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ÚVOD

V roku 2017 začali pracovníci Správy slo-
venských jaskýň realizovať v Moldavskej jas-
kyni viacero výskumných úloh zameraných na 
problematiku geológie a geomorfológie (Bel-
la a kol., 2018), biospeleológie (Papáč a kol., 
2019) a hydrogeochémie. Cieľom bolo získať 
novšie, prípadne chýbajúce poznatky o tejto 
lokalite, v ktorej sa dlhodobo pod vedením 
Z. Hochmutha priebežne realizuje podrob-
ný speleologický výskum a prieskum. V po-
slednom období sa čoraz častejšie objavovali 
otázky hlavne zo strany mestskej samosprávy 
o možnosti sprístupnenia jaskyne, keďže sa 
jaskyňa nachádza priamo v intraviláne mesta 
Moldava nad Bodvou. Aj z tohto dôvodu bolo 
potrebné získať komplexnejší obraz o jej hod-
notách a zraniteľnosti.

K problematike výskumu, respektíve mo-
nitoringu vodnej zložky v jaskyni sa v literatúre 
nachádzajú len veľmi strohé informácie. Dô-
vodom je hlavne charakter jaskyne, ktorý ju zo 
súčasného hydrologického hľadiska (absencia 
vodného toku, prípadne väčšej vodnej plochy) 
radí k tým menej zaujímavým. Z doterajšieho 
hydrogeologického prieskumu sa v literatúre 
z jaskyne spomína čerpací pokus v Slukovej 
studni, realizovaný v rámci hydrogeologického 
prieskumu hačavsko-jasovskej hydrogeologic-
kej štruktúry Slovenského krasu (Orvan a kol., 
1974), a potápačské pokusy z tejto časti jasky-
ne (Kladiva a kol., 1999). V článku od Kladivu 
a kol. (1999) je zmienka o návštevách jaskyne 
ochrancami prírody z Moldavy nad Bodvou, 
ktorí v rokoch 1990 – 1993 viackrát jaskyňu 
navštívili a odobrali vzorky vody zo Slukovej 
studne. Výsledky týchto chemických analýz 
neboli publikované. V literatúre nachádzame 

aj informáciu od Cíleka (2000), ktorý pri hod-
notení mineralogického výskumu v jaskyni síce 
neuvádza konkrétne chemické analýzy vôd, 
podľa neho však výskyt Ca-K-(Na) chloritu s ob-
sahom zvýšeného množstva chlóru v jaskyni in-
dikuje príznaky ľudskej činnosti a komunikáciu 
jaskyne s rodinnou zástavbou na povrchu.

Predložený článok prináša komplexnejšie 
hodnotenie fyzikálno-chemických vlastností 
podzemných vôd odobratých z jaskyne a ak-
tuálny stav ich kvality.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 
LOKALITY

Moldavská jaskyňa patrí k najtypickejším la-
byrintovým jaskyniam Západných Karpát (Bella 
a kol., 2018). Jej aktuálna zameraná dĺžka je 
3070 m. Nachádza sa v západnej časti intravilá-

nu mesta Moldavy nad Bodvou, ktoré je súčas-
ťou Košického kraja. Jeho vzdialenosť od Košíc 
je približne 30 km (obr. 1). Podľa geomorfolo-
gického členenia Slovenska patrí toto územie 
do podcelku Medzevskej pahorkatiny (rozpres-
tiera sa južne od Volovských vrchov medzi Ko-
šicami, Medzevom a Moldavou nad Bodvou), 
celku Košickej kotliny (Mazúr a Lukniš, 1978). 
Podľa typológie krasu Slovenska prislúcha kras 
Medzevskej pahorkatiny krasu úpätných plošín 
a terás (Bella, 2007; Hochmuth, 2007b). Vchod 
do jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 
203 m, v lievikovitej depresii pod výraznou 
skalnou stenou, na západnom okraji akumu-
lačnej nivy Bodvy. V súčasnosti je hlavný vchod 
do jaskyne zabezpečený mrežovým uzáverom. 
Druhý vchod do jaskyne bol v roku 1999 za-
betónovaný (Hochmuth, 2000a). Podľa Bellu 
a kol. (2018) sú materskou horninou jaskyne 
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d. haviarová: Chemical composition and quality of waters of the moldavská jaskyňa Cave (medzevská pahorkatina hilly land)

abstract: The Moldavská jaskyňa Cave with a length of 3,070 m, is situated in the karst of the Medzevská pahorkatina Hilly Land, 
in the Moldava nad Bodvou Town. The cave is the most typical two-dimensional underground labyrinth in Slovakia. It is formed in 
the Wetterstein Limestones. The cave is not very interesting from a hydrological point of view. The most important is the Slukova 
studňa Well with permanent water table. The article presents the results of hydrochemical monitoring from the cave. The chemical 
composition, quality and microbiological properties were evaluated on the basis of 22 chemical and 14 microbiological analyses 
of dripping water from 4 sites (Vstupný dóm Chamber, Hlavná chodba Passage, Dóm pri sude Chamber, Dóm pri lebke Cham-
ber), dripping water cumulated in the small lake and underground water from Slukova studňa Well with an oscillating water table. 
Altogether 36 water samples were taken from the cave in the period between May 10, 2017 and November 27, 2018. The main 
mineralization process of cave waters chemical composition formation is the process of dissolving the carbonates. The cave waters 
fall under Gazda ’s classification into basic distinct Ca-HCO3 type and basic indistinct Ca-HCO3 type. These types are transformed 
to mixed types due to pollution, which is presented by increased sulphates, nitrates and chlorides concentrations. The mineraliza-
tion of dripping water ranged from 363.0 to 823.0 mg·L-1 and mineralization of water in Slukova studňa Well ranged from 383.0 to  
593.0 mg·L-1. Ca2+ and HCO3- are the predominant ions in the cave water. The samples from small lake were exceptions, with domi-
nance of calcium and nitrate. The nitrate concentration of this site was more than 330.0 mg·L-1. The cave waters have indications of 
inorganic and microbiological pollution. Saturation indices calculated for calcite and dolomite were different in varied parts of cave. 
Dripping waters have higher saturation with respect to calcite as Slukova studňa Well water. Generally, cave water is supersaturated 
with respect to calcite, undersaturated and in equilibrium with respect to dolomite and undersaturated with respect to gypsum. 

key words: Moldavská jaskyňa Cave, chemical composition, water quality, dripping water, pollution

Obr. 1. Poloha Moldavskej jaskyne
Fig. 1. Location of the Moldavská jaskyňa Cave
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svetlosivé wettersteinské vápence v lagunár-
nom vývoji, ktorým zodpovedá vek spodného 
karnu (cca 228 – 230 mil. rokov). Vápence sú 
chemicky čisté (obsah CaCO3 až 99,1 %), čo 
podmieňuje ich dobrú rozpustnosť vo vode 
obohatenej o oxid uhličitý, s čím je spojená ich 
vysoká schopnosť krasovatenia. Prítomné brek-
cie v jaskyni majú pravdepodobne tektonický 
pôvod, stmelené sú červeným (železitým) pe-
litickým materiálom. Rovnaký tmel vypĺňa aj 
mnohé pukliny vo viacerých častiach jaskyne. 
Komplikovanej genéze jaskyne sa v minulos-
ti venovalo viacero autorov (Homola, 1951; 
Hochmuth, 2000b, 2004, 2007a, b; Bella a kol., 
2007; Gaál, 2008). Podľa najnovších výsledkov 
(Bella a kol., 2018) je vznik jaskyne výsledkom 
viacfázového krasovatenia súvisiaceho s eróz-
nym zahlbovaním doliny Bodvy a následnou 
výraznou agradáciou jej riečiska, z ktorého ag-
resívne povodňové vody zaplavovali a korózne 
rozširovali nižšie ležiace podzemné priestory. 

Moldavskú jaskyňu charakterizuje hus-
tá sieť nízkych a úzkych chodieb a niekoľko 
menších siení a dómov. Najväčším priestorom 
jaskyne je Vstupný dóm. Priestory jaskyne sa 
nachádzajú 5 až 11 m pod akumulačnou nivou 
Bodvy. Zhruba vo výške 245 až 250 m n. m.  
je nad jaskyňou zastavaná terasová plošina. 

Jaskyňa je známa odnepamäti. Podľa 
Sojáka (2007) ju využívali ľudia od bukovo-
horskej kultúry až po novovek. Prvú mapu 
jaskyne publikoval Müller (1980), neskôr na 
základe ďalších speleologických prieskumov 
a mapovania súbornejšie mapy publikovali 
Kladiva a kol. (1999) a Hochmuth (2007c). 

Pri biospeleologickom výskume v jaskyni 
sa zistila prítomnosť 83 taxónov suchozem-
ských bezstavovcov, z toho 5 troglobiont-
ných druhov. V jaskyni absentujú pre podze-
mie typické jaskynné živočíchy Slovenského 
a Aggtelekského krasu, ako aj jaskynné druhy 
chvostoskokov známe z jaskýň východného 
Slovenska (Papáč a kol., 2019). 

Prostredie v okolí Moldavskej jaskyne 
môžeme z hydrogeologického hľadiska na 
základe starších prieskumných prác (napr. 
Orvan a kol., 1974) charakterizovať ako špe-
ciálne odľahčené zóny s vysokou priepust-
nosťou v smere svahu a podstatne nižšou 
priepustnosťou kolmo na svah. Komplikovaný 
režim v tejto zóne charakterizuje miešanie 
vôd z krasového masívu s infiltrovanou vodou 
z riečnych náplavov Bodvy. Za vyšších stavov 
slúžia skrasovatené priestory ako odtokové 
cesty krasových vôd, kým pri poklese hladiny 
podzemnej vody dochádza k infiltrácii vôd 
z riečnych náplavov Bodvy do krasového ma-
sívu. Časť samých vôd sa akumuluje v najniž-
ších priestoroch jaskynných systémov, kde sa 
vytvárajú akumulácie krasových vôd v úrovni 
pod miestnou eróznou bázou. 

Najvýznamnejším hydrologickým prvkom 
Moldavskej jaskyne je Slukova studňa (Szluka 
kút). Slukova studňa je opisovaná ako priepasť 
vyplnená vodou so stálou vodnou hladinou 
v hĺbke cca 11 m pod súčasnou nivou Bod-
vy (Kladiva a kol., 1999; Hochmuth, 2000a, 
2000c, 2004, 2007a). Voda v studni sa pod-
ľa Hochmutha a Barabasa (2001) akumuluje 
priesakom zo štrkov riečnej nivy. Kolísanie hla-
diny v studni je podľa stôp na stene v amplitú-
de 1 až 1,2 m (Kladiva a kol., 1999). V  období 
23. 1. 1974 až 22. 2. 1974 sa v studni realizo-

val čerpací pokus, pri ktorom bola 
znížená hladina vody celkovo o 14,4 
m, po skončení čerpania stúpla spät-
ne v priebehu 48 hodín o 11 m. Z vý-
sledkov pokusu zároveň vyplýva, že 
hladina podzemnej vody v jaskyni 
nereagovala výraznejšie na zmeny 
klimatických činiteľov, ani na hladi-
nu podzemnej vody v alúviu Bodvy 
(Orvan a kol, 1974). Dňa 27. 2. 1999 
sa v studni potápal D. Hutňan, ktorý 
dosiahol hĺbku 18,3 m. Studňa pokra-
čovala ďalej nadol. Vo viacerých prá-
cach o Moldavskej jaskyni sa udáva, 
že pri vyšších povodňových stavoch 
jaskyňu zaplavovali vody Bodvy, čo 
pretrvávalo do nedávnej minulosti 
(Kladiva a kol., 1999; Terray, 2007; 
Hochmuth, 2007a). Podľa ústnej in-
formácie Z. Hochmutha dochádza 
ojedinele aj v súčasnosti ku krátko-
dobému zaplaveniu niektorých naj-
spodnejších častí jaskyne.

Okrem Slukovej studne sa väč-
šie vodné plochy v jaskyni nenachá-
dzajú. Ojedinele sa tu vyskytujú len 
veľmi malé a plytké občasné jazierka 
(väčšie mláky) dotované priesakovou 
vodou. Niektoré z nich majú sintrový 
charakter. Častejšie však ide len o neveľké vod-
né plochy na dne chodieb, respektíve dómov, 
ktoré vznikajú kumulovaním priesakovej vody 
na málo priepustnom hlinitom podloží (obr. 2). 
Na hladine niektorých z nich sa vytvárajú jem-
né vápnité krusty. V suchých obdobiach tieto 
vodné plochy vysychajú a ich staršiu prítom-
nosť indikujú už len zvyšky viac alebo menej 
rozmáčaného blata. Miestami sa na podlož-
ných sedimentoch nachádzajú aj jemné sintro-
vé povlaky, ktoré rovnako indikujú občasnú prí-
tomnosť vody kumulovanú z priesakov (napr. 
Severná sieň). 

Z hľadiska priesakov sa jaskyňa v globále 
radí skôr k suchším jaskyniam. Trvalých priesa-
kov je málo a ich intenzita je minimálna. Pod-
statne viac je v jaskyni priesakov občasných, 
ktoré sa aktivujú po zrážkach alebo na jar pri 
topení snehu. Charakterizuje ich rozdielna 
doba vyznievania, ktorá súvisí aj s rozdielnym 
charakterom ich komunikačných ciest. Priesa-
kové vody sú naviazané hlavne na rôzne tekto-
nické poruchy, ktoré sa líšia svojou veľkosťou 
a priechodnosťou. Hlinitá výplň niektorých 
porúch a komínov znemožňuje, respektíve 
spomaľuje prestup atmosférických vôd do 
jaskyne. Na niektorých miestach v jaskyni po-
zorujeme v hlinitých sedimentoch egutačné 
jamky ako prejav občasne alebo trvale kvap-
kajúcej priesakovej vody dopadajúcej na jej 
podlahu.

V niektorých, najmä vstupných častiach 
jaskyne (Vstupný dóm, Hlavná chodba, Dlhá 
chodba) sa na stenách vyskytuje občasne aj 
kondenzačná voda. 

METODIKA

V rámci riešenia úlohy sme na účely che-
mického hodnotenia vôd v Moldavskej jaskyni 
odobrali 22 vzoriek vôd, ktoré boli subdodá-
vateľsky spracované v akreditovanom skúšob-
nom laboratóriu spoločnosti LL, s. r. o., Liptov-
ské laboratóriá Liptovský Mikuláš a spoločnosti 

Eurofins Bel/Novamann, s. r. o., Nové Zámky. 
Pri stanovení jednotlivých ukazovateľov boli 
použité štandardné laboratórne metódy. Roz-
sah chemických analýz, počet odberných miest 
a množstvo odberov sa zvolili tak, aby pokryli 
pridelené finančné prostriedky a získali aspoň 
základné informácie z hľadiska geochemických 
charakteristík a kvalitatívnych vlastností podzem-
ných vôd v jaskyni. Z chemických ukazovateľov 
sa vo všetkých vzorkách stanovovali koncentrá-
cie Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe, Mn, NH4

+, Cl-, NO3
-,  

SO4
2-, PO4

3-, HCO3
-, CHSKMn, SiO2, voľného 

a agresívneho CO2. V rámci jedného odberu sa 
vo vzorkách vôd stanovili aj koncentrácie niekto-
rých ďalších stopových prvkov: Ag, As, Cd, Co, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn. Výberu odberných 
miest v jaskyni predchádzala jej podrobná re-
kognoskácia a merania elektrolytickej vodivosti 
vody (EC). Pri každom odbere vzoriek vody sa 
vykonávali základné terénne merania; pri meraní 
EC (pri teplotnej kompenzácii na 25 °C) a teplo-
ty vody sa použil prenosný prístroj firmy WTW 
Multi 3430 SET C s elektródou TetraCon®925, 
pri meraní pH sa použil rovnaký prístroj s elek-
tródou SenTix®940 a pri meraní oxido-redukč-
ného potenciálu (EH) sa pri tomto prístroji použi-
la elektróda SenTix®ORP 900. Hodnoty EH boli 
prepočítané na štandardnú vodíkovú elektródu 
(Pitter, 2009). Pri vybraných odberoch sa zreali-
zovali odbery na účelové mikrobiologické analý-
zy zamerané na ukazovatele indikujúce antropo-
génne znečistenie. Vo vybraných vzorkách tak 
bola stanovená prítomnosť Escherichia coli (EC), 
enterokokov (EK), koliformných baktérií (KB) 
a kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C  
(KM22) a 36 °C (KM36). 

Pri spracovaní výsledkov chemických 
analýz boli pre každú analýzu vypočítané zá-
kladné charakterizačné koeficienty, stanovené 
genetické typy vôd (Gazda, 1974) a chemické 
typy vôd na základe prevládajúcich iónov s kri-
tériom ekvivalentného podielu zložiek nad 20 
a 25 c·z %. Na výpočet saturačných indexov 
v rámci riešenia termodynamických rovnováh 

Obr. 2. Zvyšky priesakovej vody kumulovanej v hlinitých sedi-
mentoch podlahy jaskyne: Foto: D. Haviarová
Fig. 2. The remains of dripping water cumulated in the fine-
grained sediments on the cave floor. Photo: D. Haviarová
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sa použilo modelovanie v programe PHREE-
QC-2 (Parkhurst a Appelo, 1999). Kvalitatívne 
zhodnotenie chemického zloženia vôd v jasky-
ni bolo vykonané podľa vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 
Z. z., ktorou sa okrem iného stanovujú aj pod-
robnosti o kvalite a kontrole kvality pitnej vody. 

VÝSLEDKY

CHEMICKé ZLOžENIE  
PODZEMNÝCH VôD

V roku 2017 sa priesaková voda odoberala 
vo Vstupnom dóme, Hlavnej chodbe a v Dóme 
pri sude. Zo stojatých vôd bolo na sledovanie 
vybraté sintrové jazierko z Koščovho prekopu. 
Odberné vzorky uzatvárali odbery vody zo Slu-
kovej studne. V roku 2018 sa odbery z priesa-
kov doplnili o odberné miesto v Dóme pri leb-
ke (obr. 3). Intenzita odoberaných priesakov sa 
pohybovala od 4 kvapiek za minútu po 100 až 
120 ml za minútu. Najintenzívnejšie priesaky 
boli na všetkých miestach pri májovom odbere 
v roku 2017. Intenzitou najslabšie priesaky sa 
zaznamenali počas obidvoch novembrových 
odberov, keď bol priesak na Hlavnej chodbe 
nulový. Miestom s najintenzívnejším priesakom 
bol Dóm pri lebke, naopak najslabším bol prie-
sak vo Vstupnom dóme. Časovo najdynamic-
kejší bol priesak na Hlavnej chodbe, čo súvisí 
pravdepodobne s jeho previazaním na tekto-
nickú poruchu zsz.-vjv. smeru, ktorou je chod-
ba predisponovaná (Bella a kol., 2018). 

Priesakové vody
Vstupný dóm

Priesakové vody Vstupného dómu sa odo-
brali celkovo 5-krát (10. 5. 2017, 21. 8. 2017, 
22. 11. 2017, 30. 8. 2018 a 27. 11. 2018). Podľa 
priemernej hodnoty pH (7,9) boli tieto vody 
alkalické, základného výrazného Ca-HCO3 
typu, resp. podľa prevládajúcich iónov nad 
25 c·z % Ca-HCO3 typu. Z Palmer-Gazdových 
charakteristík dominovala A2 zložka (67,1 – 
84,37 c·z %). Malá hrúbka nadložia v spoje-
ní s premenlivou intenzitou priesaku a s tým 
spojeným rozdielnym stupňom nasycovania 
atmosférickej vody vstupujúcej do jaskynné-
ho prostredia sa na tomto odbernom mieste 
výrazne odrážala na celkovej mineralizácii 
vôd. Tá v rámci odobratých vzoriek kolísala 
v rozpätí 364,0 až 646,0 mg·l-1. Najväčšia va-
riabilita koncentrácií iónov obsiahnutých vo 
vode bola v prípade hlavného aniónu, ktorým 
sú hydrogénuhličitany (tab. 1). Ich koncentrá-
cie sa pohybovali od 187,0 do 382,0 mg·l-1. 
Koncentrácie ďalších aniónov boli podstatne 
nižšie a vyrovnanejšie. Po hydrogénuhličita-
noch dominovali v aniónovom zložení vôd 
sírany (22,8 až 35,0 mg·l-1), dusičnany (15,4 
až 26,2 mg·l-1) a chloridy (11,5 až 26,1 mg·l-1). 
Z katiónov prevládal vápnik, ktorý sa rovnako 
ako hydrogénuhličitany vyznačoval vyššou va-
riabilitou koncentrácií (85,0 až 151,0 mg·l-1). 
Koncentrácie horčíka boli veľmi nízke, nepre-
siahli hranicu 5 mg·l-1. Koncentrácie katiónov 
sodíka a draslíka boli zvýšené, pri sodíku sa 
pohybovali od 6,3 do 10,6 mg·l-1, pri draslíku 
od 3,8 do 5,2 mg·l-1. Podľa prepočtov v prog-
rame PHREEQC-2 boli vody Vstupného dómu 
nasýtené voči kalcitu. Takéto vody majú mož-
nosť tvorby jaskynnej výzdoby. V prípade sad-
rovca pretrvávalo výrazné nedosýtenie.

Hlavná chodba
Priesakové vody Hlavnej chodby (obr. 

4) sa odobrali 3-krát (10. 5. 2017, 21. 8. 2017  
a 30. 8. 2018), keďže pri zvyšných 2 odbe-
roch bol tento priesak nulový. Vody boli alka-
lické (priemerná hodnota 7,8), základného 
výrazného Ca-HCO3 typu, resp. podľa prevlá-
dajúcich iónov nad 25 c·z % Ca-HCO3 typu. 
Najvyššie zastúpenie Palmer-Gazdových cha-
rakteristík mala A2 zložka (69,0 – 73,7 c·z %). 
Mineralizácia dosahovala hodnoty od 749,4 

do 832,0 mg·l-1. Vyššie hodnoty mineralizácie 
boli spôsobené hlavne vyššími koncentrácia-
mi hydrogénuhličitanov (400,0 – 479,0 mg·l-1)  
a vápnika (160,0 – 202,0 mg·l-1), ktoré aj tu 
predstavovali hlavné ióny podieľajúce sa na 
celkovom chemickom zložení priesakových 
vôd (tab. 1). Všetky vzorky mali vyššie hodnoty 
síranov (80,6 – 94,6 mg·l-1) a zvýšené koncen-
trácie dusičnanov (26,2 – 40,7 mg·l-1). Napriek 
vyšším koncentráciám síranov hodnota charak-
terizačného koeficienta rSO4/M nepresiahla 

Obr. 3. Pôdorysná mapa jaskyne (Hochmuth, 2007c) s odbernými miestami vzoriek vody: 1 – Vstupný 
dóm, 2 – Hlavná chodba, 3 – Dóm pri sude, 4 – Dóm pri lebke, 5 – Slukova studňa, 6 – sintrové jazierko
Fig. 3. Ground plan of the Moldavská jaskyňa Cave (Hochmuth, 2007c) with sampling sites of cave water: 
1 – Vstupný dóm Chamber, 2 – Hlavná chodba Passage, 3 – Dóm pri sude Chamber, 4 – Dóm pri lebke 
Chamber, 5 – Slukova studňa Well, 6 – small lake with a floor calcite coating
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hodnotu 0,1. Z katiónov boli vo všetkých vzor-
kách zvýšené koncentrácie sodíka (15,1 – 11,8 
mg·l-1), draslík bol zvýšený len vo vzorke z 30. 
8. 2018 (9,3 mg·l-1). Koncentrácie horčíka boli 
aj na tomto odbernom mieste nízke (priemerná 
hodnota 1,7 mg·l-1). Nasýtenie vôd voči kalcitu 
bolo vo všetkých prípadoch vysoké. Pri dolo-
mite bolo nasýtenie s výnimkou vzorky z 10. 5. 
2017 nízke, rovnako ako v prípade sadrovca. 

Dóm pri sude
V Dóme pri sude sa nachádza niekoľko 

priesakových miest s rôznou intenzitou. Pod-
lahu dómu tvoria hlinité sedimenty, ktoré sú 
vplyvom kvapkajúcej vody väčšinou blatisté 
a rozmočené. 

Vzorky vody sa z tohto odberného miesta 
odobrali 5-krát (10. 5. 2017, 21. 8. 2017, 22. 11. 
2017, 30. 8. 2018 a 27. 11. 2018) (obr. 4). Kým 
pri prvých štyroch odberoch boli vody základ-
ného nevýrazného Ca-HCO3 typu, odber z 27. 
11. 2018 zachytil vody zmiešaného typu s preva-
hou kalcium-hydrogénuhličitanovej zložky. Pod-
ľa prevládajúcich iónov nad 25 c·z % sa všetky 
vzorky radili k Ca-HCO3-Cl typu. Najvyššie zas-
túpenie z Palmer-Gazdových charakteristík mala 
A2 zložka (48,4 – 59,6 c·z %), vyššie hodnoty boli 
aj pri S2(Cl) zložke (3,26 – 32,47 c·z %). Podľa 
hodnôt pH boli vody alkalické až silno alkalické, 
s priemernou hodnotou 8,0. Ich chemické zlo-
ženie bolo v rámci odberov vyrovnané (tab. 1), 
mineralizácia kolísala v rozpätí 534,0 až 587,4 
mg·l-1. Pomer rMg/rCa bol prepočítaný na hod-
noty od 0,07 do 0,22, čo v porovnaní s ostatnými 
odbernými miestami súvisí s nižšími koncentrá-
ciami vápnika (111,0 až 132,0 mg·l-1) a nepatr-
ne vyššími koncentráciami horčíka (5,1 až 15,0 
mg·l-1). Rovnako ako pri Hlavnej chodbe sa aj tu 

vyskytovali zvýšené koncentrácie sodíka (14,0 
až 17,1 mg·l-1). Koncentrácie hydrogénuhličita-
nov boli v porovnaní s priesakmi vo Vstupnom 
dóme a Hlavnej chodbe nižšie (210,0 až 277,9 
mg·l-1). Po hydrogénuhličitanoch sa na tomto 
odbernom mieste z ďalších aniónov v zostup-
nom poradí podľa celkovej koncentrácie vysky-
tovali chloridy (priemerná hodnota 73,0 mg·l-1),  
dusičnany (priemerná hodnota 42,2 mg·l-1) a sí-
rany (priemerná hodnota 30,1 mg·l-1). Priemerná 
hodnota nasýtenia vôd voči kalcitu (0,74) indiko-
vala pomerne vysokú schopnosť týchto vôd tvo-

riť sintrovú výzdobu. Nasýtenie vôd voči dolomi-
tu bolo na tomto mieste pri niektorých vzorkách 
zvýšené (vzorka z 10. 5. 2017 a 22. 11. 2017), čo 
má rovnako pozitívny význam z hľadiska tvorby 
sintrovej výzdoby. 

Dóm pri lebke
Priesakové vody sa z Dómu pri lebke odo-

berali len v roku 2018 (30. 8. 2018 a 27. 11. 
2018), pričom pri obidvoch vzorkách bolo 
chemické zloženie vôd stabilné. Pri hodno-
tách mineralizácie 656,1 a 629,3 mg·l-1 pred-

tvody pH CHSKMn Na+ K+ NH4
+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3

- SO4
2- HCO3

- Fe Mn
(°C) (mg·l-1)

Vstupný dóm (priesak), n=5
priemer 8,1 7,93 1,48 7,36 4,88 0,038 127,60 2,04 18,80 25,18 30,50 310
min 7,0 7,62 0,50 6,10 3,80 0,020 85,00 1,00 11,50 15,40 22,80 187 0,010 0,005
max 8,9 8,19 3,00 10,60 6,50 0,050 151,00 5,00 26,10 33,30 35,00 382 0,040 0,005
medián 8,7 7,97 1,30 6,70 4,90 0,050 137,00 1,10 18,10 25,90 31,50 339 0,015 0,005

Hlavná chodba (priesak), n=3
priemer 7,9 7,84 1,04 13,63 3,78 0,040 184,33 1,65 14,80 34,50 88,13 430 0,028 0,005
min 7,4 7,77 0,85 11,80 0,65 0,020 160,00 0,97 11,90 26,20 80,60 400 0,015 0,005
max 8,3 7,94 1,40 15,10 9,30 0,050 202,00 3,00 18,20 40,70 94,60 479 0,040 0,005
medián 8,1 7,80 0,86 14,00 1,40 0,050 191,00 0,99 14,30 36,60 89,20 411 0,028 0,005

Dóm pri sude (priesak), n=5
priemer 9,0 8,03 0,50 15,62 1,29 0,038 118,00 8,26 73,00 42,24 30,14 243 0,025 0,005
min 8,7 7,67 0,50 14,00 0,43 0,020 111,00 5,10 66,00 37,10 26,60 210 0,010 0,005
max 9,8 8,33 0,50 17,10 3,60 0,050 132,00 15,00 82,80 48,20 34,80 278 0,040 0,005
medián 8,8 8,03 0,50 15,80 0,58 0,050 116,00 6,30 67,90 42,20 29,80 241 0,025 0,005

Dóm pri lebke (priesak), n=2
priemer 8,6 7,59 0,50 16,05 1,01 0,050 159,50 3,45 44,35 60,85 38,00 322 0,015 0,005
min 8,2 7,59 0,50 15,80 0,72 0,050 155,00 3,40 43,40 58,50 36,90 320 0,010 0,005
max 9,0 7,59 0,50 16,30 1,30 0,050 164,00 3,50 45,30 63,20 39,10 324 0,019 0,005
medián 8,6 7,59 0,50 16,05 1,01 0,050 159,50 3,45 44,35 60,85 38,00 322 0,015 0,005

Slukova studňa, n=5
priemer 9,9 7,78 0,50 11,52 2,14 0,038 102,80 7,62 21,36 31,64 66,66 238 0,168 0,008
min 8,9 7,47 0,50 9,30 1,00 0,020 71,00 5,40 12,00 21,40 32,50 185 0,120 0,006
max 11,0 8,00 0,50 14,80 5,70 0,050 135,00 11,00 31,50 62,10 105,00 282 0,290 0,013
medián 10,2 7,78 0,50 10,80 1,40 0,050 99,00 7,50 21,20 25,50 57,70 259 0,130 0,007

Sintrové jazierko, n=2
priemer 8,3 8,00 0,75 12,25 1,85 0,026 252,00 3,35 70,10 334,00 80,00 188 0,905 0,048
min 7,0 7,80 0,50 12,20 1,50 0,020 209,00 3,20 65,30 330,00 79,10 159 0,010 0,005
max 9,6 8,19 1,00 12,30 2,20 0,031 295,00 3,50 74,90 338,00 80,90 217 1,800 0,091
medián 8,3 8,00 0,75 12,25 1,85 0,026 252,00 3,35 70,10 334,00 80,00 188 0,905 0,048

Tab. 1. Štatistické vyhodnotenie vybraných ukazovateľov chemického zloženia vôd Moldavskej jaskyne, obdobie 2017 – 2018
Tab. 1. Statistical evaluation of selected components of chemical composition of the Moldavská jaskyňa Cave, period 2017 – 2018

Obr. 4. Odberné miesta priesakových vôd: A – Hlavná chodba, B – Dóm pri sude. Foto: D. Haviarová
Fig. 4. Sampling places of dripping waters: A – Hlavná chodba Passage, B – Dóm pri sude Chamber.  
Photo: D. Haviarová
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stavovali vody základný nevýrazný Ca-HCO3 
typ, podľa prevládajúcich iónov nad 25 c·z % 
Ca-HCO3 typ. Z Palmer-Gazdových charakte-
ristík dominovala A2 zložka (60,1 – 64,0 c·z %).  
Vody boli alkalické (priemerná hodnota 7,6). 
V aniónovom zložení dominovali hydrogén-
uhličitany (320,0 a 323,6 mg·l-1), po nich 
nasledovali dusičnany (43,4 a 45,3 mg·l-1),  
chloridy (43,4 a 45,3 mg·l-1) a sírany (36,9 
a 39,1 mg·l-1). V katiónovom zložení boli naj-
vyššie koncentrácie pri vápniku (155,0 a 164,0 
mg·l-1), nasledoval sodík (15,8 a 16,3 mg·l-1), 
horčík (3,4 a 3,5 mg·l-1) a draslík (0,72 a 1,3 
mg·l-1) (tab. 1). Vody boli presýtené voči kalci-
tu, nedosýtené voči dolomitu aj sadrovcu. Na-
sýtenosť vôd v tejto časti jaskyne potvrdzuje aj 
prítomnosť drobných bŕk a bielych sintrových 
nátekov, ako aj tvorba jemných vyzrážaných 
povlakov na mlákach v sedimentoch podlahy.

vody slukovej studne
Zo Slukovej studne sa v priebehu roka 2017 

a 2018 odobralo 5 vzoriek vody (10. 5. 2017, 
21. 8. 2017, 22. 11. 2017, 30. 8. 2018 a 27. 11. 
2018). Kým pri prvých dvoch odberoch bola 
vďaka topeniu snehu a zrážkam hladina vody 
v studni vyššia pri súčasne nižšej teplote vody 
(8,9 a 9,2 °C), počas zvyšných troch odberov 
hladina podzemnej vody v studni klesla za sú-
časného zvýšenia teploty vody (10,2 a 11,0 °C). 
Vyšší stav vody v studni charakterizovala ich 
nižšia mineralizácia (383,0 a 439,0 mg·l-1), vyš-
šie hodnoty pH (7,98 a 8,00), základný nevý-
razný Ca-HCO3 typ, resp. podľa prevládajúcich 
iónov nad 25 c·z % Ca-HCO3 typ vôd. Najvyš-
šie zastúpenie Palmer-Gazdových charakteris-
tík mala A2 zložka (55,83 – 64,3 c·z %). Pri niž-
šej hladine sa mineralizácia vôd pohybovala od 
519,5 do 595,9 mg·l-1, hodnoty pH boli nižšie 
(7,47 až 7,78). Vody boli rovnako základného 
nevýrazného Ca-HCO3 typu, podľa prevláda-
júcich iónov nad 25 c·z % Ca-HCO3-Cl alebo 
Ca-HCO3-SO4 typu. Priemerná hodnota A2 
zložky bola 60,66 c·z %. Premenlivé chemické 
zloženie bolo odrazom variability koncentrácií 
takmer všetkých hlavných iónov obsiahnutých 
vo vode (tab. 1). Najväčšie rozdiely boli v prípa-
de hydrogénuhličitanov, síranov a vápnika. Po-
čas nižších stavov bola priemerná koncentrácia 
hydrogénuhličitanov len 185,5 mg·l-1. Rovnako 
nižšie boli aj koncentrácie síranov (32,5 až 38,1 
mg·l-1) a vápnika (71,0 až 99,0 mg·l-1). Za vyš-
ších stavov dosiahli koncentrácie hydrogénuhli-
čitanov úroveň 282,0 mg·l-1, sírany 105,0 mg·l-1 

a vápnik 135,0 mg·l-1. V prípade kalcitu sa hod-
noty SI pohybovali v kladných číslach (priemer-
ná hodnota bola 0,43), pri dolomite aj sadrovci 
boli hodnoty SI záporné (priemerná hodnota 
SIdolomit -0,15, priemerná hodnota SIsadrovec -1,65).

sintrové jazierko (koščov prekop)
Vody z malého jazierka (cca 40 × 20 cm) 

dotovaného priesakovou vodou sme odobra-
li 21. 8. 2017 a 22. 11. 2017. Podľa hodnôt pH 
boli vody zásadité až silno zásadité, zmiešaného 
typu s prevahou kalcium-dusičnanovej zložky. 
Na rozdiel od ostatných odberných miest bola 
hodnota A2 zložky nízka (22,2 a 27,8 c·z %). 
Najvyššie hodnoty z Palmer-Gazdových cha-
rakteristík mala S2(NO3) zložka s priemernou 
hodnotou 40,16 c·z %. Vyplýva to z celkového 
chemického zloženia vôd jazierka, v ktorom na 
rozdiel od ostatných odberných miest domino-

vali v aniónovom zložení dusičnany (priemer 
334,0 mg·l-1), nasledovali HCO3

- ióny (priemer 
188,0 mg·l-1), SO4

2- ióny (priemer 80,0 mg·l-
1) a chloridy (priemer 70,1 mg·l-1). Z katiónov 
rovnako ako na ostatných miestach dominoval 
vápnik (priemer 252,0 mg·l-1), nasledoval sodík 
(priemer 12,3 mg·l-1), horčík bol až tretí v poradí 
(priemer 3,4 mg·l-1) (tab. 1). Celková mineralizá-
cia vôd bola pomerne vysoká (1034,0 a 887,0 
mg·l-1), a to hlavne vplyvom vyšších koncentrácií 
dusičnanov, síranov a chloridov. Ich vyššie hod-
noty pripisujeme znečisteniu. Pomer rSO4/M 
bol nízky (priemer 0,07), čo vylučuje sulfáto-
génny pôvod síranov. Koncentrácie amónnych 
iónov ako indikátora čerstvého fekálneho zne-
čistenia boli nízke. Hodnoty SI kalcitu boli v obi-
dvoch prípadoch vysoké (0,54 a 0,79), kým 
v prípade dolomitu a sadrovca boli tieto hodno-
ty záporné. Vyššie hodnoty nasýtenia vôd voči 
kalcitu ich predurčujú na vyzrážavanie kalcitu, 
vďaka čomu bolo možné pozorovať na hladine 
jazierka veľmi jemné sintrové povlaky.

KVALITA PODZEMNÝCH VôD V jASKYNI
Už v úvode sa spomínajú staršie indície 

a dohady o tom, že podzemné vody Moldav-
skej jaskyne môžu niesť znaky znečistenia spô-
sobeného ľudskou činnosťou (Cílek, 2000). 
Dôvodom môže byť hlavne sama lokalizácia 
jaskyne v intraviláne mesta, s čím súvisí existen-
cia výstavby v nadloží jaskynných priestorov, 
kde sa v minulosti nachádzala aj skládka odpa-
du. Ďalším z dôvodov môže byť aj opakujúce 
sa znečistenie okolia jaskyne rôznym komunál-
nym odpadom a živočíšnymi výkalmi (obr. 5).

Podľa hydrogeochemickej mapy v mierke 
1 : 25 000 (http://apl.geology.sk/hydrochem/) 
patrí okolie jaskyne do územia so zhoršenou 
kvalitou podzemnej vody, s nadlimitnými kon-
centráciami dusičnanov, CHSKMn, Al a Sb. 

Nami získané chemické analýzy vôd sa po-
rovnali s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z.. Podľa vy-
hlášky bola v piatich vzorkách prekročená naj-
vyššia medzná hodnota dusičnanov (50 mg·l-1)  
– vo všetkých odberoch z Dómu 
pri lebke a sintrového jazierka  
z Koščovho prekopu (tu bola kon-
centrácia dusičnanov až nad hodno-
tou 330 mg·l-1) a 1 × z odberu zo Slu-
kovej studne. Až pri 91 % všetkých 
vzoriek boli vo vodách koncentrácie 
dusičnanov vyššie ako 20 mg·l-1.  
Zdrojom dusičnanov vo vodách sú 
pritom najmä odpadové vody, ži-
vočíšne odpady a hnojivá. Koncen-
trácie amoniakálneho dusíka, ktorý 
indikuje čerstvé fekálne znečistenie, 
boli vo vodách nízke (koncentrácia 
NH4

+ bola pod hranicou 0,05 mg·l-1).  
Anorganické znečistenie vyplavo-
vané do jaskyne je tak pravdepo-
dobne najmä staršieho pôvodu. Pri 
vzorke zo sintrového jazierka z 22. 
11. 2017 bola prekročená medz-
ná hodnota železa (0,2 mg·l-1)  
aj mangánu (50 µg·l-1). Medzná 
hodnota železa bola prekroče-
ná aj vo vzorke z 10. 5. 2017 zo 
studne. Takmer v žiadnej vzorke 
sa nedosiahla vo vyhláške odpo-
rúčaná hodnota horčíka (10,0 až 
30,0 mg·l-1). Napriek tomu, že 

ani v jednom prípade nebola prekročená 
medzná hodnota chloridov (250,0 mg·l-1),  
pri všetkých vzorkách z priesakov z Dómu 
pri lebke a Dómu pri sude a vo vzorkách zo 
sintrového jazierka boli koncentrácie chlori-
dov vyššie ako 40 mg·l-1. Takéto hodnoty nie 
sú bežné pri jaskynných vodách Slovenského 
krasu, môžeme ich brať skôr ako indikátor fe-
kálneho znečistenia. Rovnako to platí aj pri 
koncentráciách sodíka, ktoré spĺňali medzné 
hodnoty vyhlášky (200 mg·l-1). Ich koncentrá-
cie v priesakových vodách (max. 17,1 mg·l-1, 
priemer 12,5 mg·l-1) sú však podstatne vyššie 
ako pri neznečistených priesakových vodách 
v iných jaskyniach Slovenského krasu.

Hodnoty CHSKMn boli pri všetkých vzor-
kách z jaskyne pod hranicou limitných hod-
nôt, najvyššie hodnoty dosahovali priesakové 
vody Vstupného dómu (od 0,5 do 3,0 mg·l-1).

Všetky vybrané kovy, ktoré sa stanovili 
vo vzorkách jednorazovo pri odbere 22. 11. 
2017, spĺňali limitné hodnoty vyhlášky.

Pri mikrobiologických ukazovateľoch sme 
sa zamerali hlavne na ukazovatele indikujúce 
fekálne znečistenie (Escherichia coli, enterokoky, 
koliformné baktérie). Ich prítomnosť sa identifi-
kovala na rôznych miestach v jaskyni pri takmer 
všetkých odberoch. Medzné hodnoty pre pitnú 
vodu sú pri všetkých troch ukazovateľoch nulo-
vé. V jaskyni z nich mali pri priesakových vodách 
najvyššie zastúpenie koliformné baktérie, potom 
enterokoky a Escherichia coli, ktoré boli identifi-
kované len vo vodách Vstupnej chodby. Kultivo-
vateľné mikroorganizmy pri 36 °C sa nachádzali 
vo všetkých analyzovaných vzorkách priesako-
vých vôd. Ich medzná hodnota podľa vyhlášky 
pre hromadné zásobovanie (50 KTJ/ml) bola pre-
kročená len pri 33 % odberových vzoriek. Počty 
KM36 boli neporovnateľne menšie ako počty 
kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C,  
ktoré majú aj vyšší limit medznej hodnoty (200 
KTJ/ml). Ten bol pri priesakových vodách pre-
kročený na všetkých odberných miestach a vo 
všetkých odberoch s výnimkou všetkých vzoriek 
z odberu 10. 5. 2017.

Obr. 5. Znečistenie pred vchodom do Moldavskej jaskyne dňa 
30. 8. 2018. Foto: D. Haviarová
Fig. 5. Pollution in front of the Moldavská jaskyňa Cave entran-
ce, 30. 8. 2018. Photo: D. Haviarová
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Vybrané mikrobiologické 
ukazovatele sa vo vodách sin-
trového jazierka stanovili jed-
norazovo 22. 11. 2017. Pri všet-
kých piatich ukazovateľoch boli 
s výnimkou Escherichia coli pre-
kročené ich medzné hodnoty. 

Najvyššie mikrobiálne zne-
čistenie ukazovali vody Slukovej 
studne, ktoré výrazne prekračo-
vali vo všetkých stanovovaných 
ukazovateľoch medzné limity 
vyhlášky (tab. 2).

DISKUSIA

Výsledky chemických ana-
lýz vôd z rozdielnych častí jasky-
ne poukazujú na variabilitu che-
mického zloženia jaskynných 
vôd v priestore aj čase (obr. 
6). Kým vo vstupných častiach 
jaskyne (Vstupný dóm, Hlavná 
chodba) prevládajú pri priesakoch počas celého 
roka vody základného výrazného kalcium-hyd-
rogénuhličitanového typu (Ca-HCO3), hlbšie 
v jaskyni (priesak Dóm pri sude, Dóm pri lebke) 
dominuje základný nevýrazný kalcium-hydro-
génuhličitanový typ vôd. Základný nevýrazný 
kalcium-hydrogénuhličitanový typ vôd je charak-
teristický aj pre vody Slukovej studne. Zmiešaný 
typ vôd so zastúpením vápnika, hydrogénuhliči-
tanov a dusičnanov (Ca-NO3-HCO3) je typický 
pre stojaté vody sintrového jazierka, pri ktorom 
je tvorba jeho chemického zloženia výraznejšie 
antropogénne ovplyvnená. Z Palmer-Gazdo-
vých charakteristík majú jaskynné vody s výnim-
kou vôd sintrového jazierka najvyššie zastúpenie 
A2 zložky, ktorej hodnoty sa pohybujú prevažne 
nad 60 c·z %. Pri priesakových vodách Dómu 
pri sude sú tieto hodnoty nižšie (48,4 – 59,6 
c·z %) pri vyšších hodnotách S2(Cl). Všeobec-
ne sú hodnoty A2 zložky v Moldavskej jaskyni 
v porovnaní s výsledkami z iných jaskýň Sloven-
ského krasu – napr. z jaskyne Domica, Milada, 
Gombaseckej jaskyne o niečo nižšie (Haviarová 
a kol., 2010, 2011, 2012), kým hodnoty S2(SO4), 
S2(Cl) a S2(NO3) naopak občasne vyššie (tab. 
3). Zvýšené hodnoty S2(SO4), S2(Cl) a S2(NO3) 
pravdepodobne indikujú antropogénny vplyv 
na chemické zloženie vôd v jaskyni. 

Pomer rMg/rCa je na všetkých odber-
ných miestach vôd v jaskyni nízky, priemerné 
hodnoty sa pohybujú len okolo 0,02 až 0,04. 
Najvyššie hodnoty tohto charakterizačného 
koeficienta dosahujú priesakové vody Dómu 
pri sude (max. 0,22) a vody Slukovej studne 
(max. 0,26), ktoré sa nachádzajú vo vzájom-
nej blízkosti. Môžeme predpokladať, že v tejto 
časti jaskyne je oproti iným častiam nepatrne 
vyšší podiel dolomitovej zložky, stále však ide 
o veľmi nízke hodnoty (tab. 3). 

Hodnoty pH sa pri priesakových vodách 
pohybujú od 7,6 do 8,3 s priemernou hodno-
tou 7,9. Zo studne sú tieto hodnoty nepatrne 
nižšie (od 7,5 do 8,0). Teplota priesakových 
vôd nameraná v čase odberov sa pohybo-
vala v rozpätí od 7,0 do 9,8 °C (priemer 8,4 
°C). Jej hodnoty boli stabilnejšie pri stálejších 
priesakoch (napr. priesak v Dóme pri sude). 
Teplota vody v studni bola v čase odberov 
v porovnaní s priesakovými vodami vyššia (od 
8,9 °C do 11,0 °C). Výsledky z odberov nazna-

čujú zápornú koreláciu medzi teplotou vody 
v studni a výškou jej hladiny. 

Z aniónov prevládajú v jaskynných vo-
dách ióny HCO3

- s najvyššími priemernými 
koncentráciami pri priesakových vodách  
z Hlavnej chodby, následne Dómu pri lebke 
a Vstupného dómu. Najnižšie koncentrácie 
tohto aniónu sa vyskytujú pri vodách v Slu-
kovej studni a sintrovom jazierku. Hlavným 
katiónom všetkých jaskynných vôd je vápnik, 
ktorého koncentrácie sú najvyššie pri vodách 
sintrového jazierka, nasledujú priesakové vody 
Hlavnej chodby, Dómu pri lebke a Vstupného 
dómu. Najnižšie koncentrácie vápnika sú pri 
vodách Slukovej studne. 

Celkovú mineralizáciu vôd ovplyvňujú 
v jaskyni vzhľadom na charakter horninového 

prostredia aj zložky, pri ktorých sa predpokla-
dá ich antropogénny pôvod. Ide hlavne o sí-
rany, chloridy a dusičnany, ktoré sa výrazne 
podieľajú na hodnote celkovej mineralizácie 
vôd. Najviac mineralizované sú vody sintrové-
ho jazierka, najmenej vody Slukovej studne. 
Pri priesakových vodách sa zistili pomerne 
veľké rozdiely v celkovej mineralizácii (tab. 
1, 4). Z priesakových vôd je najnižšia mine-
ralizácia pri vodách Vstupného dómu, kde 
môžeme predpokladať najmenšiu hrúbku 
nadložia. S menšou hrúbkou nadložia súvisí aj 
vyššia variabilita chemického zloženia vôd ako 
dôsledok intenzívnejšej komunikácie s povr-
chom a kratšej doby interakcie s horninovým 
prostredím. Menšie výkyvy v chemickom zlo-
žení sú pri priesakových vodách, ktoré nie sú 

 Dátum odberu KM22 KM36 koliformné baktérie enterokoky Escherichia coli
(KTJ·ml-1) (KTJ·ml-1) (KTJ·100 ml-1) (KTJ·100 ml-1) (KTJ·100 ml-1)

Vstupný dóm
10. 5. 2017 91 4 94 6 3
21. 8. 2017 245 20 43 1 0
30. 8. 2018 7500 135 4608 1300 8

Hlavná chodba 10. 5. 2017 15 3 0 0 0
21. 8. 2017 10 000 410 1180 90 220

Dóm pri sude
10. 5. 2017 14 4 0 1 0
21. 8. 2017 1200 34 7 0 0
22. 11. 2017 1259 64 21 2 0

Dóm pri lebke 30. 8. 2018 267 40 2 0 0

Slukova studňa

10. 5. 2017 17 000 5000 10 500 800 900
21. 8. 2017 5500 880 3900 70 400

22. 11. 2017 2559 53 36 1 0
30. 8. 2018 21 090 5682 9400 2100 2900

sintrové jazierko 22. 11. 2017 280 427 14 1 0
Vyhl. 247/2017  200 50 0 0 0

Vysvetlivky: KM22 – kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, KM36 – kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C; 
Vyhl. 247/2017 – limity podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. (medzné hodnoty pre hromadné zásobovanie pitnou vodou)
Explanations: KM22 – Microorganisms cultivable at 22 °C, KM36 – Microorganisms cultivable at 36 °C; Vyhl. 247/2017 – thresholds 
according to the Decree of Slovak Health Ministry No. 247/2017 Coll. (threshold values for mass drinking water supply)

Tab. 2. Prehľad sledovaných mikrobiologických ukazovateľov vo vodách z Moldavskej jaskyne 
Tab. 2. Overview of microbiological parameters monitoring of the Moldavská jaskyňa Cave water

Obr. 6. Piperov graf chemického zloženia vôd
Fig. 6. Piper diagram of water chemical composition
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naviazané na veľké tektonické poruchy, majú 
rovnomernejšiu intenzitu priesaku a sú hlb-
šie v jaskyni (napr. priesak v Dóme pri sude). 
Priesakové vody viazané na väčšie tektonické 
poruchy (napr. priesak na Hlavnej chodbe) sú 
aktívnejšie po zrážkach, majú vyššie hodnoty 
mineralizácie, ktoré zvyšujú aj hodnoty dusič-
nanov a síranov, čo pravdepodobne súvisí s už 
spomínaným vyplavovaním znečistenia z nad-
ložia. Obohacovanie vôd síranovými iónmi 
môže byť spôsobené aj rozpúšťaním sadrovca 
a anhydritov, respektíve oxidáciou sulfidov, 
ktoré sa môžu nachádzať lokálne prirodze-
ne ako prímes vo vápencoch a výplniach 
puklín. Doterajšie geologické výskumy však 
zatiaľ nepotvrdili vyššiu prítomnosť síranov 
a sulfidov v jaskynnom prostredí. Hodnoty 
pomeru rSO4/M jaskynných vôd sú rovnako 
nízke, v priemere neprekračujú hodnotu 0,09  
(tab. 3), čo viac-menej vylučuje sulfatogénny 
pôvod síranov v priesakových vodách. Antro-
pogénny zdroj síranov môže pochádzať aj 
z bývalej skládky tuhého komunálneho odpa-
du v nadloží jaskyne. 

Vzájomná závislosť výsledkov meraní hla-
diny vody v Slukovej studni a jej mineralizácie 
získaných z doterajších expedičných odberov 

má znaky negatívnej korelácie. Vyšší stav vody 
v studni sprevádza výskyt menej mineralizova-
nej chladnejšej vody, ktorá môže pochádzať 
z menej nasýtených zrážkových vôd formujú-
cich sa v krasovom masíve, ako aj z riečnych 
náplavov Bodvy. Podľa hydrogeochemickej 
mapy v mierke 1 : 25 000 (http://apl.geology.
sk/hydrochem/) pritom kvartérne fluviálne 
sedimenty v okolí rieky Bodvy charakterizuje 
fluviogénna mineralizácia Ca-HCO3, Ca-Mg-
HCO3 alebo Ca-SO4-HCO3 typu s celkovou 
mineralizáciou 200 až 1000 mg·l-1. Orvan 
a kol. (1974) udáva mineralizáciu vôd riečnych 
náplavov v tejto časti územia na 290 až 300 
mg·l-1 a mineralizáciu podzemných krasových 
akumulácií z tejto časti štruktúry na 320 až 
380 mg·l-1. Priemerná hodnota celkovej mi-
neralizácie vôd Slukovej studne zistená počas 
našich odberov bola vyššia (495 mg·l-1), skôr 
sa blíži k priemerným hodnotám, ktoré podľa 
Orvana a kol. (1974) dosahujú v tomto území 
vody pochádzajúce len z vápencového masí-
vu (450 až 580 mg·l-1). Zvýšené hladiny vody 
v studni tak môžu súvisieť aj so vzdutím hla-
diny vôd vápencového masívu na jeho okraji 
vplyvom zvýšenej hladiny podzemnej vody 
riečnych náplavov.

ZÁVER

Zloženie vôd Moldavskej jaskyne bolo 
zhodnotené na základe výsledkov 22 originál-
nych účelových chemických analýz a 14 mik-
robiologických analýz vôd z odberov realizo-
vaných v priebehu rokov 2017 a 2018. 

Vody Moldavskej jaskyne patria podľa 
výsledkov chemických analýz k vodám s pet-
rogénnou mineralizáciou, ktorých chemické 
zloženie závisí hlavne od mineralogicko-pet-
rografického charakteru horninového pro-
stredia. K ďalším faktorom, ktoré výraznejšie 
ovplyvňujú formovanie chemického zloženia 
vôd v jaskyni, patrí hlavne dĺžka interakcie pre-
sakujúcej vody s horninami, priepustnosť hor-
ninového prostredia a antropogénny činiteľ. 

Hlavným mineralizačným procesom tvorby 
chemického zloženia vôd v jaskyni je proces 
rozpúšťania karbonátov (hlavne svetlosivých 
wettersteinských vápencov). Na celkové che-
mické zloženie vôd jaskyne má pravdepodobne 
výraznejší vplyv aj antropogénne znečis tenie.

V jaskyni prevládajú dva genetické typy 
vôd – základný výrazný a základný nevýraz-
ný kalcium-hydrogénuhličitanový, ktoré vply-
vom antropogénneho znečistenia (hlavne 

M Charakterizačné koeficienty Palmer-Gazdove charakteristiky
(mg·l-1) rMg/rCa rNa/rK rSO4/M S1(NO3) S1(Cl) S1(SO4) S2(NO3) S2(Cl) S2(SO4) A1 A2 A3

(c·z %)
Vstupný dóm (priesak), n = 5

min 364 0,01 1,65 0,03 3,71 0,00 0,00 0,00 3,48 7,08 0,00 67,10 0,01
max 646 0,06 3,47 0,06 8,20 1,36 0,00 0,65 10,79 13,24 0,00 84,37 0,02
medián 567 0,01 2,85 0,05 6,03 0,14 0,00 0,00 8,22 10,09 0,00 76,43 0,01
priemer 535 0,03 2,65 0,05 7,67 0,45 0,00 0,19 7,67 9,84 0,00 75,76 0,01

Hlavná chodba (priesak), n = 3
min 749 0,01 2,16 0,08 3,97 0,00 0,00 0,00 1,12 18,32 0,00 69,00 0,00
max 832 0,03 37,20 0,10 6,72 2,67 0,00 0,64 3,66 19,00 0,00 73,73 0,02
medián 754 0,01 18,34 0,09 5,81 1,83 0,00 0,00 3,42 18,50 0,00 71,57 0,01
priemer 779 0,02 19,23 0,09 5,50 1,50 0,00 0,21 2,73 18,61 0,00 71,43 0,01

Dóm pri sude (priesak), n = 5
min 534 0,07 8,08 0,04 4,85 0,28 0,00 0,00 3,26 7,59 0,00 48,43 0,02
max 587 0,22 59,32 0,16 10,93 1,87 0,00 0,00 32,47 30,72 0,00 59,60 0,07
medián 545 0,09 46,33 0,04 8,36 0,59 0,00 0,00 26,18 9,05 0,00 55,76 0,01
priemer 553 0,12 35,40 0,07 8,29 0,92 0,00 0,00 22,75 13,03 0,00 54,98 0,02

Dóm pri lebke (priesak), n = 2
min 629 0,04 21,32 0,05 8,08 0,00 0,00 3,27 14,77 9,82 0,00 60,13 0,01
max 656 0,04 37,32 0,05 8,12 0,00 0,00 5,17 16,62 9,99 0,00 64,01 0,01
medián 643 0,04 29,32 0,05 8,10 0,00 0,00 4,22 15,70 9,91 0,00 62,07 0,01
priemer 643 0,04 29,32 0,05 8,10 0,00 0,00 4,22 15,70 9,91 0,00 62,07 0,01

Slukova studňa, n = 5
min 384 0,09 2,92 0,07 4,85 0,00 0,00 0,00 3,26 13,93 0,00 55,83 0,05
max 593 0,26 21,94 0,13 8,47 6,06 0,00 9,88 11,96 30,72 0,00 64,30 0,21
medián 519 0,10 16,70 0,08 5,86 2,14 0,00 0,00 6,59 17,10 0,00 61,34 0,08
priemer 496 0,14 13,93 0,09 6,52 2,60 0,00 1,98 7,31 20,83 0,00 60,66 0,10

Sintrové jazierko, n = 2
min 888 0,02 9,43 0,06 3,69 0,00 0,00 38,88 16,30 13,15 0,00 22,23 0,00
max 1035 0,03 13,95 0,07 5,19 0,00 0,00 41,43 16,50 14,42 0,00 27,78 0,60
medián 961 0,03 11,69 0,07 4,44 0,00 0,00 40,16 16,40 13,79 0,00 25,01 0,30
priemer 961 0,03 11,69 0,07 4,44 0,00 0,00 40,16 16,40 13,79 0,00 25,01 0,30

pH M Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fe Mn NH4
+ Cl- SO4

2- NO3
- HCO3

-

mg·l-1
min 7,6 364 6,1 0,4 85,0 1,0 0,01 0,005 0,02 11,5 22,8 15,4 187
max 8,3 832 17,1 9,3 202,0 15,0 0,04 0,005 0,05 82,8 94,6 63,2 479
medián 7,8 572 14,5 1,4 134,5 3,2 0,015 0,005 0,05 32,1 34,5 32,1 309
priemer 7,9 603 12,5 2,9 140,0 4,2 0,022 0,005 0,04 39,5 42,9 37,5 313

Tab. 3. Prehľad hlavných charakterizačných koeficientov vôd a Palmer-Gazdových charakteristík
Tab. 3. Overview of main characteristic coefficients of waters and Palmer-Gazda characteristics 

Tab. 4. Priesakové vody v jaskyni – sumárne štatistické spracovanie chemického zloženia vôd
Tab. 4. Dripping cave waters – summary statistical evaluation of chemical water composition 
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dusičnanovej a chloridovej zložky) prechá-
dzajú do menej vyhranených (zmiešaných) 
typov vôd. Celková mineralizácia priesako-
vých vôd v jaskyni sa pohybuje od 364,0 
do 823,0 mg·l-1, s priemernou hodnotou  
603,0 mg·l-1. Pri vodách Slukovej studne je 
toto rozpätie od 383,0 do 593,0 mg·l-1, s niž-
šou priemernou hodnotou (496,0 mg·l-1). Pri 
týchto vodách platí záporná korelácia medzi 
hladinou podzemnej vody a mineralizáciou, 
t. j. so zvyšujúcou sa úrovňou hladiny vody 
v studni klesá hodnota jej celkovej minera-
lizácie. Predpokladá sa, že nižšie hodnoty 
mineralizácie spôsobuje aj vplyv nižšie mine-
ralizovaných vôd pochádzajúcich z riečnych 
náplavov Bodvy.

Vo všetkých vodách z Moldavskej jaskyne 
prevládajú ióny vápnika a hydrogénuhličitanov. 
Charakteristické sú aj lokálne vyššie koncen-
trácie chloridov, dusičnanov a síranov. Najmä 
v prípade chloridov a dusičnanov sa predpokla-
dá ich antropogénny pôvod. Zastúpenie SiO2 
zložky je pri všetkých jaskynných vodách nízke 
(priemerná hodnota 10,6 mg·l-1). 

Jaskynné vody okrem anorganického 
znečistenia nesú znaky mikrobiálneho znečis-
tenia, ktoré je najvýraznejšie pri vodách Slu-
kovej studne. 

Pomerne vysoké hodnoty indexov nasý-
tenia priesakových vôd voči kalcitu deklarujú 
zvýšenú pravdepodobnosť tvorby speleotém, 
na ktoré však jaskyňa nie je príliš bohatá 

(obr. 7). Príčinu mô-
žeme hľadať hlavne 
v nízkom počte miest 
s trvalým priesakom, 
ktorých prítomnosť je 
nevyhnutná na vznik 
jaskynnej výzdoby. 
Nasýtenie vôd Sluko-
vej studne voči kalcitu 
je v porovnaní s ostat-
nými vodami najniž-
šie. Aj tieto vody však 
preukazujú znaky pre-
sýtenia voči kalcitu.

Výsledky moni-
toringu jednoznačne 
potvrdili znečistenie 
jaskynných vôd, či už 
ide o vody priesakové, 
alebo o vody, ktoré 
dotujú Slukovu stud-
ňu. Preukázané bolo 
anorganické aj mikro-
biálne znečistenie, 
ktoré môže negatívne 
vplývať na ďalšie zlož-
ky jaskynného ekosystému. Vzhľadom na 
získané výsledky by bolo vhodné na lokalite 
pokračovať s dlhodobejším monitorovaním 
kvality jaskynných vôd, ako aj s podrobnej-
ším riešením problematiky jej zraniteľnosti 
a ochrany.

poďakovanie: Moje poďakovanie patrí P. 
Staníkovi (Správa slovenských jaskýň) za po-
moc pri odbere vzoriek vody v jaskyni a Z. 
Hochmuthovi (Speleoklub UPJŠ Košice) za 
prvotné sprevádzanie v jaskyni a umožnenie 
ďalších vstupov do jaskyne. 

Obr. 7. Graf nasýtenia vôd vzhľadom na kalcit a dolomit (podľa Fľaková et 
al., 2010)
Fig. 7. Diagram of water saturation with respect to calcite and dolomite (after 
Fľaková et al., 2010)
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ÚVOD

Malužinský kras predstavuje jedno zo 
série krasových území Nízkych Tatier, ktoré 
sa tiahne medzi masívom Ohnišťa a dolinou 
Svarínky (Hochmuth, 2008). Súčasťou tohto 
územia je aj Modrá jaskyňa (syn. Malužin-
ská modrá jaskyňa), objavená miestnymi 
speleológmi v roku 2016 (Holúbek, 2016; 
Šmoll, 2017). Unikátnou črtou jaskyne, pre-
dovšetkým jej hlbších častí, sú pozoruhod-
né krasové výplne modrej a zelenej farby, 
ktorých vznik podmienila nezvyčajne vy-
soká koncentrácia minerálov medi, azuritu 
a malachitu, nachádzajúcich sa v dolomito-
vom nadloží jaskyne (Orvošová et al., 2016; 
Littva, 2017).

Dosiaľ jedinou podrobnejšie biospeleolo-
gicky skúmanou lokalitou v Malužinskom krase 
bola Malužinská jaskyňa, ktorej vchod leží nie-
koľko stoviek metrov vo svahu oproti novoob-
javenej Modrej jaskyni. Papáč et al. (2015) tu 
v hlbších, mikroklimaticky stabilnejších častiach 
zaznamenali výskyt dvoch troglobiontných dru-
hov chvostoskokov (Deuteraphorura kratochvili, 
Pseudosinella paclti) a  stygobiontného kôrov-
ca hlbinovky slepej (Bathynella natans). Lakota 
(2019) odtiaľ uvádza nález vzácneho podzem-
ného chrobáka Duvaliopsis pilosella stobieckii. 
V širšom okolí Malužinského krasu sa doteraj-
šia pozornosť biológov sústredila najmä na nie-
ktoré jaskyne Važeckého krasu v pohorí Kozie 
chrbty a na Demänovské jaskyne (Kováč et al., 
2002a, 2015; Mock et al., 2002, 2004; Višňov-

ská et al., 2017 a iní). V predloženom príspevku 
prezentujeme originálne výsledky vôbec prvé-
ho prieskumu fauny bezstavovcov a stavovcov 
v Modrej jaskyni, ktorý sme vykonali krátko po 
jej objavení, v období rokov 2017 až 2019.

Charakteristika lokality

Modrá jaskyňa sa nachádza bezprostred-
ne nad obcou Malužiná v Bocianskej doline 
(k. ú. Nižná Boca, okr. Liptovský Mikuláš) na 
severnej strane Nízkych Tatier (Demänovské 
vrchy, časť Ďumbierske Tatry). Menovanej lo-
kalite prislúcha kód orografického celku 190 
a kód kvadrátu Databanky Fauny Slovenska 
7084. Jaskyňa je vytvorená v strednotriaso-
vých karbonátových horninách, materskou 
horninou sú sivé dolomity, miestami dolomitic-
ké vápence. Ide o neaktívnu výverovú fluvio-
krasovo-koróznu jaskyňu, jeden z niekdajších 
výverov riečky Bocianka, ktorá aj v súčasnosti 
preteká dnom Bocianskej doliny. Svedčí o tom 
výrazná akumulácia fluviálnych nánosov štrko-
vých sedimentov, ktoré v nadloží jaskynného 
vchodu vytvárajú rozsiahlu riečnu terasu (Or-
vošová et al., 2016). Dĺžka zameraných pries-
torov jaskyne je 657 m s vertikálnym rozpätím 
25 m (Bella et al., 2018). 

S povrchovým prostredím jaskyňa ko-
munikuje prostredníctvom dvoch otvorov 
(obr. 1). Jaskyňu speleológovia objavili vďa-
ka srieňu z teplého vlhkého podzemného 
vzduchu, ktorý v mrazivom období unikal 
z dovtedy neznámeho prieduchu v zemi 

(Holúbek, 2016; Šmoll, 2017). Po odstrá-
není skalných úlomkov a prelezení tesného 
vertikálneho, komínovitého otvoru (terajší 
vchod 1) prenikli do časti jaskynného prie-
storu, ktorý v tomto príspevku označujeme 
ako „sieň pod vchodom 1“. Dno siene tvorí 
sutina pokrytá pôdou a organickým mate-
riálom (predovšetkým opadané lístie, ihli-
čie a drevo) napadanými alebo splavenými 
z povrchu (obr. 2). Tento na juh orientovaný 
objavný otvor bol následne zabezpečený 
mrežovým uzáverom, ktorý je po väčšinu 
roka prekrytý plachtou s nahádzanou pô-
dou a listovým opadom. Vchod 1 je tak pre 
človeka bežne nepriechodný. Krátko na to 
bol na opačnom, severnom konci jaskyne, 
v pôvodnom závale, prekopaný a rozšíre-
ný vchod 2, ktorý odvtedy slúži ako hlavný 
vchod do jaskyne a leží v nadmorskej výške 
777 m. Je opatrený plným kovovým uzáve-
rom s malým otvorom štvorcového tvaru 
s veľkosťou 14 × 15 cm.

Jaskyňu tvorí sústava siení, resp. menších 
dómov, prepojených užšími chodbami, z kto-
rých miestami vybiehajú kratšie postranné 
slepé odbočky alebo prepojovacie chodby  
(obr. 1). Strop jaskyne je na niektorých mies-
tach deštruovaný výrazným zvetrávaním ma-
terskej horniny, ktorá na podlahe tvorí nahro-
madené sutinoviská (najmä Bociansky banícky 
dóm a vstupné časti jaskyne). Dno jaskynných 
priestorov vypĺňa v prevažnej miere alochtón-
ny granitoidný riečny sediment (piesky, štrky), 
splavený z nekrasového okolia Nízkych Tatier 

prvé poznatky o faune modrej jaskyne
(malužinský kras, nízke tatry)
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m. rendoš, z. višňovská, v. papáč: first knowledge of fauna in the modrá jaskyňa Cave (malužiná karst, low tatra mts.) 

abstract: The Modrá jaskyňa Cave (Blue Cave), discovered by speleologists in the vicinity of the Malužiná Village in january 2016, 
represents a part of the so-called Malužiná Karst, located in the eastern part of the Low Tatra Mts. The cave, with a total length of 
more than 650 m (altitude 777 m), is characterized by a unique blue-green colouring of speleothems (present especially in the cave 
deeper parts) caused by minerals of copper, azurite and malachite enriching the superincumbent layers of dolomites. In this paper, 
we provide the results of the first ever survey on invertebrate and vertebrate fauna conducted in the Modrá jaskyňa Cave in the period 
2017 – 2019. In total, we found 62 invertebrate and 3 vertebrate taxa to inhabit the cave. In general, Collembola (19 species), Acari 
(14 taxa), and Diptera (5 taxa) prevailed quantitatively over other invertebrate groups along the entire cave. Invertebrate fauna was 
concentrated mainly in the chamber behind entrance no. 1 characterized by the presence of large amount of accumulated organic 
material (fallen leaves and decaying wood in particular) as well as favourable microclimatic conditions (air temperature did not drop 
here under 7 °C). This part of the cave had the most diversified faunal communities consisted of 45 different taxa. Collembolans 
Ceratophysella denticulata and Ceratophysella granulata were the most numerous, massively occurring in the entrance parts. 
Exceptional finding of the surface dwelling mite Vulgarogamasus micherdzinskii in the entrance zones of the cave represent the first 
record of this species in Slovakia. The deeper parts of the cave were considerably poor in organic material and fauna composition. 
Three troglobionts, specifically palpigrade Eukoenenia spelaea and collembolans Deuteraphorura kratochvili and Megalothorax 
tatrensis, were found to inhabit the cave deeper and microclimatically stable parts. Several Carpathian or Western Carpathian 
endemics, such as collembolans Plutomurus carpaticus, D. kratochvili, M. tatrensis, and diplopod Allorhiscosoma sphinx, were 
sampled in the cave. There were several small and shallow puddles and a single larger lake present in the cave. Aquatic invertebrate 
fauna, found only sporadically along the cave, was represented by harpacticoid copepods and water oligochaets of the family 
Enchytraeidae. Vertebrate fauna consisted of two bat species (Plecotus auritus, Rhinolophus hipposideros) and the frog Bufo bufo, 
all of them occurring in the cave only occasionally.

key words: cave fauna, blue-green dripstone cave, troglobionts, Western Carpathians, Slovakia
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(Orvošová et al., 2016; Šmoll, 2017). Sintro-
vá kvapľová výzdoba, vrátane modro-zeleno 
zafarbených stalaktitových foriem, je charak-
teristická pre juhovýchodnú časť jaskynného 
systému (predovšetkým pre úsek od Malužin-
ského dómiku cez Zelenú chodbu po Sieň 
modrých šmolkov). 

Vodné biotopy sú v Modrej jaskyni za-
stúpené neveľkým počtom zväčša stoja-
tých, občasných jazierok a mlák napájaných 
vodou presakujúcou z povrchu v období 

intenzívnejšieho dažďa a topenia sa snehu. 
Tvoria sa v rôznych častiach jaskyne, najmä 
v depresiách tvrdého skalného podkladu 
alebo vyzrážaného sintra, prípadne v jem-
nom aluviálnom sedimente. Najväčšou 
a relatívne stálou vodnou plochou v jaskyni 
je pomerne dlhé a hlboké jazero v skalnej 
pukline bočnej vetvy Zelenej chodby. Dno 
jazera je pokryté hrubšou vrstvou jemného 
bahnistého sedimentu a jeho hladina počas 
roka čiastočne kolíše.

MATERIÁL A METóDY

Biospeleologický prieskum v Modrej jas-
kyni prebiehal v období od januára 2017 do 
septembra 2019. Známe názvy jaskynných 
priestorov uvádzame podľa Šmolla (2017). 
Faunu terestrických bezstavovcov sme skúma-
li počas štyroch návštev v dňoch 8. 6. 2017, 
6. 11. 2017, 6. 3. 2018 a 14. 11. 2018. Pozdĺž 
jaskyne sme priamo z jaskynných stien, povr-
chu sedimentov, hladiny jazierok, ako aj z po-

Obr. 1. Pôdorys Modrej jaskyne s označením polohy biospeleologických stacionárov – terestrických (stanovištia 1 – 5) a akvatických (stanovištia A – D), a polohy  
špecifických stanovíšť X a Y. Mapový podklad: Šmoll (2017)
Fig. 1. Ground plan of the Modrá jaskyňa Cave along with the position of biospeleological stands – terrestrial (stands no. 1 – 5) and aquatic (stands A – D), and 
location of specific habitats X and Y. Designed by Šmoll (2017)
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vrchu organického materiálu (tlejúce drevo, 
lístie) zbierali zástupcov nájdenej fauny bez-
stavovcov použitím entomologickej pinzety 
alebo jemného štetca. Niektoré väčšie druhy 
ulitníkov, pavúkovcov a hmyzu sme výlučne 
pozorovali a pokiaľ možno bližšie identifiko-
vali priamo na mieste („in situ“) alebo neskôr 
prostredníctvom vyhotovenej fotodokumen-
tácie. Na podrobnejšiu analýzu spoločenstiev 
terestrickej mikrofauny a mezofauny boli v jas-
kyni v období od 8. júna do 6. novembra 2017 
exponované zemné pasce na nasledujúcich 
piatich stanovištiach (tzv. biospeleologické 
stacionáre, skratka „stac.“): 
1. vstupná sieň pri vchode 2 (hlavný vchod) 

– približne 5 m od vchodu, rozhranie dis-
fotickej a afotickej zóny, piesčito-kamenitý 
sediment s nevýrazným zastúpením orga-
nického materiálu (drevo);

2. vstupná spojovacia chodba (medzi vstup-
nou sieňou pri vchode 2 a Bocianskym ba-
níckym dómom) – koncová časť chodby pri 
stene približne 30 m od vchodu 2, afotická 
zóna, piesčitý sediment bez organického 
materiálu; 

3. Malužinský dómik – na sever orientovaná 
postranná nízka chodba, afotická zóna, 
viac-menej stredná časť jaskyne najviac 
vzdialená od oboch vchodov, piesčitý sedi-
ment bez organického materiálu;

4. Sieň modrých šmolkov – afotická zóna, 
skalno-sintrový podklad a piesčité sedimen-
ty bez organického materiálu;

5. sieň pod vchodom 1 (objavný vchod) – 
horná časť siene, disfotická zóna, kamenná 
sutina s napadaným pôdnym substrátom, 
listovým opadom a drevom z povrchu, pre-
rastajúce korene stromov.

Na každom z uvedených stanovíšť (obr. 1) 
sme exponovali zemné pasce (150 ml plastové 
nádobky so zúženým hrdlom) naplnené troma 
typmi fixačných roztokov (96 % etylalkohol, 
50 % etylénglykol, 4 % formaldehyd). Okolo 
nádobiek, zakopaných do sedimentu zarovno 
s okrajom hrdla, sme zároveň ako návnadu 
použili roztrúsené drevené piliny (obr. 3). Zo 
siene pod vchodom 1 bola odobratá vzorka 
sedimentu s obsahom rastlinného opadu na 
extrakciu článkonožcov v laboratóriu (obr. 2). 

Detailnejší výskum na zistenie prítom-
nosti akvatickej fauny prebehol v dňoch 8. 6. 
2017, 6. 11. 2017 a 14. 11. 2018. Vzorky na hyd-
robiologický rozbor sme odoberali z vodného 
stĺpca a hladiny prítomných jazierok a mlák 
filtrovaním vody cez planktónnu sieťku so 
zbernou fľaštičkou (veľkosť ôk siete 120 µm)  
na nasledujúcich miestach: 

Obr. 2. Sieň pod vchodom 1 – akumulácia organického materiálu. 
Foto: Z. Višňovská
Fig. 2. A chamber behind the entrance no. 1 – accumulation of organic mate-
rial. Foto: Z. Višňovská

Obr. 3. Vstupná spojovacia chodba – zemné pasce a návnada (drevené piliny) 
(stanovište 2). Foto: Z. Višňovská
Fig. 3. A corridor following the chamber behind the entrance no. 1 – pitfall 
traps surrounded by bait (wood sawdust) (stands no. 2). Photo: Z. Višňovská

meraná veličina / measurand teplota vzduchu / air temperature [°C]

miesto / site                                dátum / date 26. 1. 2017 8. 6. 2017 6. 11. 2017 6. 3. 2018 14. 11. 2018 24. 9. 2019

pred vchodom jaskyne (medzi 13. – 16. hod.) -3,8 16,0 5,0 0,7 6,4 12,4

vstupná sieň pri vchode 2 (stac. 1) -1,5 5,6 5,3 -0,5 5,7 5,9

vstupná spojovacia chodba (stac. 2) 5,7 5,9 1,5 6,3 6,3

Bociansky banícky dóm

dolná časť dómu 5,8 6,0 1,5 6,3 6,4

horná časť dómu 4,1 6,6 7,3 5,7 7,6 7,4

malužinský dómik

centrálna dolná časť dómiku 7,0 7,0 6,6 6,2 7,1

nízky bočný priestor za plazivkou (stac. 3) 6,7 7,0

zelená chodba 7,3 7,2 6,9 6,2 7,3

bočná chodba s dlhým úzkym jazierkom 7,0 7,2 7,2 6,9 6,3 7,2

sieň modrých šmolkov (stac. 4) 7,3 7,2 7,1 7,2 6,4 7,4

sieň pod vchodom 1

dolná časť siene 7,7 7,8 7,1 7,0 8,6

stredná časť siene (stac. 5) 8,6 8,4 7,2 7,5 9,5

horná časť siene v komíne pod vchodom 1 7,2 12,5 9,4 7,0 8,9 10,7

Tab. 1. Teplota vzduchu v Modrej jaskyni počas 6 meraní v rokoch 2017 – 2019
Tab. 1. Air temperature recorded in the Modrá jaskyňa Cave during the six measurements in 2017 – 2019
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a. Malužinský dómik – plytké podlhovasté 
jazierko s veľkosťou približne 170 × 40 cm 
na skalnom podklade sčasti zasintrovanom, 
dno s tenkou vrstvou jemného sedimentu, 
občasne vysychajúce;

B. bočná vetva Zelenej chodby (smerom 
k Malužinskému dómiku) – relatívne stále 
jazero väčších rozmerov (dĺžka cca 400 cm, 
max. šírka 50 cm, hĺbka do 80 cm) v úzkej 
skalnej pukline, dno pokryté hrubšou vrst-
vou jemného sedimentu; 

C. Sieň modrých šmolkov – litotelma v skalnej 
depresii, dno sčasti zasintrované s tenkou 
vrstvou jemného sedimentu, rozmery cca 
60 × 15 cm, hĺbka do 15 cm; 

d. bočná chodba siene pod vchodom 1 (sme-
rom k Malužinskému dómiku) – malé plyt-
ké jazierka na tvrdom sintrovom podklade 
s minimom sedimentu, občas vysychajúce.

Okrem toho sa jednorazovo vykonal pria-
my zber jedincov bezstavovcov zo zamokre-
ného jemného sedimentu a mláčky na dne 
vstupnej spojovacej chodby približne 20 m od 
vchodu 2 (obr. 1  – miesto nálezu označené 
ako „X“) a z mláčky na jemnom sedimente 
v Chodbe zeleného súhvezdia približne 60 m 
od vchodu 2 (obr. 1 – miesto nálezu označe-
né ako „y“). 

Získaný materiál bezstavovcov bol ná-
sledne v laboratóriu analyzovaný a triedený 
pomocou stereomikroskopu a mikroskopu do 
úrovne vyšších taxónov a neskôr za pomoci 
špecialistov determinovaný do rodovej/dru-
hovej úrovne. 

Výskyt netopierov, ako aj ďalších skupín 
stavovcov sa na skúmanej lokalite monitoroval 
v šiestich termínoch počas rokov 2017 – 2019 
(tab. 4) metódou vizuálneho pozorovania  
s použitím výkonného ručného LED svietidla. 
Počas každej návštevy jaskyne sme zazname-
návali teplotu vzduchu a vody (°C) pred vcho-
dom 2 a na vybraných miestach vnútri jaskyne 
digitálnym teplomerom Checktemp (Hanna 
Instruments) (tab. 1, 2). 

výsledky a diskusia 

FAUNA BEZSTAVOVCOV (EVERTEBRATA)
 Počas biospeleologického prieskumu 

Modrej jaskyne v rokoch 2017 – 2019 sa zis-
tilo celkovo 62 taxónov bezstavovcov (tab. 
3). Suchozemská fauna nebola naprieč jas-
kyňou rozptýlená rovnomerne. Sústreďovala 
sa najmä na miestach s vyšším zastúpením 
organickej hmoty. Najvyššia diverzita teres-
trických bezstavovcov tak bola zazname-

naná v okrajových častiach jaskyne, ktoré 
prostredníctvom otvorov komunikujú s po-
vrchovým prostredím, obzvlášť v sieni pod 
vchodom 1 (stanovište 5), nachádzajúcej sa 
pod pôvodným prirodzeným povrchovým 
otvorom, kde sa celkovo vyskytovalo až 45 
taxónov bezstavovcov (obr. 2). Zreteľne 
menšia diverzita fauny bezstavocov (spolu 
20 taxónov) sa zistila vo vstupnej sieni pri 
vchode 2 (stanovište 1). Výrazne pestrejšie 
a bohatšie zastúpenie fauny na stanovišti 5 
v porovnaní so stanovišťom 1 je na jednej 
strane podmienené bohatšou ponukou po-
travných zdrojov a substrátov (tlejúce úlom-
ky dreva, opadané lístie, pôdny substrát, 
prerastajúce korene stromov) a na druhej 
strane priaznivejšími mikroklimatickými pod-
mienkami. Ako naznačujú naše merania (tab. 
1), napriek blízkosti povrchového otvoru ten-
to priestor nepremŕzal ani v zimnom obdo-
bí (teplota vzduchu tu neklesala pod 7 °C). 
Otvor vchodu 1 sa v zime prejavuje výduch-
mi teplého vzduchu do vonkajšieho prostre-
dia, vďaka čomu sa aj podarilo jaskyňu ob-
javiť (Holúbek, 2016; Šmoll, 2017). Priestory 
vstupnej siene pri vchode 2 a počiatočného 
úseku vstupnej spojovacej chodby pred Bo-
cianskym baníckym dómom sa v čase dlhšie 
trvajúceho mrazivého počasia podchladzujú 
až pod bod mrazu za sprievodnej tvorby ľa-
dovej výplne (január 2017, marec 2018). 

Hlbšie vnútorné časti jaskyne (Bocian-
sky banícky dóm, Malužinský dómik, Zelená 
chodba, Sieň modrých šmolkov) sú na orga-
niku veľmi chudobné, čo sa prejavuje kvanti-
tatívne aj kvalitatívne nízkym zastúpením živo-

číchov (celkovo 19 zistených taxónov), ak do 
úvahy neberieme zástupcov dvojkrídlovcov, 
ktoré tu početnosťou dominujú. Priestor Bo-
cianskeho baníckeho dómu sa javí ako rozhra-
nie medzi teplotne premenlivou (termodyna-
mickou) prednou časťou jaskyne za vchodom 
2 (namerané hodnoty teploty vzduchu celko-
vo v rozmedzí od -1,5 do 6,3 °C) a relatívne 
stabilnou (termostatickou) zónou, charakteris-
tickou pre priestory od Malužinského dómiku 
po Sieň modrých šmolkov (namerané hodno-
ty celkovo v rozmedzí 6,2 – 7,4 °C). 

Väčšina zistených druhov bezstavovcov 
bola zachytená zemnými pascami (obr. 3).  
V získanom faunistickom materiáli kvantita-
tívne aj kvalitatívne dominovali chvostoskoky 
(Collembola), roztoče (Acari) a dvojkrídlovce 
(Diptera), ktoré sa, aj keď v značne nerovno-
mernej početnosti, vyskytovali pozdĺž celej 
jaskyne, najmä v blízkosti drevnej hmoty a na 
hladine vodných habitatov. V zemných pas-
ciach boli početne zastúpené aj rozličné larvy 
holometabolného hmyzu (tab. 3). 

Celkovo sa v Modrej jaskyni zistilo 19 
druhov chvostoskokov (Collembola). Podobne 
ako v iných dosiaľ skúmaných jaskyniach 
Západných Karpát (Kováč et al., 2016), aj tu sa 
chvostoskoky vyznačujú výraznou prevahou, 
tak v počte jedincov, ako aj v počte druhov, 
nad ostatnými skupinami bezstavovcov. 
Za charakteristické druhy vstupných častí 
tejto lokality možno označiť edafobionta 
Ceratophysella denticulata a eutroglofila 
Ceratophysella granulata, ktoré výrazne 
dominovali v zemných pasciach inštalovaných 
v sieni pod vchodom 1 (stanovište 5).  

meraná veličina / measurand teplota vody / Water temperature [°C]

miesto / site                             dátum / date 26. 1. 2017 8. 6. 2017 6. 11. 2017 6. 3. 2018 14. 11. 2018 24. 9. 2019

malužinský dómik

skalno-sintrové jazierko (stac. A) --- 7,0 7,0 6,6 6,1 7,1

bočná vetva zelenej chodby

dlhé úzke hlboké jazierko (stac. B) 7,0 7,1 7,1 6,9 6,2 7,2

sieň modrých šmolkov

litotelma (stac. C) 7,3 7,1 7,1 7,0 6,2 7,3

bočná chodba siene pod vchodom 1

malé sintrové jazierka (stac. D) --- 7,3 7,3 7,2 6,5 --- 

Tab. 2. Teplota vodných mikrohabitatov v Modrej jaskyni počas 6 meraní v rokoch 2017 – 2019. Vysvetlivky: --- absencia kumulovanej vody
Tab. 2. Temperature of water microhabitats recorded in the Modrá jaskyňa Cave during the six measurements in 2017 – 2019. Caption: --- absence of cumulated water

Obr. 4. Chvostoskok Deuteraphorura kratochvili 
(Collembola). Foto: Ľ. Kováč a P. Ľuptáčik
Fig. 4. Collembolan Deuteraphorura kratochvili 
(Collembola). Photo: Ľ. Kováč and P. Ľuptáčik

Obr. 5. Drobné chvostoskoky rodu Megalothorax 
(Collembola). Foto: Ľ. Kováč 
Fig. 5. Tiny collembolans of the genus Megalothorax 
(Collembola). Photo: Ľ. Kováč
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Vo vstupných, ako aj v hlbších častiach jaskyne  
sme zaznamenali prítomnosť ďalších 
eutroglofilných a troglofilných druhov 
chvostoskokov, napr. Megalothorax cf. 
incertus, Megalothorax willemi, Oncopodura 
crassicornis, Oncopodura reyersdorfensis, 
Plutomurus carpaticus, Protaphorura 
armata, Pygmarrhopalites pygmaeus či 
Heteromurus nitidus, ktorých výskyt je známy 
z mnohých iných jaskýň Západných Karpát 
(Kováč, 2000; Kováč et al., 2014 a iní). Pre 
hlbšie časti Modrej jaskyne bol typický výskyt 
dvoch troglobiontov – Deuteraphorura 
kratochvili (obr. 4) a Megalothorax tatrensis 
(obr. 5), nachádzaných najčastejšie na 
hladine jazierok a dočasných mláčok. Výskyt  
D. kratochvili je limitovaný na centrálne krasové 
územia Západných Karpát, predovšetkým 
na jaskyne Malej Fatry a Nízkych Tatier 
(Parimuchová a Kováč, 2016). Nález M. 
tatrensis v Modrej jaskyni (prvýkrát objaveného 
v Jaskyni mŕtvych netopierov v Nízkych Tatrách) 
potvrdzuje predpoklad, že ide o endemita 
Nízkych Tatier a priľahlých krasových predhorí 
(Papáč a Kováč, 2013). Ďalšie zistené druhy 
chvostoskokov možno považovať za typické 

povrchové formy (trogloxény), ktorých výskyt 
v jaskyni je limitovaný na okolie jaskynných 
vchodov. 

Roztoče (Acari) predstavovali kvali-
tatívne najpestrejšiu skupinu pavúkovcov  
(Arachnida) v Modrej jaskyni. Najčastejšie 
ide o nálezy zástupcov mezostigmátnych  
a prostigmátnych roztočov. Pancierniky  
(Oribatida) sme v jaskyni nachádzali iba spo-
radicky, čo je v protiklade s výsledkami faunis-
tického prieskumu Malužinskej jaskyne, kde 
mali pancierniky v rámci spoločenstva rozto-
čov pomerne výrazné zastúpenie (Papáč et 
al., 2015). Roztoče sme nachádzali prevažne 
v blízkosti vchodov jaskyne, na stanovištiach 
1, 2 a 5. Väčšina z nich predstavuje bežne 
rozšírené edafické druhy viazané na listový 
opad, humusovú vrstvu pôdy alebo hniezda 
stavovcov. V Modrej jaskyni sme zaznamenali 
dva eutroglofilné druhy – Cyrtolaelaps mucro-
natus (vyskytoval sa výlučne v hlbších častiach 
jaskyne) a Vulgarogamasus oudemansi. Tieto 
mezostigmátne roztoče patria medzi typických 
obyvateľov slovenských jaskýň, kde formujú 
početné a stabilné populácie (Fenďa a Košel, 
2000). Pozornosť si zaslúžia nálezy jedincov  

z čeľade Rhagidiidae, ktorá za-
hŕňa viacero vzácnych troglo-
morfných druhov. Veľmi cenným 
je nález niekoľkých jedincov  
Vulgarogamasus micherdzinskii 
v zemných pasciach na stanoviš-
tiach 1 a 5. Ide o vôbec prvý údaj 
o výskyte tohto druhu roztoča 
na území Slovenska. Podľa Karga 
(1993) je výskyt uvedeného druhu 
viazaný primárne na suché prách-
nivé drevo jaseňových porastov. 

Vzácnym troglobiontom je 
šťúrovka Eukoenenia spelaea 
(obr. 6), pozorovaná na hladine 
mláčok v Chodbe zeleného sú-
hvezdia a Malužinskom dómiku. 
Šťúrovky (Palpigradi) predstavu-
jú starobylú skupinu drobných 
(dĺžka tela do 2,5 mm), bielych 
a slepých pavúkovcov, ktorých 
výskyt je viazaný najmä na vlhké 
pôdy tropických a subtropických 
oblastí (Hammen van der, 1982; 
Kováč et al., 2004). V miernom 
podnebnom pásme sa šťúrovky 
vyskytujú výlučne v jaskyniach, 
pričom jaskyne severnej časti 
Západných Karpát, kam patrí aj 
nami skúmaná Modrá jaskyňa, 

predstavujú lokality na severnom okraji ich 
rozšírenia (Kováč et al., 2002b).

Pavúky (Araneae) sa relatívne hojne vy-
skytovali vo vchodových partiách jaskyne, 
kde spolu s dvojkrídlovcami (Diptera), mo-
týľmi (Lepidoptera) a ulitníkmi (Gastropoda) 
tvorili významnú zložku parietálnej (stenovej) 
fauny, podobne, ako je to aj v mnohých ďal-
ších jaskyniach na Slovensku (Kováč et al., 
2014). Miestna populácia mety temnostnej 
(Meta menardi) je tu prítomná celoročne. 
Samice M. menardi produkujú na konci leta 
kokóny z husto tkanej pavučiny, do ktorých 
následne kladú vajíčka. Z nich sa postupne 
v zimnom období liahnu juvenilné jedince, 
ktoré začiatkom jari migrujú na povrch, kde 
prekonávajú prvé fázy svojho životného 
cyklu (Mammola a Isaia, 2014; Manenti et 
al., 2015). Tento troglofilný druh z čeľade 
Tetra gnathidae sa zvykne označovať ako 
„európsky jaskynný pavúk“, keďže sa hojne 
vyskytuje na stenách vo vstupných priesto-
roch mnohých jaskýň naprieč európskym 
kontinentom (Lunghi et al., 2014). Piadivka 
jaskynná (Triphosa dubitata) a mora pivnič-
ná (Scoliopteryx libatrix) využívajú vstupné 
priestory Modrej jaskyne počas zimného ob-
dobia na hibernáciu. Ich celková početnosť 
tu však bola relatívne nízka. Naproti tomu 
sa dvojkrídlovce pomerne hojne vyskytovali 
pozdĺž celej jaskyne. Zastúpené boli prevaž-
ne imágami komárov (Nematocera), pričom 
v zemných pasciach sa zistila dominancia 
zástupcov čeľade smútivkovitých (Sciaridae). 
Z terestrických druhov ulitníkov má k jaskyn-
nému prostrediu výraznejšiu afinitu bliktra su-
tinová (Oxychilus glaber). Bežne sa vyskyto-
vala na tlejúcom dreve a stenách jaskynných 
vchodov (najmä v komíne pod vchodom 1). 
Hlbšie, do afotickej zóny, však nezasahova-
la. Tento druh sa vyznačuje modrým sfar-
bením tela kontrastujúcim so svetlohnedou 
sploštenou ulitou (obr. 7). Na Slovensku je 
tento troglofilný slimák známy z chladnejších 
horských jaskýň, najmä zo stien vertikálnych 
vchodov, kde sa živí rastlinným detritom. 
Častý je aj v skalných sutinách až po alpín-
ske pásmo (Košel, 2009; Kováč et al., 2014). 
Počas roka sa vo vstupných sieňach príleži-
tostne ukrývali slizniaky rodu Lehmannia (čeľ. 
Limacidae) a slimák Semilimax semilimax vy-
značujúci sa redukovanou ulitkou.

V blízkosti vchodov Modrej jaskyne mala 
svoje zastúpenie aj epigeická a edafická 
makrofauna, ktorú v čase nášho výskumu 
predstavovali najmä zástupcovia suchozem-
ských rovnakonôžok (Isopoda, Oniscidea), 
mnohonôžok (Diplopoda) a chrobákov (Co-
leoptera). Významnejším spomedzi dvoch 
zistených druhov mnohonôžok je eutroglofil 
Allorhiscosoma sphinx (obr. 8), ktorého sme 
nachádzali na dreve, stenách a následne aj 
v zemných pasciach vo vstupných častiach 
jaskyne. Ide o pozoruhodný endemický druh 
s výskytom limitovaným na centrálne kraso-
vé oblasti Západných Karpát, kde osídľuje 
najmä tzv. ekotón povrch-podzemie, t. j.  
vstupné časti jaskýň a vnútorné priestory 
skalných sutín (Kováč et al., 2014). V blíz-
kosti oboch jaskynných vchodov sa príleži-
tostne objavovala rovnakonôžka Hyloniscus 
cf. riparius, druh viazaný na vlhké, často až 
podmáčané pôdy s rozšírením v strednej  

Obr. 6. Šťúrovka Eukoenenia spelaea (Palpigradi). 
Foto: Ľ. Kováč a P. Ľuptáčik
Fig. 6. Palpigrade Eukoenenia spelaea (Palpigradi). 
Photo: Ľ. Kováč and P. Ľuptáčik

Obr. 7. Slimák Oxychilus glaber (Gastropoda). 
Foto: Z. Višňovská
Fig. 7. Gastropod Oxychilus glaber (Gastropoda). 
Photo: Z. Višňovská

Obr. 8. Mnohonôžka Allorhiscosoma sphinx 
(Diplopoda). Foto: Ľ. Kováč
Fig. 8. Diplopod Allorhiscosoma sphinx 
(Diplopoda). Photo: Ľ. Kováč
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annelida

oligochaeta

Enchytraeidae gen. sp. ++

Lumbricidae gen. sp. +

nematomorpha ++

mollusCa

Gastropoda

Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) + ++

Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) + +

Lehmannia sp. Heynemann, 1863 ++

araChnida

acari

Oribatida

Ceratozetes peritus Grandjean, 1951 +

Multioppia sp. Hammer, 1961 +

Platynothrus peltifer (C. L. Koch, 1839) +

Mesostigmata

Cyrtolaelaps mucronatus (G. et R. Canestrini, 
1881) + +

Haemogamasus horridus Michael, 1892 +

Haemogamasus nidi Michael, 1892 ++ +

Veigaia kochi (Trägardh, 1901) +

Vulgarogamasus kraepelini (Berlese, 1905) ++

Vulgarogamasus micherdzinskii Karg, 1971 ++ +

Vulgarogamasus oudemansi (Berlese, 1903) ++

Gamasina + ++ + ++ ++

Prostigmata ++ ++

Eupodidae gen. sp. + + +++ ++

Rhagidiidae gen. sp. ++

araneae + ++

Cicurina cicur (Fabricius, 1793) +

Meta menardi (Latreille, 1804) ++ +++

palpigradi

• Eukoenenia spelaea (Peyerimhoff, 1902) + ++

CrustaCea

Copepoda

Harpacticoida ++

isopoda

Hyloniscus cf. riparius (Koch, 1838) +

myriapoda

diplopoda

* Allorhiscosoma sphinx (Verhoeff, 1907) + ++ ++

Julus curvicornis Verhoeff, 1899 +

Tab. 3a. Prehľad fauny bezstavovcov zistených metódou zemných pascí (P), vizuálnym pozorovaním (VIZ), priamym zberom (PZ) a extrakciou organického materiálu 
(EXT) v Modrej jaskyni v rokoch 2017 – 2019. Vysvetlivky: • troglobiont/stygobiont, * eutroglofil, počet jedincov: + 1, ++ 2 až 10, +++ 11 až 100, ++++ viac ako 100
Tab. 3a. List of invertebrate taxa recorded by pitfall traps (P), visual searching (VIZ), direct sampling (PZ) and extraction of organic material (EXT) in the Modrá 
jaskyňa Cave in 2017 – 2019. Caption: • troglobite/stygobite, * eutroglophile; number of individuals: + 1, ++ 2 – 10, +++ 11 – 100, ++++ more than 100
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Collembola

Ceratophysella armata (Nicolet, 1842) +

Ceratophysella denticulata (Bagnall, 1941) ++++

* Ceratophysella granulata Stach, 1949 + ++ + ++ ++++ ++ ++

Desoria propinqua (Axelson, 1902) +++

Desoria tigrina Nicolet, 1842 ++

• Deuteraphorura kratochvili (Nosek, 1963) ++ ++ ++ ++ ++

Deuteraphorura sp. Absolon, 1901 + +

Dicyrtoma fusca (Lubbock, 1873) +

Folsomia cf. sensibilis Kseneman, 1936 +

* Heteromurus nitidus (Templeton, 1835) ++

Megalothorax cf. incertus Börner, 1903 +

• Megalothorax tatrensis Papáč et Kováč, 2013 + ++ ++ + +

Megalothorax willemi Schneider et D´Haese, 
2013 + +

* Oncopodura crassicornis Shoebotham, 1911 ++ ++ ++ +

* Oncopodura reyersdorfensis Stach, 1936 ++ ++ +

* Plutomurus carpaticus Rusek et Weiner,  
1978 ++ + +++ ++ ++

Pogonognathellus flavescens (Tullberg, 1871) +

* Protaphorura armata (Tullberg, 1869) ++ +

Protaphorura aurantiaca (Ridley, 1880) ++

* Pygmarrhopalites pygmaeus (Wankel, 1860) +++ ++ + + ++ + +++ + +

Coleoptera

Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) +

Omalium rivulare (Paykull, 1789) +

Otiorhynchus perdix (Olivier, 1807) +

Oxypoda longipes Mulsant et Rey, 1861 +

Philonthus corruscus (Gravenhorst, 1802) +

Pterostichus metallicus (Scopoli, 1763) ++

diptera

Brachycera – adult. ++ ++ ++

Phoridae gen. sp. + ++

Nematocera – adult. ++++ +++

Sciaridae gen. sp. ++ +++ +++ ++ +++ +++ +

Trichoceridae gen. sp. ++ ++

lepidoptera

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) ++ ++

Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) ++ ++

siphonaptera +

holometabola – larvae +++ +++ ++ +++ ++

Celkový počet taxónov / total number of taxa: 20 13 3 2 12 8 12 45

Tab. 3b. Prehľad fauny bezstavovcov zistených metódou zemných pascí (P), vizuálnym pozorovaním (VIZ), priamym zberom (PZ) a extrakciou organického materiálu 
(EXT) v Modrej jaskyni v rokoch 2017 – 2019. Vysvetlivky: • troglobiont/stygobiont, * eutroglofil, počet jedincov: + 1, ++ 2 až 10, +++ 11 až 100, ++++ viac ako 100
Tab. 3b. List of invertebrate taxa recorded by pitfall traps (P), visual searching (VIZ), direct sampling (PZ) and extraction of organic material (EXT) in the Modrá 
jaskyňa Cave in 2017 – 2019. Caption: • troglobite/stygobite, * eutroglophile; number of individuals: + 1, ++ 2 – 10, +++ 11 – 100, ++++ more than 100
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a východnej Európe. Z fauny chrobákov sme 
v jaskyni zaregistrovali tri druhy drobčíkov 
(čeľ. Staphylinidae). Z nich hlbšie do jaskyne 
prenikal Philonthus corruscus, chrobák často 
sa vyskytujúci v norách drobných podzem-
ných cicavcov a príležitostne aj v jaskyniach 
(J. Lakota, in litt.). Z čeľade bystruškovité 
(Carabidae) bol v hlbších častiach Modrej 
jaskyne zistený druh Pterostichus metallicus, 
ktorý sa hojne vyskytuje v lesných habitatoch 
v okolí Modrej a Malužinskej jaskyne (J. La-
kota, in litt.). Nálezy ostatných identifikova-
ných druhov chrobákov pochádzajú výlučne 
zo vstupných častí jaskyne, pričom žiaden  
z nich nemá bližší vzťah k podzemiu. 

Ako sme už naznačili v charakteristike 
lokality, Modrá jaskyňa je pomerne chudob-
ná na vodné mikrohabitaty. V čase nášho 
prieskumu sa v bočnej vetve Zelenej chod-
by nachádzalo jedno stále, relatívne väčšie  

a hlbšie jazero. Niekoľko plytkých, 
občasne sa tvoriacich jazierok  
a mlák sa vyskytovalo aj v ďalších 
častiach jaskyne. Teplota skúma-
ných jaskynných vôd dosahovala 
hodnoty v rozmedzí 6,1 – 7,3 °C 
(tab. 2). V nich sme zaznamenali 
výskyt iba dvoch zástupcov akva-
tickej fauny – jednu subadultnú 
samičku plazivky (Harpacticoida) 
zo skupiny kôrovce (Crustacea) 
spolu s ďalším fragmentom tela 
tohto živočícha a dva juvenil-
né jedince vodných málošteti-
navcov (Oligochaeta) z čeľade 
Enchytraeidae – odchytených  
v jazierku v Malužinskom dómiku 
(stanovište A). Predpokladáme, 
že uvedené akvatické bezsta-
vovce boli do jaskynných vôd 
pasívne splavené z podpovrcho-
vého prostredia v nadloží jaskyne  
v čase intenzívnejších priesakov 
zrážkových vôd. Jazierko v Ma-
lužinskom dómiku sa zároveň 
vyznačovalo relatívne pestrým 
spoločenstvom terestrických 
bezstavovcov (chvostoskoky, 
roztoče, šťúrovky, pavúky) zdr-
žiavajúcich sa na povrchu vodnej 
hladiny (tab. 3). Jedným z repre-
zentantov uvedeného spoločen-
stva je vzácny pavúk Cicurina  
cicur (obr. 9). Ide o troglofil-
ný druh z čeľade Hahniidae 
s areálom rozšírenia v Európe 
a centrálnej Ázii. Obýva najmä 
tmavé priestory pod kameň-
mi vo vlhkých lesoch, no ob-
čas býva pozorovaný aj pria-
mo v jaskyniach (Mammola et 
al., 2018). Bledým sfarbením  
a veľkosťou tela okolo 6 mm 
patrí medzi menšie, nenápadnej-
šie druhy pavúkov. Chvostosko-
ky (celkovo 8 druhov), roztoče 
(Acari) a šťúrovky (Palpigradi) sa 
zistili na hladine jazierok a mlák 
aj v ďalších častiach Modrej jas-
kyne.

Špecifického charakteru sú 
nálezy dvoch parazitických skupín 

bezstavovcov (Nematomorpha, Siphonaptera)  
vo vstupnej spojovacej chodbe, približne 25 
m od vchodu 2 (stanovištia X a 2). V auguste 
2019, pri speleologickom prieskume Modrej 
jaskyne, miestni jaskyniari náhodne na zamok-
renom jemnom sedimente (pozostatok plytkej 
mláčky vytvorenej zo stropného priesaku po 
zrážkach) spozorovali „zvláštne sa pohybujú-

ceho, veľmi dlhého a úzkeho červa“ (J. Šmoll, 
pers. comm.). Po následnom odbere a analýze  
v laboratóriu sme identifikovali 3 dospelé je-
dince strunovcov (Nematomorpha) – dva 
samce a jeden zdeformovaný jedinec neziste-
ného pohlavia, pričom najdlhší z nich mal dĺž-
ku tela približne 21 cm a šírku 1 mm (obr. 10). 
Nematomorpha predstavujú parazitickú sku-
pinu bezstavovcov. Ich juvenilné štádiá para-
zitujú v telách rôznych druhov článkonožcov 
(napr. chrobákov, kôrovcov). Po opustení hos-
titeľa žijú dospelé strunovce pomerne krátko 
ako voľne žijúce sladkovodné, resp. semiakva-
tické živočíchy, pričom toto obdobie primárne 
využívajú na reprodukciu (Jueg, 1997; Hanelt 
et al., 2005). Z jaskýň Slovenska ide o ojedine-
lý nález. Strunovce sú len príležitostne nachá-
dzané v podzemných vodách, kam môžu byť 
podľa Guličku (1975) splavované z krasových 
povrchových vôd a závrtov.

FAUNA STAVOVCOV (VERTEBRATA)
Počas šiestich návštev v období rokov 

2017 – 2019 sme v Modrej jaskyni zazna-
menali prítomnosť dvoch druhov netopie rov 
(Chiroptera) a jedného druhu obojživelníka 
(tab. 4). V priestoroch v blízkosti vchodov 
príležitostne hibernovali, resp. v prechod-
nom období počas dňa oddychovali podko-
vár malý (Rhinolophus hipposideros) a ucháč 
svetlý (Plecotus auritus). Okrem toho sme 
v januári 2017 pozorovali prelet dvoch bliž-
šie neidentifikovaných jedincov netopierov 
cez Malužinský dómik. Modrá jaskyňa podľa 
našich zistení predstavuje pre netopiere skôr 
príležitostný alebo prechodný úkryt na roz-
diel od neďalekej Malužinskej jaskyne, kde 
netopiere zimujú takmer pravidelne v pre-
menlivej početnosti s maximom 11 jedincov 
(Papáč et al., 2015).

Okrem netopierov sa v jaskyni sporadic-
ky objavujú obojživelníky (Lissamphibia). 
V novembri 2018 sme v sieni pod vchodom 
1 pozorovali dospelého jedinca ropuchy 
bradavičnatej (Bufo bufo). V postrannej čas-
ti tejto siene sa nachádza niekoľko roztrúse-
ných kostí a stavcov pochádzajúcich z trupu 
a končatín bližšie neurčených menších ci-
cavcov a vtákov. 

ZÁVER

Počas biospeleologického prieskumu 
realizovaného v rokoch 2017 – 2019 bol 
v Modrej jaskyni zaznamenaný výskyt celko-
vo 62 taxónov bezstavovcov (tab. 3). K pred-
staviteľom subteránnej fauny možno zaradiť 
3 troglobiontné a 8 eutroglofilných druhov 
bezstavovcov. Obligátnu jaskynnú faunu 
(troglobionty), ktorá sa výlučne vyskytovala 

dátum / date
druh / species

26.1.  
2017

8.6. 
2017

6.11.
2017

6.3.
2018

14.11. 
2018

24.9.
2019

lissamphibia

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 1

Chiroptera 2

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 1

Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 1 1

Tab. 4. Výskyt stavovcov a ich početnosť v Modrej jaskyni v rokoch 2017 – 2019
Tab. 4. Occurrence of vertebrates and their numbers in the Modrá Cave in 2017 – 2019

Obr. 9. Pavúk Cicurina cicur (Araneae). Foto: Z. Višňovská
Fig. 9. Spider Cicurina cicur (Araneae). Photo: Z. Višňovská

Obr. 10. Zástupca strunovcov (Nematomorpha). 
Foto: Z. Višňovská
Fig. 10. Representative of gordian worms (Nematomorpha). 
Photo: Z. Višňovská
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v hlbších, klimaticky najstabilnejších častiach 
jaskyne, reprezentovali šťúrovka Eukoene-
nia spelaea a chvostoskoky Deuteraphorura  
kratochvili a Megalothorax tatrensis. Najvyššia 
diverzita invertebrátnej fauny (45 taxónov), 
predovšetkým povrchových foriem, bola za-
znamenaná v sieni pod vchodom 1 (stano-
vište 5), kde sa koncentruje väčšie množstvo 
organického materiálu (listový opad, drevo, 
pôda s obsahom humusu). Výrazne tu nad 
ostatnými taxónmi bezstavovcov domino-
vali dva druhy chostoskokov – edafobiont  
Ceratophysella denticulata a eutroglofil  
Ceratophysella granulata. Významnou súčas-
ťou parietálnej fauny vo vchodových častiach 
Modrej jaskyne boli troglofilné pavúky (Meta 
menardi), dvojkrídlovce (Diptera), motýle 
(Triphosa dubitata, Scolipteryx libatrix) a ulit-
níky (Oxychilus glaber). Výnimočným je nález 
roztoča Vulgarogamasus micherdzinskii vo 
vstupných častiach jaskyne, ktorý predstavu-
je nový druh pre faunu Slovenska. V hlbších, 
na organickú hmotu značne chudobných 
častiach jaskyne sa zistili menej pestré spolo-
čenstvá fauny bezstavovcov, tvorené najčas-

tejšie zástupcami skupín Collembola, Acari  
a Diptera.

V prítomných vodných biotopoch (jazier-
ka, mláčky) sme zistili kvalitatívne i kvantitatívne 
veľmi chudobné zastúpenie akvatickej fauny 
bezstavovcov, tvorenej iba vodnými málošte-
tinavcami (Oligochaeta) a harpaktikoidnými 
veslonôžkami (Copepoda). Všetky ostatné za-
znamenané taxóny sú predstaviteľmi terestric-
kej fauny, ktoré sa na vodnej hladine vyskytujú 
buď aktívne, predovšetkým s cieľom získava-
nia potravy (Palpigradi, Collembola, Acarina), 
alebo tu boli náhodne splavené z okolitých 
terestrických mikrohabitatov (napr. adultné 
Diptera a Coleoptera). V jaskyni sme prekva-
pivo zaznamenali výskyt zástupcov dvoch pa-
razitických skupín bezstavovcov – strunovce  
(Nematomorpha) a blchy (Siphonaptera).

Modrá jaskyňa poskytuje príležitostný 
úkryt niektorým menším druhom stavov-
cov. Dosiaľ sa tu potvrdil ojedinelý výskyt 
dvoch druhov netopierov (Plecotus auritus,  
Rhinolophus hipposideros) a jedného druhu 
žaby (Bufo bufo) v jesenných a zimných me-
siacoch. 

poďakovanie: Pri terénnom výskume 
v Modrej jaskyni autorom príspevku ochot-
ne asistovali jaskyniari Ján Šmoll a Gabriela 
Majerníčková (Speleoklub Červené vrchy). 
Na detailnejšej identifikácii vybraných zá-
stupcov bezstavovcov sa podieľali títo od-
borníci: Tomáš Čejka zo Slovenskej akadé-
mie vied v Bratislave (Gastropoda), Peter 
Fenďa z Univerzity Komenského v Bratislave 
(Acari, Mesostigmata), Tomáš Jászay zo Ša-
rišského múzea v Bardejove (Coleoptera), 
Vladimír Košel zo Slovenskej speleologickej 
spoločnosti (Oligochaeta, Enchytraeidae), 
Ján Lakota zo Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikulá-
ši (Coleoptera), Peter Ľuptáčik z Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach (Acari, Oribatida), 
Andrej Mock z Univerzity P. J. Šafárika v Ko-
šiciach (Diplopoda, Isopoda), Jozef Oboňa 
z Prešovskej univerzity v Prešove (Diptera) 
a Vlastimil Růžička z Biologického centra 
Akadémie vied Českej republiky v Českých 
Budějoviciach (Araneae). Za poskytnutú 
odbornú pomoc všetkým menovaným ďa-
kujeme! 
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ÚVOD

Droppa (1966, 1972, 1995) vyčlenil v De-
mänovskej doline deväť jaskynných úrovní, 
ktoré koreluje s riečnymi terasami Váhu a De-
mänovky v strednej časti Liptovskej kotliny. 
Jaskynné úrovne sa vytvárali počas stabilizo-
vanej eróznej bázy po prerušovanom etapo-
vitom prehlbovaní dna doliny súvisiacom s vý-
vojom riečnych terás. Na stabilizovanú eróznu 
bázu výškovou polohou nadväzovala vyvie-
račka ponorných vôd Demänovky. Jaskynné 
úrovne v Demänovskej doline predstavujú 
Höhlennniveaus typu riečnych korýt (Bögli, 
1978). Postupným etapovitým zahlbovaním 
doliny sa staršie vývojové úrovne dostávali do 
visutej polohy nad terajším tokom povrchovej 
i podzemnej Demänovky. Najstaršie vývojové 
úrovne sú v najvyšších polohách, resp. najväč-
ších relatívnych výškach nad súčasným dnom 
doliny. 

Podľa Droppu (1966, 1972) I. jaskynnú 
úroveň tvoria najmladšie podzemné priesto-
ry s aktívnym podzemným tokom Demänov-
ky v jaskyni Vyvieranie, Demänovskej jaskyni 
slobody a Pustej jaskyni. Na terajšom riečisku 
podzemnej Demänovky v Demänovskej jas-
kyni slobody je však niekoľko stupňovitých 

skalných úsekov, resp. prahov. Vzhľadom na 
tieto úseky riečiska s väčším spádom by sa 
spodné časti chodieb pozdĺž podzemného 
toku Demänovky nemali považovať za jed-
nu jaskynnú úroveň (Bella, 1996b, 2000). Na 
zahlbovanie riečiska Demänovky v nerovna-
kých vývojových fázach poukazuje aj výskyt 
rôzne starých sintrových kôr v riečisku na 
Prízemí a v podlahovej časti Mramorového 
riečiska (Hercman et al., 2000, 2006). Z tých-
to dôvodov v predmetnom úseku Demänov-
skej jaskyne slobody Bella et al. (2011, 2014) 
sčasti upravili prvotné vyčlenenie vývojových 
úrovní. Táto problematika sa však doteraz sú-
bornejšie neprezentovala. 

ZÁKLADNÁ MORFOLóGIA 
DEMäNOVSKEj jASKYNE SLOBODY

Demänovská jaskyňa slobody zaberá 
časť ponorovej (vtokovej) a strednej (prie-
tokovej) časti Demänovského jaskynného 
systému, ktorý dosahuje dĺžku viac ako 41,3 
km (Herich, 2017). Demänovská jaskyňa 
slobody je zameraná v dĺžke 11 117 m, výš-
kový rozdiel medzi najnižším a najvyšším 
miestom jaskyne je 130 m (Herich a Holú-
bek, 2015). 

Dolné, riečne modelované horizontálne 
chodby jaskyne (Mramorové riečisko, Hline-
ná chodba, Suchá chodba, Prízemie, Králova 
galéria) predstavujú spodné a stredné vývo-
jové úrovne (Droppa, 1966, 1972). Súčasné 
riečisko Demänovky v spodných častiach 
Demänovskej jaskyne slobody je dlhé okolo 
1,1 km (podľa údajov Droppu, 1955, 1957). 
Na viacerých miestach na jaskynné úrovne 
ústia šikmé až kaskádovité chodby klesajúce 
z bývalých bočných ponorov (chodby klesa-
júce zo svahovej dolinky Točište na Prízemie, 
klesajúca chodba Klenotnice), ktoré sa po 
neskoršom prehĺbení dna doliny dostali do 
visutej polohy (Bella, 1993, 1996a, 2000). 
Takýto charakter majú aj chodby klesajúce 
z priestoru Objavného ponoru k podzemné-
mu toku Demänovky západne od Mramoro-
vého riečiska (Hochmuth, 1996). Vytvorené 
sú prevažne pozdĺž tektonických porúch  
sv.-jz. smeru, ktoré takisto usmernili vytvára-
nie bočných svahových doliniek. Na prúde-
nie vôd v podzemí miestami vplýval aj smer 
sklonu gutensteinských vápencov na severo-
východ. 

Vyššie položené subhorizontálne, resp. 
kváziúrovňové chodby Demänovskej jasky-
ne slobody bez výraznejších znakov riečnej 

morfoloGiCké a vývojové odlišnosti 
spodnýCh častí demänovskej jaskyne sloBody 

pozdĺž podzemného toku demänovky

Pavel Bella1,2

1 Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; pavel.bella@ssj.sk
2 Katedra geografie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; pavel.bella@ku.skk

p. Bella: morphological and developmental differences within the lower parts of demänovská jaskyňa slobody Cave along the 
demänovka underground stream

abstract: Droppa (1966, 1972) distinguished nine cave levels in the Demänovská dolina Valley (northern Slovakia, Nízke Tatry 
Mountains), which correlates with the terraces of Váh River and Demänovka Stream in the central part of Liptovská kotlina Basin. 
He determined the youngest cave level I along the Demänovka underground stream in the Vyvieranie Cave, Demänovská jaskyňa 
slobody Cave (Demänovská Cave of Liberty) and Pustá jaskyňa Cave. Differences in morphology and dimensions of fluvially sculpted 
passages, different morphostratigraphic positions of preserved allochthonous fluvial sediments in the Prízemie and Mramorové 
riečisko passages, as well as an uneven inclination of the streambed with knickpoint segments refer that the studied lowest parts of 
Demänovská jaskyňa slobody Cave can not be considered as one evolution level (Bella, 1996b, 2000). The reasons are analyzed in 
more detail and summarized in this article. The Prízemie and Mramorové riečisko passages originated during several development 
phases, but with a different development of the Demänovka streambed. During the youngest developmental phases, the floor 
channel in the Mramorové riečisko was deepened into the bedrock, while the height position of higher- lying streambed in the 
Prízemie (above the cascading segment at the eastern edge of Veľký dóm Chamber) was changed only due to an aggradation 
and removal of fluvial sediments. Morphologically, the morephased development of Prízemie Passage is indicated mainly by wall 
channels in several height levels. Not only wall channels, but also rock terraces, observed mostly on both sides of younger bedrock 
floor channel, were formed during the morephased development of Mramorové riečisko Passage. Since these parts of Demänovská 
jaskyňa slobody Cave were primary considered as one cave level, the more precise reconstruction of their morephased development 
is needed. Another knickpoint segment occurs between the almost horizontal bedrock floor of Mramorové riečisko and the mostly 
horizontal streambed in the Vyvieranie Cave. The ponor (named Podzemné prepadanie) in the streambed between the Dóm 
mŕtvych Chamber and the following occasionally flooded floor channel of Mramorové riečisko Passage point out that knickpoints 
in karst areas migrate due to headward erosion not only by continuous upstream retreat of rock thresholds, but in some cases also 
by segmental relocation to newly formed streambed ponors from which waters are sinking into lower-lying phreatic loops (the 
abandonment of main drainage conduits). Preliminary corrections of cave levels in the Demänovská jaskyňa slobody Cave (see Bella 
et al., 2011, 2014), as well as the extent of lowest-lying cave level should be confirmed or refined on the basis of a complemental 
research and the ongoing dating of cave sediments.

key words: cave level, wall channel, river terrace, phreatic loop, knickpoint, erosion threshold, headward erosion, Demänová Cave 
System, Nízke Tatry Mountains, Western Carpathians
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modelácie (Zázračné siene, 
Čarovná chodba a Kamenný 
vinohrad) vznikli koróznym roz-
širovaním tektonických porúch 
vo freatických podmienkach 
(Bella et al., 2014). Agresívne 
vody mohli prenikať do týchto 
bočných puklinových vetiev aj 
následkom zdvihnutia hladiny 
podzemnej vody, keď hlavné 
odvodňovacie chodby nesta-
čili odvádzať povodňové vody 
(Bella, 2006). 

Spodné vývojové úrovne 
Demänovského jaskynného 
systému, vytvorené v jaskyni 
Vyvieranie a Demänovskej jas-
kyni slobody, majú v porovnaní 
s väčšinou ostatných jaskyn-
ných úrovní menší rozsah, kom-
plikovanejší priebeh a vývoj. Ich 
chodby na viacerých miestach 
oddeľujú sifónové úseky (Žikeš, 
1983; Hochmuth, 1988).

ÚROVňOVé 
CHODBY POZDĺž 
PODZEMNéHO 
TOKU DEMäNOVKY – 
MORFOLOGICKé  
A SEDIMENTOLOGICKé 
ODLIŠNOSTI

Chodby jaskynných úrovní 
v Demänovskej doline majú 
sklon okolo 10 ‰ (Droppa, 
 1972). V Demänovskej jaskyni  
slobody na Prízemí i v Mra-
morovom riečisku predstavujú 
priestranné chodby, ktoré sa 
vytvárali vo viacerých vývojo-
vých fázach. Ich komplikovaný 
vývoj dokladajú viaceré mor-
fologické i sedimentologické 
znaky, ktoré však poukazujú 
aj na niektoré odlišnosti vývoja 
Prízemia a Mramorového rie-
čiska. Dôsledkom vývojových 
odlišností týchto chodieb sú 
aj rozdielne rozmery ich prieč-
nych rezov (obr. 1). 

Kým na Prízemí na kom-
plikovaný viacfázový vývoj 
poukazujú najmä bočné ko-
rytá, v Mramorovom riečisku 
sú okrem bočných korýt aj 
výrazné skalné terasovité stup-
ne vystupujúce po stranách 
podlahového kanála (obr. 1). 
Vo vysokej chodbe Prízemia, 
ktorej strop siaha až 17 m nad 
terajšie riečisko, sa najväčšie 
bočné korytá vytvorili na jej 
ľavej stene (v smere toku De-
mänovky). Pokorný (1949) 
vyčlenil štyri bývalé bočné ko-
rytá a dnešné koryto, Droppa 
(1957) spomína bočné korytá 
vytvorené v troch úrovniach. 
V úrovni meandrovitého pod-
stropného bočného koryta 
chodba dosahuje šírku až do  
18 m, kým v úrovni nižšie vy-

Obr. 1. A – poloha skúmaných častí Demänovskej jaskyne slobody (výrez mapy Hericha, 2017 spracovanej na základe 
meračskej dokumentácie Droppu, 1957, 1972; Hochmutha, 1988, 1993 a ďalších); B – priečne rezy zobrazujúce rozdielnu 
morfológiu a rozmery riečne modelovaných chodieb Mramorového riečiska a Prízemia, vysvetlenie v texte
Fig. 1. A – location of the studied parts of Demänovská jaskyňa slobody Cave (segment of the map of Herich, 2017 based 
on measurement data of Droppa, 1957, 1972; Hochmuth, 1988, 1993 and others); B – cross-sections showing a different 
morphology and dimensions of the fluvially sculpted Mramorové riečisko and Prízemie passages, an explanation in the text 

Obr. 2. Zjednodušený pozdĺžny profil podzemného toku Demänovky v jaskyni Vyvieranie a Demänovskej jaskyni slobody 
podľa meračskej dokumentácie Droppu (1955, 1957) a Hochmutha (1988, 1993, 1995): A – vyvieračka až Sieň s kaskádou 
v severnej časti jaskyne Vyvieranie, B – horizontálne riečisko v jaskyni Vyvieranie, C – úsek sifónov zv. Vodná cesta, D – 
odtokový sifón do jaskyne Vyvieranie až západný okraj Mramorového riečiska, E – západný okraj Mramorového riečiska až 
Dóm mŕtvych, F – Dóm mŕtvych až východný okraj Veľkého dómu, G – Prízemie až Pekelný dóm (knickzones sú vyznačené 
tmavosivou farbou, úrovňové úseky riečiska svetlosivou farbou a úsek sifónov bielou farbou; riečisko aktívne iba počas 
povodní je vyznačené prerušovanou čiarou; poloha priečnych rezov 1 – 1´, 2 – 2´, 3 – 3´, 4 – 4´a 5 – 5´z obr. 1B) 
Fig. 2. Simplified longitudinal profile of the Demänovka underground stream in the Vyvieranie Cave and Demänovská 
jaskyňa slobody Cave based on measurement data of Droppa (1955, 1957) and Hochmuth (1988, 1993, 1995): A – from 
the resurgence to Sieň s kaskádou Hall in the northern part of Vyvieranie Cave, B – horizontal streambed in the Vyvieranie 
Cave, C – the siphon segment named Vodná cesta, D – from the outflow siphon to the western edge of Mramorové riečisko 
Passage, E – from the western edge of Mramorové riečisko Passage to Dóm mŕtvych Chamber, F – from the Dóm mŕtvych 
Chamber to the eastern edge of Veľký dóm Chamber, G – from the Prízemie Passage to Pekelný dóm Chamber (knickzones 
are marked in dark grey, level streambed segments in light grey and the siphon segment in white; a streambed active only 
during floods is marked by dashed line; a location of the cross-sections 1 – 1´, 2 – 2´, 3 – 3´, 4 – 4´ and 5 – 5´ from Fig. 1B) 
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tvorených bočných korýt do 15 m. Klenbovitý 
strop Prízemia predstavuje stropné koryto ši-
roké 8 až 10 m, ktoré pravdepodobne vzniklo 
paragenetickou modeláciou stropu bývalé-
ho sifónového úseku medzi hornou časťou 
Gulôčkového dómu (s nadväzujúcou chod-
bou vedúcou k Žulovej chodbe) a Veľkým 
dómom. Vytváranie tohto úseku jaskyne pre-
durčili najmä medzivrstvové plochy vápencov 
(Pokorný, 1949). Najviac znížený sifónovitý 
strop je medzi Rázcestím a Veľkým dómom, 
nad terajším riečiskom siaha do výšky 10 m 
(Droppa, 1957). V priestore Rázcestia, do kto-
rého ústi klesajúca Mliečna chodba a chodba 
vedúca od Hlbokého dómu, skalný strop roz-
čleňujú stropné hrncovité vyhĺbeniny. Vznikli 
v mieste stretávania a miešania sa bývalých 
vodných prúdov a s tým spojenej stropnej 
erózie pôsobiacej odspodu nahor účinkom 
vztlakového vírenia vody (Bella, 1996b). Po-
korný (1949) ich opisuje ako „evorzné obrie 
hrnce skrutkovite zahĺbené do stropu“.

Chodba Mramorového riečiska je tek-
tonicky predisponovaná strmou poruchou 
a má kaňonovitý charakter (z hľadiska cel-
kovej morfológie jej pôvodný názov Kaňon 
bol výstižnejší). Vo východnom úseku od 
Dómu mŕtvych po odbočku do Hlinenej 
chodby chodba siaha do výšky 14 m, v zá-
padnom úseku do výšky 7 až 9 m. V mies-
tach bočných korýt je široká do 7 až 8 m, 
v najširšom meandrovitom koryte až 16 m. 
Horné časti tejto chodby sú však podstat-
ne užšie (široké iba 0,5 až 2 m). Stropné 
koryto sa v Mramorovom riečisku vytvori-
lo iba v jeho koncovej časti, ktorá priečne 
prepája jeho hlavný kaňonovitý, tektonicky 
podmienený úsek so sieňovitým priestorom 
podzemného toku Demänovky poniže Ob-
javného ponoru. V spodnej časti Mramo-
rového riečiska sú skalné stupne tvoriace 
erózne terasy, vystupujú vo výške okolo 2 
m a 4 – 5 m nad skalným podlahovým rie-
čiskom (Bella, 1996b). Na viacerých mies-
tach skalné povrchy terás pokrývajú zvyšky 
fluviálnych sedimentov. Riečne terasy sa 
prevažne vytvorili po oboch stranách podla-
hového kanála, v niektorých úsekoch iba na 
jeho jednej strane. 

Na Prízemí i v Mramorovom riečisku sa 
v dosť značnej miere zachovali zvyšky viace-
rých akumulácií alochtónnych fluviálnych se-
dimentov, avšak v sčasti odlišných superpo-
zičných pozíciách. Kým väčšia časť riečiska 
na Prízemí leží na alochtónnych fluviálnych 
sedimentoch, podlahové skalné riečisko 
v Mramorovom riečisko je pokryté žulovými 
balvanmi a hrubým štrkom iba miestami (v 
súčasnosti je aktívne iba za vyšších vodných 
stavov, keď všetka voda nestihne vtiecť do 
ponoru v Dóme mŕtvych). Hrúbka agradácie 
fluviálnych sedimentov na riečisku Prízemia 
bola pôvodne väčšia, čo dosvedčujú žulové 
okruhliaky a štrky uložené na zrútených vá-
pencových blokoch či visuté sintrové kôry 
s pritmelenými podložnými žulovými okruh-
liakmi zachované na skalných stenách. Na 
väčšiu hrúbku bývalej agradácie fluviálnych 
sedimentov ďalej poukazujú paragenetické 
anastomózne kanáliky zahĺbené rozvetve-
nými vodnými prúdmi do previsnutej skalnej 
steny na pravej strane Prízemia, neďaleko 
hrádze predeľujúcej terajšie riečisko (Bella, 

1996b), ako aj zvislé paragenetické žliabky 
pod bočným korytom na pravom brehu De-
mänovky. 

Väčšia časť fluviálnych sedimentov 
v Mramorovom riečisku sa zachovala na vi-
sutých postranných terasovitých plochách, 
ktoré sú zvyškami bývalého (staršieho) pod-
lahového riečiska. Na terasovitom stupni 
Mramorového riečiska západne od odbočky 
do Hlinenej chodby sú však uloženiny nevy-
triedených fluviálnych sedimentov, ktoré sa 
do jaskyne transportovali náhle z povrchu 
cez staršie, dostatočne priepustné bočné 
klesajúce ponorové chodby prívalovými vo-
dami po agradačnom navýšení povrchového 
riečiska na dne doliny (Bella, 2013; Bella et 
al., 2013).

SKALNé STUPNE A PRAHY 
PREDEĽUjÚCE MIERNE SKLONENé 
ÚSEKY RIEčISKA 

Spád súčasného podzemného riečiska 
Demänovky nie je rovnomerný. Viac-menej 
rovnomerne mierne klesajúce (úrovňové) 
úseky riečiska sú na viacerých miestach pre-
rušené skalnými stupňovitými alebo strmšími 
úsekmi (obr. 1A a 2). Riečisko Demänovky 
na Prízemí (od spodného okraja Karfiolové-
ho vodopádu po okraj Veľkého dómu) má 
spád 10,9 ‰ (Droppa, 1955, 1957). Z kon-
ca Prízemia (pri Šachovnici) sa Demänov-
ka prediera východným okrajom Veľkého 
dómu prevažne pozdĺž smeru vápencových 
vrstiev, pričom vytvorila nízku chodbu s kas-
kádovitým skalným riečiskom (obr. 3). Drop-
pa (1955) píše, že na dne Veľkého dómu si 
Demänovka „preráža cestu hučivým vodo-
pádom“. Pod kaskádami sa v skalnom rie-
čisku vytvárajú krútňavové hrnce. Od konca 
Prízemia po Podzemné prepadanie na konci 
Dómu mŕtvych riečisko má spád 28,7 ‰ 
(Droppa, 1955, 1957). V rámci tohto strmšie-
ho úseku riečisko najviac klesá od konca Prí-
zemia po centrálnu časť Veľkého dómu, na 
vzdialenosti 40 m poklesne až o 4 m (spád 
100 ‰). 

Po miernejšie sklonenom úseku vedú-
com popod mohutné zrútené skalné bloky 
Demänovka vteká do Dómu mŕtvych, kde 
sa jej tok pred skalným prahom spomaľuje 
(riečiskový skalný prah leží SSZ od zrútené-
ho mohutného skalného bloku zv. Ľudská 
lebka). Väčšia časť vody tento skalný prah 
obteká po oboch stranách – viac po pravej 
strane, kde sa zahlbuje podlahový kanál. Aj 
tu voda padajúca a víriaca sa za skalným 
prahom vytvára krútňavový hrniec (obr. 4). 
Po miernejšom úseku riečiska sa na západ-
nom okraji Dómu mŕtvych voda stráca v tzv. 
Podzemnom prepadaní (obr. 5). Ide o pod-
lahový otvor v tvare trhliny, dlhý 8 až 9 m  
a široký 1 až 2 m. Predisponovaný je strmou 
tektonickou poruchou sz.-jv. smeru pokra-
čujúcou z vysokej chodby východnej časti 
Mramorového riečiska. Tento podlahový 
ponor je sčasti zavalený veľkými skalnými  
blokmi. Ponad jeho juhovýchodný okraj ve-
die premostený prehliadkový chodník. Za 
prahovitým skalným stupňom ponoru (zo 
strany Dómu mŕtvych) voda vteká do nižšie 
ležiacej, sčasti zaplavenej riečnej chodby (Ži-
keš, 1983; Hochmuth, 1996). 

Ďalší prudšie klesajúci úsek sa nachá-
dza poniže západného okraja Mramorové-
ho riečiska smerom k prietokovému sifónu 
pod vyústením prístupovej štôlne do jaskyne 
(obr. 6). Riečisko Demänovky sleduje smer 
vápencových vrstiev, od skalného prahu po 
tento sifón dosahuje spád 87 ‰. Skalný prah 
zvyšujú skalné bloky vysypané do tohto prie-
storu z vyššie ležiaceho vyústenia prístupovej 
štôlne. Podzemný tok Demänovky od Pod-
zemného prepadania po sifón na západnom 
okraji Mramorového riečiska (pod vyústením 
chodby vedúcej od bývalého vchodu) má 
spád 20,1 ‰ (Droppa, 1955, 1957). Odpo-
čítajúc výšku skalného prahu, cez ktorý voda 
padá do Podzemného prepadania, spád po-
dzemného toku Demänovky v tomto úseku 
(vrátane menšej kaskády – pozri Žikeš, 1983) 
sa zmenší na približne 16 ‰. Spád prevaž-
nej časti podlahového kanála vedúceho od 
Podzemného prepadania po západný okraj 
Mramorového riečiska je iba okolo 10 ‰ (vy-
počítaný z meračskej dokumentácie Droppu, 
1955, 1957). 

V Demänovskej jaskyni slobody za sifó-
nom pod vyústením prístupovej štôlne nasle-
duje posledný úsek riečiska, ktorý sa končí 
odtokovým sifónom do jaskyne Vyvieranie. 
Takisto v tomto úseku otvoreného riečiska 
miestami vyčnievajú skalné prahy. Droppa 
(1950) píše o „hučiacich perejách“, cez ktoré 
Demänovka prúdi ďalej na sever. Spád toku 
Demänovky medzi týmito sifónmi je 31,4 ‰ 
(Droppa, 1955, 1957).

Podzemný tok Demänovky za posledným 
sifónom v Demänovskej jaskyni slobody, resp. 
od odtokového sifónu do jaskyne Vyvieranie 
má podstatne menší spád. Priemerný spád 
toku v úseku tzv. Vodnej cesty medzi Demä-
novskou jaskyňou slobody a jaskyňou Vyviera-
nie, ako aj v jaskyni Vyvieranie (bez krátkeho 
úseku medzi Sieňou s kaskádou a vyvierač-
kou) je 5 ‰ (Hochmuth, 1993, 1997). V Sieni 
s kaskádou, ležiacej západne od vstupného 
portálu, sa podzemný vodný tok vetví a pre-
teká nadol cez skalný stupeň vysoký asi 1 m 
(Droppa, 1955, 1957; Hochmuth, 1993). V si-
fónovej zóne medzi Demänovskou jaskyňou 
slobody a jaskyňou Vyvieranie je spád hladiny 
vodného toku iba 1,4 ‰ (Hochmuth, 1993). 
Droppa (1955, 1957) uvádza v úseku od po-
sledného sifónu v Demänovskej jaskyni slobo-
dy po jazero v jaskyni Vyvieranie spád 2,1 ‰, 
v jaskyni Vyvieranie od jazera po vyvieračku 
Demänovky spád 9,6 ‰. 

PROBLEMATIKA VÝVOjA 
jASKYNNÝCH CHODIEB 
POZDĺž PODZEMNéHO RIEčISKA 

VYTVÁRANIE ÚROVňOVÝCH CHODIEB 

Horizontálne, resp. takmer horizontálne 
chodby jaskynných úrovní sa vytvárajú spät-
nou eróziou od vyvieračiek proti prúdu po 
miesto tzv. piezometrického limitu, kde sa gra-
vitačný vodný tok mení na tok podmienený 
hydrostatickým tlakom (Palmer, 1987). Vytvá-
rajú sa počas dlhodobého tektonického poko-
ja, resp. dlhodobo stabilizovaného vývoja dna 
dolín v nadväznosti na relatívne stabilnú eróz-
nu bázu na povrchu, ktorej výškovou polohou 
zodpovedá vyvieračka.
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Epifreatické úrovňové chodby sa prednost-
ne vytvárajú poprepájaním a remodeláciou 
freatických dutín korózne rozšírených pozdĺž 
štruktúrno-geologických diskontinuít, najmä  
v kanáloch i väčších chodbách s najintenzív-
nejším prúdením vody medzi ponormi a vyvie-

račkou. Čím je početnosť tektonických porúch 
väčšia, tým je prepojenie jaskynných chodieb 
kratšie a plytšie (Ford, 1971; Ford a Ewers, 
1978). V úsekoch s veľkou početnosťou puklín 
sa pozdĺž vodnej hladiny tvoria chodby s mini-
málnym počtom freatických sifónových slučiek 

až úplne horizontálne jaskyne, tzv. ideal water-
table caves (Ford, 1977, 2000; Ford a Ewers, 
1978). Na vytváranie mierne sklonených až 
horizontálnych chodieb pozdĺž vodnej hladi-
ny alebo „slučkovitých“ chodieb (s freatickými 
kolenovitými ohybmi) ďalej vplýva dynamika 

Obr. 3. Kaskádovité riečisko Demänovky pri východnom okraji Veľkého dómu 
(stredná a spodná časť), Demänovská jaskyňa slobody. Foto: P. Bella
Fig. 3. The cascading Demänovka streambed at the eastern edge of Veľký dóm 
Chamber (middle and lower part), Demänovská jaskyňa slobody Cave. 
Photo: P. Bella

Obr. 4. Zahlbujúci sa krútňavový hrniec za skalným prahom v Dóme mŕtvych, 
Demänovská jaskyňa slobody. Foto: P. Bella
Fig. 4. Stream pothole deepening behind the rock threshold in the Dóm 
mŕtvych Chamber, Demänovská jaskyňa slobody Cave. Photo: P. Bella

Obr. 5. Podzemné prepadanie v Dóme mŕtvych, Demänovská jaskyňa slobody. 
Foto: P. Bella
Fig. 5. Podzemné prepadanie (ponor) in the Dóm mŕtvych Chamber, Demänov-
ská jaskyňa slobody Cave. 
Photo: P. Bella

Obr. 6. Strmší úsek riečiska Demänovky poniže Mramorového riečiska, Demä-
novská jaskyňa slobody. Foto: P. Bella
Fig. 6. Steeper segment of the Demänovka streambed behind the Mramorové 
riečisko Passage, Demänovská jaskyňa slobody Cave. Photo: P. Bella
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podzemných vodných tokov (veľkosť prietoku 
a jeho zmeny, trvalosť alebo občasnosť vodné-
ho toku), ako aj rýchlosť zahlbovania priľahlej 
doliny (Audra a Palmer, 2013; Gabrovšek et al., 
2014).

Slučkovité, resp. sifónovité ohyby jas-
kynných chodieb sa zmenšujú až zarovná-
vajú denudáciou znížených stropných častí 
a podlahových výstupov skalného podložia. 
Po vyplnení vodných sifónov naplavenými se-
dimentmi sa podzemné riečisko (vo freatickej 
zóne) pozdĺžne vyrovnáva vytváraním strop-
ných korýt (vyhlbovaných do skalného stropu 
odspodu nahor) alebo prepájacích chodieb 
(tzv. bypass passages) medzi hornými ohybmi 
freatických slučiek. Naopak po poklese vod-
nej hladiny (vo vadóznej zóne) sa do zospodu 
vyčnievajúcich výstupov skalného podložia 
zahlbujú podlahové kanály (Ford, 1965b, 
2000; Ford a Ewers, 1978). Ak skalné podlo-
žie riečiska pokrývajú sedimenty, vodný tok 
sa vrezáva do skalných stien a vytvára bočné 
korytá (výškovou polohou zodpovedajú hor-
nému okraju výplne sedimentov a majú rov-
naký spád ako riečisko). Nad sebou vytvorené 
aluviálne zárezy odrážajú po sebe nasledu-
júce epizódy agradácie a vyplavovania sedi-
mentov, po ktorom sa skalné riečisko zahĺbilo 
(Farrant a Smart, 2011). Na nárazovom brehu 
tvorenom skalnou stenou meandrujúci pod-
zemný vodný tok vytvára meandrové bočné 
koryto (White, 1988). 

V opisovanej časti Demänovskej jaskyne 
slobody (od Prízemia po Mramorové riečisko, 
resp. odtokový sifón do jaskyne Vyvieranie sú 
preskúmané vodné sifóny hlboké 3 až 5 m 
(Žikeš, 1983). Stropné korytá sa pozorujú na 
Prízemí, v Mramorovom riečisku iba na jeho 
západnej okrajovej časti meniacej smer k Ob-
javnej chodbe. Stropné koryto a skalné výč-
nelky v riečisku medzi Rázcestím a Veľkým 
dómom nasvedčujú, že tento úsek sa primár-
ne vytváral horeuvedeným zrovnávaním zhora 
i zdola vyčnievajúcich častí bývalého sifónu. 
Bočné korytá sa vytvorili neskôr, na Prízemí 
i v Mramorovom riečisku. Výrazný podlahový 
kanál prehĺbil iba chodbu Mramorového rie-
čiska, preto po jeho stranách vystupujú skalné 
terasy. Meandrové koryto sa vytvára na Príze-
mí na pravom nárazovom brehu Demänovky 
poniže Karfiolového vodopádu a v priestore 
Rázcestia. 

V spojovacej tzv. Vodnej ceste od odto-
kového sifónu v Demänovskej jaskyni slobo-
dy po jaskyňu Vyvieranie sú sifóny hlboké do 
20 m (pozdĺžny slučkovitý priebeh, miestami 
nad vodnou hladinou), pozdĺž pokračujúce-
ho toku Demänovky v jaskyni Vyvieranie 3 až  
8 m (Hochmuth, 1988, 1993). Takisto úrovňo-
vé chodby v jaskyni Vyvieranie sa pravdepo-
dobne vytvárali horeuvedeným zmenšovaním 
až zarovnávaním slučkovitých, resp. sifónovi-
tých ohybov chodieb. Následnou laterálnou 
eróziou sa na viacerých úsekoch vytvorili 
výrazné bočné (terasovité) korytá (Droppa, 
1950, 1957; Hochmuth, 1993). 

Seneš (1968) dáva vznik sifónov medzi 
jaskyňou Vyvieranie a Demänovskou jasky-
ňou slobody do súvisu s „tektonickou mo-
bilitou diakláz severozápadného smeru“. 
Okrajové sifóny sa údajne viažu na okraje po-
klesávajúcej tektonickej kryhy. Vzhľadom na 
tektonickú zložitosť poklesnutej kryhy a sprie-

vodné diaklázy predpokladal nesúvislé úseky 
chodieb so stropnými časťami nad vodnou 
hladinou i opakovanie sifónov. Na základe 
speleopotápačského prieskumu a zamerania 
tzv. Vodnej cesty Hochmuth (1995) objasňu-
je vytváranie sifónov na okrajoch poklesnutej 
kryhy, na rozhraní zdvíhajúcej sa a poklesáva-
júcej kryhy, ako aj na rozhraní hýbajúcich sa 
krýh vo vertikálnom i horizontálnom smere.  

 
STUPňOVITé A PRAHOVITé 
NEROVNOSTI NA PODZEMNOM 
RIEčISKU 

Chodby jaskynných úrovní miestami pre-
rušujú náhle zmeny spádu v gradiente pozdĺž-
neho profilu vodného toku, ktoré sa rovnako 
ako v povrchových riečiskách označujú ako 
knickpoints (pozri Warwick, 1960; Ford a Wil-
liams, 1989; Fabel et al., 1996). Morfologicky 
sa prejavujú kaskádami, menšími skalnými 
stupňami a prahmi či strmšími úsekmi riečiska. 
Pod skalnými stupňami sa do skalného pod-
ložia riečiska zahlbujú podlahové krútňavové 
hrnce, ktoré spolu s podlahovými kanálmi in-
dikujú erózne fázy vývoja jaskýň (Ford, 1965a 
a ďalší). 

Knickpoints sú zväčša dôsledkom väč-
šej odolnosti podložných hornín voči erózii, 
zmien splavovania sedimentov z prítokových 
oblastí, tektonickej aktivity alebo bývalého 
zníženia eróznej bázy. Spätnou eróziou knick-
points ustupujú v smere proti prúdu vody (Le-
wis, 1944; Culling, 1957; Whipple a Tucker, 
1999; Nanson a Gibling, 2004; Tinkler, 2004; 
Bishop et al., 2005; Crosby a Whipple, 2006; 
Loget a Van Der Dreissche, 2009; Whittaker 
a Boulton, 2012; Pavano et al., 2016 a ďalší). 
Striktne definovaný knickpoint predstavu-
je inflexný bod medzi doluprúdovým úse-
kom riečiska s vysokým gradientom spádu 
a protiprúdovým úsekom s nižším gradien-
tom spádu. Keďže v skutočnosti väčšinou 
ide o strmšie úseky riečiska, Foster a Kesley 
(2012) navyše definujú knickzone ako úsek 
riečiska s vysokým gradientom spádu ohra-
ničený úsekmi s nižšími gradientmi spádu.  
V slovenskej hydromorfologickej termino-
lógii (Lehotský a Grešková, 2004) ekviva-
lentnými termínmi knickpoint a knickzone 
sú „prah, bod oživenia“ a „prahová zóna“.  
V závislosti od vlastností horninového pod-
ložia a charakteru fluviálnych procesov v rie-  
čisku majú ustupujúce knickpoints a knick-
zones odlišnú morfológiu (pozri Gardner, 
1983). V úseku poniže knickpoint, ktorý na-
rušil rovnovážny pozdĺž profil vodného toku, 
úrovni bývalého riečiska zodpovedajú riečne 
terasy (Finnegam, 2013), v jaskyniach navyše 
aj bočné korytá zahĺbené do skalných stien. 
Od knickpoint v smere proti prúdu vodného 
toku sa na riečisku a v nadväzujúcej časti 
povodia zachovali staršie tvary reliéfu (Cros-
by a Whipple, 2006; Brocard et al., 2016  
a ďalší). Skúmaním migrácie knickpoints 
v krasových územiach sa sleduje hlavne 
vplyv znižovania eróznej bázy na vývoj krasu 
a jaskýň (Warwick, 1960; Fabel et al., 1996). 

Morfológia chodieb v úsekoch stupňovi-
tých a prahovitých nerovností na podzemnom 
riečisku Demänovky (s absenciou tektonicky 
useknutých starších skalných tvarov modelo-
vaných podzemným vodným tokom) nasved-

čuje, že sú pravdepodobne najmä dôsledkom 
viacnásobného znižovania eróznej bázy na 
povrchu, t. j. meniacej sa výškovej polohy vy-
vieračky vo vzťahu k etapovitému zahlbova-
niu doliny. 

Vzhľadom na častejšie fázy znižovania 
eróznej bázy na povrchu a premenlivú dyna-
miku podzemného vodného toku sa v skú-
manej časti Demänovských jaskýň smerom 
od vyvieračky v dolinke Vyvieranie sformovali 
spätnou eróziou iba kratšie úrovňové úseky. 
Zahlbovanie povrchového riečiska v priľahlej 
časti Demänovskej doliny sa pravdepodobne 
prerušovalo, resp. spomaľovalo v dôsledku 
agradácií sedimentov v zúženej krasovej (ka-
ňonovitej) časti doliny, ktoré splavovali progla-
ciálne vody v súvislosti s cyklicky sa meniacimi 
klimatickými podmienkami, najmä v stred-
nom a mladšom pleistocéne (Bella, 2013; Bel-
la et al., 2013). V chodbách, ktoré zahŕňajú 
segmenty viacerých vývojových úrovní nad 
sebou, knickpoints sú v miestach, po ktoré sa 
podlahy chodieb stihli v mladšej fáze prehĺbiť 
spätnou eróziou v dôsledku etapovitého zni-
žovania eróznej bázy na povrchu. 

Podzemné prepadanie na dolnom okraji 
Dómu mŕtvych a nasledujúce občasne za-
plavovaný podlahový kanál Mramorového 
riečiska poukazujú, že knickpoints v kraso-
vých územiach migrujú nielen súvisle postu-
pujúcim rozrušovaním skalného prahu spät-
nou eróziou, ale v niektorých prípadoch aj 
ich skokovitým presunutím do novovytvo-
reného podlahového ponoru odvádzajúce-
ho vodu do nižšie položeného freatického 
sifonálneho kanála (obr. 2), t. j. opustením 
hlavného drenážneho kanála (Ford a Wil-
liams, 1989). Hoci Podzemné prepadanie 
predisponovala výrazná tektonická porucha 
(obr. 5), morfológia tejto časti jaskyne nena-
svedčuje tomu, že jeho vznik spôsobila tek-
tonická aktivita. Riečisko Demänovky pred 
týmto prepadaním je v porovnaní s nasledu-
júcim, občasne zaplavovaným podlahovým 
kanálom Mramorovom riečiska len v nepatr-
ne nižšej polohe. V tejto časti jaskyne sa ne-
vyskytujú ani litologické rozhrania s výrazne 
odlišnou odolnosťou hornín. Podľa morfo-
logickej typológie Gardnera (1983) v skú-
manej časti Demänovskej jaskyne slobody 
prevládajú knickpoints vznikajúce spätným 
vrezávaním sa do odolnejších hornín, pri-
čom pomerne strmo protiprúdne migrujú. 
Pritom sa mierne znižuje ich výšková poloha 
v súvislosti s miernym zahlbovaním prítoko-
vého úseku riečiska (tzv. drawndown reach). 
V nadväznosti na výškovú polohu miestnej 
eróznej bázy sa riečisko spätnou eróziou 
zahlbuje intenzívnejšie pozdĺž pozdĺžnych 
strmých tektonických porúch ako vrezáva-
ním do horizontálne alebo šikmo uložených 
vrstiev karbonátov. Priečne tektonické poru-
chy spravidla podmieňujú vznik sifónov (po-
zri Seneš, 1968 a Hochmuth, 1995) alebo 
podzemných prepadaní.

IMPLIKÁCIE KU KOREKCII PRVOTNE 
VYčLENENÝCH VÝVOjOVÝCH ÚROVNí

Z meračskej dokumentácie Demänov-
skej jaskyne slobody (Droppa, 1955, 1957) 
vyplýva, že výškový rozdiel medzi súčasným 
riečiskom Demänovky na Prízemí a Podzem-
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ným prepadaním v Dóme mŕtvych je 5,6 m. 
Povyše i poniže tohto úseku sú na súčasnom 
riečisku dlhšie úrovňové úseky s podstatne 
menším spádom. Vzhľadom na výrazne me-
niace sa gradienty spádu nemožno najnižšie 
priestory pozdĺž riečiska Demänovky – v ce-
lom úseku od Pekelného dómu cez Prízemie, 
Veľký dóm, Dóm mŕtvych až na západný ko-
niec Mramorového riečiska, resp. odtokový 
sifón vedúci do jaskyne Vyvieranie – považo-
vať za súčasť jednej jaskynnej úrovne (Bella, 
1996b, 2000). 

Úrovňové úseky povyše a poniže tohto 
strmšieho úseku podzemného riečiska sa na-
vyše sčasti líšia aj morfológiou (pozri vyššie). 
Doterajšie výsledky datovania sintrov potvr-
dzujú, že riečisko Demänovky na Prízemí, kto-
ré pokrýva žulový štrk a menšie okruhliaky, je 
v približne rovnakej výškovej pozícii ako pred 
cca 300-tisíc rokmi (Bella et al., 2011). Na roz-
diel od Prízemia v úseku od Dómu mŕtvych 
smerom k jaskyni Vyvieranie zahlbovanie po-
dzemného riečiska do skalného podložia eta-
povito pokračovalo v mladšom pleistocéne 
a holocéne. Preto rozsah I. jaskynnej úrovne 
podľa Droppu (1966, 1972) treba dosť výraz-
ne zredukovať.

Z hľadiska vývoja úrovňových chodieb 
v spodných častiach Demänovskej jaskyne 
slobody podlahová časť Prízemia pravdepo-
dobne prislúcha Hlinenej chodbe. V rámci 
sústavy jaskynných úrovní Demänovskej do-
liny Bella et al. (2011, 2014) ich zaradili do 

nižšieho stupňa IV. jaskynnej úrovne (spolu 
so strednou časťou Zrúteného a Vodopádo-
vého dómu, chodbou s Dukelským pomní-
kom a Kolibou v Demänovskej jaskyni mieru). 
Droppa (1972) zaradil Hlinenú chodbu do III. 
jaskynnej úrovne. 

Pôvodné zaradenie horizontálnych úse kov 
terajšieho riečiska v západnej časti Demänov-
skej jaskyne slobody (od Dómu mŕtvych) do I. 
jaskynnej úrovne komplikuje posledný strmší 
úsek za západným okrajom Mramorového 
riečiska, ako aj nasledujúce skalné prahy na 
riečisku v chodbe pred odtokovým sifónom do 
jaskyne Vyvieranie. Od sifónu pod ústim Vstup-
nej chodby (vedúcej od bývalého vchodu nad 
Objavným ponorom) do Mramorového rie-
čiska po odtokový sifón riečisko klesá o 2,6 m 
(Droppa, 1955, 1957). V prípade, že tento úsek 
riečiska predstavuje knickzone oddeľujúcu jas-
kynné úrovne, najmladšiu a najnižšie polože-
nú I. jaskynnú úroveň v rámci Demänovských 
jaskýň tvoria iba horizontálne úseky terajšieho 
riečiska v jaskyni Vyvieranie. Povyše tejto knick-
zone treba upraviť zaradenie takmer horizon-
tálnej (úrovňovej) skalnej podlahy Mramoro-
vého riečiska, následne aj vyššie položených 
postranných bočných korýt a skalných terás. 
Výškový rozdiel medzi južným okrajom Vodnej 
cesty a západným okrajom Mramorového rie-
čiska sa zväčšuje zahlbovaním riečiska do skal-
nej podlahy I. jaskynnej úrovne v nadväznosti 
na znižovanie kinckpoint v Sieni s kaskádou vo 
výverovej časti jaskyne Vyvieranie (tesne pred 

terajšou vyvieračkou podzemného toku Demä-
novky na povrch). 

SÚčASNÁ FLUVIÁLNA REMODELÁCIA 
RIEčISK V ÚROVňOVÝCH CHODBÁCH 

Úrovňové chodby, ktorými v súčasnosti 
preteká podzemná Demänovka, sa miestami 
pretvárajú hĺbkovou eróziou, na čo poukazujú 
podlahové kanály a krútňavové hrnce. Výraz-
ný krútňavový hrniec (prehlbovaný víriacou 
vodou) pozorovať na okraji riečiska Demä-
novky na juhovýchodnom okraji Prízemia, 
pri mostíku cez Demänovku poniže Karfio-
lového vodopádu (obr. 7). Po meandrovitom 
úseku Demänovky sa na konci Prízemia teraj-
šie riečisko zahlbuje do štrkových nánosov 
(drawndown reach podľa Gardnera, 1983) 
v nadväznosti na pokračujúce ustupovanie 
kaskádovitého úseku na východnom okraji 
Veľkého dómu spätnou eróziou. Vody, ktoré 
sa za vyšších (povodňových) stavov nestihnú 
ponoriť v Podzemnom prepadaní, pretekajú 
a pritom prehlbujú podlahový kanál Mramo-
rového riečiska. Aktívne riečisko v najnižšej 
úrovni jaskyne Vyvieranie sa prehlbuje spät-
nou eróziou v nadväznosti na prerezávanie 
skalného stupňa v Sieni s kaskádou. 

ZÁVER

Odlišnosti morfológie riečne modelova-
ných chodieb a morfostratigrafických pozícií 
zachovaných alochtónnych fluviálnych se-
dimentov na Prízemí a v Mramorovom rie-
čisku, ako aj nerovnomerný spád riečiska so 
strmšími úsekmi ukazujú, že najnižšiu časť 
Demänovskej jaskyne slobody s podzemným 
riečiskom Demänovky nemožno považovať 
za jednu vývojovú úroveň. Prízemie i Mra-
morové riečisko predstavujú riečne chodby 
vytvorené vo viacerých vývojových fázach, 
ale s odlišným vývojom podzemného riečiska 
Demänovky. Kým skalné riečisko v Mramoro-
vom riečisku sa zahĺbilo aj počas najmladších 
vývojových fáz, riečisko na Prízemí leží vo 
vyššej pozícii (nad kaskádovitým úsekom na 
východnom okraji Veľkého dómu) a jeho výš-
ková poloha sa počas najmladších vývojových 
fáz menila v súvislosti s agradáciou a vyplavo-
vaním alochtónnych fluviálnych sedimentov. 
Preto v tejto časti Demänovského jaskynného 
systému treba prehodnotiť a spresniť prvotné 
vyčlenenie jaskynných úrovní. Predbežné ko-
rekcie jaskynných úrovní treba potvrdiť alebo 
spresniť na základe prebiehajúceho datovania 
jaskynných sedimentov.  

Táto práca bola podporovaná vedeckým 
grantovým projektom VEGA č. 1/0146/19. Za 
cenné rady a pripomienky ďakujeme recen-
zentom doc. RNDr. Zdenkovi Hochmuthovi, 
CSc., a RNDr. Ľudovítovi Gaálovi, PhD.

Obr. 7. Riečisko na Prízemí v mieste zahlbovania krútňavového hrnca (podlahová erózia), Demänovská 
jaskyňa slobody. Foto: P. Bella
Fig. 7. Streambed in the Prízemie Passage at the place of pothole deepening (floor erosion), Demänovská 
jaskyňa slobody Cave. Photo: P. Bella
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m. kudla: history of the speleological exploration of the salatíny area in the nízke tatry mts.

abstract: The Nízke Tatry Mts. are well known among cavers because of some very important karst locations like Demänovská 
Valley and others. But there are also karst areas, which were on the periphery of speleological interest for a long time, like the 
area of Mt. Salatín. The aim of the article is to put forward the history of cave survey in this area. The first relevant cave survey in 
Salatiny geomorphological subunit, especially Hučiaky and Magura areas, was conducted by Zdeněk Kratochvíl in 1957–1959, later 
by Anton Droppa and others. From 70’s to 90’s the cavers of Ružomberok regional speleological group lead by Zdenko Hochmuth 
explored other parts of the area. The best known and the most explored is the Hučiaky gorge. 

key words: history, speleology, Nízke Tatry Mts., Salatín, Hučiaky, Ludrovská jaskyňa Cave, Zbojnícka jaskyňa Cave, čerená Hill, 
Komornická dolina Valley

ÚVOD 
Kras geomorfologického pod-

celku Salatíny v západnej časti 
Nízkych Tatier1 bol miestnemu 
obyvateľstvu oddávna dobre zná-
my. Poznali ho pastieri, ktorí pásli 
ovce a dobytok na svahoch Ma-
gury, či kosci, ktorí kosili lúky pod 
Salatínom a ktorí využívali jaskyne 
ako prístrešky. Z hľadiska jaskyniar-
skeho záujmu bolo toto územie dl-
hodobo na periférii, najmä pre re-
latívnu blízkosť perspektívnejších 
krasových území. Rozpad Uhorska 
po prvej svetovej vojne znamenal 
aj pretrhnutie kontinuity odborné-
ho záujmu o jaskyne na Slovensku, 
ktorý bol dovtedy vlastný najmä 
vzdelancom maďarskej národnos-
ti. Až objav Chrámu slobody (De-
mänovskej jaskyne slobody) v roku 
1921 obrodil záujem o slovenské 
jaskyne, inšpiroval významných 
objaviteľov vrátane Jána Majku 
a predznamenal sériu mnohých 
významných objavov. Nová vlna 
záujmu o jaskyne priviedla prvé-
ho bádateľa, Jána Sladkého, aj do 
odborným kruhom prakticky ne-
známej krasovej oblasti geomorfo-
logického podcelku Salatíny. Rele-
vantný jaskyniarsky prieskum sa tu 
začal až s príchodom baníka Zdeň-
ka Kratochvíla z Kladna v roku 
1957, ktorý lokalizoval a zmapoval 
jaskyne tiesňavy Hučiakov a Magury. Jeho 
práca iniciovala ďalší záujem o kras pod Sala-
tínom, ktorý sa postupne rozšíril aj na ďalšie 
krasové oblasti podcelku Salatíny. Pre potre-
by tohto príspevku sme opisované územie 
rozčlenili na niekoľko osobitných častí (obr. 
1). Jeho cieľom je priblížiť históriu jaskyniar-
skeho záujmu o kras predmetného územia 
so zreteľom na jeho počiatky v jednotlivých 

1 Mazúr, E. – Lukniš, M. 1977. Regionálne geomor-
fologické členenie Slovenskej socialistickej re-
publiky. Geografický časopis, 30, 2, 101–125. 

lokalitách a nepublikované archívne prame-
ne, najmä od Zdeňka Kratochvíla. Do prís-
pevku sme zahrnuli aj jaskyňu v travertínovej 
kope Čerená, ktorá leží v predpolí podcelku 
Salatíny v Podtatranskej kotline východne od 
obce Ludrová a jaskyňu Ludrovský polosifón 
priamo v obci Ludrová. Archívny pramenný 
materiál sme čerpali najmä z Archívu ochra-
ny prírody a jaskyniarstva pri Slovenskom 
múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Lip-
tovskom Mikuláši. Iniciály krstných mien 
zmieňovaných osobností uvádzame len v prí-
pade, že ich celé krstné mená nepoznáme. 

TIESňAVA HUčIAKY 
A ďALŠIE LOKALITY 
MAGURY

Vápencový masív Magura, alebo 
ako sa v starších mapách uvádza Čer-
vená Magura, sa rozprestiera východ-
ne od hornej časti Ludrovskej doliny 
končiacej sa sedlom Prievalec západ-
ne od nízkotatranského Salatína. Ten-
to menší vápencový ostrov ohraniču-
jú potoky Ludrovianka a Mraznica, 
od Ráztockej doliny na juhu ho delia 
strmé bralá, na severe ho ohraničuje 
kaňon Hučiaky. Ide o zvyšok krasovej 
plošiny, ktorá je prerezaná hlbokými 
kaňonmi Jazvečie, Kňazová a Hučia-
ky. Najvyšším bodom Magury je kóta 
s nadmorskou výškou 1416 m.

V roku 1924, inšpirovaný obja-
vom Chrámu slobody, prichádza do 
Ludrovskej doliny pod Salatínom kus-
tód Liptovského múzea v Ružomber-
ku a profesor miestneho gymnázia 
Ján Sladký. Jeho pôsobenie v tejto 
lokalite priblížil až Zdeněk Kratochvíl 
vo svojej správe pre Múzeum sloven-
ského krasu z roku 1959. Ján Sladký 
spolu s priateľmi vtedy navštívili ties-
ňavu Hučiaky pod Magurou, kde pre-
skúmali Ludrovskú a Loveckú jaskyňu. 
Nevedno, či poznali a preskúmali aj 
ďalšie blízke jaskyne, ale ich záujem 
sa nesústredil iba na Ludrovskú dolinu 
a Hučiaky. Kratochvíl uvádza, že ok-
rem zmienenej lokality viac či menej 

podrobne prebádali aj Čebrať nad Ružomber-
kom, vrch Mních, pričom nevynechali ani Lis-
kovskú jaskyňu a Ľubochniansku dolinu. Tiež 
konštatuje, že hoci Sladký navštívil Ludrovskú 
jaskyňu, jej zadné časti nepozná. Zaujímal ho 
najmä pôvod mäkkého sintra – „nickamínku“ 
– v jaskyniach tiesňavy Hučiaky. Podieľal sa aj 
na geologickom prieskume Ludrovskej doliny, 
ale do Hučiakov, resp. iných častí Magury sa 
počas prieskumných prác nedostal. Pozoru-
hodná je zmienka o Loveckej jaskyni. Krato-
chvíl uvádza, že podľa rozprávania Sladkého 
mala byť v roku 1924 plná „mokrej magnezi-

Obr. 1. Poloha opisovaného územia s vyznačenými hlavnými krasovými 
oblasťami a okolitými jaskyňami. Zdroj: mapy.cz
Fig. 1. Location of described territory with main karst areas and surroun-
ding caves. Source: mapy.cz
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tovej peny“, do ktorej sa s kamarátmi zabárali 
až po kolená. Zrejme ide o podlahový mäkký 
sinter zmiešaný s jemnozrnným ílovitým sedi-
mentom v zadnej časti jaskyne, do ktorého sa 
v súčasnosti zaboríme najviac po členky (obr. 
2). Sladký bol jediný bádateľ, ktorý tento jav 
v jaskyni opisuje. Zmienku o ňom neobsahu-
je ani nepublikovaný opis jaskyne od Zdeňka 
Kratochvíla z roku 1957: „Leží asi v polovině 
svahu než jeskyně č 1 a již zespoda svými třemi 
okny dobře viditelná. Vznikla na puklině směru 
200 o úklonu 75°, je dlouhá 15,5 m, vchody 
mají rozměry: 1,5 × 1,2 × 2,3 × 1 m, dno je 
přirozené, ve vzdálenosti 4 m od vchodu je 
stupeň 1 m vysoký a dno stoupá pod úklonem 
12 stupňů. Je tvořeno pískem a suchým jílem. 
Směrem dozadu se strop snižuje a šířka zu-
žuje do ztracena.“2 Hoci je Kratochvílov opis 
podrobný a precízny, mäkký sinter v ňom ne-
našiel svoje miesto. Nespomína ho ani Anton 
Droppa v príspevku v Československom krase 
z roku 1966, ani v Krásach Slovenska z roku 
1970.

Jaskyniarska verejnosť sa o lokalite prvý-
krát dozvedá až v roku 1961, keď v dvojčísle 
Slovenského krasu za roky 1959 a 1960 vy-
chádza Kratochvílov príspevok s názvom Kra-
sové javy v Ludrovskej doline. Ide o pomerne 
stručný súhrnný článok, ktorý zahŕňa výsled-
ky jeho prieskumu lokality počas troch rokov 
a predchádzajúcich nepublikovaných prác, 
ktoré sú súčasťou jeho korešpondencie s Mú-
zeom slovenského krasu. To, že Kratochvíl 
lokalitu dôverne poznal, dokladá aj precízny 
opis územia, kde používa miestne zaužívané 
názvy: „ Keď prichádzame Ludrovskou dolinou 
do jej hornej časti, už zďaleka vidíme vysoké 
vápencové útesy Červenej Magury, ležiace na 
opisovanej už poruche. Táto pôvodne súvislá 
hradba bola neskoršie jednak činnosťou vody, 
jednak ešte horotvornými pohybmi rozdelená 
na tri skupiny nazvané Brdo, Chvost a Kňazová. 
Na krasové javy, hlavne jaskyne, najbohatšie je 
Brdo“.3 Samotnú tiesňavu Hučiaky tu dokon-
ca porovnáva s dolinami Slovenského raja. 
Podrobne tu opisuje aj najvýznamnejšie jasky-
ne lokality, a to Ludrovskú jaskyňu, Medvediu 
jaskyňu, Trosky a tiež vzdialenú Snežnú jamu 
aj s opisom prístupu k nej.

Zdeněk Kratochvíl skúmal kras Magury 
pod Salatínom v rokoch 1956, 1957 a 1959 
počas svojich dovoleniek. Zo svojho pôso-
benia v oblasti vypracoval podrobné správy, 
ktoré posielal Múzeu slovenského krasu. Písal 
si s vtedajším riaditeľom múzea Vojtechom 
Benickým. Záujem o lokalitu ho priviedol 
k prof. Jánovi Sladkému. Ten Kratochvíla, ako 
o tom hovoria archívne pramene, na niekto-
rých jeho výpravách za jaskyňami pod Salatí-
nom sprevádzal a jeho cenné informácie sa 
ukázali ako veľmi užitočné. Počas svojich po-
bytov na Liptove sa stretol aj s prof. Zdenkom 
Hochmuthom, ktorý pôsobil na ružomber-
skom gymnáziu. Dúfal, že mu pomôže s po-

2 Archív ochrany prírody a jaskyniarstva (ďalej 
AOPaJ), fond (ďalej f.) Zbierka podzemných kra-
sových javov (ďalej PKJ), inventárne číslo (ďalej 
in. č.) 40/4 – Ludrovská jaskyňa, Popis jeskyň 
a jiných krasových zjevů v Ludrovské dolině, ok-
res Ružomberok – správa pre Múzeum sloven-
ského krasu ( Z. Kratochvíl, 1957).

3 Kratochvíl, Z. 1959. Krasové javy v Ludrovskej do-
line. Slovenský kras, 3, 116.

lohopisom jaskýň 
v tiesňave Hučiaky 
a v priestore Magu-
ry. Usudzoval tak 
na základe zmienky 
o krase pod Salatí-
nom v turistickom 
sprievodcovi Krásy 
Liptova, ktorého spo-
luautorom bol prof. 
Hochmuth (Janáček 
– Hochmuth). Ten 
však osobne Magu-
ru nepoznal, a tak 
Kratochvílovi žiadnu 
novú informáciu ne-
poskytol. 

Z jeho koreš-
pondencie s Benic-
kým sa dozvedáme 
aj o nemilej udalosti, 
ktorá výrazne zdr-
žala a ohrozila jeho 
bádanie v krase pod 
Salatínom a oddialila 
ich dohodnuté stret-
nutie. V liste, ktorý 
prijal Benický 22. 
októbra 1958, Kra-
tochvíl píše o vážnej 
nehode, ktorá ho pri 
jeho baníckej práci 
zastihla: „Bohužel 
jsem byl 10. července 
t. r. při práci v šach-
tě zasypán a zlomil 
jsem si pravou nohu 
v kotníku a léčení se 
protáhlo na tolik, že 
niní už nemohu při-
jet, tak jak jsem Vám 
slíbil“4. Pod Salatín sa 
vrátil opäť v septem-
bri 1959 s cieľom 
nájsť polohu jaskyne 
Snežná jama, čo sa 
mu na predchádza-
júcich výpravách nepodarilo. Hľadanie jas-
kyne sa vzhľadom na jej skrytú polohu uká-
zalo ako veľmi náročné a nepodarilo sa na 
prvý pokus. Sám Kratochvíl vo svojej správe 
pri opise strastiplného hľadania jaskyne pri-
pája úsmevnú vložku: „Ten dobrodinec, kte-
rý mně udal polohu Snežných jam na skalách 
Chvostu, nechť je po smrti prohlášen za sva-
tého, neboť jsem ho proklel do pátého kole-
na. Bloudil jsem po Chvostu celý den a jámy 
se sněhem, který se v nich podle tvrzení 
dúvěryhodných lidí udržoval ještě v době 
mého pobytu jsem nenašel.“5 Vzhľadom na 
nepriaznivé počasie priepasť iba zbežne 
preskúmal. Pokus o fotografovanie v nej sa 
podľa jeho slov neskončil úspešne a vyho-
tovil iba jednu fotografiu z dna. Zmieňuje sa 
aj o menších okolitých jaskynkách, ale tie už 
preskúmať nestihol.

4 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 40/4 – Ludrovská jaskyňa, List 
Vojtechovi Benickému prijatý 3. 10. 1958 (Z. 
Kratochvíl, 1958).

5 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 40/ 4 – Ludrovská jaskyňa, 
Krasové jevy v Ludrovské dolině – správa z pries-
kumu (Z. Kratochvíl, 1959).

Hoci prvý náčrt polohy jaskýň Hučia-
kov vyhotovil Kratochvíl už v roku 1957, na 
presnejšie zaznamenanie polohopisu prebá-
daných lokalít potreboval kvalitné mapové 
podklady a tie mu zapožičalo Múzeum slo-
venského krasu. Išlo o sadu nových topogra-
fických máp v mierke 1 : 25 000, na ktorých 
zobrazil polohu jaskýň v Hučiakoch aj polohu 
Snežnej jamy. 

Polohopis preskúmaných jaskýň bol pub-
likovaný v už zmienenom dvojčísle Slovenské-
ho krasu. Zbierka archívu múzea obsahuje 
aj niekoľko Kratochvílových máp jaskýň ties-
ňavy Hučiaky v mierke 1 : 200, zameraných 
v auguste a septembri roku 1957. Ide o mapu 
zmienenej Loveckej jaskyne, ktorú pôvodne 
pomenoval „Jaskyňa č. 2 – Trojice“ a názov 
„Lovecká“ opravil až neskôr. Tiež mapy Jes-
kyně Dvojice (Dvojitá), Jeskyně Trosky, Jezír-
kové jeskyně, Gotické jeskyně a Krápníková 
jeskyně, ktorá ako jediná je v mierke 1 : 300 
s rukou písanou poznámkou „Ludrovská“. 
Korekcie v názvoch jaskýň, ktoré Kratochvíl 
v mapách urobil, sú dôsledkom spolupráce 
s Jánom Sladkým, ktorý ho upozornil na už 
existujúce pomenovania.

Obr. 2. Zmes mäkkého sintra a ílu v Loveckej jaskyni považovaná jánom Slad-
kým za „magnezitovú penu“, do ktorej sa mal v roku 1924 zabárať až po kolená. 
Foto: M. Kudla
Fig. 2. The mixture of moonmilk and clay in Lovecká jaskyňa Cave considered 
by ján Sladký as a ,,magnesite foam”, into which he was going to bury himself 
to his knees in 1924. Photo: M. Kudla 

Obr. 3. Vchody jaskyne Trosky odfotografované Zdeňkom Kratochvílom v au-
guste 1957. Svah pred bralom je v súčasnosti zalesnený. Foto: AOPaj, f. PKj, i. č. 
40/ 3 – Ludrovská jaskyňa, jaskyňa Trosky (Z. Kratochvíl, 1957)
Fig. 3. The entrances of Trosky Cave photographed by Z. Kratochvíl in august 
1957. The slope in front of the rock cliff is nowadays wooded. Photo: Archive of 
Nature Protection and Caving
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Zbierka Archívu ochrany prírody a jasky-
niarstva Slovenského múzea ochrany prírody 
a jaskyniarstva (SMOPaJ) obsahuje aj 17 po-
merne kvalitných fotografií jaskýň, z ktorých 
boli publikované iba dve. Na fotografiách 
z roku 1959 sa objavuje Ján Sladký. Práve on 
figuruje na Kratochvílovej fotografii z Ludrov-
skej jaskyne publikovanej v Slovenskom krase 
v roku 1961 (roč. 3). Na fotografiách vidieť, 
že niektoré oblasti Magury boli v tom čase 
zalesnené omnoho menej a výhľad na bralá 
s vchodmi jaskýň bol tak výrazne lepší ako 
v súčasnosti (obr. 3). 

Vo svojich správach pre Múzeum slo-
venského krasu venoval Kratochvíl veľkú 
pozornosť aj geológii či hydrológii územia, 
povrchovým krasovým javom a otázke ge-
nézy samotnej tiesňavy Hučiaky a jej jaskýň. 
Problematiku konzultoval s prof. Sladkým, 
čo v správe z roku 1959 zaznamenal svojím 
osobitým štýlom. Nájdeme tu aj pozoruhod-
nú informáciu o záujme Třineckých železiarní 
o ťažbu vápencov z tejto lokality. „Kdyby totiž 
Hučiaky byly jeskynního původu, pak celá do-
lina Za Makovicou by byla někdejším slepým 
krasovým údolím, nebo poljem! Jinak mně 
prof. Sladký doporučil publikaci Ústředního 
ústavu geologického: RNDr. Koubek: Vápence 
Červené Magury. Současne ovšem tvrdil, že 
není tak docela správná, ovšem, že v té době 
kdy prováděl geoprůzkum Ludrovské doliny byl 
její autor jakási kapacita a on jakási nula, aby na 
tom mohl něco změnit. Ví jenom tolik, že zdej-
ší vápence jsou jedny z nejčistších v republice  
(99 % CaCO3), že se o ně zajímaly Třinecké že-
lezárny a jenom velká vzdálenost od železnice 
tento zájem utlumila.“6 

Kratochvílove správy obsahujú podrobný 
opis trinástich jaskýň tiesňavy Hučiaky, jasky-
ne Trosky a Snežnej jamy. Záznam o každej 
jaskyni zahŕňa opis polohy, jaskynných pries-
torov, výplní či prípadných paleontologických 
nálezov. Osobitú pozornosť zasluhuje zmien-
ka o náleze medvedej lebky v Medvedej 
jaskyni: „Ve vzdálenosti 6 m od vchodu je na 
pravé straně výklenek s odrobenými balvany, 
kde jsem nalezl lebku medvěda, podle čehož 

6 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 40/ 4 – Ludrovská jaskyňa, 
Krasové jevy v Ludrovské dolině – správa z pries-
kumu (Z. Kratochvíl, 1959).

jsem jeskyni nazval.“ O jeho schopnosti liezť, 
efektívne využívať lano a dostať sa aj na neprí-
stupné miesta svedčí jeho opis objavu Jaskyne 
mieru v Hučiakoch: „...je v převislé vápencové 
steně vlevo nad vchodem do Ludrovské jesky-
ně. Není normálne přístupná. Vylezl jsem do ní 
po stromě, který roste u úpatí stěny a potom 
jsem si na další strom, který vyrústá před vcho-
dem do ní přehodil lano a přeručkoval jsem“7. 
V malej jaskynke Kratochvíl zanechal odkaz 
„Mír“, ktorý mal byť dobre viditeľný aj z dna 
doliny a odkaz „ZK 59“; dnes z jeho nápisov 
zostali iba nezreteľné machule (obr . 4).

V auguste roku 1959 mal v Hučiakoch 
pôsobiť aj odborný asistent Múzea sloven-
ského krasu Pavol Janáčik a poslucháč Príro-
dovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
Milan Vráblik. Žiadna správa o prieskume ani 
iný výstup, ktorý by priblížil pôsobenie zmie-
nenej dvojice na lokalite, nám nie sú známe. 
Do úvahy prichádza prípadná súvislosť ich 
pôsobenia v Hučiakoch s Kratochvílovou 
činnosťou pod Salatínom, s ktorou obozna-
moval Vojtecha Benického, riaditeľa Múzea 
slovenského krasu.

Väčšina Kratochvílových prác, vrátane 
veľkej väčšiny máp a fotografií, nebola nik-
dy publikovaná a uchovali sa iba v správach, 
ktoré posielal Múzeu slovenského krasu  
a v inej korešpondencii s Vojtechom Benic-
kým. Jediný jeho známy publikačný výstup 
venovaný tejto lokalite predstavuje už spomí-
naný súhrnný príspevok v Slovenskom krase. 
Na druhej strane práve vďaka Kratochvílovej 
práci sa o jaskyne lokality začal v roku 1960 
zaujímať Anton Droppa. Ten v rámci vý-
skumných prác speleologického oddelenia 
Geografického ústavu Slovenskej akadémie 
vied (SAV) pôsobil v krase Magury, najmä 
v Hučiakoch, v lete 1960 a 1961. Terénnych 
prieskumných prác v lete 1961 sa zúčastnil 
aj Kratochvíl, ktorý Droppovi ukázal viaceré 
jaskyne, ktoré objavil, resp. ktoré Droppa do-
vtedy nepoznal.8 

7 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 40/ 4 – Ludrovská jaskyňa, 
Krasové jevy v Ludrovské dolině – správa z pries-
kumu (Z. Kratochvíl, 1959).

8 Droppa, A. 1966. Výskum krasových foriem Lud-
rovskej doliny v Nízkych Tatrách. Českosloven-
ský kras, 17, 82.

Výsledky Droppovho pôsobenia na loka-
lite sa pretavili do jej podrobného opisu pub-
likovaného v roku 1966 v Československom 
krase s názvom Výskum krasových foriem 
Ludrovskej doliny v Nízkych Tatrách. Práca ob-
sahuje podrobný opis územia, jeho hydrolo-
gických pomerov, štrnástich jaskýň Hučiakov 
či povrchových krasových javov, medzi ktorý-
mi Droppa uvádza aj priepasť Snežná jama. 
Okrem toho spomína aj jaskynky v dolinách 
pod Magurou Jazvečie a Kňazová. V súvislosti 
s opisom Medvedej jaskyne spomína už Kra-
tochvílom spomenutú medvediu lebku, ale aj 
nález lebky rysa. Príspevok obsahuje kvalitné 
mapy jaskýň, ako aj mapu ich polohy v rámci 
tiesňavy Hučiaky a krasu Magury. Pri zameria-
vaní jaskýň Droppovi pomáhali dvaja obyvate-
lia Ludrovej, Juraj a Stanislav Dutkovci.9

Podobne ako Zdeněk Kratochvíl aj Anton 
Droppa porovnáva kras Magury s inými lo-
kalitami: „Krasový terén Magury v závere Lud-
rovskej doliny je reliktom treťohornej krasovej 
plošiny s málo vyvinutými povrchovými forma-
mi. Svojím charakterom je obdobný krasovým 
plošinám v Stratenskej hornatine (M. Lukniš 
1945). Podobný ráz má aj menšia plošina Jamy 
(1438) v Demänovskej doline (A. Droppa 
1957) a rozsiahlejšia plošina na Ohništi (1490) 
medzi Jánskou a Malužinskou dolinou (A. 
Droppa 1958).“10 Droppov príspevok obsahu-
je fotografiu vchodu Dvojitej jaskyne, ktorej 
autorom je Kratochvíl. Tá však pravdepodob-
ne nepochádza z roku 1957 ako väčšina jeho 
fotografií, ale vznikla počas ich spolupráce na 
lokalite v roku 1961. Ide zároveň o jedinú foto-
grafiu publikovanú v tomto článku. 

Na fotografie omnoho bohatší príspevok 
od Antona Droppu,  zameraný na jednoduché 
a pútavé predstavenie jaskýň Hučiakov a Ma-
gury turistickej verejnosti, je v Krásach Sloven-
ska v roku 1970. Obsahuje podrobný opis úze-
mia s grafickým vyjadrením polohy krasových 
dolín a jaskýň, ako aj opis väčšiny jaskýň loka-
lity. Prvýkrát je tu uverejnená fotografia vcho-

9 Droppa, A. 1966. Výskum krasových foriem Lud-
rovskej doliny v Nízkych Tatrách. Českosloven-
ský kras, 17, 82– 95.

10 Droppa, A. 1966. Výskum krasových foriem 
Ludrovskej doliny v Nízkych Tatrách. Českoslo-
venský kras, 17, 94.

Obr. 4. Nezreteľné pozostatky nápisov Zdeňka Kratochvíla „Mír“ a „ZK 
59“ vo vstupnej časti jaskyne mieru v Hučiakoch. Foto: M. Kudla
Fig. 4. Indistinct remains of Zdeněk Kratochvíl´s inscription „Mír“ and „ZK 
59“ in the entrance part of jaskyňa mieru Cave in Hučiaky. Photo: M. Kudla

Obr. 5. Zameriavanie Dvojitej jaskyne Zdenkom Hochmuthom a L. Pavlíkom 29. júla 
1973. Foto: Z. Hochmuth
Fig. 5. Mapping of Dvojitá jaskyňa Cave by Z. Hochmuth and L. Pavlík from 29. 7. 
1973. Photo: Z. Hochmuth
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du Snežnej jamy na Magure, ktorej autorom 
je pravdepodobne Kratochvíl. Zaujímavá je 
aj fotografia vchodov jaskyne Trosky s takmer 
odlesneným svahom. V závere príspevku autor 
odporúča návštevu jaskýň Hučiakov ako spes-
trenie návštevy Ludrovskej doliny.11

Minimálne v prvej polovici sedemdesia-
tych rokov sa o jaskyne lokality zaujímali aj 
členovia Oblastnej speleologickej skupiny 
Ružomberok, založenej v roku 1964. V archí-
ve SMOPaJ sa nachádza mapa Dvojitej jas-
kyne z 29. júla 1973, ktorú zamerali Zdenko 
Hochmuth a L. Pavlík, ako aj zápis Výsledky 
zameriavania Dvojitej jaskyne v Hučiakoch  
v Ludrovskej doline. Okrem toho aj dve foto-
grafie, ktorých autorom je Zdenko Hochmuth 
(obr. 5). Iné jeho materiály venované jasky-
niam v Hučiakoch z tohto obdobia nám nie 
sú známe, avšak pôsobenie ružomberských 
jaskyniarov pod Salatínom v tomto období je 
zrejmé aj z dostupných materiálov venova-
ných iným lokalitám.

V roku 1976 sa 10. až 17. júla konal  
v Ludrovskej doline dvanásty Tábor ochrancov 
prírody. Zoologická komisia tábora vytýčila za 
cieľ zber osteologických nálezov v jaskyniach 
Hučiakov, prítomnosť ktorých spomínali aj 
Droppa a Kratochvíl. Kosti zozbierané účast-
níkmi tábora pochádzajú z Ludrovskej a Med-
vedej jaskyne. V príspevku Osteologický ma-
teriál z jaskýň z roku 1977 venuje Ján Obuch 
najväčšiu pozornosť práve nálezom troch le-
biek a mandibúl kamzíka vrchovského z Med-
vedej jaskyne. Tie vyvolali otázky ohľadom 
veku nálezov, ako aj príčin vymiznutia kamzí-
kov. Či ich vyhubil človek, alebo je ich vymiz-
nutie dôsledkom klimatických zmien v období 
Atlantiku, malo objasniť datovanie ich veku 
metódou C14. Nájdené lebky bádatelia uložili 
do bočného výklenku v Medvedej jaskyni. Na 
nález troch kamzičích lebiek umiestnených 
ľudskými rukami v bočnom výklenku jaskyne 
upozorňuje Juraj Bárta, zrejme nepredpokla-
dajúc, že išlo o sekundárnu polohu v dôsled-
ku manipulácie s nálezmi účastníkmi tábora. 
Berúc do úvahy nálezovú situáciu a výsledky 
datovania v roku 1996 konštatuje: „Na základe 
analýzy C14 boli tieto paleontologické nálezy 
datované na koniec pleistocénu. To nás vedie 
k úvahe, či by tu mohlo ísť o eventuálny dôkaz 
loveckého kultu na sklonku starej doby kamen-
nej, čo by bol aj prvý nález tohto druhu u nás.“12 

Intenzívny záujem o lokalitu sa opäť 
objavuje až na konci deväťdesiatych rokov, 
keď tu začínajú pôsobiť členovia Speleoklu-
bu Chočské vrchy. Ich jaskyniarskou prvoti-
nou v Hučiakoch bolo podľa technického 
denníka č. 21/ 99 oboznámenie sa s loka-
litou a prieskum väčších a známych jaskýň. 
Po návšteve Medvedej, Jazierkovej a Dvo-
jitej jaskyne prichádza skupina jaskyniarov 
v zostave Juraj Szunyog, Ján Tholt, Katarína 
a Veronika Tholtové do Ludrovskej jaskyne. 
Tu preskúmali 6 m dlhý komín s mäkkým sin-
trom a hodnotili možnosti jej pokračovania. 
V nadchádzajúcom období členovia Speleo-
klubu Chočské vrchy vynaložili značné úsilie 

11 Droppa, A. 1970. Do podzemných tajov Lud-
rovskej doliny. Krásy Slovenska, 47, 9, 396–399.

12 Bárta, J. 1996. Liptovské jaskyne v praveku. Kras 
a jaskyne. SMOPaJ, SSJ, SSS, Liptovský Mikuláš, 
s. 34.

pri výkopových prácach s cieľom odhaliť po-
kračovanie tejto jaskyne.13

Podľa technických denníkov jaskyniari 
zo Speleoklubu Chočské vrchy v Ludrovskej 
jaskyni priebežne pracovali v rokoch 2000 až 
2007. Posledný nám známy technický denník 
z 3. marca 2007 hovorí o objave menšieho 
nízkeho priestoru s pôdorysom 2 × 2 m, ktorý 
dostal názov Ovenkina sienka.14 Časť členskej 
základne Speleoklubu Chočské vrchy, ktorá sa 
oddelila a obnovila činnosť Oblastnej skupiny 
Ružomberok, navštívila 1. decembra 2001 
Ludrovskú jaskyňu s cieľom jej zamerania 
a zmapovania. Podľa technických denníkov sa 
tým aktívna činnosť obnovenej OS Ružombe-
rok v Ludrovskej jaskyni končí.15

Intenzívny záujem OS Ružomberok o jas-
kyne Hučiakov sa objavuje v roku 2008. Sústre-
ďuje sa na prolongáciu Medvedej jaskyne za 
horizontálnou úžinou oddeľujúcou známe čas-
ti jaskyne od jej potenciálneho pokračovania.  
V čase prebiehajúcich rozširovacích prác s cieľom 
prekonať úžinu v priamom smere sa po jej okraji 
preplazil do neznámeho priestoru Marek Mac-
ko a objavil tak novú časť jaskyne. Na pomery 
lokality priestranná sieň, so stenami a stropom 
miestami pokrytými mäkkým sintrom, dostala 
názov Mackova sieň v Medvedej jaskyni (obr. 6). 

ZBOjNíCKA jASKYňA  
A MALÝ SALATíN

Ďalšou pozoruhodnou lokalitou v podcel-
ku Salatíny je vystupujúca kaskádovitá sústava 
strmých brál Malého Salatína v jeho vrcholo-
vej časti, známa aj ako Fričove skaly. Jaskyňou 

13 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 40/ 5 – Ludrovská jaskyňa, 
Technický denník č. 21/ 99 (J. Szunyog, 1999).

14 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 40/ 5 – Ludrovská jaskyňa, 
Technický denník č. 2/2007 (J. Szunyog, 2007).

15 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 40/ 5 – Ludrovská jaskyňa, 
Technický denník č. 64/ 2001 (P. Jurečka, 2001). 

s najbohatšou históriou v tejto lokalite je malá 
a dobre „ukrytá“ Zbojnícka jaskyňa. Nachádza 
sa južne pod vrcholovou kótou Malého Salatí-
na v nadmorskej výške asi 1375 metrov. Hlav-
ným priestorom jaskyne je sienka s priemerom 
asi 4,5 m, s výrazným vchodom a s komínovi-
tým otvorom ústiacim na povrch. Je pozoru-
hodné, že sama jaskyňa sa v literatúre spomína 
už v roku 1889 v Časopise Slovenskej muzeál-
nej spoločnosti. Neznámy autor opisuje antro-
pogénny reliéf: „kopané šiance, ktoré nachodia 
sa pod samým vrcholom Salatína“.16 S súvislosti 
s touto pozoruhodnou informáciou dodáva: 
„Počul som i to, že pod Salatínom v tzv. doline 
Salatínka nachodí sa i veľká, pod menom Zboj-
nícka známa jaskyňa. Možno že i táto ukrýva 
v sebe z prastarých časov pozostalé pamiatky.“17 
Predpoklad neznámeho autora z roku 1899 
o možných archeologických nálezoch sa po 
viac než troch dekádach potvrdil. V „ Zpráve“ 
Liptovského múzea v Ružomberku z roku 1934 
sa objavuje zmienka o Zbojníckej jaskyni od Jú-
liusa Kurtiho, v ktorej hovorí o darovaných ná-
lezoch z tejto lokality: „P. J. Valko z Vyšného Slia-
ča nám doniesol v apríli t. r. nájdených niekoľko 
úlomkov hrubých neozdobených hlinených 
nádob s hrubými zrnkami z jaskyne Zbojníckej 
na Salatíne. Sú to prvé kusy z nového dotiaľ v li-
teratúre neznámeho náleziska“.18 Táto stručná 
správa z Liptovského múzea bola dlho jedinou 
relevantnou informáciou o Zbojníckej jaskyni.  

V roku 1966 jaskyňu navštívil, preskúmal 
a zameral archeológ Juraj Bárta. Uskutočnil tu 
aj speleoarcheologický výskum, pričom v hlav-

16 Anonym, 1889. Salatín. Časopis Slovenskej mu-
zeálnej spoločnosti, 2, 97.

17 Anonym, 1889. Salatín. Časopis Slovenskej mu-
zeálnej spoločnosti, 2, 97.

18 Kurti, J. 1934. Zpráva Liptovského múzea v Ru-
žomberku za rok 1934. Ružomberok: Liptovské 
múzeum.

Obr. 6. Mackova sieň v Medvedej jaskyni objavená v roku 2008, jej steny a strop pokrýva mäkký sinter. 
Foto: M. Kudla
Fig. 6. The Mackova sieň Hall in Medvedia jaskyňa Cave discovered in 2008, its walls and ceiling are cove-
red by moonmilk. Photo: M. Kudla
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nom priestore jaskyne identifikoval halštatské 
osídlenie. Nálezová správa z tohto výskumu 
sa pravdepodobne nezachovala a jeho vý-
sledky sú známe iba z Bártových článkov, kde 
jaskyni venuje pomerne malý priestor. Archív 
Archeologického ústavu SAV v Nitre ukrýva 
ešte inú zaujímavú nálezovú správu z roku 
1955, v ktorej neznámy výskumník Zbojnícku 
jaskyňu podrobne opísal, avšak neobjavuje sa 
tu žiadna konkrétnejšia zmienka o jej prehisto-
rickom osídlení, iba lakonická poznámka „pra-
vek“. Správa obsahuje inú hodnotnú informá-
ciu. Autor opisuje nálezy vojenských konzerv 
a nábojníc, na základe čoho predpokladá, že 
jaskyňa bola využívaná ako partizánsky úkryt 
v čase Slovenského národného povstania, 
resp. po jeho potlačení.19 

19 Archív Archeologického ústavu SAV, Nálezová 
správa z výskumu Zbojníckej jaskyne z r. 1955 
(Anonym, 1955). 

Ďalší jaskyniarsky záujem o lokalitu je dolo-
žený až v roku 1975. Stručná správa Pavla Mit-
tera z 30. júla 1975 v zbierke Archívu SMOPaJ 
hovorí, že bralá Malého Salatína 17. júla toho 
roku navštívili členovia Oblastnej skupiny SSS 
č. 9 Pavol Mitter a Peter Fedor, ktorí Zbojnícku 
jaskyňu zdokumentovali, zamerali banským zá-
vesným kompasom a zhotovili mapu, ktorá je 
takisto súčasťou zbierky archívu (obr. 7).20 

Zaujímavosťou je, že v tom istom roku sa 
s cieľom nájsť Zbojnícku jaskyňu vydávajú na 
strmé svahy a bralá Malého Salatína aj ružom-
berskí jaskyniari Zdenko Hochmuth a Peter 
Patek. Napriek podrobnému prieskumu teré-
nu sa im Zbojnícku jaskyňu nájsť nepodarilo. 
Z vrcholových častí Malého Salatína si všimli 
výrazný a dobre viditeľný skalný portál vo sva-

20 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 102/1 – Zbojnícka jaskyňa 
pri Salatíne, Jaskyne v Malom Salatíne (Anonym, 
1975).

hu doliny Salatínka.21 Túto jaskyňu s dvojitým 
portálom zdokumentovali, zamerali a pome-
novali Jaskyňa na Salatíne. K hľadaniu Zboj-
níckej jaskyne sa opäť vrátili v roku 1980. Pod-
ľa technického denníka s evidenčným číslom 
5149 sa ju 21. júna toho roku neúspešne po-
kúšali nájsť bratia Zdenko a Luděk Hochmu-
thovci. Denník obsahuje aj zaujímavú infor-
máciu o páse vápencov s bralnatými stenami 
v „Štiavnickej doline“22. Ide zrejme o prvú 
zmienku o masíve Čatná v Komornickej doli-
ne.23 Autor denníka Zdenko Hochmuth kon-
štatuje, že pre nájdenie Zbojníckej jaskyne 
bude potrebné spolupracovať s miestnym 
obyvateľstvom. Stalo sa tak už 12. júla 1980, 
keď jaskyniari Zdenko a Luděk Hochmuthov-
ci, Peter Patek, Vladimír Vacke a Jozef Veteš-
ka, za pomoci miestnych znalcov P. Bartíka, F. 
Budvesela, V. Friča a J. Luptáka z Liptovských 
Sliačov, P. Majerčiaka z Partizánskej Ľupče 
a speleológa Liptovského múzea dr. Václava 
Hanuliaka, Zbojnícku jaskyňu našli (obr. 8).24 
Informácie o prieskume lokality sa objavujú 
v príspevku Zdenka Hochmutha Krasové javy 
masívu Salatína v Nízkych Tatrách v Spravodaji 
SSS č. 3 z roku 1993.

Miestni znalci jaskyniarom ukázali aj ďal-
šiu jaskyňu v masíve Malého Salatína, ktorá 
sa nachádza asi 150 m južne po vrstevnici od 
Zbojníckej jaskyne, s ťažko identifikovateľ-
ným vchodom na menšej lúke. Tí ju preskú-
mali a pomenovali Jaskyňa na Salatíne č. 2. Po 
odstránení dvoch závalov v južnej vetve jasky-
ne postúpili asi 10 m. Celková dĺžka jaskyne 
dosahuje približne 30 m. 

Ďalšia relevantná jaskyniarska činnosť 
bola na lokalite zaznamenaná až v jeseni roku 
2015, keď Peter Sliačan počas povrchového 
prieskumu Malého Salatína našiel v strmom 
bralnatom zráze jeho juhovýchodného výbež-
ku ťažko dostupnú jaskyňu. Tá dostala názov 
Sliačanská jaskyňa. Počas výkopových prác, 
sporadicky prebiehajúcich v nasledujúcich 
štyroch rokoch, boli v sedimentoch odkryté 
kosti medveďa hnedého. Rozšírený priestor 
dna jaskyne ústi po prekonaní vertikálneho 
stupňa do systému rozsadlín s intenzívnym 
sezónnym prievanom.

jASKYňA V TRAVERTíNOVEj KOPE 
čERENÁ

Jaskyňa v Čerenách, resp. jaskyňa Čereňa,25 
ako je uvedené v Zozname jaskýň SR, sa na-
chádza východne od obce Ludrová v seve-
rovýchodnej časti výrazného vystupujúceho 
travertínového masívu Čerená s vrcholovou kó-

21 Hochmuth, Z. 1993. Krasové javy masívu Salatí-
na v Nízkych Tatrách. Spravodaj SSS, 3, 8.

22 Názvom Štiavnická dolina je v niektorých, naj-
mä starších prácach označovaná Komornická 
dolina.

23 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 102/4 – Zbojnícka jaskyňa 
pri Salatíne, Technický denník z 22. 6. 1980 (Z. 
Hochmuth, 1980).

24 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 102/4 – Zbojnícka jaskyňa 
pri Salatíne, Technický denník zo 14. 7. 1980 (Z. 
Hochmuth, 1980). 

25 Názov travertínovej kopy Čerená je pomnož-
ným podstatným menom. V takom prípade je 
presnejší výraz než „Čereňa“ názov „Čerená“, 
alebo „Jaskyňa v Čerenách“.

Obr. 7. Nepublikovaná a zrejme prvá mapa Zbojníckej jaskyne v Malom Salatíne, zhotovená Pavlom Mit-
terom a Petrom Fedorom z 30. júla 1975. Foto: AOPaj, f. PKj, i. č. 102/4 – Zbojnícka jaskyňa pri Salatíne, 
jaskyňa v Malom Salatíne (P. Mitter, P. Fedor, 1975)
Fig. 7. Unpublished and probably the first map of Zbojnícka jaskyňa Cave in Mt. Malý Salatín elaborated by 
P. Mitter a P. Fedor from 30. 7. 1975. Photo: Archive of Protect of Nature and Caving

Obr. 8. jaskyniari z Oblastnej skupiny Ružomberok v sprievode miestnych znalcov na výprave k Zbojníckej 
jaskyni v Malom Salatíne 12. júla 1980. Foto: Z. Hochmuth
Fig. 8. The cavers from Ružomberok regional speleological group accompanied by local experts during the 
expedition to Zbojnícka jaskyňa Cave in Mt. Malý Salatín from 12. 7. 1980. Photo: Z. Hochmuth
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tou 644 m n. m. Ten je zďaleka dobre viditeľný 
vďaka vystupujúcemu reliéfu a hustej vegetá-
cii. Samotný vchod je ukrytý v hustom poras-
te vo výraznej depresii obohnanej pletivovým 
plotom východne od dobývacieho priestoru 
bývalého travertínového lomu v tejto lokalite. 
Do hlavného vertikálneho priestoru s hĺbkou 
16 m vedie užšia krátka, na sever orientovaná 
chodba. To je zároveň miesto, kam sa dostala 
väčšina návštevníkov jaskyne, keďže zostup na 
dno bez lana či lanového rebríka je náročný 
a môže byť nebezpečný. Jaskyňu mal ako prvý 
preskúmať Stanislav Šroll niekedy po druhej 
svetovej vojne na žiadosť archeológov, ktorým 
mal pomôcť objasniť akúsi povesť s ňou spo-
jenú.26 Zrejme išlo o známu povesť o  tajnej 
chodbe spájajúcej jaskyňu s asi dva kilometre 
vzdialeným Kostolom všetkých svätých, či do-
konca s Liskovskou jaskyňou. 

Jaskyňu pravdepodobne navštívil aj An-
ton Droppa. Môžeme predpokladať, že to 
bolo v čase jeho pôsobenia v jaskyniach pod 
Salatínom v lete r. 1960 a 1961. V prípade, že 
jaskyňu preskúmal, je namieste predpoklad, 
že by vyhotovil aj jej mapu, ale tá sa buď ne-
zachovala, alebo jaskyňu nezameral. Mapu 
jaskyne vyhotovili až Zdenko Hochmuth 
s Petrom Zanvitom z Oblastnej skupiny Ru-
žomberok po tom, čo ju 6. septembra 1975 
spolu preskúmali, zamerali a vyhotovili foto-
dokumentáciu. Ide o prvé známe fotografie 
lokality. Tie sa objavujú v identifikačnej karte 
jaskyne z 3. februára 1983, ktorej autorom je 
Zdenko Hochmuth.27 Opis jaskyne aj s ma-
pou je publikovaný v jeho už zmieňovanom 
príspevku Krasové javy masívu Salatína v Níz-
kych Tatrách.

Jaskyňu v Čerenách si všimli aj jaskyniari 
z Krúžku mladých speleológov, ktorý v Ru-
žomberku fungoval v deväťdesiatych rokoch 
pod vedením Igora Reka. Podľa technického 
denníka č. 7/6 – 97 navštívili jaskyňu, ako už 
samotné číslo napovedá, 7. júna 1997. Akcie 
sa zúčastnilo celkove sedem jaskyniarov a vie-
dol ju Peter Dostál. Cieľom bola zrejme len 
návšteva jaskyne a možné zhodnotenie per-
spektívy jej pokračovania.28 Ďalší dochovaný 
záznam z technického denníka č. 42/2001 
hovorí o jej návšteve tromi jaskyniarmi z OS 
Ružomberok popri výkopových prácach v ne-
ďalekej archeologickej sonde, vedených Vla-
dimírom Mackom.29

Lokalita Čerená sa dostala aj do pozornos-
ti pracovníkov Archeologického ústavu SAV 
v Nitre, ktorí tu v roku 2003 realizovali archeo-
logický výskum. Pri skúmaní jej severovýchod-
nej časti narazili na zvyšky priekopy s valom 
a získali viacero nálezov datovaných do stred-
nej a mladšej doby bronzovej. Výskum sa síce 
netýkal jaskyne, ale bezprostredná blízkosť in-

26 Šimková, Z. 2006. Osídlenie jaskýň Liptova. Slo-
venský kras, 44, 1, 137.

27 Hochmuth, Z. 1993. Krasové javy masívu Sala-
tína v Nízkych Tatrách. Spravodaj SSS, 3, 8–12.

AOPaJ, f. PKJ, i. č. 1637/1 – Čereňa, Identifikačná 
karta č. 1637: Priepasťová jaskyňa Čereňa nad 
Ludrovou (Z. Hochmuth, 1983).

28 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 1637/1 – Čereňa, Technický 
denník č. 7/6 – 97 (P. Dostál, 1997).

29 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 1637/1 – Čereňa, Technický 
denník č. 42/2001 (P. Jurečka, 2001).

tenzívneho ľudského osídlenia predpokladá, 
že musela byť známa oddávna.30 

Pozoruhodnosťou jaskyne sú výrazné an-
tropogénne prvky v podobe výdrevy, umelo 
budovaných terás, rozšíreného a prehĺbené-
ho dna, akumulácie vykopaného sedimentu 
na umelých terasách či zvyškov kopáčskeho 
náradia s plechovým vedrom (obr. 9). S ur-
čitosťou môžeme tvrdiť, že sú to pozostatky 
intenzívnej kopáčskej činnosti. Bližšie informá-
cie, resp. archívny materiál, ktorý by ozrejmil 
realizátora a datovanie výkopových prác, ne-
poznáme. Zdenko Hochmuth31 predpokladá, 
že sondážne práce a rozširovanie jaskyne sú-
visia s povesťami o nej, Pavol Jurečka32 pôvod 
výkopových prác pripisuje Stanovi Šrollovi, čo 
v konečnom dôsledku môže v oboch prípa-
doch poukazovať na činnosť Šrolla.

Predpoklad, že ľudia vchod do jaskyne po-
znali oddávna, napovedá, že na jej dne sa mohli 
nachádzať potenciálne archeologické nálezy. 
Otázka ich existencie či odhalenia zmienenými 
sondážnymi prácami a v takom prípade aj ich 
ďalšieho osudu zostáva nezodpovedaná. V roku 
2011 lokalizovali vchod do jaskyne pracovníci 
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniar-
stva. Zaujímavý nález vo vstupnej časti jaskyne 
objavil v roku 2013 jaskyniar Peter Sliačan. Ide 
o niekoľko nábojov do pušky vz. 24, zrejme ná-
lez z obdobia druhej svetovej vojny.

KOMORNICKÁ DOLINA A KOHÚT
Komornická dolina sa začína pod sever-

ným hrebeňom Úplazov, výraznej rázsochy 
vystupujúcej z masívu Malého Salatína se-

30 Šimková, Z. 2006. Osídlenie jaskýň Liptova. Slo-
venský kras, 44, 1, 137.

31 Hochmuth, Z., 1993. Krasové javy masívu Salatí-
na v Nízkych Tatrách. Spravodaj SSS, 3, 12.

32 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 1637/1 – Čereňa, Technický 
denník č. 42/2001 (P. Jurečka, 2001).

verovýchodným smerom. Zo západu susedí 
s Ludrovskou dolinou, od ktorej ju oddeľuje 
masív Bohúňova, na východe so Zemianskou 
dolinou, od ktorej ju delí rázsocha Príslop. 
Tiahne sa severným smerom v dĺžke asi 4 km, 
následne zatáča prudko na východ, kde sa 
spája so susednou Zemianskou dolinou a spo-
ločne ústia do Podtatranskej kotliny južne od 
obce Liptovská Štiavnica. Zo svahov obklo-
pujúcich dolinu v jej severnej časti vystupujú 
výrazné bralá či skalné ihly. Asi 1,4 km od ús-
tia doliny sa nad jej zúžením nachádzajú vo 
svahoch po oboch stranách v zhruba nápro-
tivnom postavení výrazné vápencové bralá. 
Na pravej strane doliny je to sústava brál so 
súhrnným názvom Mladucha, na ľavej kolmá 
až previsnutá stena brala Čatná.

Prvá zmienka o Komornickej doline súvi-
siaca s jaskyňami pochádza od Zdeňka Kra-
tochvíla. Ako uvádza v správe pre Múzeum 
slovenského krasu z roku 1959, cestou do 
„Štiavnickej doliny“33 navštívil „závrt“ na hrebe-
ni Úplazov. Jaskyniarsky prieskum realizovaný 
Petrom Sliačanom a Miroslavom Kudlom v júni 
2019 ukázal, že v skutočnosti nejde o závrt, ale 
o malú jaskynku v masíve Bohúňova, ktoré je 
priamym pokračovaním Úplazov, vytvorenú vo 
výraznej vertikálnej rozsadline a zasypanú väč-
šími blokmi. Hľadal tiež vyvieračku opisovanú 
miestnym obyvateľstvom, našiel však iba dve 
suché jaskynky. Ako uvádzame vyššie, táto Kra-
tochvílova správa nebola publikovaná.34

Komornickú dolinu do jaskyniarskej litera-
túry prináša až spomínaný príspevok Zdenka 

33 Kratochvíl v r. 1959, podobne ako Hochmuth 
v r. 1980, použil pre Komornickú dolinu názov 
Štiavnická dolina.

34 Kudla, M. – Holúbek, P. – Obuch, J. – Littva, J. 
2019. Základná speleologická a zoologická cha-
rakteristika jaskýň v oblasti brál Mladucha v Ko-
morníckej doline, Nízke Tatry. Slovenský kras, 57, 
2, 177–196.

Obr. 9. Antropogénna terasa ako jeden z pozostatkov výkopových prác na dne jaskyne v čerenách.  
Foto: M. Kudla
Fig. 9. Anthropogenic terrace as one of the remains of digging work at the bottom of the cave in čerená. 
Photo: M. Kudla
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Hochmutha v Spravodaji SSS z roku 1993. 
V stati Jaskyne Komorníckej doliny35 opisuje 
polohu lokality Podšatne, resp. Čatná36 a šesť 
jaskýň priamo v tomto brale či jeho okolí na 
ľavej strane doliny. Jaskyne označil P 1 až P 6. 
Príspevok obsahuje aj situačný nákres ich po-
lohy. Na lokalitu upozorňuje už v technickom 
denníku z 21. júna 1980.37

Na základe poznatkov o jaskyniach lo-
kality v príspevku Zdenka Hochmutha sem 
v roku 2011 prichádzajú pracovníci Sloven-
ského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. 
Lokalizovali polohu jaskýň P 2 a P 3. Okrem 
toho našli niekoľko dier so znakmi riečnej 
modelácie a dovtedy neopísanú jaskyňu Pod-
šatne s oknom, ktorú preskúmali a zmapovali. 
Pozoruhodnosťou je, že v žiadnom z výstupov 
o prieskume lokality sa nespomína sústava 
brál na pravej strane doliny, ľudovo nazývaná 
Mladucha, v náprotivnom postavení voči loka-
lite Čatná.38

Lokality Čatná a Mladucha sú miestnym 
obyvateľom dobre známe. Pamätník z Liptov-
skej Štiavnice, viac než deväťdesiatročný bý-
valý učiteľ Mikuláš Ferianc, spomína, že ako 
chlapci sa na lanách spúšťali z okraja južného 
brala Mladuchy asi 5 m na terasu nad horným 
vchodom jaskyne, dnes evidovanej ako Soví 
tunel v Mladuche. Prilákali ich sem výry, kto-
ré v tom čase hniezdili v menšej horizontálnej 
sienke na druhej strane tohto vertikálneho 
tunela a ktoré sem chodili chlapci pozorovať.

35 V literatúre a pramenných materiáloch sa stre-
távame s názvom „Komornícka dolina“, menej 
„Komornická dolina“. Podľa B. Kortmana je ná-
zov odvodený od slova „komora“, ktorá zrejme 
poukazuje na prítomnosť jaskýň v doline, preto 
sa ako správny javí názov „Komornická dolina“.

36 Názvy „Podšatne“ a Čatná“ označujú tú istú lo-
kalitu, zrejme ide o rozličnú interpretáciu miest-
neho ustáleného pomenovania prevzatého od 
obyvateľov Liptovskej Štiavnice.

37 Hochmuth, Z. 1993. Krasové javy masívu Sala-
tína v Nízkych Tatrách. Spravodaj SSS, 3, 8 –12.

38 Holúbek, P. 2011. Správa zo služobnej cesty do 
Ludrovej a Liptovskej Štiavnice dňa 10. 8. 2011. 
SMOPaJ.

Náročný lezecký výkon na opačnej stra-
ne doliny v lokalite Čatná podali bratia Braňo 
a František Dvorský s kamarátom Marianom 
Žáčkom. Tí sa v roku 1987 vyšplhali po zoťa-
tom strome do jaskynného vchodu vo výške 
18 metrov nad úpätím kolmej až previsnutej 
steny masívu Čatná. Inšpirovalo ich rozprá-
vanie starších odvážlivcov, ktorí sa kedysi do 
jaskyne dostali zo stromu rastúceho naproti jej 
vchodu po provizórnom drevenom premoste-
ní, zvyšky ktorého sa v jaskyni stále nachádza-
jú. Priestranný vstupný priestor jaskyne, dnes 
evidovanej ako Okno iS v Čatnom (obr. 10), 
po trinástich metroch ústil do sedimentom za-
nesenej chodby. Trojica lezcov na stene zane-
chala svoje podpisy, z ktorých je dnes čitateľ-
ný už iba jeden: „Maťo“. Ďalším návštevníkom 
jaskyne bol zrejme až Miroslav Kudla, ktorý sa 
sem dostal pomocou jednolanovej techniky 
v septembri 2018. Následne tu v spolupráci 
s Petrom Holúbekom a viacerými liptovský-
mi jaskyniarmi začali výkopové práce, ako aj 
prieskum, dokumentáciu a mapovanie jas-
kýň Čatnej a Mladuchy. Do databázy jaskýň 
SR z týchto lokalít pribudlo 11 jaskýň. V nie-
koľkých jaskyniach sa našli staré hniezda vý-
rov s množstvom osteologických nálezov, kto-
ré spracoval a skúmal Ján Obuch. Geologickú 
stavbu územia skúmal geológ Juraj Littva.39

Komornickú dolinu od Ludrovskej doliny 
na severe oddeľuje masív Kohúta, ktorý pred-
stavuje najsevernejšiu časť rázsochy Úplazov 
a Bohúňova. Na jeho severozápadnom svahu 
tiahnucom sa do Ludrovskej doliny sa nachá-
dza výrazný pás vystupujúcich brál na rozhraní 
gutensteinských vápencov a ramsauských do-
lomitov. Táto výrazne zvetraná a skrasovatená 
lokalita ukrýva niekoľko jaskýň. Prvou a zatiaľ 
jedinou zmienkou o jaskyniach Kohúta je 
príspevok s názvom Jaskyne v Ludrovskom 
Kohúte v Spravodaji č. 3 z roku 2001 od Mi-
roslava Jurečku, ktorého na lokalitu upozornil 
jaskyniar a obyvateľ Ludrovej Vladimír Macko. 

39 Kudla, M. – Holúbek, P. – Obuch, J. – Littva, J. 
2019. Základná speleologická a zoologická cha-
rakteristika jaskýň v oblasti brál Mladucha v Ko-
morníckej doline, Nízke Tatry. Slovenský kras, 57, 
2, 177–196.

Stručný opis lokality a jaskýň s označe-
ním K 1 až K 6 je doplnený ich mapo-
vou dokumentáciou, pričom K 6 je záro-
veň označením Veľkej jaskyne v Kohúte. 
Jaskyne preskúmali a zamerali Miroslav 
Jurečka a Peter Sliačan 12. novembra 
2000. Príspevok je zároveň venovaný 
prieskumu lokality Ludrovský polosifón, 
ktorému venujeme pozornosť v nasle-
dujúcej stati.40

ďALŠIE LOKALITY
Pás vápencov, pretínajúci Komor-

nickú dolinu v jej severnej časti, prechá-
dza aj do susednej Zemianskej doliny. 
Tu vo svahu na jej pravej strane, smerom 
na obec Liptovské Sliače, sa nachádza 
výrazný vystupujúci masív tvorený roz-
pustnými horninami so skalným oknom 
a množstvom menších vystupujúcich 
brál. V tejto lokalite v máji 2018 zdoku-
mentoval pracovník Slovenského múzea 
ochrany prírody a jaskyniarstva Peter 
Laučík dve malé jaskynky a vyhotovil ich 
identifikačné karty. Jednu nazval Jasky-

ňa pod skalnou bránou, druhú, asi 5 m dlhú, 
Jaskyňa nad skalnou bránou. V súvislosti s dru-
hou jaskynkou je pozoruhodné konštatovanie: 
„Zreteľné sú stopy po speleologickej činnosti – 
haldovanie pred vchodom a výkop za účelom 
rozšírenia a predĺženia priestoru.“41 Nezávisle 
od neho nás na túto jaskyňu upozornil miest-
ny znalec Braňo Dvorský, ktorý na ňu s bratom 
náhodne natrafili okolo roku 1990. Vchod do 
jaskyne v nízkom previse bol úplne založený 
kameňmi, ktoré v dvoch vrstvách tvorili akúsi 
umelú základku, ktorú bratia Dvorskí odhá-
dzali. Pod ňou sa ukázalo ústie chodby zasy-
panej množstvom lesnej hrabanky. V priebe-
hu niekoľkých rokov sa v zasypanej jaskynke 
objavovali brlohy, pravdepodobne jazveca 
(obr. 11). 

Jaskyniarske výkopové práce sa tu začali 
v jeseni 2019. Akumulácia lesnej hrabanky 
v priestore jaskynnej dutiny sa javí ako dielo 
ľudských rúk, pričom sme počas výkopu od-
halili viacero kusov obhoreného dreva, staré 
kladivo a roztrhnutú hliníkovú tubu. Otázka, 
kto a prečo jaskyňu zasypal a založil kameň-
mi, zatiaľ nie je vyjasnená.

Osobitnou lokalitou je Ludrovský polosi-
fón, jaskyňa čiastočne zatopená vodou s ko-
lísajúcou hladinou, ktorá sa nachádza priamo 
v obci Ludrová pod svahom, na ktorom stojí 
kostol. Leží na pozemku Miroslava Kocúra 
a v jej blízkosti je postavená garáž. Jaskyňa 
bola známa oddávna a v miestnom ľudovom 
povedomí figuruje ako ústie do akejsi pod-
zemnej chodby, ako ostatne viacero okolitých 
jaskýň. V súčasnosti je vchod do nej možný 
cez dieru v skruži zabezpečujúcej dnes už ne-
využívaný vodný zdroj pod jaskyňou. Jej opis 
spolu s mapou jaskyne z 31. augusta 2000 
sa v Spravodaji SSS objavuje v zmienenom 
príspevku Miroslava Jurečku Jaskyne v Ludrov-
skom Kohúte napriek tomu, že sa nachádza 
mimo tejto lokality. Jaskyňu preskúmal už Sta-
no Šroll, o čom svedčí jeho merací bod. Ten ju 

40 Jurečka, M. 2001. Jaskyne v Ludrovskom Kohú-
te. Spravodaj SSS, 3, 32–34.

41 Laučík, P. 2018. Jaskyňa nad Skalnou bránou, 
Identifikačná karta č. NDJ 7349. SMOPaJ.

Obr. 10. Vchod jaskyne Okno iS v čatnom, kam v roku 1987 trojica odvážlivcov vyliezla do výšky 18 m po zoťa-
tom strome. Foto: M. Kudla
Fig. 10. The entrance to Okno iS Cave in čatné, where the three daredevils climbed up to a height of 18 m on a 
clenched tree in 1987.  Photo: M. Kudla
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zrejme navštívil v čase, keď pôsobil v travertí-
novej jaskyni v Čerenách. Ani v tomto prípade 
sa však jeho mapa tejto pozoruhodnej jaskyne 
nezachovala, ak vôbec vznikla. 

Pomerne málo známa lokalita je Salatín-
ska sonda v juhovýchodnom svahu Salatína 
v nadmorskej výške asi 1440 metrov. Ide 
o vertikálnu sondu s výrazným sezónnym 
prievanom. Podľa technického denníka zo 14. 
júna 1991 bola objavená v zime podľa vytope-
ného miesta v snehu. To bolo označené a 26. 
mája sa na lokalite začali výkopové práce, 
ktoré sa vykonávali počas najmenej štyroch 
pracovných akcií, z ktorých sa vyhotovili tri 
technické denníky. Posledný pochádza z 22. 
septembra 1991 a opisuje priebeh prác a ich 
výsledok: „...po zapažení častí vykopaných na 
predchádzajúcej akcii pokračujeme v ďalšom 
prehlbovaní, asi po dvoch metroch sa otvára 
priechod, ktorým zostupujeme do 6 m hlbo-
kej pukliny. Ďalšiemu postupu bránia bloky na 
jej dne. Celou sondou vanie silný prievan.“42 
Akcie v Salatínskej sonde viedol Ján Šmoll 
zo Speleoklubu Červené vrchy, zúčastnili sa 
ich Miroslav Farkaš, Bibiana Lovichová, Peter 
Holúbek, Nadežda Štrbová, Ján Kleskeň, Mi-
roslav Kováčik, ale aj osem členov Oblastnej 
skupiny Bratislava.43

Málo známou lokalitou je Priepasť 
v Ostrom. Vrch Ostré, resp. Ostrô, ktorý sa vy-
pína medzi Ludrovou a Bielym potokom, bol 
dejiskom pohnutých vojnových udalostí z ob-
dobia po vypuknutí Slovenského národného 
povstania. Počas prieskumu jeho západných 
svahov našli Štefan Sitek, Tibor a Anton Keder-
skí 1. marca 1998 v blízkosti závrtu v nadmor-
skej výške asi 920 m priepasť dostupnú iba 
s pomocou lana. Tú 21. marca toho roku pre-
skúmali jaskyniari Speleoklubu Chočské vrchy 
pod vedením Štefana Gajdoša: Štefan Sitek, 
Štefan Sališ, Peter Bebej, Alexander Jurík, Sláv-
ka Szunyogová, Juraj Szunyog a František Ha-
nes. Úzka priepasť dosahuje hĺbku asi 25 m,  
dno je vyplnené balvanmi a sedimentom.44

Do pozornosti jaskyniarov sa dostali aj 
niektoré ďalšie lokality, napríklad jaskynka 
v Zubihraške vo svahu Makovice nad Zemian-
skou dolinou alebo jaskynka občasne čiastoč-
ne vyplnená vodou na južnom svahu Magury 
v blízkosti lesníckeho chodníka či viaceré skra-
sovatené bralá a jaskynky v okolí Salatína.

ZÁVER
Napriek silnej pozícii v povedomí miestne-

ho obyvateľstva o krase geomorfologického 
podcelku Salatíny bolo toto územie dlhodobo 
na periférii jaskyniarskeho záujmu. Pod vply-
vom objavu Chrámu slobody navštívil Hučiaky 
Ján Sladký s kolektívom. Preukázateľne pre-
skúmali prinajmenšom Ludrovskú a Loveckú 
jaskyňu. 

Jaskyniarska verejnosť sa o tejto lokalite 
dozvedá až z pera Zdeňka Kratochvíla, ktorý 

42 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 3597/1 – Salatínska sonda, 
Technický denník z 14. 6. 1991 (J. Šmoll, 1991).

43 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 3597/1 – Salatínska sonda, 
Technický denník z 22. 9. 1991 (J. Šmoll, 1991).

44 AOPaJ, f. PKJ, i. č. 4412/1 – Priepasť v Ostrôm, 
Technický denník č. 7/98 (Š. Gajdoš, 1998).

AOPaJ, f. PKJ, i. č. 4412/1 – Priepasť v Ostrôm, 
Technický denník č. 5/98 (Š. Sitek, 1998). 

tu pôsobil v rokoch 1957 až 1959, v struč-
nom príspevku Krasové javy v Ludrovskej 
doline v Slovenskom krase z roku 1960. Ten 
svoj záujem orientoval najmä na Hučiaky 
a Maguru, kde zmapoval Loveckú, Dvojitú, 
Jazierkovú, Gotickú a Ludrovskú jaskyňu, 
jaskyňu Trosky a Snežnú jamu. Väčšina jeho 
prác, vrátane mnohých opisov jaskýň, ich 
máp a fotografií, nebola nikdy publikovaná 
a zachovala sa vo forme správ o prieskume 
lokality pre Múzeum slovenského krasu, ako 
súčasť jeho korešpondencie s Vojtechom Be-
nickým. Vo svojich správach opisuje 13 jas-
kýň Hučiakov, jaskyňu Trosky, Snežnú jamu, 
zmieňuje sa aj o malých výklenkoch v doline 
Jazvečie, menších jaskynkách v okolí Snežnej 
jamy, tiež o dvoch jaskyniach Komornickej 
doliny a „závrte“ v Bohúňove. Kratochvíl si 
okrem prieskumu územia, mapovania a do-
kumentácie jaskýň všímal aj osobitú hydroló-
giu či povrchové krasové javy.

Na prácu Zdeňka Kratochvíla nadvia-
zal Anton Droppa, ktorý Hučiaky a Maguru 
skúmal v rokoch 1960 a 1961. Výsledky jeho 
práce sú obsiahnuté v príspevku Výskum kra-
sových foriem Ludrovskej doliny v Nízkych Tat-
rách v Československom krase z roku 1966. 
Podrobne opisuje 14 jaskýň Hučiakov vrátane 
Vodopádovej a Prievanovej jaskyne na pravej 
strane tiesňavy, jaskyňu Trosky a Snežnú jamu, 
ale aj jaskyňu Brdo nad Jazvečím, Zrútenú 
jaskyňu. Vyhotovil tiež kvalitnú pôdorysnú 
mapu časti Hučiakov. Okrem opisu jednotli-
vých jaskýň venoval veľkú pozornosť geografii  
a geologickej stavbe územia, jeho hydrológii 
či povrchovým krasovým javom. 

V Hučiakoch v roku 1959 pôsobili aj od-
borný asistent Múzea slovenského krasu Pavol 
Janáčik a poslucháč Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského Milan Vráblik, ale cieľ 
a výsledky ich pôsobenia na lokalite nám nie 
sú známe. Málo objasnenou zostáva aj otázka 
pôsobenia Stana Šrolla pod Salatínom, ktorý 
preukázateľne navštívil len jaskyňu v Čere-
nách a zrejme aj Ludrovský polosifón. Po dru-
hej svetovej vojne je dokladovaný aj odborný 

záujem o známu Zbojnícku jaskyňu v Malom 
Salatíne, ktorú v roku 1966 preskúmal Juraj 
Bárta, v roku 1975 ju zmapovali Pavol Mitter 
a Peter Fedor.

Od sedemdesiatych rokov sa kras v oko-
lí Salatína dostáva do pozornosti Oblastnej 
skupiny Ružomberok pod vedením Zden-
ka Hochmutha, čo sa prejavilo v rozšírení 
jaskyniarskeho záujmu aj na ďalšie lokality 
definovaného územia, najmä Malý Salatín, 
travertínovú kopu Čerená, neskôr Komor-
nickú dolinu. V Malom Salatíne opätovne 
identifikovali a zmapovali Zbojnícku jaskyňu 
a Jaskyňu č. 2, v doline Salatínka zmapovali 
Jaskyňu na Salatíne a vyhotovili mapu jasky-
ne v Čerenách. V Komornickej doline v lo-
kalite Čatná zamerali a opísali šesť jaskýň  
P 1 až P 6. Časť výsledkov pôsobenia ru-
žomberských jaskyniarov publikoval Zden-
ko Hochmuth v príspevku Krasové javy ma-
sívu Salatína v Nízkych Tatrách v Spravodaji 
SSS č. 3 v roku 1993. 

V roku 1991 prebiehali sondážne prá-
ce v Salatínskej sonde organizované Jánom 
Šmollom a členmi Speleoklubu Červené vr-
chy. Na konci deväťdesiatych rokov sa na kras 
pod Salatínom, najmä na Hučiaky, upriamil 
záujem Speleoklubu Chočské vrchy a zakrát-
ko aj obnovenej Oblastnej skupiny Ružombe-
rok. Sondážne práce priviedli v nasledujúcej 
dekáde k postupom v Ludrovskej a Medvedej 
jaskyni. Jaskyniarsky záujem sa rozšíril aj na 
lokalitu Kohút či Ludrovský polosifón, v roku 
2015 opäť na Malý Salatín, kde bola objavená 
Sliačanská jaskyňa. Od roku 2018 prebieha 
prieskum a sondážne práce v Komornickej 
doline v lokalitách Mladucha a Čatná, kde 
bolo zaevidovaných 11 nových jaskýň. Do 
zorného poľa jaskyniarskeho záujmu sa dosta-
la aj susedná Zemianska dolina. 

V súčasnosti je na území geomorfologic-
kého podcelku Salatíny známych viacero jas-
kýň, ktoré nie sú evidované v databáze jaskýň 
SR a vyžadujú si podrobnejší prieskum a do-
kumentáciu. Na území predpokladáme znač-
ný speleologický potenciál. 

Obr. 11. čiastočne odkopaný vchod jaskyne nad skalnou bránou, ktorý bol uzatvorený kamennou základ-
kou. Foto: P. Holúbek
Fig. 11. Partially reopened entrance to jaskyňa nad skalnou bránou Cave that has been closed by stone 
wall. Photo: P. Holúbek 
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Podzemní prostory, jeskyně a opuštěné 
štoly či doly, jsou osídleny specifickými orga-
nismy, od netopýrů a bezobratlých živočichů 
až po různé mikroorganismy. Všechny orga-
nismy žijící v tomto prostředí jsou přizpůsobe-
ny specifickým podmínkám v podzemí. Život 
ve tmě při víceméně stálé teplotě a vysoké 
vzdušné vlhkosti a poměrném nedostatku 
potravy/živin vedl k řadě adaptací projevu-
jících se morfologickými změnami, změnou 
zabarvení apod. Přesto má pro některé mik-
roorganismy život v podzemí určité benefity. 
Vysoká vlhkost ovzduší jim umožňuje na na-
lezených substrátech dobrý růst vedoucí k vy-
tvoření biofilmu na povrchu stěn, sedimentů či 
speleotém a na povrchu některých substrátů 
mohou dokonce vytvářet kolonie viditelné 
pouhým okem. Zvláště výhodná je vysoká 
vlhkost prostředí pro koprofilní a dřevokazné 
houby – koprofilní houby osídlují exkrementy 

troglobiontních, troglofilních či trogloxenních 
živočichů, dřevokazné houby nacházíme na 
zbytcích výdřevy, na dřevěném zábradlí nebo 
na sedimentu v místech, kde se nacházejí 
zbytky dřeva. Dalším vhodným substrátem 
pro růst mikroorganismů jsou i mrtvá těla ži-
vočichů (Nováková et al., 2018). Jak na exkre-
mentech nebo v místě, kde se exkrementy 
dříve nacházely, tak i na mrtvých tělech a kos-
trách můžeme v podzemí pozorovat nárosty 
mikroskopických vláknitých hub – od bíle za-
barvených vatičkovitých kolonií přes bílé nebo 
žlutě zabarvené pustulky až po černou masu 
připomínající kaviár. A právě tyto černé kulovi-
té plodničky houby Acaulium caviariforme na 
ostatcích mrtvých živočichů můžeme v pod-
zemí čas od času pozorovat. 

Poprvé jsem černé kulovité plodničky 
v podzemí objevila na jaře 2007 – v Blatisté 
chodbě v Gombasecké jeskyni jsem našla 

dva mrtvé plchy, kteří se utopili při jarním 
tání sněhu, oba s mohutnými nárosty mikro-
skopických hub. Při bližším ohledání jsem na 
jednom z nich objevila i masu černých plod-
niček, ale bohužel se mi nepodařilo z plod-
niček houbu izolovat, pouze jsem v mikro-
skopickém preparátu pozorovala plodničky  
a vřetenovité askospory. Na základě velikosti 
a tvaru askospor i tvaru plodniček jsem dospě-
la porovnáním s dostupnou literaturou (např. 
Hanlin, 1998 a Domsch et al., 2007) k před-
běžné determinaci. Černé plodničky a vře-
tenovité askospory ukazovaly na Pithoascus  
(Microascus) schumacheri, ale tento druh byl 
znám pouze z půdy ve Španělsku. Neúspěšné 
byly i izolace z následných nálezů plodniček 
na kostrách mrtvých netopýrů v Demänovské 
jeskyni míru (2011) a v Harmanecké jeskyni 
(2012), obdobně i izolace DNA z odebraných 
plodniček a následná sekvenace nevedly k ob-

ACAULIUM CAVIARIFORME ve slovenskýCh jeskyníCh – 
ohlédnutí za pátráním po identitĚ nalezené houBy

Alena Nováková

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 140 20 Praha 4 – Krč, Česká republika; ANmicrofungi@seznam.cz

a. nováková: acaulium caviariforme in slovak caves – a looking back on a search for an identity of found fungus 

abstract: The time from a finding and an identification of microscopic fungi in caves is often very difficult period including long process 
of isolation, gaining of pure cultures, and following determination. The identification on the genus level is for the most part of isolated 
microfungi rather simple, it includes a preparation of microscopic slide and its view in microscope. Unfortunately, some of fungi are 
difficult to isolate as well as to determine. Almost detective work follows their findings including a search in literature, a comparison 
of morphological properties and also a molecular determination after the DNA isolation – nevertheless this long-term process is not 
successful. Also in the case of Acaulium caviariforme, the time from the first finding and final identification was very long.

key words: Slovakia, caves, cadavers, bat, dormouse, micromycetes 
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Obr. 1. černé kulovité plodničky Acaulium caviariforme nalezené na mrtvém plchu v Gombasecké jeskyni na jaře 2007 (A), detail plodniček na mrtvém plchu na 
podzim 2007 (B); černá masa plodniček na kostrách netopýrů nalezených v Harmanecké jeskyni (C) a Demänovské jeskyni míru (D, E a F).
Fig. 1. Acaulium caviariforme – black globose ascocarps found on dead dormouse in Gombasecká Cave, spring 2007 (A), detail of ascocarps, autumn 2007 (B); 
black mass of ascocarps on bat skeletons found in Harmanecká Cave (C) and in Demänovská Peace Cave (D, E and F).
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jasnění, o jaký druh mikroskopické houby se 
jedná. Posun v pátrání po identitě houby na-
cházené na ostatcích mrtvých těl netopýrů  
a plchů nastal v okamžiku, kdy v práci Vander-
wolf et al. (2016) publikované v International 
Journal of Speleology byla uvedena fotografie 
masy černých kulovitých plodniček na neto-
pýří kostře – v podstatě stejný materiál, jaký 
jsem nacházela na mrtvých tělech netopýrů 
a plchů ve slovenských jeskyních. Houba 
byla těmito autory izolována na PDYA (pota-
to dextrose yeast agar) a identifikována jako  
Acaulium caviariforme. 

Acaulium caviariforme bylo popsáno 
původně jako Microascus caviariformis (Mal-
loch a Hubart, 1987) z jeskyně Ramioul (Bel-
gie), kde byly plodničky této houby nalezeny 
v roce 1985 na zbytcích kuřecího masa, které 
v jeskyni „ztratil“ nějaký jeskyňář, a její izola-
ce se podařila pomocí opakovaných náv-
nad masa. Microascus caviariformis Malloch 
& Hubart byl v roce 2016 přejmenován na 
základě fylogenetické analýzy na Acaulium 
caviariforme (Malloch & Hubart) Sandoval-

-Denis, Guarro & Gené (Sandoval-Denis et 
al., 2016).

Přestože jsem původní práci z roku 1987 
znala, morfologie askospor z nalezených 
mrtvých těl plchů i koster netopýrů se zce-
la neshodovala s nákresem v této publikaci  
a hlavně zcela jiný substrát – „ztracená“ sva-
čina nějakého jeskyňáře na rozdíl od mrtvých 
těl či koster nalezených ve slovenských jesky-
ních – mě při snaze nalezenou houbu identifi-
kovat nenasměrovaly tímto směrem. Úspěšná 
izolace, která vedla k identifikaci v kanadských 
jeskyních, byla také tak trochu dílem štěstěny, 
protože hlavním cílem kanadských výzkum-
níků byla izolace houby Pseudogymnoascus 
destructans, původce onemocnění netopýrů 
nazývaného „syndrom bílých nosů“ – WNS 
(white nose syndrome) z hibernakulí a srsti ne-
topýrů. Z tohoto důvodu používali specifické 
jimi navržené médium (PDYA), které obsahuje 
oproti médiím běžně používaným pro izolaci 
mikroskopických hub mnohem méně cukru. 
Stejné médium použili i pro izolaci mikrosko-
pických hub z nalezených mrtvých těl netopý-

rů a díky tomu se jim izolace podařila. Oprav-
du krásná ukázka, jak v některých případech 
může naprostá náhoda vést k cíli. A nejenom 
pro jednu skupinu výzkumníků, ale může 
přispět k vyřešení otázek i dalším jedincům.

Acaulium caviariforme je houba rostoucí 
obecně v poměrně širokém teplotním spek-
tru a adaptovaná na nízké teploty v pod-
zemí. Pro růst vyžaduje substrát s vysokým 
obsahem bílkovin a nízkým obsahem cukrů,  
a proto pro jeho izolaci je třeba použít izolač-
ní médium s nízkým obsahem cukrů a vyšším 
obsahem bílkovin. Malloch a Hubart (1987) 
zjistili nejlepší růst této houby na čočkovém, 
sojovém a nutričním agaru (Difco), který stej-
ně jako PDYA obsahuje pepton. Acaulium 
caviariforme zřejmě patří mezi běžné mikro-
skopické houby, které se účastní dekompozi-
ce mrtvých těl různých živočichů v chladném 
podzemí. Nápadné černé plodničky se vytvá-
řejí jen v určitém stádiu rozkladu bílkovinné-
ho substrátu a tak dost často jejich výskyt na 
mrtvých tělech či kostrách obratlovců zůstá-
vá nepovšimnut. 
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doplňujúCe merania v Brestovskej jaskyni

Pavel Herich – Štefan Poláčik

Výsledky prolongačného úsilia dobro-
voľných jaskyniarov OS Orava Slovenskej 
speleologickej spoločnosti za roky 2012 
– 2017 v Brestovskej jaskyni sme zhrnuli 
v novembri roku 2018 zameraním týchto 
vykopaných a objavených priestorov a ich 
pripojením k celkovej mape jaskyne. Išlo 
o niekoľko kratších úsekov jaskyne, na-
chádzajúcich sa najmä v okolí Zubereckej 
chodby, tiež na Južnom pracovisku a v Ko-
pečného chodbe. Sumárna dĺžka nových 
polygónových ťahov dosiahla 134 m po 
odrátaní niekoľkých duplicitných napoje-
ní. Vzhľadom na predchádzajúcu existen-
ciu krátkych polygónových ťahov z meraní 
zamestnancov Správy slovenských jaskýň 
v roku 2008 (pozri Slovenský kras 46, sup-
pl. 1 z roku 2008) na Južnom pracovisku 
a v Zubereckej chodbe sa jaskyňa celkovo 
predĺžila (z 1890 m) o 124 m na 2014 m 
s nezmenenou deniveláciou 30 m. Na uve-
dené meračské práce sme použili DistoX2 
spolu s PDA a programom PocketTopo, 
väčšina meračských bodov bola stabilizo-
vaná hliníkovým nitom s plastovým štítkom 
a číselným označením bodu. 

trstenská chodba. Horná časť chodby 
bola objavená v roku 2013 po 4 pracovných 
akciách. Je charakteristická bohatou sintro-

vou výzdobou, avšak každá ďalšia návšteva 
ju zanáša ílom z dolných častí chodby. Ko-
niec predstavuje zužujúci sa komín s ťažkým 
prístupom, m. b. 273 sa nachádza v jednom 
z najvyššie položených miest jaskyne. 

Chodba za zubom. Kopaná v roku 2016, po 
7 akciách jaskyniari miesto opustili vzhľadom na 
blízkosť dna Jazierkovej siene. Bola vytvorená vo 
freatickej zóne prúdenia podzemných vôd a je 
vyplnená alochtónnymi piesčitými sedimentmi. 
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kúpeľná chodba. Jaskyniarom sa tu po 
2 akciách podarilo v roku 2015 preniknúť 
do menšej siene, cez ktorú preteká občasný 
vodný tok, smerujúci pravdepodobne do hlav-
ného riečiska. Vyskytujú sa tu jemné piesčité 
a ílovité sedimenty. 

južné pracovisko. V rokoch 2012 – 2013 tu 
bolo odpracovaných 13 akcií s komplikovaným 
transportom vykopaného piesčitého sedimentu 
za použitia prekládky a lanovky. Postup dosiahol 
oproti predchádzajúcemu stavu výkopu asi 10 
m, profil tohto nádejného výkopu vyplneného 
alochtónnymi sedimentmi a smerujúceho po-
tenciálne do častí za 1. sifónom sa mierne začal 
dvíhať. Na dne chodby pri m. b. 202 sa vysky-

tuje blatisté jazierko, tiež je 
tu problém so zvyšujúcou sa 
koncentráciou CO2. Smero-
vanie chodby môže ukazo-
vať na existenciu ďalších podzemných priesto-
rov na západ od chodieb za sifónom. 

Chodba pod rebríkom. Zo značnej časti 
vykopaná chodba v rokoch 2014 – 2015 by 
po ďalšej krátkej aktivite vyústila do dna chod-
by za rebríkom pred Jazierkovou sieňou, dnes 
sa končí asi 1 m pod jej dnom. Odbočka na 
juh od m. b. 223 je v súčasnosti už zasypaná. 

odbočka pred koncom. Dlhšie známy 
priestor predstavuje strmo klesajúca chodba, 
ktorá sa končí štrkovým nánosom. 

Uvedené práce a výsledky majú dopln-
kový význam z hľadiska poznania podzem-
ného labyrintu Brestovskej jaskyne. Pre 
ďalšie prolongačné aktivity sa javí nádejne 
len Južné pracovisko, hoci postup tu bude 
veľmi náročný a vyžiada si ďalšiu mechani-
záciu. Veríme však, že objavné možnosti jas-
kyne nie sú vyčerpané, výzvou ostáva suchá 
cesta do zadných častí za 1. sifón a možnos-
ti objavov od ponorov podzemného toku 
jaskyne. 
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jaskyňa svätého miChala v GiBraltárskej skale

Pavel Bella

Medzi hlavné prírodné pozoruhodnosti  
a turistické destinácie Gibraltáru patrí Jaskyňa 
svätého Michala, do ktorej ročne zavíta tak-
mer milión návštevníkov (patrí medzi najnav-
števovanejšie sprístupnené jaskyne vo svete). 
Nachádza sa v hornej časti západného svahu 
Gibraltárskej skaly, ktorá tvorí asymetrický 
chrbát tiahnuci sa s.-j. smerom v dĺžke 2,5 km 
(obr. 1). Jeho maximálna výška je 423 m n. 
m. Z hľadiska geologického vývoja polostrov 
Gibraltár spája Betickú Kordilleru a severo-
marocké pohorie Rif, ktoré tvoria juhozápad-
ný okraj mediteránneho alpínského pásma. 
Gibraltársku skalu budujú spodnokriedové vá-
pence a dolomity (Rose a Rosenbaum, 1991). 
Gibraltárske jaskyne sa nachádzajú od úrovne 
morskej hladiny do nadmorskej výšky okolo 
350 m (Mattey et al., 2013). Najznámejšou 
z nich je Jaskyňa svätého Michala, ktorá sa na-
chádza v prírodnej rezervácii zv. Upper Rock. 

Vchod, ktorým návštevníci vchádzajú do 
Jaskyne svätého Michala, leží vo výške 285 m 
n. m. (Shaw, 1955, 1956). Väčšina návštevní-
kov sa k tejto jaskyni dopravuje menšími au-
tobusmi vhodnými na jazdu úzkymi a strmý-
mi serpentínovými asfaltovými cestičkami na 
západnom svahu Gibraltárskej skaly (obr. 2). 
Organizované skupinové prehliadky jaskyne 
sú spojené s poznávaním ďalších pozoruhod-
ností Gibraltáru – najjužnejšieho miesta zv. 
Europa Point, jediných voľne žijúcich opíc 
v Európe (makak magot z čeľade mačiako-
vité), hradieb arabskej pevnosti zv. Tarikova 
skala či tamojších vojenských historických 
pamiatok. 

Vo Wikipédii i turistických sprievodcoch 
sa uvádza, že Jaskyňa svätého Michala vznikla 
rozpúšťaním vápencov presakujúcou zráž-
kovou vodou obsahujúcou rozpustený oxid 
uhličitý. Avšak už dávnejšie je z odbornej li-

teratúry známe, že táto jaskyňa má freatický 
pôvod (Tratman, 1971). Vznikla rozpúšťaním 
dolomitických vápencov tesne pod hladinou 
podzemnej vody, ktorá v Gibraltárskej skale 
zodpovedá úrovni okolitej morskej hladiny. 
V týchto miestach sa morská voda mieša 
s presakujúcou zrážkovou vodou, čím sa vá-
pence intenzívnejšie rozpúšťajú; podobne 
ako pri vzniku tzv. flank margin caves (pozri 
Mylroie a Carew, 1988, 1990). Vytváranie Jas-
kyne svätého Michala podmienili najmä zlo-
my, pozdĺž ktorých vznikli hlavné podzemné 
priestory. Menšie postranné chodby vedúce 
na povrch vznikli pozdĺž medzivrstvových 
plôch vápencov (Mattey et al., 2010). Ne-
skôr bola jaskyňa tektonicky vyzdvihnutá do 
terajšej pozície, najmä v dôsledku kompresie 
medzi Afrikou a Ibériou (Tratman, 1971; Rose 
a Rosenbaum, 1991; Rodrígues-Vidal et al., 
2004). Tektonický výzdvih Gibraltárskej skaly 
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dokladajú aj vyzdvihnuté morské terasy (Rose 
a Rosenbaum, 1991; Rodrígues-Vidal et al., 
2004). V súčasnosti sa brakické jazerá, v kto-
rých sa morská voda mieša s vodou presaku-
júcou zo zrážok, vyskytujú v jaskyni Ragged 
Staff Cave. Túto jaskyňu objavili v 19. storočí 
pri razení prímorského tunela. Má podobnú 
morfológiu ako Stará jaskyňa svätého Micha-
la, avšak oveľa menej sintrových útvarov (Rose 
a Rosenbaum, 1991; Mattey et al., 2010). 

V staršej literatúre sa uvádza, že Jaskyňa 
svätého Michala je známa od rímskej doby. 
Prehľad jej bohatej histórie podáva Shaw 
(1955, 1956). V roku 1974 sa však v jej podze-
mí našli viaceré archeologické nálezy, podľa 
ktorých ju využívali už prehistorickí ľudia. Po-
čas druhej svetovej vojny pripravovali spodnú 
časť jaskyne v prípade potreby využívať ako 
nemocnicu. S cieľom ľahšieho prístupu ra-
zili z tejto časti jaskyne štôlňu ústiacu na po-

vrch vo výške okolo 
270 m n. m. Počas 
razenia štôlne ob-
javili novú jaskyňu 
(bez prirodzeného 
spojenia s Jaskyňou 
svätého Michala), 
ktorú nazvali Nová 
jaskyňa svätého Mi-
chala (Shaw, 1953, 
1956). Vzhľadom 
na svoju polohu sa 
zvyčajne označuje aj 
ako Spodná jaskyňa 
svätého Michala (jej 
chodby a siene sú 
prevažne vo výške 
okolo 275 m n. m.). 
Dávno známa Jasky-
ňa svätého Michala 

Obr. 1. Poloha jaskyne svätého Michala na západnom svahu Gibraltárskej ska-
ly. Lokalizačná mapa: Mattey et al., 2008, 2013; Foto: P. Bella

Obr. 2. Exteriér a interiér vstupného areálu jaskyne svätého Michala. 
Foto: P. Bella

Obr. 3. Hlavný dóm a priľahlá časť jaskyne svätého Michala. Foto: P. Bella
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sa následne začala označovať aj ako Stará 
jaskyňa svätého Michala (Shaw, 1955, 1956). 
K plánovanému využívaniu spodných častí 
„starej“ jaskyne ako nemocnice počas vojny 
nakoniec nedošlo. Kým väčšiu časť „starej“ 
jaskyne tvoria priestranné dómy a sály (navzá-
jom poprepájané početnými menšími chod-
bami), v „novej“ jaskyni prevládajú chodby 
ssz.-jjv. smeru (v niektorých úsekoch ležiace 
nad sebou), miestami rozšírené do pozdĺž-
nych siení. 

Najväčší, resp. hlavný dóm Starej jasky-
ne svätého Michala (široký do 25 m, vysoký 
12 – 15 m), nazývaný Katedrálová jaskyňa, sa 
oddávna využíva na rozličné spoločenské po-
dujatia. V roku 1960 bola Stará jaskyňa sväté-
ho Michala v mene Vlády Gibraltáru oficiálne 
otvorená ministrom pre prístav a turizmus ako 
auditórium a turistická atrakcia. Auditórium 
(pódium a stupňovité betónové terasy s rado-
vými sedadlami) vybudovali v hlavnom dóme 
začiatkom 60. rokov minulého storočia (obr. 3).  
Naďalej sa tu konávajú koncerty všetkých hu-

dobných žánrov i ďalšie kultúrne a spoločen-
ské podujatia vrátane každoročných Gibraltar 
World Music Festival a Miss Gibraltar.

S cieľom vzbudiť u návštevníkov čo naj-
väčší dojem z podzemia je jaskyňa osvetle-
ná rôznofarebne. Na jednotlivých miestach, 
resp. úsekoch prehliadkovej trasy sa fareb-
nosť osvetlenia mení. Za krátky čas návštev-
níci vidia tú istú scenériu jaskyne pod rôzne 
farebným svetlom (zväčša červenkastým, 
modrastým a zelenkastým), ktoré úplne po-
tláča prirodzenú farebnosť jaskynného pro-
stredia. Jaskyňu dekorujú mohutné sintrové 
útvary, najmä stalagmity, stalagnáty (vysoké 
do 10 – 12 m) a sústavy dlhých stalaktitov 
i drapérií (obr. 4). Jaskyňa je pre verejnosť 
otvorená denne. Keďže je osvetlená celý čas 
počas jej otváracích hodín, pri reflektoroch 
v značnej miere rastie nežiaduca lampová 
flóra. 

Vzhľadom na to, že Stará jaskyňa svä-
tého Michala má viac vchodov v rôznych 
výškových polohách (260 – 303 m n. m.), 

smer jej ventilácie (komínovitý efekt) s povr-
chom sa sezónne mení (Mattey et al., 2010). 
Množstvo návštevníkov dosť výrazne mení 
prirodzenú mikroklímu jaskyne. Nová jas-
kyňa svätého Michala je prístupná iba cez 
jeden otvor vedúci z prístupovej štôlne do 
spodnej časti Starej jaskyne svätého Micha-
la zv. Hospital. 

Návštevníci sa v Starej jaskyni svätého Mi-
chala pohybujú individuálne bez sprievodcu 
po vybetónovaných chodníkoch, schodoch 
a terasách. Smer ich pohybu udávajú sme-
rové šípky, najmä smer k východu z jaskyne. 
Počas prehliadky jaskyne si môžu prezrieť aj 
niekoľko náučných panelov, ktoré prezentujú 
hlavné pozoruhodnosti jaskyne. 

Do Novej jaskyne svätého Michala sa or-
ganizujú vstupy pre menšie skupiny v počte 5 
– 10 osôb. Hoci je aj táto jaskyňa osvetlená, 
chodníky v nej nie sú vybudované. Návštevní-
ci musia byť oblečení a obutí turisticky. Súčas-
ťou prehliadky jaskyne je aj menej náročné le-
zenie, deti do 10 rokov majú vstup zakázaný. 

Okrem bohatej a rozličnej 
sintrovej dekorácie náv-
števníci uvidia i prekrásne 
podzemné jazero. Takáto 
túra jaskyňou je pre náv-
števníkov úžasným zážit-
kom. Limitované vstupy 
treba rezervovať najmenej 
tri dni dopredu. 

Jaskyne svätého Mi-
chala sú zaujímavé aj z ve-
deckého hľadiska. Skúmal 
sa tu vplyv klímy na tvorbu 
kvapľových útvarov (Mat-
tey et al., 2008, 2010; Baker 
et al., 2014) či výskyt metá-
nu v jaskyniach (Mattey et 
al., 2013). Množstvo metá-
nu v jaskynnom ovzduší je 
menšie ako v tamojšej von-
kajšej atmosfére i pôdnom 
vzduchu, avšak sezónne sa 
mení v závislosti od cyklic-
kých zmien ventilácie jas-
kyne. Najnižšie množstvo 
metánu je vo vzduchu so 
zvýšeným obsahom oxidu 
uhličitého, ktorý v zimnom 
období uniká z jaskyne cez 
horné otvory na povrch. 
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konferencie k storočnici  
ochrany prírody
 

Sto rokov uplynulo od udalosti, keď 20. 
októbra 1919 podpísal splnomocnenec vlády 
Československej republiky pre správu Slo-
venska Vavro Šrobár nariadenie O právomoci 
Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na 
Slovensku. Keďže sa táto udalosť považuje za 
začiatok inštitucionálnej ochrany 
prírody na Slovensku, na jeseň 
2019 sa konali aj dve odborné 
konferencie. Cieľom oboch bolo 
pripomenúť si hlavné míľniky och-
rany našej prírody, zhodnotiť jej 
doterajší vývoj a predstaviť ďalšiu 
víziu jej smerovania. Záštitu nad 
konferenciami prevzal podpred-
seda vlády SR a minister životné-
ho prostredia SR László Sólymos. 
Neoddeliteľnou súčasťou ochrany 
prírodných pamiatok sú aj jasky-
ne, preto sa do oboch konferen-
cií zapojila aj Správa slovenských 
jaskýň.

Prvú konferenciu usporiadalo 
Slovenské múzeum ochrany prí-
rody a jaskyniarstva v Liptovskom 
Mikuláši v dňoch 9. – 11. októbra 
2019 v rámci stretnutia seniorov štátnej och-
rany prírody Slovenska. Prvý deň konferencie  
v priestoroch múzea odzneli prednášky 
o vplyve Referátu Ministerstva školstva a ná-
rodnej osvety na formovanie ochrany príro-
dy v období 1. československej republiky (E. 
Greschová), o Štátnom referáte na ochranu 
pamiatok na Slovensku (V. Stockmann), o Slo-
venskom múzeu ochrany prírody a jaskyniar-
stva ako dokumentačnom pracovisku štátnej 
ochrany prírody (D. Šubová), o súčasnom 
stave Štátnej ochrany prírody SR (M. Lakanda) 
a o vývoji sústavy chránených území do vzni-
ku TANAP-u (L. Ambróz). Zvlášť poučný poh-
ľad na životné prostredie, ekologickú politiku 
a verejnú správu priniesla prednáška L. Mikló-

sa. Poobede sa konala vernisáž výstavy k sto-
ročnici štátnej ochrany prírody, predstavenie 
novej publikácie Prírodné klenoty Slovenska 
a história ich ochrany od autorov L. Ambróza, 
E. Greschovej, D. Kollára a D. Šubovej. Pub-
likácia obsahuje výber 75 prírodných lokalít 
Slovenska s farebnými ilustráciami a krátkymi 
charakteristikami v slovenskom a anglickom 
jazyku. 

Na druhý deň konferencie odzneli pred-
nášky o ochrane prírody počas druhej sveto-
vej vojny až po zánik Slovenského ústavu pa-
miatkovej starostlivosti a ochrany prírody (E. 
Bartošová a E. Greschová), o krajských organi-
záciách štátnej ochrany prírody (J. Burkovský), 
o vývoji štátnej ochrany prírody v rokoch 1977 
– 2007 (J. Klinda) a o lesníckom školstve z po-
hľadu ochrany prírody (I. Vološčuk). Ľ. Gaál 
a J. Hlaváč referovali o vývoji ochrany jaskýň 
počas uplynulých sto rokov, A. Lucinkiewicz 
o Ústredí štátnej ochrany prírody, D. Slávik 
o biosférických rezerváciách na Slovensku, Š. 
Danko o histórii cezhraničnej spolupráce na 
území Pienin a K. Gaálová o ochrane príro-
dy na juhu stredného Slovenska. Na tretí deň 

sa konala exkurzia do lesoparku Háj-Nicovô 
a prehliadka pamiatok mesta Liptovský Miku-
láš. Ku konferencii Slovenské múzeum och-
rany prírody a jaskyniarstva vydalo aj vkusne 
upravený zborník referátov, ktorý zostavila Eva 
Greschová.

Druhú konferenciu organizovalo Minis-
terstvo životného prostredia SR so Štátnou 
ochranou prírody SR v dňoch 15. – 16. ok-

tóbra 2019 v hoteli Partizán na 
Táľoch. S referátmi o histórii štát-
nej ochrany prírody tu vystúpili 
V. Stockmann, E. Greschová a L. 
Miklós, kým o súčasnom stave 
ochrany prírody referovali pracov-
níci Štátnej ochrany prírody SR M. 
Mútňanová a P. Baláž. Scenáre 
vývoja ochrany prírody načrtli M. 
Chrenko (Ministerstvo životného 
prostredia SR), R. Považan (Slo-
venská agentúra životného pro-
stredia) a R. Filčák (Prognostický 
ústav SAV). Sprievodnými udalos-
ťami konferencie boli posterové 
prezentácie, premietanie filmov 
s tematikou ochrany prírody, vý-
stavy a riadené diskusie. V rámci 
slávnostného večera sa konalo aj 
odovzdávanie ocenení osobnos-

tiam a organizáciám.
Z historických referátov oboch konfe-

rencií jednoznačne vyplynulo, že ochrane 
jaskýň a hodnotám anorganickej prírody sa 
v minulosti venovalo oveľa viac pozornosti 
ako v súčasnosti. Referujúci poukázali aj na 
to, že snahy pracovníkov Správy slovenských 
jaskýň o zabezpečenie starostlivosti o jaskyne 
boli obmedzované najmä v čase začlenenia 
organizácie do Štátnej ochrany prírody SR. 
Určitý posun k pozitívnemu vývoju badať len 
v posledných rokoch. Stále však stagnuje spe-
leologická strážna služba, výraznejšie nena-
preduje uzatváranie jaskýň, chátrajú aj mnohé 
významné geologické lokality.

Ľudovít Gaál

Otvorenie konferencie v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. 
Foto: Archív, SMOPaj Liptovský Mikuláš

vydarené podujatie k 90. výročiu 
objavenia jaskyne driny

Do jaskyne Driny v Malých Karpatoch sa 
podľa zmienok v historickej literatúre prvýkrát 
spustili pruskí vojaci roku 1866 v čase rakús-
ko-pruskej vojny, presnejšie však bol zdoku-
mentovaný až jej objav z júla 1929, keď Ján 
Banič a Imrich Vajsábel zostúpili do podzemia 
z Drinkového vrchu cez komínový otvor ús-
tiaci do križovatky Vstupnej chodby, Hlinenej 
chodby a Žandárskej galérie. 

Deväťdesiate výročie objavenia jaskyne 
sme si pripomenuli podujatím zorganizovaným 
dňa 28. septembra 2019. Na začiatku sa kona-
lo slávnostné zhromaždenie v kultúrnom dome 
v Smoleniciach s príhovormi A. Lačného, zá-
stupcu hlavného organizátora Speleoklubu 
Trnava, starostu obce Smolenice A. Chrvalu, 
riaditeľa Správy slovenských jaskýň J. Zuskina, 
riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti 
Malé Karpaty P. Puchalu a zástupcu Lesov SR, 
závodu Smolenice M. Matysa. Nasledovala 
súborná historiografická prezentácia jaskyne 
Driny, ktorú pripravila E. Greschová a pútavo 
predniesli Ž. Rybková a M. Nemec zo Sloven-

ského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. 
Súčasťou prvej časti podujatia bola menšia 
výstava historických dokumentov a fotografií. 

Medzi účastníkmi bolo viacero významných 
osobností spojených s jaskyňou Driny, napr. 
vnuk Jána Baniča či dlhoročný správca jaskyne 

Otvorenie slávnostného zhromaždenia, zľava P. Puchala, j. Zuskin, A. Chrvala a A. Lačný. Foto: P. Gažík



86 Aragonit 24/2 2019Správy a aktuality

F. Bernadovič. Násled-
ne si mohli účastníci 
pozrieť a vyskúšať 
náučné aktivity pred 
budovou kultúrneho 
domu. Lesy SR, závod 
Smolenice prezen-
tovali ukážky lesnej 
pedagogiky, Správa 
Chránenej krajinnej 
oblasti Malé Karpaty 
pripravila environmen-
tálne výchovné aktivi-
ty a Speleoklub Trnava 
priniesol ukážky jas-
kyniarskeho výstroja, 
nálezov a literatúry.  
Obec ponúkla bez-
platnú návštevu mú-

zea a archeologickej lokality Molpír. Ďalej 
boli na výber dve exkurzie organizované 
Speleoklubom Trnava alebo priamy presun  
k jaskyni Driny. Jedna exkurzia viedla ná-
učným chodníkom Smolenický kras, druhá 
priľahlým krasovým terénom s možnosťou 
nahliadnuť do verejnosti voľne prístupných 
jaskýň. Obe sa skončili pri jaskyni Driny, kde si 
návštevníci a účastníci podujatia mohli vyskú-
šať rozličné zážitkové aktivity pripravené Spe-
leoklubom Trnava, pohostiť sa občerstvením  
a za symbolické vstupné absolvovať prehliad-
ku jaskyne s rozšíreným historickým výkla-
dom, pripraveným zástupcom Správy sloven-
ských jaskýň M. Kudlom. 

Ďakujeme Speleoklubu Trnava, ako aj os-
tatným spoluorganizátorom za výbornú spolu-
prácu a vydarený priebeh celej akcie.

Peter Gažík

obnova náučného chodníka  
pri Belianskej jaskyni

Prístupovú trasu vedúcu k Belianskej jasky-
ni od parkoviska v Tatranskej Kotline neobíde 
žiaden jej návštevník. Na trase dlhej 890 m 
s prevýšením 122 m inštalovala v roku 1997 
Správa slovenských jaskýň šesť náučných pane-
lov vyhotovených v spolupráci s pracovníkmi 
Štátnych lesov Tatranského národného parku. 
Za viac než dvadsať rokov sa pri náučných 
paneloch pristavilo nespočetné množstvo náv-
števníkov, ale podpísal sa na nich aj zub času. 

V roku 2019 sme pristúpili ku kompletnej 
výmene náučných panelov. Od svojich pred-
chodcov s ručne maľovanými obrázkami sa 
už na prvý pohľad líšia dizajnom a grafikou, 
ktorých autorkou je Janka Nováková. Výraz-
nou dominantou niektorých panelov sú pano-
ramatické fotografie. 

Okrem šiestich panelov náučného chod-
níka pribudli aj dva priamo v areáli Belianskej 
jaskyne. Prvý panel, ktorý návštevníci na za-
čiatku náučného chodníka uvidia, je venova-
ný Tatranskému národnému parku. Stručne 
predstaví geologickú stavbu Tatier a biotopy 
Belianskych Tatier a obsahuje panoramatickú 
fotografiu ich hrebeňa s popisom jednotli-
vých vrcholov. Ďalší panel je venovaný flóre 
Belianskych Tatier a jednotlivým vegetačným 

stupňom. Obsahuje fotografie rastlín typic-
kých pre toto územie aj so stručným opisom 
ich charakteristických vlastností a náčrt výško-
vých vegetačných stupňov na panoramatickej 
fotografii. Za ním nasleduje panel venovaný 
živočíšstvu Belianskych Tatier s fotografiami 
a popisom predstaviteľov živočíšstva tohto 
územia. Štvrtým v poradí je panel zaoberajúci 
sa vznikom a vývojom Belianskej jaskyne so 
schémou znázorňujúcou fázy vývoja jaskyne 
aj okolitého územia. Ďalší panel návštevníkom 
približuje históriu Belianskej jaskyne, jej obja-
venie, sprístupňovanie, zmeny prehliadkovej 
trasy, ale aj vývoj vstupného objektu pri jas-
kyni. Ďalší panel prezentuje faunu Belianskej 
jaskyne. Jaskyňu predstaví ako významné zi-
movisko netopierov, ale aj habitat rozličných 
bezstavovcov vrátane troglobiontov. 

V areáli Belianskej jaskyne pribudol panel 
informujúci o sprístupnených jaskyniach Slo-
venska a ich polohe zaznačenej v prehľadovej 
mape. Vedľa samého vchodu do jaskyne pri-
budol panel s jej prehľadnou pôdorysnou aj 
bokorysnou mapou a vyznačenou prehliadko-
vou trasou.

Hoci oproti tematike a usporiadaniu pô-
vodného náučného chodníka nastali určité 
zmeny, na montáž nových panelov aj naďalej 
slúžia pôvodné drevené konštrukcie, ktoré sú  
i v súčasnosti v dobrom technickom stave. 

Veríme, že nové panely náučného chod-
níka budú rovnako trvácne ako ich predchod-
covia a takisto zaujmú a poučia návštevníkov 
o hodnotách Belianskych Tatier a Belianskej 
jaskyne. 

Miroslav Kudla

Prezentačný stánok Speleoklubu Trnava. Foto: P. Gažík

Vymenený náučný panel o flóre Belianskych Tatier. 
Foto: P. Gažík

modernizácia prístupovej cesty 
k ochtinskej aragonitovej jaskyni

V júni 2019 bola medzi štátnou cestou č. 
562 a vstupným areálom Ochtinskej aragonito-
vej jaskyne otvorená zmodernizovaná prístupo-
vá cesta. Úsek asfaltovej účelovej komunikácie, 
dlhý 2,2 km a široký 3,5 – 4 m, renovovali stav-
bári za obmedzenej prevádzky dva mesiace. 
Cena modernizácie bola 350-tisíc eur. Stará ko-
munikácia mala vysoký stupeň poškodenia. Po-
vrch cesty bol deformovaný a nebolo bezpeč-
né po ňom jazdiť. Zhotoviteľ zrealizoval zemné 
práce na odvodnenie a spevnenie povrchu 
cesty, výhybní a parkoviska, ktoré pozostávali 
z odkopávok zosunutých častí zeminy v päte 
zárezov, prehĺbenia odvodňovacej ryhy zem-
nej priekopy a vybudovania troch zemných 
priepustí priekopy. Ďalej sa vyfrézoval pôvodný 
zdeformovaný asfaltový kryt, vykonal sa nástrek 

asfaltovej penetrácie a pokládka geokompozit-
nej mreže a asfaltobetónového krytu v hrúbke 
7 cm. Na úseku bolo osadené nové vodorovné 
a zvislé dopravné značenie. Stavba bola zreali-
zovaná spoločným úsilím ŠOP SR, Správy slo-
venských jaskýň a Obecným úradom Ochtiná 

s prispením Úradu vlády SR a Európskej únie. 
Po rekonštrukcii sa prístupová komunikácia sta-
la modernou a bezpečnou cestou, ktorá bude 
dlhé roky slúžiť návštevníkom tejto unikátnej 
jaskyne. 

Pavol Rendko

Oprava prístupovej cesty a parkoviska pred Ochtinskou aragonitovou jaskyňou. Foto: P. Rendko
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exkurzia poľského 
speleologického sympózia  
do jaskyne aksamitka 

V dňoch 10. – 13. 10. 2019 sa v Szczawni-
ci (poľská časť Pienin) konalo 53. speleologic-
ké sympózium speleologickej sekcie Poľskej 
Kopernikovej spoločnosti prírodovedcov, 
ktorého spoluorganizátormi boli Ústav geolo-
gických vied a Ústav archeológie Jagelovskej 
univerzity v Krakove, Ústav ochrany prírody 
v Krakove, Štátna ochrany prírody SR – Sprá-
va slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, 
poľská i slovenská Správa Pieninského národ-
ného parku, ako aj Speleoklub Beskydy. Hlav-
ný program sympózia tvorili referáty a postery 
zaoberajúce sa problematikou vzniku a vývoja 
jaskýň, jaskynných výplní, paleoklimatických 
rekonštrukcií v krase, hydrogeológie krasu, bio-
speleológie, archeológie, histórie, dokumen-
tácie i ochrany jaskýň (piatok 11. 10. 2019). 
Exkurzie na poľskom území v oblasti Pienin 
a priľahlých častiach bradlového pásma viedli 
do Jaskyne v Dziurowej skale a bane v Jarmu-
ce (štvrtok 10. 10. 2019), ďalej do Obłazowej 
jaskyne s mimoriadne vzácnymi archeologic-
kými nálezmi a do pivníc vo Frydmane s karbo-
nátovými stalaktitovými a iniciálnymi záclono-

vitými útvarmi (sobota 12. 10. 2019), 
ako aj do jaskyne Homola (nedeľa 
13. 10. 2019). Na slovenskom území 
si asi 50 účastníkov sympózia prezre-
lo jaskyňu Aksamitka v Haligovských 
skalách (sobota 12. 10. 2019), ktorej 
revízny geovedný výskum realizu-
jeme aj v spolupráci s poľskými vý-
skumníkmi z Ústavu geologických 
vied Jagelovskej univerzity v Krakove 
a Geologického ústavu Poľskej aka-
démie vied vo Varšave. Predbežné 
výsledky tohto výskumu naznačujú, 
že túto jaskyňu v bradlovom pás-
me pravdepodobne vytvárali vody 
vystupujúce pozdĺž strmých tekto-
nických diskontinuít (podľa doteraz 
publikovaných správ sa vytvárala 
presakujúcimi zrážkovými vodami, 
prípadne fluviálnou činnosťou). Ex-
kurzný sprievodca a abstrakty referá-
tov z tohto sympózia sú uverejnené 
v samostatnom zborníku (Materiały 
53. Sympozjum Speleologicznego, 
Szczawnica 2019), ktorý zostavili W. 
Wróblewski a P. Sala. 

Pavel Bella
Účastníci exkurzie pred vchodom do jaskyne Aksamitka. 
Foto: P. Bella

20. seminár pre zamestnancov 
sprístupnených jaskýň

Správa slovenských jaskýň organizuje in-
terný seminár už od roku 1996. Určený je pre 
zamestnancov sprístupnených jaskýň s cie-
ľom rozširovania odborných poznatkov. Po 
poslednom seminári z roku 2017 v Zuberci 
sa v poradí 20. seminár konal v dňoch 9. – 11. 
decembra 2019 v zdravotníckom stredisku kú-
peľov Štós. 

Trojdňový program seminára tvorila sé-
ria školení vrátane nadväzujúcich bezpečnost-
ných testov pre zamestnancov, prednášok za-
meraných na prezentáciu nových výsledkov 
z výskumu a monitoringu jaskýň na Slovensku, 
ako aj praktického školenia zamestnancov 
z oblasti bezpečnosti v podzemí v Jasovskej 
jaskyni, doplneného o komplexný odborný 
výklad o histórii, archeologických hodnotách, 
geológii, hydrogeológii, biote a ochrane tejto 
jaskyne. 

Program prvého dňa otvoril úvodným 
slovom J. Zuskin, riaditeľ Správy slovenských 
jaskýň. Následne sa program začal školením  
z bezpečnostného predpisu pre jaskyne, ktoré 
viedol Ľ. Hraško. Nasledovalo ďalšie školenie 
Ľ. Nudzikovej a Ľ. Škapca z Programu vlastnej 
činnosti zameranej proti legalizácii príjmov 
z trestnej činnosti a financovania terorizmu 
vrátane školenia o softwaroch ekonomicko-
-informačných systémov a informácií o zme-
nách v legislatíve vo vzťahu k poskytovaným 
službám. 

Druhý deň odborného seminára sa začal 
dopoludnia v Jasovskej jaskyni praktickým 
školením o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci v teréne. V rámci prehliadky jaskyne sa 
referovalo o jej histórii a archeologických hod-
notách (M. Kudla), hydrologických pomeroch 
(D. Haviarová), geologickej stavbe a vývoji jas-
kyne (Ľ. Gaál, P. Bella), faune bezstavovcov (V. 
Papáč) a výskyte netopierov (Z. Višňovská). Po 

návrate do kúpeľov Štós v popoludňajších ho-
dinách nasledovala druhá časť programu, ktorá 
pozostávala zo školenia z Vyhlášky MPSVaR  
č. 508/2009, § 20 (P. Stankoviansky). Program 
ďalej pokračoval blokom prednášok priprave-
ných úsekom ochrany jaskýň. V. Papáč pou-
kázal na novoobjavené druhy bezstavovcov  
v jaskyniach na Slovensku, Z. Višňovská podala 
ucelený prehľad o terestrickej aj vodnej faune 
bezstavovcov v slovenských jaskyniach, M. 
Melega priblížil problematiku ochrany fauny 
bezstavovcov v sprístupnených jaskyniach, P. 
Herich prezentoval výsledky nového zamera-
nia Gombaseckej jaskyne. 

Na začiatku tretieho dňa J. Zelinka súbor-
ne podal problematiku ionizujúceho žiarenia 
v sprístupnených jaskyniach. V ďalších pred-

náškach úseku ochrany jaskýň D. Haviarová 
referovala o nových poznatkoch z hydro-
geologického výskumu jaskýň a ich praktic-
kom využití, nakoniec P. Bella a J. Littva pre-
zentovali najnovšie výsledky výskumu jaskýň 
v Plaveckom hradnom vrchu (Malé Karpaty), 
ktoré sú sulfurického pôvodu. 

Seminára sa zúčastnilo 59 zamestnancov 
Správy slovenských jaskýň z úsekov prevádz-
ky jaskýň, ochrany jaskýň a informačnej pod-
pory jaskýň. Veríme, že toto interné náučné 
podujatie bude aj v budúcnosti prispievať 
k zvyšovaniu vedomostnej úrovne zamest-
nancov organizácie s dôrazom na prevádzku 
sprístupnených jaskýň. 

Ľubica Nudziková, Miloš Melega

Účastníci seminára pred jasovskou jaskyňou. Foto: P. Bella
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Oana Teodora Moldovan,  
Ľubomír Kováč & Stuart Halse 

(Eds.): 

Cave Ecology

Springer Nature Switzerland AG, 
2018, 541 strán 

ISBN 978-3-319-98850-4, 
ISBN 978-3-319-98852-8 (eBook)

V roku 2018 zahraničnú literatúru o eko-
lógii jaskýň obohatila nová monografia, kto-
rá je v poradí 235. pokračovaním Ecological 
Studies, jednej z dôležitých sérií publikácií 
vydávaných švajčiarskou spoločnosťou Sprin-
ger. Monografiu zostavili traja editori – Oana 

Teodora Moldovan zo Speleologického in-
štitútu „Emil Racoviță“ Rumunskej akadémie 
vied v Cluj Napoce (Rumunsko), Ľubomír 
Kováč z Katedry zoológie Prírodovedec-
kej fakulty UPJŠ v Košiciach a Stuart Halse 
zo spoločnosti Bennelongia Environmental 
Consultants vo Wembley (Austrália). Ekológii 
jaskýň a subteránnej faune sa editori venujú 
dlhé roky svojej profesionálnej kariéry. Na 
publikácii sa pod ich vedením podieľali aj 
ďalší vedci, ako napr. G. Howarth z Múzea 
Bernice Pauahi Bishop na Havajských os-
trovoch, entomológovia L. Deharveng a A. 
Bedos z Národného múzea histórie prírody 
v Paríži a tucet ďalších odborníkov z Talian-
ska, Slovinska, Španielska a iných krajín. 
V monografii sú spomenuté aj niektoré slo-
venské jaskyne (Dobšinská ľadová jaskyňa, 
Silická ľadnica). Monografia je predovšet-
kým určená pre odborné kruhy, absolventov 
a študentov. Charakterizuje najzaujímavejšie 
„hotspoty“ biodiverzity z hľadiska endemic-
kosti a zraniteľnosti. Preberá aktuálnu prob-
lematiku jaskynnej ekológie so širokým zábe-

rom, čím otvára priestor, nápady a smer pre 
možné budúce výskumy regionálneho alebo 
globálneho charakteru. Monografia je vnú-
torne členená na úvod, šesť častí a v závere 
je slovník dôležitých pojmov so zoznamom. 

Prvá časť Kras, jaskyne a jaskynné habita-
ty je rozdelená na dve kapitoly. Fyziografia 
zahŕňa rozpracovanú speleogenézu, prob-
lematiku jaskynných rozmerov, typy jaskýň, 
pseudokrasové jaskyne, hydromorfné zóny 
v krase, fyziku a chémiu jaskýň. Druhá kapi-
tola spomína zóny distribúcie bioty na habi-
tatoch v podzemných systémoch. 

Najdôležitejšou a najrozsiahlejšou je 
druhá časť nazvaná V jaskyniach je bohatý 
a rôznorodý život. Ekologická klasifikácia jas-
kynnej bioty a jej adaptácie, odborne nazý-
vané troglomorfizmy, boli predmetom prvej 
kapitoly. Ide o behaviorálne, morfologické 
a fyziologické adaptácie zabezpečujúce 
prežitie jaskynným druhom v podmienkach 
jaskýň. Mikrobiálna diverzita je predmetom 
explikácie druhej kapitoly. Keďže zvyšujúce 
sa tempo mikrobiálnych výskumov od roku 
1996 poukazuje na množstvo problémov, 
predpokladá sa, že v ďalších rokoch bude vý-
skum v jaskyniach zahŕňať nové technologic-
ké trendy, akými sú technológie metabolomi-
ky (štúdium celých metabolických produktov 
spoločenstiev), metatranskriptómia (štúdie 
zmien v trankripcii v rámci celého spoločen-
stva) či metaprotemika (štúdiá celých vzorcov 
expresií proteínov v celej komunite). V ďalšej 
kapitole sa spomína fototrofia v jaskyniach. 
Energiu slnečného žiarenia, ktoré preniklo 
do podzemných priestorov, vedia využiť ako 
zdroj energie organizmy nazývané fototrofy 
(vyššie rastliny, papraďorasty, machorasty, 
riasy, cyanobaktérie). Tie kolonizujú jaskynné 
prostredie v rozličných zónach, ktoré nazýva-
me zóny fototrofických spoločenstiev. V sú-
vislosti so sprístupnením jaskýň sa rieši častý 
problém tzv. lampovej flóry v okolí svietidiel. 
V štvrtej a piatej kapitole sa ponúka široký 
prehľad globálneho formátu o morfologickej 
diverzite taxonomistických skupín terestrickej 
a vodnej fauny v jaskyniach, a to z komplex-
ného, taxonomistického a adaptabilného 
hľadiska. Regionálna a svetová biodiverzita 
je témou šiestej kapitoly. Jednou z hlavných 
súčasných úloh je zlepšenie presnosti údajov 
potrebných na tvorbu komplexných databáz 
umožňujúcich štúdium druhov na globálnej aj 
regionálnej úrovni. Získané údaje teda nemu-
sia byť úplné, prvoradé je, aby boli kvalitné, 
keďže biodiverzita podzemia väčšiny krajín je 
na globálnych modeloch málo známa. Autori 
siedmej kapitoly sa pokúšajú pochopiť pôvod 
a vývoj niektorých pretrvávajúcich myšlienok, 
ktoré sa tradične formovali pri štúdiu jaskynnej 
fauny a jej rozmanitosti. Odvolávajú sa najmä 
na suchozemskú faunu, prevažne Coleoptera 
(Leioidae, Carabidae), ktoré sú dôkladne pre-
skúmané a majú vysokú rozmanitosť v pod-
zemnom prostredí. 

Časť O spoločenstvách, populáciách 
a potrave vysvetľuje fungovanie jaskynných 
spoločenstiev a medzidruhových interakcií 
počnúc genetikou a štruktúrou populácií. 
Bližšie špecifikuje jaskyne ako oligotrofické 
systémy a spomína ponuku a dostupnosť 
potravy v jaskyniach. Hlboko v podzemí 
silné selektívne pôsobenia podporujú vznik 

vysokošpecializovaných komunít. Bohatstvo 
detrivorov (organizmov získavajúcich živiny 
rozkladom zvyškov mŕtvej bioty alebo z fe-
kálií) pôsobí ako regulujúci faktor pre celú 
jaskynnú komunitu. Prevláda názor, že vzác-
ne a izolované jaskynné druhy vedú k vzni-
ku malých populácií, ktoré sa napokon 
stávajú vlastnými druhmi. Hoci v priebehu 
rokov to potvrdzovali mnohé štúdie, existu-
je niekoľko koncepčných problémov, keď 
populácie veľmi podobných druhov sú od 
seba veľmi vzdialené. Mohlo k tomu dôjsť 
nezávislou inváziou do jaskýň a konvergen-
ciou, paralelným vývojom alebo jediným 
troglomorfným druhom, ktorého distribúcia 
pokrývala široký areál, no potom sa rozpad-
la. Nové genetické dôkazy však len potvrdili 
nedisperznú paradigmu. Nachádzame tu 
málo trofických zdrojov a chemolitoautotro-
fia bakteriálnych spoločenstiev je zvyčajne 
zanedbateľná. 

Štvrtá časť Špecifické jaskynné ekosys-
témy je venovaná explikácii konkrétnych 
špecifických jaskynných ekosystémov. Sú 
nimi jaskyne vytvorené v ľadovcoch, vysky-
tujúce sa prevažne v arktickom a subarktic-
kom pásme, alebo jaskyne, v ktorých sa ľad 
vytvára; tie nachádzame často v miernom 
pásme. Ďalej spomenutými sú aj sulfidové 
podzemné ekosystémy, jaskyne vytvorené 
v lávových prúdoch, anchialínne ekosystémy, 
jaskyne v železitých horninách a ekosystémy 
podzemných priestorov vo vápencoch mimo 
jaskýň.

Piata časť Ochrana a zachovanie jas-
kynných habitatov a fauny prechádza rôzne 
platné a slúžiace legislatívy krajín vo svete, 
ochranárske organizácie i porovnania efek-
tívnych spôsobov ochrany bioty a habita-
tov v krajinách celého sveta. V posledných 
desaťročiach vzrastajú obavy o podzemnú 
biodiverzitu, keďže tento ekosystém je veľmi 
citlivý aj na nepatrné klimatické zmeny či an-
tropogénne zásahy. 

Nasleduje posledná časť Jaskynná eko-
lógia v 21. storočí. Niekoľko nových metód 
a technológií prinieslo zmenu pre jaskynnú 
ekológiu a využívajú sa pri výskumoch ekoló-
gie jaskýň. Z množstva analýz a vynálezov je 
zaujímavá problematika metagenomiky a en-
vironmentálnej DNA (eDNA – častice DNA, 
ktoré prenikli do životného prostredia napr. 
z mŕtvej bioty). Hoci si v súčasnosti vyžaduje 
značné náklady a neprináša žiadny výrazný 
účinok ochrany, je možné, že pri ďalšom roz-
voji a zdokonaľovaní bude použiteľná v širo-
kom rozsahu ekologického výskumu. 

Monografia vyšla v anglickom jazyku  
a predstavuje dielo svetového významu s veľ-
mi mimoriadnou hodnotou. Za publikáciou 
sa skrýva nesmierne množstvo poznatkov, 
ktoré sú výsledkom poctivej a tvorivej životnej 
práce, skúseností a úsilia autorov. Grafická 
a estetická stránka taktiež stojí za vyzdvihnu-
tie. Prehľadne koncipovanú textovú štruktúru 
dopĺňa 120 ilustrácií. Monografia je svojou 
obsahovou a rozsahovou náplňou vhodná pre 
biospeleológov, ekológov, zoológov a ďalšie 
odborné kruhy. Zaiste ju však vrelo odporú-
čame aj všetkým laikom, ktorých zaujímajú 
prírodné vedy, jaskyne či ekológia. 

Miloš Melega
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Ivan Balák: 

Moravský kras – jeskyně 
a člověk

Správa jeskyní České republiky, 
Průhonice 2019, 223 strán

ISBN 978-80-87309-45-2

Medzi početné tituly vydané Správou jes-
kyní České republiky sa v roku 2019 zaradila 
hodnotná monografia Ivana Baláka s názvom 
Moravský kras, jeskyně a člověk, venovaná ši-
rokej problematike využívania jaskýň regiónu 
človekom. Autor publikácie, jaskyniar a znalec 
Moravského krasu RNDr. Ivan Balák, je vyštu-
dovaný geológ. V tejto profesii pôsobil ako dl-
horočný pracovník Správy Chránenej krajinnej 
oblasti Moravský kras, neskôr ako špecialista 
IT a GIS na riaditeľstve Agentúry ochrany prí-

rody a krajiny Českej republiky, od roku 1978 
je členom Českej speleologickej spoločnosti.

Kniha pútavým a zrozumiteľným spôso-
bom približuje geografickú charakteristiku 
a karsologické členenie Moravského krasu, 
zaoberá sa jeho vývojom a zmenami so zre-
teľom na antropogénne vplyvy. Rozsiahly 
priestor dostáva problematika využívania 
jaskýň regiónu v praveku. Čitateľovi predsta-
ví významné paleolitické jaskynné náleziská, 
najpozoruhodnejšie archeologické nálezy 
spolu s interpretáciou využívania jaskýň pa-
leolitickým človekom. Približuje využívanie 
jaskýň územia v bronzovej a železnej dobe  
a predstavuje najvýznamnejšie archeologic-
ké kultúry z týchto období, vrátane množstva 
pozoruhodného archeologického mobiliára 
pochádzajúceho z jaskýň. Autor poukazuje 
aj na negatívny dosah rozličných výkopov, 
ktorých cieľom je odhalenie archeologic-
kých artefaktov, na jaskynné archeologické 
náleziská.

Kniha prináša širší pohľad na obdobie 
stredoveku. Opisuje hrady Moravského krasu 
a ich súvis s jaskyňami, jaskynné skrýše z toh-
to obdobia či objasňuje pohnutú históriu jas-
kyne Lidomorna. Okrem iného poodhaľuje 

aj tajomstvo pôvodu dobre známych trámov 
v Sloupskej jaskyni. Mimoriadne zaujímavá je 
stať venovaná vápenníctvu a ťažbe v Morav-
skom krase, kde autor približuje hospodár-
ske využívanie regiónu so zreteľom na ťažbu 
jeho nerastného bohatstva. Podrobne opisuje 
vápenníctvo a jaskyne objavené pri ťažbe vá-
penca, ako aj ťažbu železnej rudy v regióne 
a osobitosti jej spracovávania. 

Z publikácie sa dozvedáme o rozsiahlej 
ťažbe či zbere jaskynných výplní z jaskýň regi-
ónu, či už ide o zber pleistocénnych osteolo-
gických nálezov, ťažbu „mléka Panny Marie“ 
– mäkkého sintra, ale aj kvapľov na rezanie 
a opracovávanie. Autor opisuje pozoruhodný 
fenomén „jaskynných duchov“ – robotníkov 
najímaných prvými priekopníkmi a bádateľmi 
v jaskyniach Moravského krasu, ktorí si prirá-
bali lámaním a vynášaním kvapľov či zberom 
kostí. Veľmi zaujímavý je opis ťažby fosfáto-
vých hlín.

Autor venuje značnú pozornosť významu 
vody v krase pre hospodárske činnosti. Ide 
o mlynárstvo na významných tokoch, využí-
vanie krasových vôd ako zdroja pitnej vody 
či stavbu vodnej elektrárne. Hodnotí vplyv na 
hydrológiu územia a jaskynné geosystémy. 

Veľmi pozoruhodná je kapitola veno-
vaná obdobiu druhej svetovej vojny. Autor 
tu pútavo opisuje budovanie tovární a dielní 
v jaskyniach, partizánske úkryty či podzemnú 
tlačiareň.

Publikácia prináša informácie o pozícii jas-
kýň Moravského krasu v umeleckej literárnej 
tvorbe, ale aj v ľudových povestiach. Najviac 
zaujme „Býčí skála v Kollárově zpěvu Slávy 
dcera“ či „Macošské pověsti“. Priestor tu do-
stali najvýznamnejší maliari a ich maľby zachy-
távajúce jaskyne a kras, ale aj terénne úpravy 
umeleckého charakteru.

Kniha podrobne objasňuje vývoj odbor-
ného záujmu aj praktického jaskyniarstva 
v Moravskom krase. Jeho počiatky siahajú do 
obdobia prelomu 16. a 17. storočia, keď sa 
na zreteľ vtedajších učencov dostávali najmä 
nálezy kostí v jaskyniach a iné výplne. Obsa-
huje veľmi pozoruhodné kresby domnelých 
bájnych tvorov, ako drak či jednorožec, na 
základe kostrových nálezov v jaskyniach. Au-
tor opisuje prvý zostup do priepasti Macocha, 
prvé speleologické expedície v území a ich 
výsledky, tiež prvé mapy a iné dokumentačné 
výstupy. Mimoriadne zaujímavé sú informá-
cie o dobovej speleoalpinistickej technike. 
Publikácia zároveň predstavuje priekopníkov 
vedeckého bádania v Moravskom krase v 19. 
storočí, akými boli Hugo František Salm-Reif-
ferscheidt, Jindřich Wankel, Martin Kříž či Jan 
Knies. Neobchádza ani prvé zbierky či depo-
zitáre a súdobé kartografické diela.

Kniha prináša prehľad významných 
osobností pôsobiacich v jaskyniach Morav-
ského krasu najmä v prvej polovici 20. sto-
ročia. Priestor tu dostáva aj problematika 
počiatkov propagácie jaskýň, pôsobenie ne-
meckých jaskyniarskych spolkov či dobro-
voľné jaskyniarstvo a vznik Českej speleolo-
gickej spoločnosti. Pozornosť je venovaná i 
mapovým dielam zo začiatku 20. storočia. 
Práca čitateľovi priblíži aj začiatky turistické-
ho záujmu o jaskyne regiónu, opisuje prvé 
významné návštevy, sprístupňovanie jaskýň, 
počiatky ich úradnej ochrany a budovanie 

infraštruktúry pre potreby cestovného ru-
chu.

Publikácia vynikajúco objasňuje históriu 
záujmu človeka o jaskyne Moravského kra-
su a jeho pôsobenia v tomto významnom 
krasovom území. Prináša ucelený pohľad na 
využívanie jaskýň od najstarších čias, históriu 
záujmu o jaskyne, jaskyniarstva, vedeckého 
záujmu o kras, ako aj vplyv ľudskej činnosti 
na jaskynné prostredie. Kniha je prehľadne 
a logicky členená do nosných kapitol. Každá 
z nich obsahuje bohatú a kvalitnú obrazovú 
prílohu, ktorá nielenže vhodne dopĺňa obsah 
textu, ale aj sama je nositeľom dôležitých in-
formácií.

Táto publikácia je vhodná predovšetkým 
pre jaskyniarov pôsobiacich v Moravskom kra-
se, bádateľov, najmä historikov či archeológov, 
ale aj pre širokú verejnosť. So záujmom si ju 
určite prečíta každý milovník prírody, histórie  
či regiónu Moravský kras. 

 Miroslav Kudla

Renata Fľaková, Barbora 
Gavuliaková, Dagmar Haviarová, 

Zlatica Ženišová: 

Izotopový výskum 
krasových vôd Silickej 

planiny

Slovenská asociácia 
hydrogeológov, Bratislava 2018, 

126 strán + prílohy 

ISBN 978-80-972651-2-0

Koncom roka 2018 uzrela svetlo sveta 
knižná publikácia Izotopový výskum kraso-
vých vôd Silickej planiny, ktorú vydala Slo-
venská asociácia hydrogeológov a je od na-
plno ženského kolektívu autoriek uvádzaných 
v abecednom poradí. Kniha je dôkazom toho, 
že nielen v závislosti od regulačných opatrení 
postupne zavádzaných Európskou komisiou, 
ale aj v oveľa tradičnejšom časovom horizonte 
môžu u nás „ťažkú“ vedu kvalitne vykonávať 
aj čisto ženské kolektívy. Ďalej je aj svedec-
tvom záujmu vedeckej obce o východný okraj 
Silickej planiny, podstatne zvýšeného v po-
sledných rokoch. Tento vedecký dopyt vyplý-
va čiastočne z potreby získania doplňujúcich 
zdrojov podzemných vôd v tejto oblasti, ale 
najmä z avizovaných zámerov výstavby no-
vej cestnej infraštruktúry zahŕňajúcich okrem 
iného aj výstavbu nového cestného tunela po-
pod priesmyk Soroška. Východná časť Silickej 
planiny sa tak v posledných pätnástich rokoch 
dočkala koncentrovaného náporu viacerých 
environmentálnych a geovedných disciplín 
a ich výskumných a prieskumných aktivít. 
Môžeme predpokladať, že tento záujem tu 
bude azda aj ešte niekoľko rokov pretrvávať 
– až kým sa (chceme veriť, že sa tak stane) 
po úspešnej a šetrnej realizácii tunela pod So-
roškou nepresunie na iné miesta Slovenského 
krasu. 
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k sedemdesiatke 
ing. jozefa hlaváča 

Jozef Hlaváč patrí k osobnostiam, ktoré 
po obnovení Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti (SSS) zohrali kľúčovú úlohu v riadia-
cej činnosti dobrovoľného a neskôr aj pro-
fesionálneho jaskyniarstva na Slovensku.  
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia 
sa vytvorili podmienky pre dovtedy nevídaný 
rozvoj dobrovoľného jaskyniarstva. Formo-
vala sa nová generácia jaskyniarov, ktorá sa 
s veľkým nadšením púšťala do odkrývania 

a skúmania krasového podzemia. V tej dobe, 
v roku 1976, sa jubilant stal tajomníkom Slo-
venskej speleologickej spoločnosti, ktorá 
vtedy organizačne patrila pod Správu sloven-
ských jaskýň. 

Narodil sa 30. 7. 1949 v Ružomberku. Vy-
sokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej 
škole banskej v Ostrave. Po dvojročnej baníc-
kej praxi na Geologickom prieskume, n. p., 
v Turčianskych Tepliciach znamenala funkcia 
tajomníka SSS preňho prácu, ktorá mu bola 
bližšia a zároveň bola novou výzvou. Spolu 
s Alfonzom Chovanom, Marcelom Lalkovi-

čom a ďalšími spolupracovníkmi zabezpečo-
vali chod organizácie, jej materiálno-technické 
vybavenie, kontakty s oblastnými skupinami, 
prípravu jaskyniarskych týždňov, speleologic-
kých školení, zasadnutí predsedníctva, val-
ných zhromaždení a vydávanie Spravodaja 
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Jubi-
lant sa nemalou mierou podieľal aj na zakla-
daní odborných komisií spoločnosti, jaskyniar-
skej záchrannej služby, jaskynného potápania 
a organizovaní zahraničných študijných ciest. 
V roku 1978 navyše začal vykonávať funkciu 
vedúceho speleologického oddelenia Múzea 

Trvalým výstupom a míľnikom sumy 
environmentálno-geochemického po-
znania, získanej v prvých dvoch deká-
dach 21. storočia, však určite ostane táto 
nová knižná publikácia. Vyšla v náklade 
120 ks a rozsahu 126 strán, za ktorými 
nasledujú nestránkované prílohy fotodo-
kumentácie, tabelárnej a grafickej doku-
mentácie výsledkov. Väčšina výsledkov 
– izotopových a chemických analýz vôd 
Silickej planiny – bola získaná odberom 
vzoriek v rokoch 2009 až 2015. Domi-
nantným miestom odberov vzoriek bol 
najmä podzemný hydrologický systém 
Krásnohorskej jaskyne, vzorkované však 
boli vody krasových prameňov aj men-
ších nekrasových výverov v jej širšom 
okolí. Izotopové analýzy sa týkali najmä 
stabilných izotopov prítomných v mole-
kule vody – kyslíka a vodíka, resp. δ18O 
a δ2H, ale aj síry vo vode rozpustených 
síranov (δ34S). Čitateľa, ktorý nie je za-
svätený do princípov vyhodnocovania 
izotopových analýz, publikácia vo svojej 
úvodnej časti s týmito postupmi v struč-
nosti oboznamuje, rovnako ako s prin-
cípmi izotopovej frakcionácie počas 
vodného kolobehu alebo so stručnými 
dejinami výskumov izotopového zloženia 
vôd, najmä krasových podzemných vôd či 
už na našom území alebo aj inde vo svete. 
Napriek tomu, že názov publikácie by napo-
vedal jej rýdzemu zameraniu na problema-
tiku izotopového zloženia, opak je pravdou 
– čitateľ v knižke nájde množstvo chemic-

kých analýz vôd, hodnotenia stavov che-
mickej rovnováhy (takých dôležitých najmä 
v prípade krasových vôd) a náznakov vplyvu 
antropogénnej činnosti na kvalitu podzem-
ných vôd. Chemická aj izotopová stránka 
veci sa tu vhodne dopĺňajú a spolu vytvára-
jú ucelený obraz o pohybe krasových pod-

zemných vôd pod povrchom východnej 
časti Silickej planiny tak, ako ho autorky 
publikácie dokázali dešifrovať z nimi zís-
kaných výsledkov. Získané výsledky sú 
napokon aj v reprodukovateľnej tabelár-
nej a grafickej podobe prezentované na 
stránkach knižky. 

Ak možno autorkám niečo vyčítať, tak 
je to azda absencia diskusie s dizertačnou 
prácou poľského kolegu W. Wróble-
wského (2015). Hoci ju citujú, materiál 
zhromaždený v tejto dizertačnej práci by 
mohol buď podporiť alebo korigovať idey 
o kvantitatívno-kvalitatívnych vzťahoch 
vôd a obsahu CO2 v podzemnom hydro-
logickom systéme Krásnohorskej jaskyne, 
ktoré spomínaný autor jednoznačne for-
muluje. Jeho práca sa však sústreďuje na 
hlavný podzemný tok pretekajúci Krásno-
horskou jaskyňou. Z výsledkov získaných 
autorkami publikácie však vyplýva, že po-
dzemný hydrologický systém Krásnohor-
skej jaskyne nie je uniformný. Autorky po-
stupne objasňujú podstatu pozorovaných 
rozdielností a načrtávajú súvislosti medzi 
jednotlivými časťami systému. 

Napriek absencii kritickej diskusie 
k vyššie uvedenému dielu poľského ko-

legu môžeme publikáciu Izotopový výskum 
krasových vôd Silickej planiny považovať za 
mimoriadne prínosnú a predovšetkým inšpira-
tívnu aj pre ďalšie analogické aktivity v iných 
krasových regiónoch Slovenska. 

Peter Malík

j. Hlaváč, riaditeľ SSj (vpravo), a Z. Hochmuth, predseda SSS, po podpise do-
hody o spolupráci v roku 2000. 
Foto: P. Bella

Príhovor j. Hlaváča (druhý zľava) na slávnostnom zhromaždení k 10. výročiu 
zápisu jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu do svetového dedičstva. 
Foto: P. Bella
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slovenského krasu. V rokoch 1991 – 1994 bol 
zamestnancom Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, 
kde zastával funkciu vedúceho oddelenia jas-
kyniarstva.

Osud mu však najväčšiu výzvu prenechal 
na nasledujúce deväťdesiate roky. Správa slo-
venských jaskýň (SSJ) v roku 1993 prešla z re-
zortu kultúry do rezortu životného prostredia. 
Po jej obnovení v roku 1990 sa však borila vo 
vnútorných problémoch, názorových nezho-
dách, chýbala dlhodobejšia koncepcia rozvo-
ja organizácie, hrozilo pričlenenie niektorých 
jaskýň obciam, dokonca boli snahy o privati-
záciu niektorých sprístupnených jaskýň. Taká-
to cesta by nesporne viedla ku komerčnému 
využívaniu jaskýň s postupnou degradáciou 
ich prírodných a kultúrnych hodnôt. Za takej-
to situácie v roku 1994 Ministerstvo životného 
prostredia SR vypísalo konkurz na riaditeľa 
Správy slovenských jaskýň. Na konkurze uspel 
Ing. Jozef Hlaváč. 

Na nového riaditeľa čakala ťažká a ne-
vďačná práca – stabilizovať organizáciu, vy-
riešiť personálne otázky, zabezpečiť bezprob-
lémovú prevádzku sprístupnených jaskýň 
a zaistiť ich adekvátnu ochranu na základe 
vedeckých poznatkov. Bola to požiadavka 
vtedajšej doby i širokej jaskyniarskej komuni-
ty. Výhodou jubilanta boli jeho bohaté skúse-
nosti v riadiacej činnosti a dobré organizačné 
schopnosti. Medzi jeho prvé kroky patrila 
stabilizácia prevádzok sprístupnených jaskýň, 
následne zriadil úsek ochrany jaskýň. Uve-
domoval si, že vysoká profesionalita vo sfére 
ochrany a starostlivosti o jaskyne je zárukou 
zachovania ich prírodných a kultúrnych hod-
nôt a nakoniec aj pevného postavenia Správy 
slovenských jaskýň. 

Systematicky sa začal vykonávať a rozvíjať 
aplikovaný výskum a monitoring jaskýň (v tom 
čase sa na Slovensku touto činnosťou neza-
oberala žiadna iná odborná organizácia). Ini-
cioval vypracovanie Strategických cieľov roz-
voja starostlivosti a ochrany sprístupnených 
a sprístupňovaných jaskýň v Slovenskej repub-
like, ktoré v roku 1996 schválila operatívna 
porada ministra životného prostredia SR. Táto 
stratégia bola v súlade so zásadami a priorita-
mi environmentálnej politiky štátu a pre Sprá-
vu slovenských jaskýň vytýčila ďalšiu cestu. 
Aby sa všestranne rozvíjajúca činnosť organi-
zácie náležite propagovala a dokumentovala, 
v roku 1996 podporil a aktívne sa podieľal na 
založení časopisu Aragonit, ktorý ako vedecký 
a odborný časopis Správy slovenských jaskýň 
dodnes úspešne prezentuje slovenské jasky-
niarstvo, najmä vo vzťahu k sprístupneným 
jaskyniam. Po vnútornej stabilizácii organizá-
cie mohla odštartovať výstavba nových vstup-
ných areálov. Postupne vyrástli nové objekty 
pred Jasovskou, Dobšinskou ľadovou, Harma-
neckou a Belianskou jaskyňou. Vo viacerých 
sprístupnených jaskyniach sa vynovili elektric-
ké rozvody, prehliadkové trasy, ozvučovacie 
systémy. 

Jubilant sa nedlho po nástupe do funkcie 
riaditeľa SSJ angažoval pri spracovávaní a po-
sudzovaní nominačného projektu na zarade-
nie jaskýň Slovenského krasu do zoznamu 
svetového prírodného dedičstva, ktorý bol 
schválený v decembri 1995. Podobne to bolo 
aj v prípade Dobšinskej ľadovej jaskyne (spolu 

s celým systémom Stratenskej jaskyne), ktorá 
bola zaradená do svetového dedičstva v roku 
2000 v rámci rozšírenia lokality Jaskyne Slo-
venského a Aggtelekského krasu. 

Jozef Hlaváč nemalou mierou prispel aj  
k uspokojivému riešeniu vlastníctva jaskýň. 
Jaskyne síce boli chránené zákonom o ochra-
ne prírody a krajiny, nebola však doriešená 
otázka ich vlastníctva, čo mohlo viesť k ich 
privatizácii. Preto jubilant z postu riaditeľa SSJ 
spolu s najbližšími spolupracovníkmi a vede-
ním Ministerstva životného prostredia SR do-
siahol, že na základe novely Ústavy Slovenskej 
republiky sa v roku 2001 všetky jaskyne dosta-
li do vlastníctva štátu. 

Prelomovým bodom fungovania Správy 
slovenských jaskýň bol rok 2002, keď rozhod-
nutím ministra životného prostredia SR prešli 
všetky jaskyne na Slovensku do jej kompeten-
cie. Ešte v tomto roku v rámci úseku ochrany 
jaskýň organizačne vznikli dve oddelenia – 
oddelenie starostlivosti o jaskyne a oddelenie 
výskumu a monitoringu jaskýň. Začali sa pro-
jektovať ochranné pásma jaskýň, ktoré pred-
chádzajúci zákon zrušil. V tomto období sa 
uzávermi zabezpečilo a od odpadu vyčistilo 
najviac jaskýň, začali sa spracovávať návrhy 
verejnosti voľne prístupných jaskýň, výrazne 
sa skvalitnil aj aplikovaný výskum a monitoring 
jaskýň. S výraznou finančnou podporou z fon-
dov Európskej únie sa postupne skvalitňovali 
objekty a zariadenia prevádzky sprístupne-
ných jaskýň vrátane potrieb environmentálnej 
výchovy, zdokonalil sa aj environmentálny 
monitorovací systém jaskýň. 

Jubilant sa aktívne angažoval a svoje skú-
senosti zúročoval aj v publikačnej činnosti. 
Dlhé roky bol výkonným redaktorom Spra-
vodaja SSS, zborníka Slovenský kras a zod-
povedným redaktorom časopisu Aragonit. 
V roku 2005 Správa slovenských jaskýň vy-
dala reprezentatívnu publikáciu o jaskyniach 
svetového dedičstva na Slovensku. O tri roky 
neskôr vyšla aj v anglickej verzii, čo výraz-
ne prispelo k propagácii slovenských jaskýň 
v zahraničí. Jubilant podporil vydanie ďalších 
knižných publikácií, ako Karsologická a spe-

leologická terminológia, Kras Slovenského 
raja, Osídlenie spišských jaskýň od praveku 
po novovek či prvých monografií vydaných  
v edícii Speleologia Slovaca. 

Jubilant výrazne podporoval zahraničné 
študijné cesty. Zastával názor, že sa svetu tre-
ba otvoriť, ukázať, čo vieme, ale zároveň sa 
učiť a získavať nové skúsenosti. Vďaka tomu 
sa mohli sprievodcovia našich sprístupne-
ných jaskýň zoznámiť s mnohými sprístupne-
nými jaskyňami Európy, Správa slovenských 
jaskýň prezentovala výsledky svojej činnosti 
na kongresoch Medzinárodnej speleologic-
kej únie (UIS) v La-Chaux-de-Fonds, Brazílii 
a Aténach (predtým sa jubilant zúčastnil 
speleologických kongresov v Barcelone  
a Budapešti). Správa slovenských jaskýň sa 
naďalej zapájala do aktivít Medzinárodnej 
asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA). Stála 
komunikácia so zahraničnými partnermi, ale 
aj úspechy slovenského jaskyniarstva vyústili 
k tomu, že 6. kongres ISCA v roku 2010 sa 
konal na Slovensku (jubilant bol predsedom 
organizačného výboru). Ako riaditeľ SSJ pod-
poroval a organizačne zastrešoval aj domá-
ce vedecké konferencie Výskum, využívanie 
a ochrana jaskýň, ktoré sa od roku 1997 ko-
najú každý druhý rok.

Jozef Hlaváč na zaslúžený dôchodok od-
išiel koncom roka 2012. S odstupom času mô-
žeme tvrdiť, že v období jeho riadenia Správa 
slovenských jaskýň prešla zložitým vývojom, 
avšak dosiahla dovtedy nevídaný rozvoj a vy-
sokú profesionalitu. Po včlenení SSJ do Štátnej 
ochrany prírody SR sa tieto aktivity výrazne 
spomalili a skomplikovali, preto sa meno jubi-
lanta často spája so zlatou érou Správy sloven-
ských jaskýň. 

Milý Jozef, v mene zamestnancov Správy 
slovenských jaskýň a ostatných jaskyniarov Ti 
úprimne ďakujeme za Tvoje úsilie vynaložené 
v prospech našej organizácie a slovenské-
ho jaskyniarstva. Želáme Ti ďalšie dlhé roky 
v pevnom zdraví a v pohode v kruhu rodiny 
i jaskyniarov Demänovskej doliny.

 
Ľudovít Gaál, Pavel Bella

Príhovor j. Hlaváča na vedeckej konferencii v Smoleniciach v roku 2009. Foto: Ľ. Gaál
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životné jubileum 
ivana mudroňa

Náš Ivan sa v júli 2019 dožil vý-
znamného životného jubilea – šesť-
desiatich rokov. Svoj prvý a iste neza-
budnuteľný vstup s návštevníkmi vo 
Važeckej jaskyni vykonal v prvý júnový 
deň roku 1991. Odvtedy už pretieklo 
veľa vody Varvasom a kvaple podrástli 
asi o 3 milimetre. Kvapky vody v jasky-
ni ako nezastaviteľný časostroj rátajú 
naše hodiny, dni, roky...

Ivan Mudroň sa narodil 23. 7. 
1959. Po absolvovaní základnej školy 
pokračoval v štúdiu v podniku TES-
LA Liptovský Hrádok, ktoré ukončil 
maturitnou skúškou v roku 1979. Po 
skončení základnej vojenskej služby 
pracoval v tom istom podniku ako me-
chanik.

Do funkcie sprievodcu a zároveň 
zástupcu správcu Važeckej jaskyne nastúpil 1. 
6. 1991 ako druhý stály zamestnanec, čo bol 
pozitívny krok pre samotnú prevádzku (dlhé 

roky tu bolo vytvorené len jedno stále pracov-
né miesto s možnosťou zamestnať po dvoch 
brigádnikov na mesiace júl a august). Doteraz 

na prevádzke jaskyne odpracoval vyše 
28 rokov. 

Dlhoročná práca na jaskyni vyžado-
vala nielen zvládanie bežných každoden-
ných povinností a úkonov, ale aj riešenie 
rozličných závažných situácií, ktoré by 
bránili v riadnom chode jej prevádzky. 
Horúce aj upršané letá s množstvom 
návštevníkov, studené zimy so záľahami 
snehu a silnými mrazmi, jarné obdobia 
plné vody a zatopených chodieb, pravi-
delné problémy s elektroinštaláciou – to 
všetko si žiadalo pevné nervy a zvláda-
nie vstupov s návštevníkmi rôzneho, nie 
vždy kladného charakteru. 

Ivan je známy svojím priateľským 
prístupom k ľuďom, pokojnou pova-
hou, ochotou vždy pomôcť aktívne 
alebo dobrou radou a riešením problé-
mov s nadhľadom.

Do ďalších rokov života Ti, Ivan, 
prajeme ešte veľa zdravia, životného 

optimizmu a radosti tak v rodine, ako aj v práci.

Milan Orfánus 

I. Mudroň vo Vstupnej sieni Važeckej jaskyne. Foto: M. Orfánus

životné jubileum 
ing. petra zvonára 

V roku 2019 sme si pripomenuli 90. výro-
čie objavenia jaskyne Driny, označovanej za 
podzemnú perlu Malých Karpát. Významné-
ho jubilea, avšak životného, sa v tom istom 
roku dožil aj jej dlhoročný správca Ing. Peter 
Zvonár. Narodil sa 19. 4. 1959 v Horných Ore-
šanoch. Po skončení základnej školy pokračo-
val v štúdiu na Odbornom chemickom učilišti 
Juraja Dimitrova v Bratislave, ktoré ukončil 
maturitou v roku 1978. Po základnej vojen-
skej službe odpracoval svoj trojročný záväzok 
v Chemických závodoch Juraja Dimitrova na 
prevádzke výroby umelých hnojív. Následne 
pracoval ako vodohospodár v Západosloven-
skom mäsopriemysle v Trnave. 

V ďalšom období sa jeho profesia pre-
orientovala na jaskyniarstvo, ktorému sa venu-
je viac ako 35 rokov. Po odchode A. Sládka 
sa od 1. 4. 1989 stal správcom jaskyne Driny, 
jedinej sprístupnenej jaskyne na západnom 
Slovensku. Náš jubilant sa dlhoročne zaobe-
rá speleologickým prieskumom krasu Ma-
lých Karpát, najmä v okolí Horných Orešian 
a Smoleníc. Členom oblastnej skupiny SSS 
Dolné Orešany sa stal v roku 1986, v rokoch 
1995 – 2012 bol jej predsedom. Spolu s ďalší-
mi tamojšími jaskyniarmi v roku 1993 objavili 
v jaskyni Driny Sládkovu chodbu, ktorú nazva-
li podľa prechádzajúceho správcu.  

Dovtedajšie bohaté skúsenosti a prax si 
rozšíril štúdiom na Materiálno-technickej fa-
kulte v Trnave, ktorá je súčasťou Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. Vysokoš-
kolské štúdium úspešne absolvoval v rokoch 
2005 – 2011 (bakalárske v odbore Inžinier-
stvo životného prostredia, inžinierske v odbo-
re Integrovaná bezpečnosť). 

Jubilujúci správca sa o jaskyňu Driny pre-
cízne a systematicky stará, zabezpečuje všet-
ky úlohy potrebné na jej bezpečnú a plynulú 

prevádzku. Nemožno zabudnúť, že pritom 
iniciatívne a svojpomocne vykonal množstvo 
prác s cieľom zlepšiť vzhľad jej podzemia, 
stav technických zariadení i ochranu. Zabez-
pečil rozvod vody v jaskyni, pravidelne sa 
stará o vodný zdroj, šetrným spôsobom pra-
videlne odstraňuje nežiaducu lampovú flóru 
rastúcu pri reflektoroch. Pred jaskyňou udržia-
va terasu, chodník, zábradlie, lavičky a ostat-
né zariadenia pre návštevníkov, bez ktorých 
prevádzka jaskyne nemôže fungovať. Dlhé 
roky nastoľuje požiadavku výstavby nového 
vstupného areálu, ako aj úpravy vstupnej časti 
jaskyne. 

Okrem starostlivosti o svoju tohto času 
rozrastajúcu sa rodinku a jaskyniarstva je jeho 
celoživotnou vášňou vinárstvo. Jeho rodisko 
i doterajšie bydlisko totiž leží v známej vinoh-
radníckej oblasti Malých Karpát. Kvalitnou 
prácou sa presadil aj v tejto činnosti, čo po-
tvrdzujú viacerí odborníci a ocenenia, ktoré 
doteraz získal. V posledných rokoch sa navy-
še začal zaoberať potápaním, samozrejme aj 
v jaskyniach. V zimnom období svoj voľný čas 
rád využíva na ďalšiu záľubu – lyžovanie. 

V mene všetkých kolegov zo Správy slo-
venských jaskýň Ti úprimne ďakujeme za 
Tvoje úsilie vynaložené v prospech našej or-
ganizácie a do ďalších rokov života želáme 
veľa zdravia, osobnej pohody a tvorivých síl. 
K blahoželaniu sa pripájajú členovia Speleok-
lubu Trnava, ktorý je nasledovníkom oblastnej 
skupiny SSS Dolné Orešany.

Ľubica Nudziková

P. Zvonár v jaskyni Malá skala. Foto: P. Staník


