

doterajších prác a speleologických výskumov v tomto
území s dôrazom na Bozkovské dolomitové jaskyne.

V úvode B. Kucera tlmocí zámer zostavenia

zborníka. Nasledujú odborné príspevky od viacerých

autorov, v speleologických kruhoch väcšinou
dostatocne známych.

P. Loskot, V. Ouhrabka a R. Tásler predkladajú
podrobný prehlad krasu Krkonôš a Podkrkonošia. j.
Hromas objasnuje tektonickú stavbu kryštalinika
v okolí Bozkova a Jesenného a jej vztah ku genéze

krasových javov.
Historický prehlad geologických, geofyzikálnych

a geomorfologických výskumov v jaskyniach vo
vápnitých dolomitoch fylitovej zóny pri Bozkove, ktoré

od roku 1957 realizovala Krasová sekcia Spolocnosti

Národného múzea v Prahe, podáva F. Skfivánek a K.
Valášek. Približujú aj okolnosti, ktoré viedli k
sprístupneniu jaskynného systému a podnietili väcší

záujem o kras Krkonôš a Podkrkonošia.

V. Ou hrabka sumarizuje výsledky prieskumov

v Bozkovských dolomitových jaskyniach v rokoch

1980-1997, ktoré viedli k objavu nových priestorov s
celkovou dížkou 174 m. K príspevku sú zaradené

dobové fotografie, ktoré dávajú obraz o pôvodnom
stave jaskyne pocas objavných a prieskumných prác,

ako aj jej výplní pred sprístupnením.
Otázkou veku Bozkovských jaskýn sa zaoberá l.

Turnovec. Ich predpokladaný vývoj zhrnuje do piatich

etáp. Vyslovuje predpoklad o ich predterciérnom veku,

ktorý však nie je dokázaný.
V. Cílek sa pokúša na základe orientacného

výskumu zvetralín v Bozkovských dolomitových
jaskyniach rozlíšit a bližšie urcit vek birnessitu,

kaolinitu a opálu. Predpokladá, že jaskyne mohli
vzniknúf koróziou zatopených dutín.

Návštevnostou Bozkovských dolomitových jaskýn

od roku 1969 sa zaoberá D. Milka, terajší správca.
Poukazuje na zmeny záujmu okolitého obyvate/stva,

hromadných výprav cudzincov a zmeny skladby
cudzincov podla štátov. Napríklad v roku 1994, ked

jaskynu navštívilo okolo 65 000 osôb, tvorili cudzinci
polovicu (prevažne Nemci).
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F. Králík a F. Skfivánek hodnotia výskyt aragonitu
v ceskoslovenských jaskyniach. Opisujú aj výskyt

aragonitu v našich jaskyniach (Ochtinská aragonitová
jaskyna, Demänovská jaskyna slobody a Jazerná

jaskyna v Muránskom krase). Nechýba ani charakte
ristika výskytu aragonitu v Bozkovských jaskyniach
vytvoreného zo studených roztokov, ktorého vek je

mladší ako posledná akumulácia nánosov.
J. Slacík sa zaoberá možnostou využitia fotolu

miniscencie a opisuje výsledky výskumu uskutoc

neného v Bozkovských, Konépruských a Chýnovských
jaskyniach, vrátane osvetlenia sprístupnených jaskýn

UV-Iampami.
Zostavovatelia s cielom zosumarizovat co naj

väcšie množstvo poznatkovo jubilujúcich jaskyniach
zaradili do zborníka aj tri práce už skôr uverejnené v
Ceskoslovenskom krase, roc. 12 (F. Skiivánek a K.

Valášek, 1958), roc. 15 (F. Králík a F. Skiivánek,

1963) a roc. 27 (J. Slacík,1975). Zborník vyšiel v
náklade 500 ks. Spracovaný je aj v elektronickej

podobe na dvoch disketách (zostavovatelia: l. a M.
Turnovec, nakladatefstvo Drahokam Turnovec, Turnov).

Ján Zelinka

Zur Situation

der Hufeisennasen in Europa

IFA-Verlag Berlin 1997, 181 strán

Od pätdesiatych rokov nášho storocia sa zacal

v strednej Európe pre netopiere z celade

Rhinolophidae, podkováre velké IRhinolophus
ferrumequinum! a podkováre malé IRhinolophus
hipposideros!, dramatický populacný vývoj. Odvtedy
sú ohrozené vyhynutím.

V dnoch 26.-28. mája 1995 sa uskutocnil v Nebre,

v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko v Nemecku
medzinárodný seminár s cielom analyzovat situáciu

oboch ohrozených druhov podkovárov a sformulovat

vhodné koncepty pre tvorbu programu ich ochrany
v strednej Európe a prilahlých krajinách. Na seminári

sa zúcastnilo 45 výskumníkov a ochrancov netopierov
z 10 európskych štátov.

V nadväznosti na toto významné ochranárske

podujatie vydala skupina pre ochranu netopierov
Saska-Anhaltska v roku 1997 samostatný zborník

referátov Zur Situation der Hufeisennasen in Europa,
hodnotiaci terajšiu situáciu podkovárov v Európe.
Technicky a výtvarne vydarená publikácia formátu

A4 obsahuje 36 hodnotných referátov o biológii,
ekológii, rozšírení a ochrane oboch ohrozených

druhov podkovárov od autorov z Nemecka,

~vajciarska, Rakúska, Ceska, Madarska, Polska,
Francúzska, Belgicka, Bulharska a írska. Texty

väcšiny referátov sú doplnené pocetnými tabuikami,
grafmi, mapami a farebnou dokumentáciou. Pri každom

referáte je uvedený abstrakt v nemeckom, anglickom
a francúzskom jazyku.

Úvod zborníka sa skladá z troch castí. Najprv

Bernd Ohlendorf. predseda skupiny na ochranu
netopierov Saska-Anhaltska, dakuje všetkým autorom,

iným osobám a inštitúciám, ktoré sa podielali na

usporiadaní seminára, ako aj stávkovej spolocnosti

Lotto-Toto za poskytnutie financií na vydanie zborníka.
Pritom vyjadril nádej, že poznatky publikované
v zborníku nájdu svoje uplatnenie pri aktívnej ochrane
podkovárov a ich biotopov.

V druhej casti je vyobrazená mapa rozšírenia

podkovára v Európe, ako aj dve tabulky s uvedením
odhadovaných poctov podkovárov malých a velkých

vo väcšine európskych krajín, kde sú oba druhy
netopierov spravidla oznacené ako ohrozené

vyhynutím. Údaje do tabuliek o výskyte podkovárov

na Slovensku poskytol významný ceský chiropterológ
J. Gaisler. Výskyt podkovára malého sa zatial hodnotí
ako castý. Pocet vážne ohrozených podkovárov
velkých sa odhaduje asi na 450 kusov.

V tretej úvodnej casti je slávnostný príhovor

Heidrun Heideckeovej, ministerky územného pláno

vania, polnohospodárstva a životného prostredia
Saska-Anhaltska, k úcastníkom seminára. Poukázala

na potrebu tvorby európskeho systému velkoplošných

chránených oblastí, co by mohlo prispief i k ochrane
netopierov.

Sprístupnené jaskyne v literatúre

Dalej nasleduje 36 odborných referátov.
Upozorníme na niektoré z nich, hoci takmer všetky

sú obsahovo velmi zaujímavé a hodnotné. A. Beck,
S. Gloor, M. Zahner, F. Bontadina, T. Hotz, M. Lutz a

E. Muhlethaler sa zaoberajú potravinovou

špecializáciou podkovárov velkých v jednej alpskej
doline ~vajciarska. O druhovej ochrane podkovárov

malých v Durínsku informuje M. Biedermann. O stave

populácií podkovárov velkých a malých v Belgicku
a o probléme ich záchrany referuje j. Fairon. J. Gaisler

podáva prvé údaje o rozšírení podkovárov v Ceskej
republike a o pocetných poklesoch podkovárov

malých na južnej Morave. P. Gombokätä upozornuje

na budovy v severnom Madarsku, ktoré obývajú
kolónie podkovárov malých a velkých. O populacnom

vývoji a aktuálnej situácii podkovárov velkých
v Bavorsku informujú M. Hammer, H. Geiger a F.

Matt. O podkovároch na Ukrajine referuje M.
Kovalyova. Výskum a ochranu podkovárov malých
pocas zimného spánku v Moravskom krase hodnotí

M. Kovaiík. Populacnou situáciou pod ková rov malých
v írsku sa zaoberá R. McAney. B. Ohlendorf referuje
O regresii podkovárov malých v Sasku-Anhaltsku.

Problematiku stanovištných preferencii a rozšírenie

podkovárov malých a velkých v Bulharsku analyzuje
R. Pandurska. Stav populácií podkovárov vo
Francúzsku do roku 1995 sumarizuje S. Roue. F.
Spitzenberger hodnotí rozšírenie a populacnú hustotu

podkovárov malých v Rakúsku. M. Szatyor poukazuje
na ekologické požiadavky podkovárov velkých na
zimoviskách. O situácii podkovárov malých v Polsku
informujú A. Weigel, J. Weigel a R. Szkudlavek. Na

opatrenia v Sasku-Anhaltsku vzlahujúce sa k dohode

na záchranu netopierov v Európe upozornuje W.

Wendt. Zámery ochrany podkovárov malých vo

východnej casti centrálnych Álp uvádzajú M. Lutz a
E. Muhlethaler.

Publikácia sa v západoeurópskych krajinách

predáva v cene 35,- DM za kus. Výtažok z predaja je
urcený na podporu projektov na ochranu netopierov

vo východnej Európe. Správe slovenských jaskýn

publikáciu daroval na základe písomnej požiadavky
B. Ohlendorf. Dúfame, že publikácia poslúži
pracovníkom Správy slovenských jaskýn, prípadne

iným záujemcom pri aktívnej ochrane netopierov na
Slovensku.

František Bernadovic

The Show Caves of Hungary

Hungarian Speleological Society, Budapest 1996,
60 strán

Z príležitosti medzinárodného mítingu sprístup

nených jaskýn v roku 1996 Madarská speleologická
spolocnost vydala brožúru o sprístupnených jaskyniach
v Madarsku. Autorom textu je Tamás Hazslinszky.

Prehladným spôsobom podáva údaje o polohe,
prevádzkovate lovi, otváracích hodinách, dížke

sprístupnenej casti, trvaní prehliadky a návštevnosti
v rokoch 1986-1995, o objave, využívaní a

sprístupnení, ako aj základný opis a plán jednotlivých
jaskýn.

Prezentovaných je 13 jaskýn (Abaligeti-barlang,

Tapoleai-tavasbarlang, Lóczy-barlang, Pál-välgyi
barlang, Szemlä-hegyi-barlang, Budai Vár-barlang,

Solymári-ärdäglyuk, Anna-barlang, Szt. István-barlang,
Mi sko let apo lea i-tavasba r la ng, Barad Ia-bari ang,

Rákoczi-barlang, Fäldvári Aladár-barlang). V závere
je graf sumarizujúci celkovú rocnú návštevnost
sprístupnených jaskýn v Madarsku v rokoch 1952

1995. Maximálna bola v roku 1987, ked presiahla
900 tisic návštevnikov. V roku 1995 nedosiahla 600

tisíc návštevníkov. Na zadnej strane obálky je
prehladná mapa Madarska s polohou jednotlivých
jaskýn.

Publikácia vyšla v anglickom jazyku. Hoci ju

vydali nenárocnou formou bez zaradenia fotografií
jaskýn, je vhodným informacným materiálom urceným

najmä pre zahranicných záujemcov o kras a jaskyne.
Z hladiska komplexnosti údajov a informácií podáva

ucelený obraz o sprístupnených jaskyniach
v Madarsku.

Pavel Bella
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VLADIMíR DIDA 70-ROCNÝ

Dna 12. decembra 1997 sa dožil

náš spolupracovník a priater Vladimír
Dida významného životného jubilea.
V zhone každodenných povinností
nám takmer uniklo, že tento clovek

dal slovenským jaskyniam, predo
všetkým však Demänovskej jaskyni
slobody, 12 rokov zo svojho vzácneho
života.

Nebola náhoda, že náš "Jožko"
oslávil vlastnú sedemdesiatku ako inác

- v Demänovskej jaskyni slobody, kde
sa práve vtedy uskutocnovali dlho do
nocných hodín filmovacie práce.

V nerahkých podmienkach sa náš
jubilant naucil žit život takým spôsobom, ktorým sa odlišuje nielen od
svojich rovesníkov, ale casto i od ovela mladších rudí. Svojou vitalitou,
odvahou a obdivuhodným pracovným nasadením sa stará o
bezporuchový chod elektrického zariadenia v Demänovskej jaskyni
slobody, ale rád vykonáva všetky druhy prác, ktoré sa vyskytujú ci už
v podzemí alebo na povrchu. Vdaka svojím charakterovým vlastnostiam
môže byt pre mnohých príkladom. Preto je nám ctou, že dosahuje
vrchol svojho životného snaženia práve u nás.

Prajeme Ti, "Jožko", do dalších rokov života hlavne vera zdravia,
štastia a úspechov v pracovnom i rodinnom živote.

Dušan Mituch

ŽiVOTNÉ JUBILEUM VLADIMíRA JANíCKA

Dna 12. 10. 1997 sa náš

spolupracovník Vladimír Janí
cek dožil v plnom zdraví a pra
covnom eláne 60 rokov života.

Na Správu slovenských jaskýn
prišiel pracovat 1. 5. 1993 do
funkcie stavebného technika

na technicko-servisnom úseku,

kde pracuje dodnes.
Je vermi dobrým odbor

ným pracovníkom v stavebnej
cinnosti. Svoju prácu vykoná
va so zanietením, svedomito

a poctivo. Zodpovedá za
všetky investicné stavby vo
vstupných areáloch sprístup
nených jaskýn a ich okol í, ako
aj za opravy a údržby týchto
objektov a zariadení. Od
dodávaterov vyžaduje dobre
vykonanú prácu a jej náležité
zúctovanie. Za pôsobenia jubilanta sa vybudovali nové vstupné objekty
Jasovskej jaskyne a Dobšinskej ladovej jaskyne, nákladná lanová dráha
k Harmaneckej jaskyni a iné objekty a zariadenia alebo sa vykonali
viaceré rekonštrukcné práce vstupných objektov jaskýn.

V súcasnosti zabezpecuje prípravu prístavby vstupného objektu
Bystrianskej jaskyne a výstavby nového prevádzkového objektu
Demänovskej jaskyne slobody, ako aj odkanalizovania a stavby cisticky
odpadových vôd z chaty Izbica pri Harmaneckej jaskyni. Nemožno
zabudnút ani na verký podiel jubilanta na vysporiadávaní majetkovo
právnych vztahov nevyhnutných pred realizáciou stavebnej cinnosti.

S každou jeho prácou sa spája odborná dokonalost, a tým aj
spokojnost vedenia organizácie. Nie je len dobrým pracovníkom
organizácie, ale i dobrým priaterom ochotným pomôct každému, kto
pomoc potrebuje, bez ohradu na svoj vorný cas.

Pri príležitosti jeho významného životného jubilea mu
spolupracovníci a priatelia dakujú za vykonanú prácu a jeho priatelský
prístup v pracovných i osobných kontaktoch. Do dalších rokov
jubilantovi želáme vera zdravia, pracovných a osobných úspechov,
ako aj dobrú pohodu v práci a v rodine.

Ján Paulus

MAGDALÉNA KOSTOLNÁ 50-ROCNÁ

Naša dlhorocná pracov
nícka Magdaléna Kostolná sa
dna 8. 3. 1998 dožila význam
ného životného jubilea.

Na Správe slovenských
jaskýn je jubilantka zamest
naná od 2. 1. 1980. Odvtedy
pracuje na technicko-servis
nom úseku, pricom má na
starosti materiálno-technické

zabezpecenie organizácie.
Najskôr pôsobila vo funkcii

skladníka, neskôr po organi
zacných zmenách v roku 1990
vo funkcii skladník-nákupca.
Známa je svedomitou a zodpo
vednou prácou. Hoci zodpo

vedá za znacné majetkové hodnoty, nevycítajú sa jej nijaké závažné
nedostatky. Okrem práce v sklade a nákupnej cinnosti zásobuje jednotlivé
prevádzky jaskýn obchodným tovarom, osobnými a ochrannými pomôc
kami a iným materiálno-technickým vybavením. S jej prácou a vystupo
vaním sú spokojní jej nadriadení i správcovia jednotlivých sprístupnených
jaskýn. K svojim spolupracovníkom je priatelská, zapája sa do
spolocenského diania.

Pri príležitosti významného jubilea jej spolupracovníci do dalších
rokov života želajú vera zdravia, pracovnej pohody i osobných úspechov.

Ján Paulus

ZOMREL ŠTEFAN SLODICÁK

Je streda 1. 4. 1998. Nachádzame sa na

dedinskom cintoríne podtatranskej obce
Ždiar. Ku kostolu sa schádzajú rudia na
poslednú rozlúcku so známym clovekom.
Podra množstva prítomných sa dá vycítit, že
nebohý, s ktorým sa prišli rozlúcit, patril
k vážnym rudom. Je to rozlúcka so Štefanom
Slodicákom.

Rodina Slodicákových vŽdiari jevefmi
pocetná a súdržná, tak ako sa patrí na dedine.
A tých priatelov a známych, ktorým poradil
a pomohol ... Prišli sme aj my, pracovníci
Správy slovenských jaskýn a Belianskej
jaskyne, spolu s dobrovornými jaskyniarmi zo Spišskej Belej rozlúcit sa
s bývalým správcom Belianskej jaskyne, ktorý nás opustil dna 30. 3.
1998 vo veku nedožitých 79 rokov. Štefan Slodicák patril k ludom,
ktorí nezahálali v živote. Nepohyboval sa vera po svete, ale v miestach,
kde pôsobil, ostalo po nom vera práce. V dedine dlhé roky pôsobil
popri hlavnom zamestnaní ako predseda vtedajšieho MNV Ždiar. Túto
jeho cinnost v krátkosti vysvetlil v rozlúckovom liste aj terajší starosta
obce. Starší rudia pamätajú, co všetko dal postavit, opravit, zrekon
štruovat vobci a pod. Ved preto je ich tu teraz torko. Ale táto jeho
práca bola vtedy len popri hlavnom zamestnaní, v ktorom ho poznáme
my, jaskyniari. A to bola sprievodcovská a správcovská cinnost v
Belianskej jaskyni.

Štefan Slodicák nastúpil do jaskyne 1. 10. 1953 najprv ako
sprievodca pocas správcovania A. Hlásnej. Jaskynu prevádzkovali
v tom case sami dvaja. Od 1. 3. 1956 sa stav zamestnancov zvýšil na
troch, ked na miesto správcu prišiel A. Jirásek. Jaskyna v tom case
pracovala pod správou n. p. Turista. Po odchode A. Jiráska 20. 12. 1960

Štefan Slodicák nastupuje na miesto správcu Belianskej jaskyne. Túto
funkciu vykonával až do 31. 12. 1980, ked funkciu správcu prevzal
jeho syn Ján. Štefan Slodicák ešte aj ako dôchodca pracoval cez letné
turistické sezóny ako brigádnik dalších 5 rokov. Teda spolu to vychádza
33 rokov pôsobenia na jaskyni. Tým sa však jeho cinné obdobie
neskoncilo. Ešte zopár rokov pracoval ako predseda MNV vŽdiari.

Odišiel clovek, ktorý nechal okrem výsledkov svojej práce aj vera
spomienok v nás, ktorí sme ho poznali. Bude chýbat rodine, priaterom;
spolupracovníkom. Jedno je však isté. Jeho meno sa bude stále vyslovovat
na Belianskej jv,kyni s úctou a vážnostou. Cest jeho pamiatke!

Jozef Bachleda
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~ Hodžova 11,03101 Liptovský Mikuláš({) 0849/201 50,201 59
FAX 0849/536 311,24550~

Jaskyna Driny
~ 919 04 Smoleriice ({) 0805/922 OO

@)Ochtinská aragonitová jaskyna
~ 049 31 Rožnavské Bystré ({) 0941/82564

Harmanecká jaskyna
~ 976 03 Dolný Hanmanec ({) 088/798 122

Demänovská I'adová jaskyna
~ 031 01 Liptovský Mikuláš ({)0849/759 170

Dobšinská ladová jaskyna
~049 71 Dobšinská Ladová Jaskyndl) 0942/981 5

@)Jasovskájaskyna
~ 044 23 Jasov ({) 0943/941 65

@)Gombasecká jaskyna
~ 049 11 Plešivec ({) 0942/901 91

Važeckájaskyna
~032 61 Važec ({)0844/294171

Demänovská jaskyna slobody
~032 51 Demänovská Dolina ({)FAX 0849/916 73

@)Jaskyna Domica
~ 049 55 Dlhá Ves ({) 0942/928261

Bystrianska jaskyna
~977 01 Brezno ({) 0867/695133

Belianskajaskyna
~059 54 Tatranská Kotlina ({) 0969/467375

VSTUPNÝ PORIADOK - SCHEDULE

I l. 111.

D -Mimosezónne obdobie - off season - Die Zwischensaison

- Sezónne obdobie - In season - Ole Hauptsalson

'zl -V období je jaskyna zatvorené - The cave is closed~ - In diesem Zeltraum Ist die Hi:ihle geschiossen

- 24.12., 25.12., 26.12. a 1.1. sú jaskyne zatvOrené.
- DÉic&mll!3r 24,25,26 and January 1,the caves are closad.
- 24.12.,25.12.,26.12. und 1. 1. sind die Hôhlen aeschlossen.

Pravidelný vstup sa uskutocní pri minimálnom pocte 40sôb, alebo po doplatení celých vstupeniek za chýbajúci pocet osôb.
At schedule times a minimum number ol 4 visitors is required. (Or the price 014 tickets must be paid).
Der regelmässige Eintritt verwirklicht sich bei minimaler Anzahl von 4 Personen, oder im Falle, wo die Anzahl geringer ist,
nach Bezahlung der Eintrittskarten der zum Limit lehlenden Personen.

Mimoriadny vstup sa môže uskutocnit na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných
vstupov. Nesmie sa tým narušit plynulost prevádzky jaskyne a treba zapiatit poplatok.
Visits at any other time are allowed il arranged with the manager. (An extra charge applies.)
Ein Sondereintritt kann bei Anforderung der Besucher und nach Vereinbarung mit dem Verwalter auch zwischen den
regelmässigen Eintritten verwirklicht werden, dabei dar! der kontinuirliche Betrieb der Hohle nicht gestort werden und es ist
er!orderlich, eine Zuschlagsgebuhr zuzuzahlen.
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