
3

DOBŠINSKÁ ¼ADOVÁ JASKYÒA
– SVETOVÉ PRÍRODNÉ DEDIÈSTVO

Jozef Hlaváè

Výskum, dokumentácia a ochrana jaskýò

Už v èase schva¾ovacieho procesu pôvod-
ného projektu „Jaskyne Slovenského a Aggtelek-
ského krasu” vznikla myšlienka jeho rozšírenia
o ¾adovú jaskyòu. Tak by vo svetovom meradle
skutoène na malom území Slovenska existovalo
svetové dedièstvo so všetkými základnými typmi
jaskýò – jaskyne s výplòou kalcitovou sintrovou
so všetkými podtypmi, aragonitovou a napokon
¾adovou.

Preto pán J. Thorrsell, posudzovate¾ pôvod-
ného projektu, už poèas pracovnej cesty v roku
1995 v Slovenskom krase navštívil mimo pro-
gramu aj Dobšinskú ¾adovú jaskyòu. Prehliadka
jaskyne urobila na neho skutoèný, nefalšovaný
dojem. S jeho preh¾adom a znalos�ami sveto-
vých prírodných lokalít to bola s¾ubná perspek-
tíva.

V roku 1997 Ministerstvo životného prostre-
dia SR zadalo úlohu spracova� projekt s názvom
„Rokliny Slovenského raja a Dobšinská ¾adová
jaskyòa”. Ako hlavní spracovatelia projektu boli
poverení RNDr. Ladislav Novotný a Ing. Ján Tulis
za spolupráce odborných organizácií, v tom èase
Správy Národného parku Slovenský raj a Správy
slovenských jaskýò. V stanovenom termíne
zaèiatkom roka 1998 sa projekt predložil admi-
nistratíve v Paríži.

V máji toho istého roka nasledovala inšpek-
èná cesta dvoch expertov Medzinárodnej únie
ochrany prírody (IUCN) na posúdenie navrho-
vaného projektu priamo v teréne. Spolu s našimi
zamestnancami a autormi projektu navštívili
vytypované rokliny, Dobšinskú ¾adovú a Straten-
skú jaskyòu. Pôsobenie zahranièných expertov
na našom území je vždy inšpiratívne. Ich hoci
zdržanlivé vyjadrenia nám predsa len otvárajú
oèi na objektívne posúdenie našich prírodných
hodnôt, no najmä starostlivosti o ne. Vyjadrili
poèudovanie nad nízkym poètom zamestnan-
cov národného parku vo vz�ahu k rozlohe jeho
územia.

Projekt sa s problémami posunul cez zasad-
nutie Predsedníctva svetového dedièstva v Paríži

na rokovanie výboru do
japonského Kjóta. Na-
priek snahe sa ho nepo-
darilo obháji� ako celok.
Výbor konštatoval, že
rokliny Slovenského raja
ako súèas� projektu ma-
jú len regionálny vý-
znam a nedosahujú je-
dineènos� svetového
významu. Treba zdôraz-
ni�, že projekt posudzo-
vali osobnosti svetovej
karsológie a speleológie,
významní geomorfo-
lógovia prof. Derek Ford
z Kanady, prof. Paolo
Forti z Talianska, doc.
Vladimír Panoš z Èeskej
republiky a ïalší. Prizná-
vam, že ani osobne som
sa s takto postaveným projektom nestotožnil. Èo
však neznamená, že sme oò kolektívne ne-
bojovali.

Komparatívne štúdie spomínaných odbor-
níkov však jednohlasne odporúèali vyhlási� za
svetové prírodné dedièstvo pre jej skutoènú
jedineènos� Dobšinskú ¾adovú jaskyòu. Naša
aktivita na diplomatickom poli nepo¾avila ani
na chví¾u. Preto sa spoloène s predstavite¾mi
Výboru svetového dedièstva i na pôde IUCN
h¾adal spôsob priechodnosti aspoò tejto èasti
projektu. Úsilie bolo korunované návrhom, aby
sa èas� projektu osamostatnila a zaradila sa do
tzv. „extension”. Povedané po slovensky išlo
o rozšírenie už existujúceho svetového dedièst-
va na Slovensku v certifikáte „Jaskyne Sloven-
ského a Aggtelekského krasu”. Tu sa však nara-
zilo na problém súhlasu maïarskej strany, ktorý
je nevyhnutnou podmienkou pri bilaterálnych
projektoch. Ich odborníci tvrdili, že Dobšinská
¾adová jaskyòa je príliš vzdialená od Sloven-
ského krasu a nemá ve¾a spoloèného s vývojom

krasu v Slovenskom ra-
ji. Je to, samozrejme,
pravdivé tvrdenie. Na-
opak experti IUCN sa
vyjadrili, že vzdialenos�
nieko¾kých desiatok
kilometrov vo sveto-
vých parametroch niè
neznamená a podpo-
rovali myšlienku jedi-
neènosti Dobšinskej
¾adovej jaskyne.

V prvom polroku
1999 za úèinnej spolu-
práce autorov projektu
a odborných pracovní-
kov Správy slovenských
jaskýò vznikol samo-
statný projekt Dob-
šinská ¾adová jaskyòa
vrátane systému Stra-
tenskej jaskyne. V sta-
novenom termíne sa

odovzdal do Paríža. Súèasne sa uskutoèòovali
na rôznych úrovniach, vrátane ministrov život-
ného prostredia, intenzívne rokovania o súhlase
maïarskej strany. Na 23. zasadnutí Výboru
svetového dedièstva v marockom Marrakéši sa
súhlas maïarskej strany napokon objavil, avšak
protokol konštatoval, že nie v stanovenom ter-
míne. Administrátori výboru odporúèali návrh
stiahnu� z programu a bezproblémovo ho
zahrnú� do programu na rok 2000. Každé iné
riešenie bolo rizikové, a preto slovenská strana
súhlasila s odporúèaním.

Napokon v júni 2000 prešiel projekt pomerne
hladko parížskym rokovaním, kde maïarská strana
vyjadrila podporu celému projektu. Prichádzalo
rozhodujúce 24. zasadnutie Výboru pre svetové
dedièstvo v Austrálii, v štáte Queensland. Rokova-
nie sa uskutoènilo od 23. novembra do 2. de-
cembra v meste Cairns na severovýchodnom
pobreží kontinentu. V dòoch 23. – 24. novembra
prebiehalo tzv. mimoriadne zasadnutie, kde aj za
úèasti prísediacich sa poslednýkrát kontrolovali
všetky náležitosti projektov a predsedníctvo k nim
zaujalo odborné i administratívne stanovisko. Aj
k sporným projektom sa pripravili príslušné odpo-
rúèania èi zamietnutia. K projektu Dobšinskej
¾adovej jaskyne už neboli žiadne výhrady.

Riadne zasadnutie výboru, ktoré má kompe-
tencie na definitívne schválenie projektov, sa
zaèalo 27. novembra. Po prerokúvaní rôznych
procedurálnych otázok a reportov z èinnosti Centra
pre svetové dedièstvo prišiel èas na prezentáciu
a proces schva¾ovania jednotlivých projektov
kultúrneho a prírodného dedièstva. Napriek tomu,
že prípravný proces je zdåhavý a nároèný aj z od-
bornej stránky, vždy tu jestvuje možnos� spo-
chybni� niektoré procesné stránky projektu, resp.
jeho odborné èasti. Právo na to majú najmä krajiny,
ktoré sú v predsedníctve výboru (21 štátov z celého
sveta) a zastupovali v tom èase 161 štátov pristú-
pených k Dohovoru o ochrane svetového kultúr-
neho a prírodného dedièstva.

Dòa 29. novembra o 20. h miestneho èasu
sa schválil náš projekt. Dobšinská ¾adová jaskyòa
s nadväzujúcou Stratenskou jaskyòou je zara-

23. zasadnutie Výboru svetového dedièstva v Marrakéši v Maroku, 1999.
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Dobšinská ¾adová jaskyòa, celkový poh¾ad na Ve¾kú sieò.                  Foto: M. Eliáš
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dená medzi skvosty prírody celého sveta. Zavà-
šilo sa tak úsilie vlády SR, rezortu životného
prostredia, Správy slovenských jaskýò, Sloven-
skej agentúry životného prostredia a Slovenskej
speleologickej spoloènosti. Slovenská delegácia
prijímala gratulácie a súèasne jej èlenovia poïa-
kovali zainteresovaným z Centra pre svetové de-
dièstvo i kolegom z Maïarska za spoluprácu pri
obhajovaní projektu.

Poïakujme mnohým nadšencom, objavite-
¾om, výskumníkom, prevádzkovate¾om a ochra-

nárom, ktorí venovali svoje úsilie a um na pozna-
nie, ochranu a starostlivos� o jaskyne, resp. sys-
tému Dobšinskej ¾adovej jaskyne a Stratenskej
jaskyne. Osobitné poïakovanie patrí autorom
projektu Ing. J. Tulisovi a RNDr. L. Novotnému,
pracovníkom Správy slovenských jaskýò RNDr.
P. Bellovi, PhD., a Ing. P. Gažíkovi, ale aj
bojovníkom na diplomatickom poli Ing. K. No-
vákovej, RNDr. J. Klindovi, ako i našim zástup-
com pre spoluprácu s UNESCO v Paríži. Neoce-
nite¾né zásluhy na úspešnom projekte má pán

J. Thorsell, pracovník Centra pre svetové dedièst-
vo v Paríži, ktorý trpezlivo a so znaènou dávkou
pochopenia a diplomacie doviedol spoloèné
snaženie k vytúženému cie¾u.

V prvých júnových dòoch roku 2001 sa oèa-
káva oficiálne odovzdanie certifikátu Dobšinskej
¾adovej jaskyne. Po slávnostných chví¾ach èaká
zamestnancov Správy slovenských jaskýò tvrdá
práca na ïalšej obnove tejto národnej prírodnej
pamiatky. Nech sa týmto svetovým unikátom
potešia ïalšie generácie návštevníkov.
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