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Predslov.
Liptov je krásny, Liptov je bohatý a nemožno ho stále
nespomínať a jeho veľkými liečivými účinkami obdarené mine
rálne vody nevyzdvihovaf. Táto práca nech je len priekopníckou
prácou dalších našich významnejších a základnejších prác, ktoré
by potom maly i mohly mať žiadúcnu ozvenu v našom prak
tickom, národohospodárskom živote.
Všetky liečiýé*kúpele ni'élén Liptova, ale i celého Slovenska
by mohly a maly byť nielen reklamne, ale i vedecky spraco
vané: to by mohlo mať prajný výsledok nielen na turistický
a cudzinecký ruch, ale i na vedecký význam patričného kúpeľa,
ktorý zas veľmi úzko súvisí s praktickým životom.
Srdečnou vdakou som zaviazaný v prvom rade p. Dr. Ivanovi
Stodolovi, vedúcemu, lekárovi á Predsedníctvu „Detskej zdra
votnej Osady“ v Železnom, že mi umožnili poverením vodnou
prácou, týchto pár riadkov napísať a požičali reklamný štoček
„Detskej Ozdravovne“.
Nie menšou vďakou som zaviazaný z Ev. sirotinca sestre
Márii, ktorá mi s veľkou ochotou prepustila k dispozícii jej
peknú sbierku fotografií z okolia Železného.
V Lipt. Sv. Mikuláši, na Hromnice 1935.
Autor.

Úvod.
Do hory, do h o r y !
v sih lin y a bory,
p ovetria čistota
dá m i tam života.

P odtatranský.

Ked zlatý papršlek vstávajúceho slnka pozláti vrcholce
svrčín, ružovým závojom obklopí vysoké hlaviny trávnatých
hôľ, ked jemný teplý vánok spojený s krátkou sprchou, vyseje
svrčiny v dúhových barvách lesknúcimi kvapkami vodných
briliantov, ked sa ozve z nočného spánku v prebúdzajúcej sa
hore Iúbostný spev vtáctva, ked životadarné usmievavé slnko
novým dňom víta kvetnaté, liečivé lúčiny, voňavé sihliny, žblnkotajúce bystriny, hučivé vodopády: vtedy i naša duša sa ob
noví novou túhou, láskou a jasavou vôľou, po krásnom horskom
živote zatúži.
Čarokrásny Liptov je „Švajčiarskom“ Slovenska. Máme
tu nebotyčné velehorské sokorce, kosodrevinové trávnaté hole,
dumné, vždy zelené a voňavé hory, ku ktorým sa nežne do
náručia túlia naše letoviská a liečivé kúpele.
Tieto kúpele a letoviská môžeme zadeliť do troch oblastí:
1. do oblasti Vyšno-7 atranskej, po 2. do oblasti Nižno-Tatranskej
a po 3. do oblasti Fatranskej.
V prvej oblasti vyniká perla našich klimatických letovísk:
Štrbské pleso a veľkej liečivej sily skromne pod nádherný
Choč učupené Kúpele Lúčky. V druhej oblasti vynikajú a budú
vynikať svojím horským vzduchom a zvlášte liečivou vodou
Kúpele Železnú, ale i pod „Prašivú Hoľu“ utiahnuté Kúpele
Korytnica sú našou zvláštnosťou a jasavým liečivým bodom
našich pútavých kúpeľných miest a len pred nedávnom utvo
rené cenné a liečivé Kúpele Svätojanské, ktoré môžu dakovať
svoj pôvod i autorovi týchto riadkov, nemalý by byť spome
nuté ? . . . Celý Svätý Ján je jedným veľkým kúpeľným okrskom, •
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preplneným spodnou minerálnou liečivou vodou a vyvierajúcimi
minerálnymi prameňmi a bazínmi.
Nechceme podrobne spomínať ostatné liečivé minerálne
vody Liptovskej panvy, len krátko spomenieme, že zunivé
minerálne pramene Čertovice pri Ľupči a podivuhodné kráte
rové pramene nad Bešeňovou, tvoriace i chýrnu „Pamiatkovým
úradom “ chránenú Červenú terasu sú pozoru a povšimnutiahodné.
V tretej oblasti je pútavé horské letovisko Kúpele Lubochňat
s jej príveskom minerálneho bazinu v Rojkove a v Stankovänoch.

I. G eo g r a fic k é p o m e ry o k o lia Ž e le zn éh o ,
a) O rografia Ž elezn éh o.
Na úpätí Malej Tlstej (1378), Hrebenného štítu (1156),
Sennej kopy (1223), Nižného kameňolomového a Stredného
svahožlebového Prievalca (1192), Mestskej Hory (1111), H linísk
(1110) rozprestiera sa neveľká lúčinná, čistého, liečivého, hor
ského vzduchu Zelezniánska kotlinka, svažujúca sa stupňovité
od Prievalcového sedla (1104) prevažne na severovýchod a od
Tlstej (1156) na východ. Najvýznamnejšia oblasť tejto kotlinky
je okolo „kyslej vody“ (Hviezdoslavovho prameňa). Oblasť kyslej
vody (984) meria asi 100—120 m dĺžky a 50—55 m šírky, bola
v mesiaci júli 1934 chotárničnými kolikami s nápisom Pr. =
(prameň) označená, je močiarnatá a cez ňu pretekajú i prúdy
sladkovodných jarčekov a vyvierajú pramienky i sladkej vody.
Tento vodný pokrov obyčajnej vody udržuje v prirodzenom
stave minerálny prameň a nemala by byť oblasť prameňa neod
borne dotknutá a odvodnená.
Najmarkantnejším vrchom nad Železným je juhozápadne
ležiaca homolovitá Senná Kopa (1223)1 na hlavine porastená
svrčinami, v drieku vyrúbaná a na úpätí lúčinatá, ale nie menej
významným je Prievalec (prevalí sa voda!), zaujímavý roztok
vôd troch údolí (Latiborského, Železňanského, Lúžňanského)
s troma štítmi (Nižným, Stredným a Vyšným Prievalcom i Ostrým
Vrchom [1322] menovaným) a s piatimi sedlami, ako Sennokopovým, Mestskohorským, Nižnostredo- a Stredovyšno-Prievalcovým a Chabiancovým. Nad týmto sedlom sa vypína hôľnatý
Chabianec, ktorý súsedí so západu s hôľnatou, kosodrevinatou
Veľkou holou (1640), s východu Latiborskou hoľou (1647). Veľká
hola, Chabianec a Latiborská hoľa uzatvárajú úchvatný vyšší
obzor nad Železnianskou kotlinkou. Popod Ostrý vrch (1322)
1 Tu b y m oh la byť prvotriedna výh lad ň a s nád hern ým pohľadom na
ZeleznÔ a na ok o lité horstvá a doliny.

•o
„ D e ts k á o z d r a v o v ň a “ v Ž e le z n o m . P ohľad n a Ž e le z n ô a ž e le z n ia n s k e o k o lie .
Prvý o b raz v ľavo znázorňuje z lato -b an íck u M agurku. P od ním um iestnený o braz
tým to vilu „E ncián“ s c h arak teristick o u Sennou Kopou. D ruhý o braz hore v prvom
Pod ním skupina detí z rozličných končín R epubliky a pod nim i „železniansky
T lste j a pod ňou sku p in k a železnianskych víl. P od nimi J e o b rázok znázorňujúci
ďaleko Železného m alebná vodná

riaditeľskú budovu z r. 1928, k to rá je prítom ne zväčšená. Pod
rade znázorňuje pohľad so záp a d u na s k u p in k u v íl Železného.
s a la š “. T re tí obraz hore v prvom rade znázorňuje rúbanisko
kríž na sedle Prievalci a pod tým to na spodnom obrázku, ne
n ád rž „H ať“.
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— Vyšný Prievalec (Turianka) vedie vozová cesta na hole, na
Chabiancovú lúku a odtiaľ vpravo chodník na Veľkú hoľu (1640),
Veľkú Chochulu (1754), pod ktorou vyvierajú juhozápadne známe
korytnické minerálne pramene, vľavo chodník na Latiborskú
hoľu (1647) a tento pripojuje sa na Magurskú banícku cestu,
aiebo vedie na skalistý Chabenec (1955), pod ktorým je turis
tická útulňa. Chrbát roztoku vôd spomenutých troch údolí tiahne
sa od Chabianca Prievalcami (štítami, sedlami) na Mestskú Horu
(1111) a Sennú Kopu (1223), a prechádza na Senné Kopy (1220

H oráreň na „H ati“ s H afovkou (Ď urkovou) z r. 1928 v ľavo H linisk o, v pravo
Haťový stred ný v ýb ežok Javoriny. N ižšie v pravo je dolinka pod H aťovým
nižným výbežkom s dobrým pitným pram eňom .

a 1022) (svahové hlavinky), Tlstej (1555), ktorej nižná časť Malá
Tlstá (1378) zásobuje Železnô dobrou pitnou sladkou vodou.
Prievalec oddeľuje úvodie Lúžnianky od úvodia Latiborky,
ktorá vteká pod baníckou Magurkou do vodnonádržnej Ďurkovej,
ďalej oddeľuje úvodie Latiborky od Veľko-železnianky, ktorá
pramení nad Železným pod Malou Tlstou (1378) v Žliebkach.
Z Tlstej, súsednej doliny priberá bystrú Tlstú, severnejšie spája
sa s Maloželezniankou, kde pod Klinom (1005) spojac sa ešte
s Ďurkovou a Oružňankou, tvorí pltonosnú Lupčianku, ústiacu
v Liptovskej panve pri Svätom Michale do Váhu. Roztok vôd
z Mestskej Hory (1111) pokračuje sa na Hlinisko (1110), ktoré
oddeľuje Ďurkovu od Velkoželeznianky a na ktorom pozorujeme
severovýchodne na poslednom chopci triangulačnú pyramídu,
na nasledovnom, bližšie ku Železniemu výhladňu dr. Alice
Masarykovej, pod tretím chopcom Hlinísk výhľadňu dr. Hamzu.
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Mestská Hora (1111) sa spája sedlom (1059) s N ižným Prievalcom, v ktorom je kameňolom na červený pieskovec. Cez
sedlo vedie Magurská cesta do baníckej Magurky a tu odbočuje
nadol novoupravená klukatá, dobrá cesta do kúpeľov Železného.
Dolina Tlstej sa severnými svahami vypína do truhlovitého
tvaru Veľkého Železného (1290), ktoré severozápadne spúšťa
svoj hrebeň na podsalatínske lúky, odkiaľ je výstup na dolomiticky jaskyno-dutinný a z praehistorického stanoviska zaují
mavý Salatín (1630) (Skalnatín!) veľmi doporučiteľný a poučný.
Ako sa nám javí orografia bližšieho a dalšieho okolia
z niektorých vyvýšených bodov Železného, spomenieme si nasle
dovne.
Ked vychádzame zo Železného prítomne dobre upravenou
serpentínovou cestou na cestu Magurskú, pozorujeme, že rozhľadný obzor sa nám stále rozširuje a pomaly odhaľuje sa nám
na severozápade mohutná ušatá, skalná, hôľna, len kosodrevinou
a trávou porastená, holnými kvetinami ozdobená, klukatým
chodníkom upravená hlavina Salatína (1630), pod ním čnie ťah
Velkého Železného v podobe členitého chrbta, ktorý môžeme
podeliť na truhlovitú (1290), valcovitú a štítnu (1219) časť. Na
obzore západne vľavo vystupujú v nádhernom panoram ate „tri
tlsté sestry“, z ktorých je najvyššia Veľká Tlstá (1555), menšia
Stredná Tlstá (1436) a Malá Tlstá (1378) so Svahovým — priamo
nad Železným sa vypínajúcim — štítom (1156). Z Malej Tlstej
(1378) odbočujú „tri Senné Kopy“ Tlstej: Vyšná (1220) s Nižnou
dvíha sa nad Žliebkami — kde vyviera značný prameň, ktorého
čerstvú a bystrú vodu zachycuje pod Žliebkami postavená ľupčianska horáreň — a Bočná (1022) leží už na lúžnianskej strane.
Malej Tlstej Svahový štít (1156) markantne čnie nad
Železnianskou kotlinkou, ktorú zaplavil hlinou, suťou a žulovými
okruhliakmi a na jej úpätí sú postavené železnianske vily a
veje nad detskou noclahárňou štátna vlajka.
Z úbočia Tlstej a Žliebkov je krásny pohľad na hlavnú
reťaz Nižných Tatier, na nižnotatranské, v slnečnom jase svieže,
v zamlhavenom stave dumné, trávou a kosodrevinou porastené,
alpskou flórou ozdobené hole. Pred nami čneje na obzore Veľká
Hoľa (1640), ktorá spúšťa ku lúžnianskej ceste mohutné vršné
chrbty a pokračuje sa na východ kosodrevinou bujnejšie porastenom lúčnatom ChabiancU v banícky významnej Latiborskej
Hole (1647), ktorá vypúšťa k nám smerujúce rúdne vršné chrbty:
Latibor (1207), Močidlo, Kapustisko, Klinček, N ižnú a Vyšnú
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Maguru. V spomenutých chrbtách sú rúdne žily zapadajúce
k Zvolenu a do nich vhĺbené štôlne na zlatú rúdu a antimonit.
Štôlne sú vhĺbené v dolinkách chrbtov, tak medzi nižnou Ma
gurou a Klinčekom je Rusegerka, Kilianka, Augustka a Adolfka,
medzi Klinčekom a Kapustiskom Nižná a Vyšná Františkova
štôlňa, medzi Kapustiskom a Močidlom Pillersdorfka a Leopoldka
a medzi Močidlom a Latiborom Rittersteinka, Hanska a Joachimka. Ku týmto štôlňam vedie z obce Magurky (1040) banícka

PoM ad s predu (juh u) na vilu Ondreja Ž uffu (Nocľaháreň), teraz veje na žrdi
pred ň ou vztýčená štátn a vlajka, v úzadí rúbanisko Malej Tlstej, v pravo e šte
p orasten é „H linisk o“. (Podľa kúpenej fotografie z r. 1922.)

cesta a tá smeruje najprv ku Kilianke popri nižnej Františkovej
štôlni cez Pillersdorfku prechádza ku Rittersteinke. Od týchto
štôlní na západ sú ešte tiež rúdne kutiská, lebo sa rúdne
žily tým smerom ešte pokračujú a predlžujú. Našli ale stopy
rúdnych žíl i na hrebeni, ba i pod Latiborskou Hoľou na Zvo
lenskej strane v hornom a dolnom ťahu, ba je známa stopa
rúdnej žily i pod Veľkou Hoľou (1640) blízko Ostrého Vrchu
(1322) na lúžňanskej strane. Za Latiborskou a Magurskou Hoľou,
ktorá vypúšťa Vyšnú a Nižnú Maguru, nasleduje nápadne vi
diteľný, rozbrázdený skalnatý štít Chabenca (1955) a niečo
nižšej husto zo severa kosodrevinou porastenej a kotálnatej
Kotlieky (1937).
S výhľadne Dr. Hamzu pod Hliniskom je v pozadí viditeľný
nakrívený štít Chabianca (1522), zvonovitá blavina Veľkej Hole
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<1640), Ostrý Vrch (1322), Stredný a menovite Nižný Prievalec
s kameňolomom na červený pieskovec, ktorého skalnú drť
vozia na cestu až ku ústiu V. Železňanky do Ľupôianky, Stredný
Prievalec (1192) so žlebom, ktorý sa pod Magurskou cestou
rozširuje vo varechovitú priehlbinku, s ktorej na spodnom
okraji vyviera pramienok napájajúci prof. Kordošom utvorené
a po ňom pomenované Kordošovo jazierko, ktoré okrašľujú
kvitnúce vodné rastlinky. Sedlo Prievalca pri Sennej Kope sa
najprv strmo spúšťa do železnianskej kotlinky potom vyrúba-

Ž ivot na h oliach nad Ž elezným . P astier so stád om m edzi k osod revin ou .
(P odlá fotografie od sestry Márie z r. 1929.)

niskom vo dvoch stupňoch sa níži až na lúčinnú oblasť, ktorá
sa. zas v troch stupňoch spúšťa ku Železňanskej novoupravenej
a pre autá prispôsobenej peknej ceste. Na Sennej Kope pozo
rujeme dva zárezy, sú to chodníky jeden vyšší, vedúci na
Zliebky, druhý nižší, vedúci ku škôlke a horárni. Za školkou
je závrtu podobná jama 25—30 m dlhá, 20 m široká a na
južnej strane 10 m., na severnej 1 m hlboká s oválnym okrajom.
Tiež i pred školkou je závrt, ktorý je 45—50 m dlhý, tak isto
široký, na južnej strane asi 15 m, na severnej 2 m hlboký,
má štyri parazitické, neveľké 2X2 m-ové a 1 m hlboké lie
viky umiestnené tak, že jeden je na južnej strane so svrčinkou
a tri na severnej strane porastené trávou, dno hlavného závrtu
je močiarnaté. Zaujímavé je, že i Kordošovo jazierko 1.50—1 m
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hlboké je umiestnené závrtu podobnej jame, ktorá je 40—45 m
dlhá, 30 m široká, na svažnej strane 10 m hlboká a je opatrená
od severu 1 m násypmi v podobe štvorca a južne porastená
staršími svrčinami, ktoré pri rúbaní hory neboly zoťaté a
okrašľujú jazierko.
Spomenuté závrty tratia svoje vody do podzemia, ktoré
je tvorené hlinou, skalnou sufou, červeným pieskovcom, werfenskou bridlicou a vlnitým prievalcovým vápencom, v ktorom

P ohla d na K ordošove jazierko, na lúku a na Sen n ú Kopu, ktorá je
e šte úp lne zalesn en á z r. 1928. (P odlá fotografie od sestry M árie.)

odtekajú závrtov vody a stratia sa v podzemí. Bolo pozorované,
že i v Kordošovom jazierku sa voda tratí. Od jazierka južne
pod svahom je menší závrt.
S troch Senných kôp, Tlstej sú len dve viditeľné. Malej
Tlstej Svahový štít (1156) spúšťa mierne svoje úpätie ku kothnke a bolo by vhodné na stavbu ďalších víl asi v tom pásme,
ako je postavená Leháreň.
S vyhliadky Dr. Alice Masarykovej, ktorá je na druhom
chopci Hliniska, nad vyhliadkou Dr. Hamzu postavená, príjemným
chodníkom, vedúcim po okraji hory sprístupnená, kde s jednej
strany rúbanisko s hustým malinčím, s druhej strany ešte ne
vyrábaná hora nás víta, je krásny výhľad na ďaleký Choč (1613),
Lipt. Váp. Vrchy, Oravskú Maguru, lúčinatú Ľupčiansku Ma-
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guru (1316), lesnatý Červený Grúň (1182), štíhlu Vysokú (1319),
Ramžovô (1158), banícky Klin (1005), s Maloželeznianskou do
linou na Salatín (1630), Veľhô Železnô (1290) a Tlstú (1555),
len Nižnotatranské hole, rozprestierajúce sa na juhovýchodnom
obzore sú stromovím zastreté.
Pohľad z Ozveny na riaditeľskú budovu Železného je za
ujímavý tým, že v úzadí nad lúkou, ktorej v pravom uhle je
Dr. Hamzova výhľadňa, sú viditeľné tri chopce Hliniska: Kú-

P ohlad na „L ekáreň“, „Nocľaháreň“, „H oráreň“, „Lujzu“, „A n ulu“, „E ncián“
a „Riaditeľskú b u d o v u “, na O zvenu, N ovú cestu , na k otlinn u lu cin u a k o 
n e č n e v la v o na Malú Tlstú, nad ň ou na Veľkô Z elezno, na V elko-Z elezn ian sk u a Tlstú dolin u a na H linisk o (K úpeľný chopec) s južnej strany
z r. 1933. (Podľa kú p en ej fotografie.)

peľný, Stredný a Veľký Chopec, po ktorom vedie i hôrska
cesta na výhľadňu Dr. Al. Masarykovej.
Hrebenná čiara Hliniska sa skrúca v podobe bumerangu
na severovýchod a tvorí okrem Hlavného a Stredného chopca
ešte Vyhliadkový a Triangulačný chopec. Ku Hlinisku sa druží
Mestská Hora, jej hrebeň v podobe ostrého uhla, ktorá vrcholí
nad Železným a sprevádza Magurskú cestu až po Ďurkovú, kde
končí M lynským štítom (1042), pod ktorým sú rumy ľupčianskej
píly a mlyna. Z Ozveny Mestskej Hory k nám obrátený hrebeň
ukazuje dva chopce, Hlavný nad Magurskou cestou a N ižný
pod ním.
Hlinisko hľadí na vodnú nádrž Hatou (Tajchom) menovanú
a cestou popri Dr. Hamzovej útulni a Prašivej lúke prichádzame
najprv do doliny Ďurkovej a potom k „Hati , kde vidíme po-
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medzi svrčiny prekmitávat veľké množstvo zelienkavej vody
údolnou prehradou zachytenú Ďurkovú z Latiborkou. Prehrada
zachycuje jazero 30—35 m široké a asi 100 m dlhé, rozdvo
jené povyše sihoťou, hĺbka jazera meria 25—27 m a betonová
ohrada novopostavená za horára Chmelického r. 1925, má na

Pohľad na vodn ú nádrž „Hať“ v d olin e Ď u rk ovej“ niže
M agurky so strany južnej v r. 1922 pri Ž eleznom (výletn íck e m iesto). Do Hati vteká banícka antim onitsk á
D urková a zaplavuje celú dolinu v blízkosti Hati z vodou
17 m hlb okou, stu denou , ale n iektorým i výletn ík m i pre
plávan ou. (Podľa kúpenej fotografie.)

3 m širokú cestu, opatrenú 80 cm vysokým dvojbokovým že
lezným zábradlím a v prostriedku opatreným úpustovým dre
veným dom kom, kde sú stavidlá a kde sa voda zachytáva
alebo v y p ú š ť a . Hať má tri výpustky, jeden hlavný a dva bočné.
Pri hat je už od nepamäti horáreň, kde chodievali železnianski
hosija n . mlieko. Predtým sa chodilo k Hati prevažne Veľkoželeznianskou dolinou, dnes sa chodí cez Hlinisko.
Vo Vrľko-železnianskej doline, ktorá je dnes vyrúbaná,
sú pri ceste niektoré veľké žulové bralá, o ktorých sa hovorí,
že v jednom je Jánošíkova šľapaj, druhá znázorňuje Jánošíkovu
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truhlu a tretia pod svahom Jánošíkov stôl a vyššie pod Tlstou
Jánošíkov stĺp.
Z Magurky je pekný pohľad na Mestskú Horu, na Tlstú,
na Veľkô Železnô a pri ňom sa majestátne dvíhajúcu hlavinu
Salatína, ale pred našimi zrakmi sa dopodrobna rysuje zaují
mavý vršný, severne ležiaci ťah Javoriny, ktorý sa delí na
Javorinskú Hoľu (1528), porastenú len kosodrevinou a trávou
a družiacu sa strmším svahom ku Magurskej, hlavnoretážovej
Hole a na Javorinskú Horu s Veľkou Javorinou (1302) s trom a
štítmi a Malou Javorinou (1172), spúšťajúcou svoje lesnaté svahy
do Durkovej. Poučný pohľad z boku na Javorinu je i z Nižného
Prievalca.
b) H yd rografia Ž elezn éh o.
Zeleznianska kotlinka má viac prameňov, ale sú to pre
važne pramene sladkovodné. Najviac a najväčší počet prameňov
vyviera zpod Tlstej, zpod Mestskej Hory vyvierajú len menšie
pramienky. Najupravenejší z nich je prameň pri ľadovni, jeden
je blízko železnianskej cesty a niekoľko ich je poniže a jeden
mokradí cestu pod Kúpeľným Hliniskom. Na strane Tlstej pri
kúpeli pod vilou Darinky je betonovaný prameň. Do kúpeľa vedie
sa voda v drevených žliebkach z nocľahárňového veľkého súpramenia, ktoré je zčiastky i ohradené a hlavný prameň, z kto
rého sa voda berie rúrou do detskej umyvárne je i strechou
opatrený. Z tohoto súpramenia odteká voda okrem do kúpeľa a
jarčeka tečúceho cez detské hrisko popri ceste pri vile Anule
cez ohradu vily Lujzy do Žliebkovej, do ktorej vteká vyše dre
veného mosta železnianskej cesty. Žliebková pramení na vyšnom
svahu Tlstej povyše horárne v značne bohatom prúde, ktorého
vodu zachycujú pri horárni. Senná kopa je na pramene chu
dobná, ale zato Prievalce na severnej strane vypúšťajú značný
pramienok, ktorý napája Kordošovo jazierko a preteká cez Železniansku cestu (drevený most), tečie popod Mestskú Horu a
vlieva sa pri Riaditeľskej budove do Žliebkovej s jarčekom od
horárne a spojeným pri vile s Vilovkou.
Tiež i pramenná oblasť kotlinky dáva život niekoľkým
sladkovodným prameňom. Do reštauračnej, jedálňovej kuchyne je
vedená voda rúrou z prameňa pod Riaditeľstvom z Rudolfovho
prameňa, pri ktorom vyviera z bezprostrednej blízkosti železnatý
prameň, ktorý vetvičky svrčín, do neho ponorených inkrustuje
žltým, železnatým poťahom a usadzuje žltý múľ. Na Močiarnej
lúke vyše minerálneho prameňa je Lúčny prameň, ktorý filtrom

berie vodu z vyše položeného potoka Žliebkovej, ktorá po sú
toku z minerálneho prameňa tečúceho jarčeka Železňanky pri
kúpeli tvorí Veľkú Železnianku, ktorá strmým prúdom, skákavé
ženie sa ku doline Tlstej. Tu priberá Tlstú, dalej tečie popri

Pohľad na vodn ú nádrž „Hať“, v d olin e Ď urkovej n iže
M agurky so strany severn ej v r. 1922, pri Železnom (výletn íck e m iesto). Do H ate vtek á Ď urková a vytek á Haťovka a poniže po sp ojen í V. Oružňanky a V. Ž elezn ianky
tvorí plťonosnú a sp lavn ú Ľ upčianku. (P odlá kúpenej
fotografie.)

ceste, ktorú znešvarujú značne silné pramienky, vytekajúce
zpod Hliniska a Veľkeho Železného priberá vľavo ešte Maloželezňanku a niže Hate spája sa s Ďurkovou. Voda Žliebkovej
premoká i povyše a zapríčiňuje zmokradenie lúky, ktoré má
význam pokrovný pre udržanie uhličitej kyseliny minerálnych
prúdov, že tieto minerálne prúdy sa rozvetvujú po celej pra
mennej oblasti je dokladom i čierne bahno, ktoré by mohlo
byť podľa Dr. Šugára i kúpeľne upotrebené a obsahuje nieču
rádioaktivity.

MÚZEUM SLOVENSKÉHO
UNQVStf KIRUUS
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Asi v strede minerálnopramennej oblasti leží významný
železňanský minerálny kyselino-uhličitý Hviezdoslavov prameň,
ktorý Dr. Šugár pomenoval „Svätým prameňom pre nadobud
nutia strateného zdravia“. Tento prameň je už dávno známy
a jeho voda bola už od nepamäti používaná na pitie, má prajný
liečivý účinok na zažívaciu rúru a pije sa v stave studenom a
v hriatom, teplom. Z neho odteká jarček, ktorý bol už pred
rokmi prehĺbený, skálim obložený a vyčistený, tiež pri ňom
nižšie v pravo bolo pozorované bublinkovanie vody a preto
na tom mieste bola vykopaná jama v domnienke, že sa objaví
druhý minerálny prameň. Poneváč kopanie nemalo prajného
výsledku, dnes je jama 2X 2 m veľká, pol metra hlboká, oby
čajnou vodou zaliata a preto zpustnutá, ale miestami i teraz
pozorovať slabé bublinatenie.
Jarček ukazuje žltú sedimentáciu, na žlto, železom zabarvené dno a v ňom konáriky stromov na žlto inkrustované.
Bolo údajne pozorované, že čím sa dno jarčeka viac prehlbo
valo, tým hladina prameňa viac a viac upádala a sa snižovala.
To isté bolo pozorované pri pokuse odvodniť mokrý lúčny
priestor medzi jedálňou (riaditeľskou budovou) a minerálnym
prameňom. Ľupča dala prehĺbiť 3 —4 priekopy na m okrej lúke,
s tým sa lúka čiastočne osušila, lebo hladina obyčajnej vody
upadla, ale údajne upadla i hladina prameňa, takže prameň
nachodí sa prítomne na najhlbšom mieste povrchu lúky, bol dre
venou pozdĺžnou, štvoruhlastou duplovanou rúrou opravený,
je pod eternitom pokrytou drevenou strechou, ktorá má celkový
výzor osemhrannej rotundy, ktorá bola vydylovaná a päťstupňovými drevenými schodami schádzalo sa nadol s oboch strán
ku prameňu, len škoda, že sa z neho voda musela nádobami
čerpať, omnoho hygienickejšie by bolo bývalo, keby voda z pra
meňa rúrkou bola vytekala a tak sa naberala.
Tento prameň obsahoval dňa 3. júla 1934 pri 17° C
vzdušnej teplote, meranej nad prameňom poobede o 2. hod.,
teplotu vody
Výtok vrchnej vody (3 m od rotundy,
ktorý bol usnadnený tým, že okolo nej sa vykopala na 1 m
hlboká priekopa, ktorá mala účel chrániť pram eň od povrcho
vých a dažďových vôd) meral 10'5° C. Vyšší výtok od rotundy
na 6 —7 m vzdialený, prechádzajúci z lúčneho filtrového pra
meňa mal len 7,5°C teploty, ale Žliebková na 19—20 m
vzdialená od rotundy, mala 11'5°C temperatúru. Počítame, že
hladina vody Žliebkovej od filtrovaného jarčeka je o 1'20—1*30 m
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nižšie, hladina filtrovaného jarčeka od priekopového výtoku asi
n a 1 m nižšie a hladina priekopového výtoku je od hladiny
rotundovej dnukajšej brázdy (obsahujúcej prevažne výmokavú
vodu 9° C teplú) asi na 120 m snížená a táto hladina zodpo
vedala asi i hladine vody prameňa, z čoho nasleduje, že hladina
pram eňa je vyše 3 m pod hladinou vody Žliebkovej. Žliebková
je na 12 m vzdialená od koryta filtrovaného jarčeka, ktorý je
jzas na 4 m vzdialený od priekopového jarku a tento na 3 m

P ohlad na novú Ž elezn ian sk u cestu , nad ňou M estská hora, pod ň ou
lúka, drevárska koliba s rúbaniskom z r. 1929.
(Podľa fotografie od sestry Márie.)

o d vodou naplnenej brázdy rotundy, od ktorej minerálny prameň
je ešte na 2 m vzdialený. Vyvýšené dno Žliebkovej v premokavom materiále zapríčiňuje zmokradenie a zbahnatenie lúky,
ktorá zas má za následok udržanie pod sladkovodným pokrovom
značný počet uhličitej kyseliny a iných významných súčiastok
minerálneho liečivého prameňa. Barva vody minerálneho pra
meňa je svetlo-mutná, bublinatá, má nakyslastú štipľavú chuť.
Minerálny prameň vyteká zoželeznianskej kotlinnej diaklázy,
tiahnucej sa paralelne s tokom Žliebkovej-Prievalčianky a berie
svoj obsah v žulovej oblasti, z červeného pieskovca a pestrej
werfenskej bridlice, cez ktorú premoká a plynárni hnaná pre
diera sa i cez sedimenty kotlinnej sute, drte a hliny. Odporuňiteíné by bolo postaviť ho pod ochianu a nedovoliť neod
borným kopaním a zasahovaním do jeho oblasti ho zničiť alebo
S loven sk é
ochrany prírody
8 jaskyniarstva
031 01 Lipiov&ký M ikuláš
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značne oslabit a poškodiť. Najprv sa z neho načieralo, potom
urobili pokus s dreveným žlebom, ktorým voda odtekala (pri
čistení sme bo našli pod dylami), potom zase načierali, žatým
urobili pokus s pumpou, za ňou zase načierali, teraz sme založili

Pohľad na „m inerálny pram eň“ v Ž eleznom so strany sev ero 
západnej v r. 1922. Veľké a staré svrčin y pri pram eni
p o sia l stoja, ale šk oda, že n ie sú d ostatočn e chránené a
často poškod ované, vpravo jarabina (skorušina), v úzadí
„Ž liebk ová“, v popredi tiah n e sa mokrá pram enitá lúčina.
(Podľa kúpenej fotografie.)

betonovú rúru a opatrili ju rúrkou, kade voda odteká a vrch je
železnou pokrievkou prikrytý.
c) R ozbor m in er á ln eh o p ram eň a.
Prof. M. Ballo, budapeštiansky chemik r. 1877 previedol
lučebný rozbor hlavného minerálneho, podťa údajov dr. Šugára
4 m hlbokého, Hviezdoslavovho prameňa, podľa neho obsahuje
voda nasledovné súčiastky, pomernú váhu a teplotu:
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Teplota = 5" R (= 6-2«C).
Pomerná váha = 1 002558.
T 1000 (tisíc) čiastkach ( = 1 liter) nachodí sa:
Čiastky váhy
v gram och

Siran horečnatý .....................................
vápenatý .....................................
sodnatý
.....................................
d ra s e ln a tý .....................................
Uhličitan horečnatý
. . . .
vápenatý
.
železnatý (železný oxydul) .
manganatý (v stopách)
Chlorid draselnatý (Chlorkálium)
Fosforečňan vápenatý . . . .
Kyselina kremičitá (Hydrogén silikát)
Hlinitá zemina (Alumínium hydroxyd)
V celku pevné čiastky

0-81855
083713
003936
000047
002328
104392
000025
—
0-00484
000057
006210
0 00460
2 83507

Z polovice viazaná kyselina uhličitá . 047160
Slobodná kyselina uhličitá .
.
. 16500
U s a d l i n a .............................................. 01380
a v tejto
Kysličník železitý (železný oxyd)
. 0 02388
Pred prof. Ballom ešte prof. Schneider z Viedne analyzoval
tento prameň a zaradil ho ku prameňom alkalicko-zemitých
železitých kyseliek a tiež, že pre jeho velký obsah kyseliny
uhličitej je súci na rozposielanie vo fľašách.
Prof. Ballo poznamenáva ešte o tomto prameni, že je
pyrm ontském u pram eňu podobný a že práve preto patrí k naj
zriedkavejšiemu pokladu prírody a že vo všeobecnosti môže
mat na ludský organizmus práve taký liečebný vliv, ako chýrny
pram eň z Pyrmontu.
Dr. M. Šugár, lekár,1 budapeštiansky fyzikus tvrdí, že je
to „Svätý pram eň k nadobudnutiu opätného zdravia“.
* Bad Z selezn o K lim atischer HOhen Kurort und alk alisch su lfatisch er
E isen sä u rlin g (Trinkcur, M ineralw asser, F ich ten und E isen m oorbäder, M ilch,
M olk en , K efircur, K altw asserh eilan stalt, Terraincnrort) B esch rieb en von dipl.
P h y sic u s M ed. U n iv . Dr. Martin Šugár in B ud apest 1901. (B uchdruckerei
d e r P ester L oyd -G esellsch aft.)
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d) U potrebenia m in er á ln eh o p ra m eň a .
Minerálny prameň v Železnom účinkuje hlavne:
Proti črevným a žalúdkovým chronickým nemociam, proti*
tvrdej stolici, zlatej žile, pečeňovým a slzinovým nemociam.
Proti slabosti prsú, chronickému katarhu nosohltana a
priedušnice.
Proti nemociam z malokrvnosti a slabosti pochádzajúcim.
Proti nemociam pohlavných a močových ústrojov, proti
neplodnosti, krvácaniu a neriadnej menštruácii.
Proti kožným chorobám, opuchlinám a kožným výsypom.
Proti nervovým nemociam.
Upotrebuje sa v hriatom alebo v studenom stave na pitie
a na kúpanie i na vyplachovanie. Zuby nenapadá a preto môže
sa voľne bez obavy upotrebiť.
S hlinou a rašelinou smiešaný tvorí čierne bahno, ktoré
je rádioaktívne a môže sa upotrebiť v obkladkách proti reum a
tickým bolestiam. Prítomne sa prameň upotrebuje len na pitia,
ale želatelné by bolo, aby sa všestranne upotrebil a keby k tomu
bola pridaná i vodoliečba, bahnová liečba, slnečná liečba a iné,
už Dr. Šugärom opísané liečby a z Ľupče do Železného by
bola upravená cesta: Železnô by eštelen potom dosiahlo svojho
rozkvetu a ocenenia.
e) Nové u p raven ie m in er á ln eh o p ram eň a.
Čistenie prameňa bolo zväčša zanedbávané a len s času
na čas povrchne a neodborne prevedené. Prameň bol zamúťaný
nielen svojím vlastným múľom, ale i odpadkami z povrchu, či
schválne hodenými alebo náhodou spadnutými. Drevený zrub
prameňa bol pred 4 0 - 5 0 rokmi asi 1 m od podlahy vysoký,
okrúhly a na okraji ozdobený a uškami opatrené sklené tľapkavé poháre sa na špagáte do neho zamárali, vyťahovali a voda
sa studená, prevažne ale oteplená pila. Pri studni za rána stálo
vedro s teplou vodou na omáčanie pohárov a hriatie vody,
tiež v rotunde boly lavičky dookola pripevnené. Toto načierame
nebolo veťmi vhodné, tiež i okolnosť, že bol povrch vody
otvorený, neprispievala k udržovaniu čistoty prameňa. Keď bolr
zrub na pol metra znížený a ledabolo do štvoruhlasta sbitý
ešte bolo viac možnosti na znečistenia prameňa, lebo vtedy
už nielen že pohármi sa voda nenačierala, ale priamo sa nad
studňu ludia zohybovali, pri čom im rôzne predmety s hlavy
a z vrecák do prameňa popadaly, vodu rukou do rôznych nádob-
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načierali a tak prameň stále viac a viac zanečisťovali a Jen desinfekčnej sile prameňa možno (lakovať, že ľudia od zanečisteného prameňa nepochoreli.
Ked dostala prameň do rúk Detská Ozdravovňa Masary
kovej ligy, nie práve najlepším okom pozerala na načieranie
a namáčanie rúk a rôznych nádob do prameňa a považovala
to za nanajvýš nehygienické a nedôstojné, ale tento zvyk
bol dosť dlho trpený a len počas nášho rodinného letovania
v Železnom 1—31. júla 1934, v dňoch 26—28. júla pokúsilo
sa Riaditeľstvo pri mojej prítomnosti a pomoci prameň vyčistiť,
betonovú rúru vsadiť, rúrkou opatriť a postarať sa, aby voda
odtekala a aby nádoby, ba ani ruky s rukávami nemusely byť
do nej namáčané a aby povrch rúry železnou pokrievkou bol
zatvorený.
Drevená a eternitom pokrytá vkusne prestavená, okrúhle
hranatá, nad prameňom v tôni starých svrčín postavená ro
tunda bola ešte prítomne dosť v dobrom stave, len podlaha a
môstky k prameňu vedúce boly prehnité. Je postavená na umele
a voľne nakopenú žulovú drť. Na pôde okolo prameňa bola
drevená dlažba, aby sme sa po suchu doštali k prameňu, lebo
okolo pram eňa stálym sa predrávaním pôdovej vlhkosti okolo
prameňa hlina tvorila mokradné trasovisko. Bolo postarané
okolo dlažby i na žliebok, ktorým by premokavá voda zčiastky
z prameňa, zčiastky z vonkajšej mokrej lúky a dažďa stekala.
Práca sa započala s prehĺbením a vyčistením jarčeka mi
nerálneho prameňa. Pri čistení sme pozorovali žltú, železitú se
dimentáciu a inkrustáciu jarčeka, vyššie zas bielu do šeda
prechádzajúcu kaolinovú usadlinu.
Pri prehĺbení jarčeka nepozorovali sme, žeby hladina pra
mennej vody sa nížila. Keď sme s týmito prácami boli hotoví,
pribrali sme sa k úprave prameňa, odstránili sme s oboch strán
zdrvelé schody spolu i s dlažbou a s trámami, na ktorých
dlažba ležala. V okolí prameňa pod dlažbou bolo plno blata a
smetí, ktoré sa tam dostaly cez špáry dosák a zčiastky i pre
hnitím a odlupovaním dlažby. Na juhozápadnej strane prameňa
bola pôda dosť pevná, ale na severovýchodnej, kde prameň
má svoj odtok, bolo bahnisko a trasovisko rôznych bariev, na
povrchu červené ako krv, nižšie žlté, pod ňou nasledovala
vrstvička čiernej ako sadza alebo ako kolomaž hliny a pod ňou
plastická bielo-šedá, miestami piesočná, inde hustá plastická
pramenná hlina, ktorá zachycovala a objímala hlavný prúd

prameňa. Do tohoto vertikálneho prúdu boly ešte pred 40 rokmi
z jalového dreva spustené dosky do 4 m hĺbky, zostavené,
zbité do pozdlžne-štvoruhlastej trubice a ňou bol zachytený
prameň. Neskôr chceli výstup prameňa zosilniť a preto do nej
spustili podobnú užšiu kasňu z tenších jalových dosák a na
povrchu nad dylovkou opatrili tieto drevené pozdlžno-štvoruhlasté
trubice ešte vonkajšou, asi na 1 m vysokou vrchnou obrubnou
drevenou kasnicou, ktorá ked prehnila, odrezali z nej a potom
novou ledabolo zbitou pol metrovou ju nahradili bez vkusu,
poriadku a čistoty.
Ci bol pôvodne prameň úplne a dobre zachytený, o tom
máme malé pochybnosti, lebo ked sme pri prameni otvorili
jam u 1‘50X1'50 m veľkú a od hladiny prameňa počítajúc na
1 m hlbokú spozorovali sme, že zo severovýchodnej strany
asi 80 cm od uhla drevenej kasnice prekvapil nás silný mine
rálny prúd, ktorý by nám bol jamu čoskoro zaplnil a prácu
znemožnil, keby sme ho hned s pramennou hlinou neboli za
hádzali, zastavili a udepsili. Tiež v tom istom smere, ale na
druhom rohu kasnice objavila sa a bublinkovala asi v 5 cm
diaľke od nej druhá minerálna žila, i tú sme zahádzali a konečne
na juhozápadnej strane kasnice práve oproti prvej žile, ale od
kasnice tiež len na 5 cm vzdialenej objavila sa tretia minerálna
žila, i tú sme upchali. Je pravdepodobné, že tieto žily mimo
kasnice vyvierajú a tvoria nad prameňom slabé trasovisko,
hlinu naddýmajú a barvia pri prameni vo výtoku hlinu a skaly
na červeno, žlto, bielo (kaolin) a šedo (plastická pramenná hlina).
Je menej pravdepodobné, žeby kasnica bola poškodená,
lebo bolo pozorované, že drevo kasnice bolo úplne čerstvé,
konzervované, pri hladine prameňa bolo na červeno zabarvené,
hlbšie pri dotyku s hlinou na vonkajšej strane kasnice na čierno
(ako umrčlia rakev) a zdnuka bola kasnica pokrytá tenkou
bielou do šeda prechádzajúcou slzkou pol mm vrstvou kaolínu.
Tak to asi vypadalo, ako ked natierač natre riedku šedobielu
barvu na ohoblované jalové drevo.
Ako bolo spomenuté, otvorený minerálny prameň, ktorý
bol valne navštevovaný nielen hostmi Železného, ale i turistmi,
okolitými obcami a pastiermi, nemohol sa v úplnej čistote ani
pri najlepšej vôli udržať a že nebol dostatočne chránený, chlapci
do neho nahádzali skál rôznej velikosti (žulu a červený pies
kovec) a smeti.
Našli sm e v ňom pri čistení rôzne dámske, pánske hrebene,
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čierne, biele, kávové, tiež celé i rozbité, poháre, ktorými si
vyťahovali hostia vodu (špagát sa im roztrhnul a pohár ostal
v studni), poháre tľapkavé i okrúhle, celé i rozbité, sklo z po
hárov a fliaš svetlé a tmavé, ba dokonca sklo i z oblokov,
vreckové zrkadlá celé i rozbité, bič na kone, remeň, špagát,
nožíky dobré i plané, väčšie i malé, béky zo svrčín, aluminiové
skladacie poháre, prúty, čečinu zo svrčiny, črepy z hlinených
nádob, tiež porcelánové črepy biele i belasé z hrnčekov, gombičky, škutiny, sponky, drevenú zábavku, ešte i slivku, ktorá
len deň predtým bola hodená deťmi do prameňa, poneváč prišiel
voz do Železného so zeleninou a slivkami. Riaditeľstvo nakúpilo
potrebnej zeleniny i slivák. Slivky rozdalo deťom, z ktorých
jedna hned v ten deň vandrovala do prameňa. Takto sa prameň
zanečisťoval a takéto rozmanitosti sa tam ponachodily.
Všetky tieto nájdené predmety, až na nepatrné skaly boly
pečlive po jednom ustálené a odložené do pivnice vily Darinky
k dispozícii Riaditeľstvu, ktoré hodlá ich do skrine vystaviť a
skriňu v Riaditeľstve umiestiť.
Ešte ostala v prameni jedna krížom hodená spriečená skala,
ktorú ani po väčšej námahe sme nemohli vytiahnuť, to by sa
bolo mohlo stať iba po úplnom vyčerpaní prameňa a ešte nižšie
odpílenie asi na 2 m drevenej, vodu zachycujúcej kasnice. Nie
je vylúčené, že pod tou skalou môžu byť, ale nemusia byť (my
sme už nič nenašli) ešte nejaké dnu spadnuté alebo hodené
predmety. Drevenú dvojitú kasnicu sme na 1'20 m odpílili
a vyťali za tým účelom, aby sa mohol prameň lepšie vyčistiť
a tiež i preto, že Riaditeľstvo malo už pred viacerými rokmi
kúpenú 1’20 m dlhú okrúhlu 35 cm širokú betonovú rúru, ktorú
sme na miesto odrezanej a vyťatej drevenej kasnice upotrebili.
Keby bola bývala rúra len trochu väčšia alebo menšia, bola
by sa dala stoknúť na kasnicu, takto ale sa musela len na ňu
položiť a betonovou spojkou pritúžiť. Okolo spojky bola vyko
paná v hline štvoruhlastá jama, aby betón ztvrdnul. To bola
práca jedneho dňa s dvoma chlapmi. Prameň sa zatarasil a za
kázané bolo prameň navštíviť a vodu brať. Ráno ale napriek
našim zákazom vodu preca brali, ale nie zo studne, lebo tá
bola zväčša prázdna, ale zo štvoruhlastej jamy pri prameni
vykopanej, do ktorej skoro všetka minerálna voda premiešaná
s povrchovou sa sbehla. Že táto močiarnatá voda nemohla byť
dobrá, je samozrejmé, ale preto ju niektorí pili, ale nepochválili,
čo ani nemohli, ved to bola voda barinatá, kalná a mutná.
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Ráno keď som prišiel s robotníkmi ku prameňu, nepotešil
som sa videnému zjavu. Mal som dva plány, lebo betonovú
rúru vyhodiť a novou užšou, ktorá by sa dala sto kn ú ť do dre
venej kasnice, ju nahradiť a väčšou betonovou kasnicou ju
pritúžif, alebo čo bolo jednoduchejšie, nechať to tak ako je,
vodu dokonale vyčerpať a bočné prúdy prameňa hlinou do
konale zahatať. Hlinu sme do vyčerpanej jamy tak ako nasle
dovala podľa výkopu (spodnú na spodok, vrchnú na vrch) rýchle
pohádzali a k tomu účelu zhotoveným obuškom utlačili, tak
sme bočné prúdy prameňa upchali a hneď na to sa počala hla
dina prameňa dvíhať šušťať a klokotať a voda dostala svoju
predošlú, ba ešte silnejšiu a lepšiu minerálnu chuť a do pohára
načretá bola o moc čistejšia. Potom sa na betonovú rúru pri
pevnila betonovou obrubou stiahnutá medená rúrka, z ktorej
voda vytekala a nemusela sa viac načieraním brať. Výtok bol
síce nie silný (asi za poldruhej minúty liter), ale preto stály a
malý jarček pri prameni cez zhotovený betonový žliebok voľne
si odtekal. Potom sa pripevnila na vrch betónovej rúry železná
pokrievka a na rúru sa červenou barvou napísalo dátum novoopravenia a čistenia. Splanirovanie pôdy okolo prameňa bolo
tiež významnou prácou, dali sme pôde juho-severný sklon,
keďže ale hlina ne vysychala a báralo sa do nej, posypali sme
pôdu štrkom, 5—8 cm hrubou vrstvou červeného pieskovca
z Prievalcového kameňolomu, ale ani takto sme nedocielili úplne
stabilnej tvrdej pôdy, čo by sa zase len mohlo docieliť dylovkou
alebo dokonalejším zachytením prameňa, tak aby i tie tri ob
javené a spomenuté prúdy ústily cele do prameňa a premokanie
bolo úplne znemožnené. Chotárničnými kolikami označená pra
menná oblasť môže iste okrem Hviezdoslavovho iné minerálne
pramene obsahovať, ale je odporučiteľné túto oblasť spolu
i s Hviezdoslavovým prameňom chrániť — daromné sa jej ne
týkať a len s odborným vedením niečo podnikať.
f) P ovetrnosť Ž elezn éh o.
Počasie je v Železnom i v lete vcelku chladné, ale preto
svieže a príjemné. Železnô má horské klíma s častejšími srážkami, ale čistým vzduchom a silnou inzoláciou, ktorá svoje
pálčivé účinky ešte viac preukazuje na svahoch hôr, na rúba
niskách, než v samej uzavrenej kotlinke. Júl býva prevažne
daždivý a búrlivý, ale vo všeobecnosti teplejší než august.
V auguste sa počasie vychvíli a býva zväčša viac slnných
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a bezdaždivých dní. Ked je daždivo, počasie sa ochladí na
5°—10° C a relatívna vlhkosť na ukrytejšom m ieste vlasového
hygrom etra kolísa medzi 80—90% vlhkosti, a vtedy dobre
nám padne zakúrená izba, pričom vlhkosť klesne a povetrie sa
zohreje, o čo sa Riaditeľstvo Zdravotníckej osady v Železnom
i dostatočne postaralo, lebo v každej obytnej m iestnosti je
železná na rýchle zohriatie vhodná piecka. Po spadnutom daždi

Pohľad ha vyrúbanú Malú Tlstú. Už sa počaly na nej tvoriť brázdy vodn ých
tokov, teraz je zalesn en á, pod ňou Nocľaháreň, vila Lujza, vila Encián,
pri nej svrčin k y tvoriace plot sú e šte nízke. V ľavo horáreň a v popredí
sk o sen á k otlin n á lú čin a z r. 1922. (Podľa kúpenej fotografie.)

hm ly sa váľajú po horách, čo im dodáva vlastnej krásy a púta
vosti, do kotlinky sa prevažne nedostávajú, čo je zo zdravotného
stanoviska význam né. Vetry dujú od juhozápadu a tieto do
nášajú v lete dážď a búrku, tiež dujú od severovýchodu a tieto
sú prevažne suché, vcelku sú m ierne a príjem né, len niekedy
počas b úrky silnejšie. M enovite juhozápadná časť Sennej Kopy
a Prievalca trpieva od vetrov, kde sa vyskytujú i m enšie vývraty. Sprcha je v júli značná, ale teplý dážď nebýva na závadu
hosťom, ked m ám e dobrú turistickú neprem okavú obuv alebo
kaločne, môžeme m enšie tú ry alebo prechádzky konať i počas
dažda. Pri menšom daždi strom ovia nás značne chráni. Len
silnejší dážd preprší cez strom ovia a práve vtedy prejavuje
svoje účinky (počína so strom ov pršať), ked je nebo už vy
jasnené a neprší, väčšia zapršaná tráva je ako voda na potoku,.
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úplne nás v chôdzi premočí. Pruhové (krátke) pŕšky sú niekedy
v júli časté a podobajú sa aprílovým sprchám. Ráno bleskne
slnko, nebo je modré, pred obedom sa započínajú oblaky sbierať
na obed prší, alebo je búrka a poobede sa zas vychvilí. Vychvílenie i sprcha môže sa opakovať i viac ráz denne, ale preto
sú dni v mesiaci, že i celý den slnko svieti alebo i celý deň
prší. Niekedy ked sa v podvečer schladí, pozorujeme i snežnú
chumelicu nad Tlstou, ktorá ale rýchle prejde a po snehu niet
stopy. Tiež pozorovaná bola búrka prichodiaca od Sennej Kopy
a Prievalca s takou rýchlosťou, že sa mohutné svrčiny pod ňou
skláňaly, padaly a vyvrátily ako zápalky na stole. To je zjav
ale zriedkavejší a neprejavuje svoje plné účinky na kotlinke,
ktorá leží v hĺbke asi 100 m pod Prie valcovou cestou vedúcou
na Magurku.
Vyťatím hôr v okolí Železného sa úplne tvárnosť okolia
zmenila, inzolácia sa zosilnila, vzduch v júli je suchší, vo dne
teplejší, ba ked slnko svieti a vetrík málo osviežuje, až pálčivý,
zato ale vždy príjemný, hromové údery sú častejšie a to meno
vite tam, kde je k tomu i pôda primeranejšia a noci sú niečo
chladnejšie, vcelku ale júl je najteplejším — a odhliadnuc od
častejších daždov — i najpríjemnejším mesiacom. Teplota do
sahuje i 19° R, ale vzduch je vždy svieži a účinkuje na telo
vzpružne, tak že organizmus je stále čerstvý, vnímavý a práce
schopný a nie zmalátnelý, ako to býva v horúčavách po mestách
a rovinách. Tiež pozorované bolo, že tento asi 1000 m vysoko
ležiaci horský vzduch má i liečivé účinky, rany sa tu prv za
hoja, ako vo vzduchu nižších a zaprášených polôh.
V mesiaci auguste je krása hôr, menovite hôť a velehôr
najpútavejšia, ale noci sú už chladnejšie a dni sú kratšie a
tem peratúra vo všeobecnosti kleslejšia, zato vzduch čistejší,
suchší, ale i viac vetrný. August v kúpeľnom poradí sa síce za
sezónny považuje, ale so svojou povetrnosťou býva už pre
chodom k jaseni, no zdá sa so zdravotného stanoviska tiež nie
menej významným, ale preca už niečo menej cenným, kdežto
s turistického stanoviska práve koniec augusta ukazuje hory,
hole a velehory v pravej kráse, nádhere a pútavosti. Niekedy
Železnô ako Detská ozdravovňa i v septembri hostí deti, ale
v tomto mesiaci sa už skoro po celý čas musí v obytných
miestnostiach kúriť.
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g) Z verin a a k v eten a Ž elezn éh o.
Ľupčianska dolina bola už od dávna známa tým, že v nej
bol neraz videný a zabitý medveď (Ursus arctos). Ja sám som
sa stretnul s ním pred 30 rokmi, v prostred doliny v okolí
„Vršiek“ a teraz postavenej horárne. Bol som na jednom,
on na druhom grúni, medzi nami bola dolina, nič nám neurobil,
opačným smerom zmiznul v húšťave. Pred 40—50 rokmi boly
menšie chaty v Železnom, než sú teraz a každá chata mala
okenice, ktoré sme na noc zatvárali, aby sme sa uchránili pred
znepokojovaním údajne medveda, ktorý bol vtedy v okolitých
hustých horách veľmi častý a valasi, bývali tam vtedy i po dva
salaše, kládli ohne v noci a hulákali, psi brechali, aby medveďov
od oviec a salaša odstrašili. Teraz je tu medveď už veľmi
zriedkavý, tohoto leta bol údajne videný pod Tlstou na Lúžňanskej strane, kde sú salaše a kraviarne. Voľakedy mátožili
tu ešte silnejší: jaskynní medvedí (Ursus spelaeus), ktorí ale už
úplne vyhynuli a ktorých kosti nachodíme v okolitých jasky
niach. Po medveďovi nie menej príjemná je i divá sviňa (Susscrofa, čierna zver), ktorá je i teraz častá, zdržuje sa v mokrastých húšťavách, prevažne v okolí Magurky, kde pred porytím
lúk sa bránia nielen bielymi krížami, ale i tým, že na kríž za
vesia hrniec a k nemu na povrázok nejaký kíčik, ktorý keď
vietor duje, udiera o hrniec a tým odplašuje zviera. Ešte
častejšia je tu v okolitých horách nateraz vysoká zver, čiže
srny (Cervus capreolus) a jelene (Cervus elaphus). Menovite
od tých čias, ako dostal ľupčiansky poľovnícky revír človek
prírodu milujúci a s ňou šetrne zachodiaci. Prítomne neraz vidno
srnky sa pásť na Veľkom Železnom za večera alebo za rána
v Latibore. Pri Magurke pod Mestskou horou majú jelene a
srny jasle voľne v prírode pod stromami umiestnené, kde ich
v zime kŕmia. Niekedy prebehne cez Magurskú cestu líška
(Canis vulpes) a po stromoch šplhá všetečná veverička (Scirius
vulgaris), ktorá bola i v Železnom na dvoch miestach na stro
moch videná, po nej sliedi, ale málokedy je pozorovaná kuna
lesná (Mustela martes) a na železnianskych lúkach ukrýva a
poskakuje si i zajac (Lepus timidus).
Skupinku netopierov sme náhodou objavili za doskou ná
pisu vily|Darinky. Je to užitočný nočný letúň, netopier obecný
(Verspertilio murinus), požerie mnoho hmyzu a preto so speva
vými vtákmi v práci spolu závodí a udržuje rovnováhu proti
škodám v prírode. Ale mal po sebe červených cudzopasníkov,
od ktorých sme ho oslobodili a potom na slobodu pustili.
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Ostrovid čiže rys (Felix lynx) nebol v okolí Železného
pozorovaný, ale prichodí dalej na východe v hrádockom revíre
v okolí Malužinej. Je zriedkavý a preto zákonom chránený, ale
je zviera krvižížnivé a zlomyseľné (liptovský tiger). Údajne bol
v ľupčianskych horách videný i jazvec (Meles taxus), blízko
horárne lasica (Putorius vulgaris) a tchor (Putorius foetidus).
Vzácna je hmizožravá krtica obecná (Talpa europaea) a preto
tu je po lúkach málo krtísk, za to tiež hlodavá m y š poľná
(Arvicola arvalis) bola pozorovaná na Magurskej ceste. —
Z hlodavcov prichodí tu ešte hvizdák čiže mercúň (arctomys
marmota) v skalnom brhli okolitých hôľ. Z dravých vtákov
sú časté vo vzduchu kolesá krútivé alebo nepohnute s otvore
nými krídlami vo vzduchu stojace a pozorujúce jastraby (Astur
palumbarius), ktoré boly nad Prievalcom videné, blízko nižšie
vystavených horární kiahulce (Astur nisus), ale káne (Buteo
vulgaris) a orli (Aguilla chrysaétus) sú zriedkavé, zo sovovitých
prichodí sova pálená (Strix flamea) a kuvik (Athene noctua).
Zo šplhavcov je častý dateľ čierny (Picus martius), ktorý vy
tesáva veľké diery do bučín a svrčín, ktoré sú napadnuté
hmyzom. Zo spevcov vyniká stehlík (Fringilla carduelis), čížik
(Fringilla spinus), hýl obecný (Pyrrhula vulgaris), drozd spevavý
(Turdus musicus), konipas biely (Motacilla alba), ktorý je častý
na potôčku pri jedálni, drozd čierny (Turdus merula), ktorý bol
videný pri minerálnom prameni a lastovičky domáce (Hirundo
rustica) si stavajú hniezda na vily Železného a večer besedujú
na antene rádia pred jedálňou. Z k ú r lesných vyniká tetrov
hlucháň (Tetrao urogallus) a z bahniakov sluka lesná (Scolopax
rusticola). Na úslnných miestach je mnoho jašteríc (Lacerta agilis',
zato vretenica (Yipera berus) a užovky (Tropidonotus natrix)
sú zriedkavejšie. Mnoho ich je pod Chočom, pod Poludnicou,
tiež ä v Demänovskej doline a menovite na Čiernom Váhu.
Žaby (Rana esculenta) kŕkaním oživujú Kordošovo jazierko a
m loky (Salamandra maculata) boly pozorované večer po daždi
na ceste pod Tlstou. Železnianske bystriny vynikajú pstruharni
(Trutta fario), ale o Ďurkovej koluje povesť, že počas baníckej
práce na Magurke nemala žiadnych rýb a tak ani veľká
vodná nádrž „Hat“ nebola nimi oživená pre chemické látky, ktoré
boly vo vode rozpustené a pre vývin rýb nepriaznivé. Z hmyzu
sú časté osy (Vespa média), z mravcov je častý mrávec drevokaz
(Camponotus ligniperdus), ktorý sa v kmeňoch starých stromov
zdržuje, i m otýliky oživujú vzduch, ktorých húsenky sú vôbec
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všetky škodlivé. Udržiavaním čistoty a poriadku ubýva okolo
obytných domov múch (Muška domestica), menovite okolo je
dálne. Zato sme na Magurskej ceste našli zvláštny horský druh
slim ákov (pruhovaný Arion sp.), pekné stonožky (Julus terrestris)
a vodná fauna v Kordošovom jazierku by iste bola tiež vhodná
na pozorovanie a zaznamenanie.

Foto: J. L ichardus VII. 1923. Pohľad na Senn ú K opu hlb oko za le s
nenú , pod ň ou je svrčinanji zarastený závrt, pri ňom „H oráreň“ tak
ako vyzerala z prvoti pod horárom K ojšom , v lavo v záreze tečie
Ž liebková, v pravo s m óstk om jarček (Horárňanka), vytekajúci zpod
Tlstej blízko horárne a sp ájajúci sa pri v ile Lujze so Ž liebkovou.

Čo sa týka r a s tlín v hore, panuje a dominuje prevažne
svrčina (abies picea) smiešaná s bučinou (Fagus silvatica). Na
Sennej Kope nad Žliebkami je mnoho kozích víb (Salix caprea)
a boly pozorované i rôzne druhy týchto vŕb pri kúpeli. Olše
(Ulnus glutinosa) sú pri minerálnom prameni. Tiež blízko pra
meňa sú i jarabiny (Sorbus aucuparia). Stará hora v okolí
Magurskej cesty podobá sa prítomne pralesu, vyvalené a zlo
mené stromy bútľavejú na mieste a nikto ich nesbiera a neprace. Na Prievalci, pod Sennou Kopou, na Tlstej je sadienka,
podobne i na západnej strane Hliniska. Mladá hora je na zá
padnej strane Mestskej Hory. V sadienkach je mnoho čučoredia
(Vaccinium myrtillus) na Prievalci, jahôd (Fragaria vesca) pod
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Sennou Kopou, malín (Rubus idacus) na Hlinisku. Pred p ár
rokmi po vyťatí Tlstej, celá oholená stráň sa červenela kvetenstvom vŕbinky (Epilobium augustifolium).
Lúka pod Prievalcom sa belela králikmi (Chrysanthemum
leucanthemum), spestrovaly ich fialové zvončeky (Campanula sp.),
vtáčinec (Stellaria sp.), sirôtky (Viola tricolor), peniažtek (Thaspi
arvense), iskiernik (Ranunculus sp.), šturovník (Lotus sp.),
rozrazil (Veronica sp.), chrastavec (Knautia sp.), kozia brada
(Tragopogon sp.). Pri ceste na Prievalci kvitnul svízel (Gálium
sp.). Na Žliebkach rozkladala svoje kvetenstvo tiezalka (Hypericum sp.). Pod Prievalcom materina dúška (Thymus serpyllum),
v tôni lesov rozprestieraly sa kaprade, s ktorých kapraďsamčia
(Aspidium filix mas) vynikala. Do jedálne nám doniesli ešte
i blen (Hyoscyamus niger) a rajský kvietok (Parnasiu), ktorá
tu i vo väčšom množstve na mokrejších miestach prichodí. Na
Hlinisku cestou na Hať sme našli na zbútravených bukoch
vefké choroše (Polyporus) až na štvoro zrastené (štvorčence).
Ked popršalo, všade pod stromami sa objavovaly hiíby (Boletus edulis) a pekné červené muchotrávky (Agaricus muscarius),
ktoré stráň Hliniska ku kúpeľu obrátenú okrašľovaly, ale ne
chybela z lúk ani prachovka obecná (Lycoperdon bovista), pri
nich listy bujačiny a pri nich kvet ešte nevypučil, bál sa hlásať
príchod jesene. Vo vyšších polohách na skalách rozkvitnul netresk (Sempervivum sp.) a pekne modrooblohové gentiany. Na
horách zaujíma svoje panovníctvo rozložená kosodrevina (Pinus
pumilio) a vôkol nich i pri nich vztyčuje bojazlivé svoje hlávky
alpská kvetena.
h) Vychádzky v Ž eleznom .
Zeleznô z vychádzkového stanoviska je významnejšie, než
nižšie položené, rovinatým a chopečnatým krajom obklopené
kúpele.
Tu sme v oblasti hôľneho, podhôfného kraja, kde turistika
má svoje najobľúbenejšie cesty. Nie sú tu strmobralné, nebez
pečné velehory, ale ani pahorky s nepatrnou výškou.
Už sama okrúhle asi 1000 m vysoká poloha Železného
obklopená do 2000 m siahajúcimi vysokými hoľami je pred
určená na turistiku.
Nášmu zdraviu a veku zodpovedne soskupujeme prechádzky
a vychádzky v Železnom na tri časti.
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1. Na kratšie prechádzky:
Ku „Ozvene“; ku sadienke pod „Buček“; ku „Kordošovmu
jazierku“ pod Prievalcom; ku „Škôlke“; ku „Závrtu“; ku „Krížu“
pod Sennou Kopou; ku „Horárni“; ku „Lehárni“; ku „Jánoší
kovmu stĺpu“ (podkúpeľom) pod Malou Tlstou; ku „Minerálnemu
pram eňu“. Veími príjemná prechádzka je na novú Železniansku
cestu, alebo i na „sedlo“ Mestskej Hory, kde iste môžeme sa

Pohľad so železnian skej cesty na Ž ejeznô z r. 1928. V úzadí vpravo
truhlovitá a v a lcovitá časť V eľkého Ž elezn éh o, v prostriedku S važný
štít (Ž elezn iansk y štít) Malej T lstej, vľavo hore obruba lesa Malej
T lstej, vľavo H oráreň, v stred e Nocľaháreň, Leháreň, vila Lujza, E ncián
a R iaditelská bu dova m edzi strom am i vpravo. (Podľa fotografie od
sestry Márie.)

prechádzať i po väčšom daždi, lebo pôda je suchá, pórovitá a
voda z nej rýchle zbehne.
2. Na vychádzky:
Hore Železnianskou cestou na Prievalcove Sedlo a p a
svahu Sennej Kopy ku Škôlke. Popri „Ozvene“ na Prievalcove
sedlo, odtiaľ na sedlo Stredo Prievalcové, odkiaľ je výhľad na
Lúžnu a Javorinu a zpät na Železniansku cestu. Na vy
hliadku Dr. Hamzu a odtiaľ hrebeňom na Mestskú Horu a že
lezniansku cestu. Na vyhliadku Dr. Alice Masarykovej na Hli
nisku a kúpeľným hrebeňom ku kúpeľu. Železnianskou cestou
na stredný Prievalec a na Sennú Kopu. Na Žliebky popri
horárni a zpät po svahu Sennej Kopy ku Škôlke. Cez Hlinisko
popri Prašivej Lúke na „Hať“ a odtiaľ vyšnou cestou pod Magurku a na Magurskú cestu, alebo dolu „Haťovou“ a hore
3
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Veľkoželeznianskou dolinou. Na Magurku a zpät. K Latiborským
jazierkam a zpät. Cez Prievalec na hole, kde odbočíme vľavo
chodníkom na Magurskú banícku cestu, ňou do Magurky a Magurskou cestou zpät. Na podsalatínske lúky a zpät. Do ba
níckej Maloželeznianskej doliny a zpät.
3. Horolezecké a väčšie výlety:
Na Salatín a zpät. Na Latiborskú, Magurskú a Javorinskií
holu, odtiaľ na Magurku a Magurskou cestou do Železného.
Na Chabenec do chaty, cez Prievalec a Latiborskú hoľu a zpät
cez Magurku. Na Veľkú Chocholu, cez Prievalec a Veľkú Hoľu
a zpät tou istou cestou, alebo do Korytnice, ktorá leží pod Chochulou a zpät autom do Železného. Na Ďumbier cez Magurku,
Baníckou cestou na hole, po^ hrebeni cez Kotličku na Poľanu
a konečne Ďumbier, kde je Šfefánikova chata, zpät na Bocu,
odtiaľ premávkovým autobusom do Kráľovej Lehoty, železnicou
cez Lipt. Sv. Mikuláš (tu navštívime Muzeum Slovenského Krasu)
a Ružomberok (tu zas Liptovské Muzeum) do Osady a odtiaľ
cez Lúžnu peší do Železného; alebo z Ďumbiera do Demänovskej
doliny (návšteva Demänovských jaskýň), odtiaľ družstevným
autobusom na stanicu Lipt. Sv. Mikuláša a odtiaľ vlakom do
Vlašiek a peší Ľupčianskou dolinou do Železného.

II. P r a e h isto r ic k é a h is to r ic k é d á ta kú peľov
Ž e le z n é h o .
Chýr a povesť Železného druží sa ku minerálnemu železnianskemu prameňu. Tento prameň mal už v diluviu predpo
klady jestvovania. V neskoršej dobe v neolite, či v hľadenej
kamennej dobe, ktorá je dokázaná pre Liptov Dr. Lóczym jas
kyňou pod Mníchom8 mohol už byť predhistorickým obyvateľ
stvom navštevovaný a tým viac ľudmi neskoršej bronzovej
doby, ktorá je pre Liptov z mnohých a bohatých nálezov značne
významná. V tomto čase sa ľudia tu obydlení radi usadzovali
ku minerálnym prameňom, ktorých vodu mohli i v zime upo
trebiť a ktorá nezamŕzala. Menovite teplé pramene boly vy
hľadávané, načo poukazujú bohaté bronzové nálezy práve pri
týchto prameňoch. Pri lámaní vápencového túfu v Bešeňovej
v aluviálnych vápencovo-túfových vrstvách sa tiež ponachodily
rôzne stopy a nástroje bronzovej doby (bronzová sekerka a kamenné
kly, uložené v Muzeu Slovenského Krasu v Lipt. Sv. Mikuláši).
3 Dr. Ľ. L óczy: D ie L iszkovaer H ohle in Baráthegy (Budapešť 1878).
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Na Bešeňovú hľadí zdiaľky hlavinatý Salatín (1630)4 a blízko
Salatína je Železnô. Praehistoria Salaiína úzko súvisí z praehistoriou Železného. Na Salatíne sa našla pálená hlina, šiance,
tedy stopy obydlenia, „pod Salatínom jaskyne z praehistorickými
stopam i“ ako to Dr. Šugár spomína.
Je tedy pravdepodobné, že títo obyvatelia už pozhali železniansky prameň a upotrebovali jeho vodu na liečenie a pitie.
Neskôr Rimania sa tiež zaujímali o zlatú rúdu Magurky, načo
poukazujú údajne ich stopy pri Magurke a zas Magurka so Že
lezným vždy úzko súvisela a súvisí a tak ani títo ľudia neobyšli železniansky prameň. Ale už máme isté historické dáta
zo XVII. storočia o magurskom baníctve, ktoré v tom čase
prekvitalo. Bolo tu usadené údajne niekoľko osadníkov zo Saska,
ktorým sa dostalo veľkých pozemkov a vymožeností. V Latibore
(Zlatibore) otvorili s ostatným obyvateľstvom bane a tiež i na
iných miestach Latiborskej Hole. Už i týmto magurským ob
čanom mohlo byť Železnô pre svoje miernejšie podnebie,
cbránenejšie územie pred vetrami i búrkou, vyhľadávaným
výletníckym miestom, ba niektorým i stálym pobytom alebo
letoviskom. A práve tak ako Magurčania, navštevovali Železnô
i Ľupčania, ba i z iného územia Liptova došli letovníci a takto
sa stáva Železnô letoviskom a kúpeľným miestom.
Ale pravý základ k využitkovaniu prameňa bol daný len
v r. 1869, keď v Lipt. Ľupči utvoril sa „Účastinársky kúpeľný
spolok“, ktorý hlásal pekné heslá a mal za cieľ pomôcť trpia
cemu človečenstvu založením liečivého kúpeľa a keď minister
stvo obchodu dňa 6. sept. 1871 p. č. 9671 i potvrdilo stanový
kúpeľného spolku, nastal nový ruch a väčší záujem o významný
prameň a kúpeľa Železného.5
Zo spisu Dr. Šugára, ktorý je s takým páthosom vecne
a všestranne napísaný, že si zaslúži velikej pozornosti, obdivu
a úcty, ako tento Pešťan vedel pochopiť nádhernú perlu Liptova,
železniansky prameň a aký srdečný, veľkorysý záujem pre
ukazoval kúpeľu Železnému.
Z tohoto spisu sa dozvedáme, že postavené kúpele boly
dokonalejšie a úplnejšie, než sú dnes. Je pravda, že vyvárala
sa kosodrevina vo vode tak ako dnes a bola od nej tmavá
voda upotrebená na kúpeľ, ale bol pri kúpeli i vodoliečebný
Sk alnatín = S elatín .
s L ieč iv ý k ú p el Ž elezn ô opísal Dr. Sam u el H lavács, do slo v e n č in y pre
lo ž il prof. Dr. G ustáv K ordoš, R užom berok 1897. Tlačou Karla Salvu.
*

3*
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ústav, minerálny kúpeľ, boly sprchy a liečil sa rašelinou a
bahnom i reumatizmus.
Pre zabavenie a osvieženie nálady hrávala na celú kú
peľnú sezónu prijatá cigánska kapela. Sám sa pamätám, že
chodníky boly sriadenejšie a hoc úprava kúpeľa bola primitívna,
preca vkusná a svojmu času úplne vyhovujúca, ba niektorým
kúpeľným zariadením podľa Dr. Šugára nás predbehla, takže

Skupina železn ian sk ych hostí 13. jú la 1934 na m ieste, kd e prv dreven é
v ily Valéria a Silvia stály a prítom ne je to h rište pre deti.
(F o to : Hrom ada z R užom berka.)

našou povinnosťou malo by byť aspoň to zachovať, udržať a
v zdokonálenej forme zveľadiť, čo už bolo a jestvovalo.
Všímajme si viac ochrany prírody a okrašľovania. Pri
ľudských stavaniach niet poriadku a čistoty bez čistenia a
okrášlenia a hygienické požiadavky len v účelnom okiášlení
môžu byt zabezpečené.
Pred prevratom schádzavala sa tu spoločnosť menovite
z Liptova, Oravy a Turca. Letoval tu básnik Hviezdoslav a
Jonáš Gnoth, ľupčiansky farár Philadelfi, Proj. Gustáv Kordoš,
rodák z blízkej Magurky a zamestnaný na hl. reálke v Levoči,
kde je i pochovaný, ktorý pomocou hostí utvoril i podľa neho
pomenované jazierko. Neúnavný sociálny národný pracovník
Andrej Halaša, ktorý tu sbieral výšivky pre Martinské muzeum,
významný hudobný pedagóg, skladateľ Karol Ruppeldt, tiez
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narodený na Magurke a zamestnaný na obecnej evanj. škole
v Lipt. Sv. Mikuláši.
Zo starých ešte žijúcich hostí každý rád spomína letovanie
v Železnom, na ten priateľský, rodinný dobrý pomer, ktorý
medzi hosťami panoval.
Dr. Jozef Partsch, univ. prof. v Breslave s jeho synom

P o h fad n a k ú p el s charakteristick ým žlieb k ovým vodovod om so západnej strany
v Ž elezn om v r. 1922, v úzadí H linisk o (k ú p eln ý ch op ec) a y e lk ô Železnô,
v popredí b eto n o v a n ý slad k ovod n ý pram eň. (P o d lá kúpenej fotografie.)

tiež navštívil Železnô a odtiaľ sme ho cez Magurku až po Bocu
po holiach sprevádzali, kde konal morfologické štúdia v r. 1904.
Železnô v tom čase vyzeralo niečo inakšie. Stály dve
pekné drevené budovy „Elvíra“ a „Silvia“ asi so 24 izbami,
na tom mieste, kde je teraz hrisko pre deti, blízko elektrárne,
nad nimi stekal ako i teraz jarček v žliebkach do kúpeľa, ale
pri ňom bol pekný chodník, ozdobený svrčinami, teraz ho vi
díme v porúchanom stave a svrčiny zoťaté alebo poškodené.
Nad ním bol vrchný chodník, ktorý je teraz zarastený a vôbec
už málo znateľný. Hustá voňavá hora otáčala vilky Železného,
pri ktorých nechybela „hojdá“, posiaľ znateľná za Riaditeľskou
budovou. Kúpeľ bol už prestavovaný, prvý mal drevené, tento
m á betonové vane. Hostinec, ktorý je tiež prestavený a do
plnený, je teraz Riaditeľskou budovou (predtým Rudolf), pri
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ktorej sú jedálne, kancelária a kuchyňa, ktorá sa zásobuje
vodou z blízkej studne rúrami a tlakovou pumpou. Lekár
Dr. Beniač postavil podľa neho pomenovanú vilu, ktorá sa teraz
menuje Darinkou; pod horárom Kojšom bola hostincom, teraz
je zase obytnou miestnosťou; má krásnu polohu, leží na vršku
proti prameňu nad kúpeľom s východným výhľadom na Mestskú
Horu a Hlinisko. R eštauratér Král postavil podľa neho pome
novanú peknú budovu, ktorá sa teraz podľa divadelného kusu
p. Dr. Ivana Stodolu „Belasým Enciánom“ menuje. V úzadí je
menšia drevená chata Anula a pri nej Popolka, nad ktorou
bol „Kordošov kostolík“ (lavice s krížom). Teraz je kríž
preložený ku „Ozvene“. V rovnom rade s Kráľovou vilou je
Dr. Mattyašovským postavená a nateraz „Lujzou“ pomenovaná
vila s pekným výhľadom na banícku Latiborskú hoľu. Keď
Detská ozdravovňa Masarykovej ligy proti tuberkulóze pre
vzala Železnô a sriadila z neho zdravotnú osadu, vystavila sa
s južným prôčelím vila Andreja Žuffu, kde sú ubytovaní prí
tomne len chlapci a menuje sa bežne Nocľahárňou. Pred ňou
veje štátna vlajka, za ňou pod Tlstou je červená so sklom
z južnej strany pokrytá „L e h á r e ň ktorá slúži vlastne za zamestnávaciu sieň pre deti, ked je von nepohoda a prší. Novšie
bola postavená „Elektráreň“ pre osvetľovanie osady, ale nie
práve na vhodnom mieste a nie vo vhodnej úprave, lebo nateraz
zaplavuje podvečer dolinu plynom, čomu sa iste ľahko odpomôže. Tiež bola postavená autogaráž. Ku riaditeľni patriace
bočné stavy počtom asi 6, medzi nimi i pivnice, sú nateraz
dost maskované a sú prevažne za jarkom, za Zliebkovou, kde
by právom patrila i vila Krchová (práčňa), z ktorej sa dymí a
dym preniká až za Riaditeľskú budovu, i tomu by sa dalo odpomôcť. Zásluhou Detskej ozdravovne je novovybudovaná pekná
Železnianska cesta, vedúca od Prievalca z Magurskej cesty do
Železného, len škoda, že spojenie je na ďalekú a okružnú Lúžnu
a nie Ľupčianskou dolinou cez Ľupču. Bolo by to bližšie a Ľupča
by tým získala. Takto pripojené Železnô patrí premávkove a
obchodne viac Lúžnej, Osade a Ružomberku ako Vlaškám,
Ľupči a Lipt. Sv. Mikulášu.
Tiež bola opravená „Ozvena“, známa besiedka pod Sennou
Kopou, pri ktorej je i „Kríž“ ohradený záhradkou, nahradzujúci
železniansky kostol.
Železnô navštívila známa sociálna pracovníčka Dr. Alica
Masaryková, podľa ktorej bola pomenovaná a postavená v ý-
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híadňa na Hlinisku. Podobne podľa Dr. Hamzu bola pomeno
vaná výhTadňa, ktorá je niečo nižšie stavaná s pekným pohľadom
na typický a m arkantný vrch železniansku vrcholečne zalesnenú
Sennú Kopu.
Salašnícky život v Železnom s vyrúbaním hôr už zanikol,
ale nezanikla stará, dnes už novoupravená horáreň Na Žliebkach,
ktorá je jediná obydlená budova i cez zimu.
Krásne je v Železnom, dobré povetrie, dobrá voda a výtečná kuchyňa a keď si Detská ozdravovňa osvojí horlivejšie
i ochranu prírody a ohrašľovania a bude mať stále na zreteli
cenných zdravotných pokladov Železného: Železnô bude po
celej republike známe, bude sa vzmáhať a prekvitať.

III. G e o lo g ic k é p o m e ry Ž e le zn éh o ,
a) T ek ton ik a Ž elezn éh o.
Geologická príprava k „Asociácii Karpatskej“6 v mnohom
posúrila prácu a mapovanie v Nižných a Vyšných Tatrách a
vôbec na Strednom Slovensku. Objavenie a sprístupnenie jas
kýň, ako Demänovských (Chrámu Slobody a Okna7, vo Važci
Važeckej jaskyne8) malo za následok zmapovanie okolia a tým
dôkladnejšie štúdium patričného územia. Geologovia Dr. Matéjka, Dr. Koutek a Dr. Kettner pracovali po prevrate od Re
vúcej až po údolie Čierneho Váhu a tiež Dr. Kodym v okolí
Ľubochne.
Podobne i ja som bol vyzvaný objavitelom a jaskynným
bádateľom, akad. maliarom Františkom Havránkom, aby som
zmapoval okolie ním objavenej Važeckej jaskyne, prácu publi
koval a tiež i o Važeckej jaskyni niečo napísal. Tomuto vy
zvaniu som milerád vyhovel už i preto, lebo pri mapovaní
Nižných Tatier s menovanými p. geologmi som spolu pracoval
a spoločné štúdie konal a územie Važca tiež do rámca mojich
štúdií zapadalo.
To všetko preto spomínam, aby som zdôraznil faktá, že
nebyť po prevrate toho veľkého objaviteľského úsilia v prospech
• G uide d e s E xcu rsion s dan s le s C arpathes occid en tale. R édigé par
A l. M atejka et Dún. A ndrusov. P raha 1931. (K nihovň a Št. g e o lo g ic k é h o
ú sta v u ČSR. Sväzok 13.A.)
1 Prof. J. V o lk o -S ta ro h o rsk ý : D ilu viôln e náp lavy v jask yn i „Okno“
v D em änovskej doline. V estn ík St. geol. úst. ČSR. R. 1925, so šit 2.
« Prof. J. V olko-S taroh orský: G eologick é p om ery ok olia V ažeckej jas
k y n e. V éstn ík St. g e o l. úst. ČSR. R. VII. č. 4 - 5 . 1931.
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jaskýň, geologické práce by sa iste na Slovensku boly prevádzaly,
ale je neodškriepiteľné, že i táto okolnosť dopomohla ku geo
logickým štúdiám a tohoto oboru prácam na krásnom Slovensku.
V okolí Železného od Velkej Hole až po Váh rozoznávame
nasledovné geologicko-tektonické jednotky.
1.
Kryštalické jadro, ktoré sa prevažne tiahne hoľami,
tedy hlavným ťahom Nižných Tatier, pozostáva z archaickej

Pohľad na v ilu „D arinku“ s ju h ových od n ej stran y v Ž elezn om z r. 1922.
Je to dr. B eniačom , lekárom postaven á a v tom čase horárom K ojšom za
h o stin ec up otrebená vila, v úzadí b očn é sta v a n ie a jarček v žlieb k u , v ed ú ci
z N oclah árn e“ do kúpela. Pod stavan ím je p ivn ica, kde sm e z pram eňa v y 
tiahnu té predm ety u ložili (júl 1934). (P odlá kú p en ej fotografie.)

žuly, miestami z mylonitizovanej, ktorá tiež prechodí do aplitu
a pegmatitu, z rúl, ktoré prichodia v podobe orthorúl, tiež
v podobe migmatických a hybridných rúl; kryštalických bridlíc,
z ktorých v okolí Železného vynikajú chloritické a sericitické
svory a blastomylonity. V tomto pásme prichodia kremenné,
rúdne, zčiastky zlatonosné a antimonitické žily, kloniace sa
k Zvolenu, ktoré na baníckej Magurke boly už od dávna pred
metom nielen pozornosti, ale boly i prakticky využité a do
bývané.
Teraz Magurka údajne z konkurenčných príčin nepracuje,
ale máme úfnosť, že sa dobývanie zlata a antimonitu na Ma
gurke zase obnoví. Tiež zaznamenávame, že táto banícka oblasť

41
tiahne sa ďalej na východ a že v Demänovskej, ale nápadne
v Svätojánskej (Bystrej doline) a v Starobockej doline, je hodne
železa prevažne v podobe sideritu, v okolí Boce i zlata i striebra.
Tiež nižšie pod hoľami na Mutúnku, v Dechtárke, v Klačianskej
doline prichodí antimonit.
2. Vrchovráza Tlstej je vlastne odlúčená a presunutá žula
z hlavného kryštalického jadra Nižných Tatier s jej sedimen-

F o to: J. Lichardus VII. 1923 so severn ej strany. V popredí vpravo „Nocľa
h á r e ň “, od zadu pri nej význ am n é p ram enisté Tlstej, e šte n eop raven é a prof.
K ordošom p o sta v en ý kríž (K ord ošov kostolík ), pri ňom boly na p osed en ia
la v ič k y . Pri N ocľahárni vila „Lujza“, pri nej vpravo kom ora, ktorá je prí
to m n e odprataná. Po lučin atej k otlink e v e d ie stará cesta pod M estskú Horu.
P rievalce (N ižn ý, Stredný a V yšn ý) sú z a lesn en é (d n es h olé), taktiež z a le s
n e n ý je sv a h S ed la (v pravo) Prievalca (d n es vyrúbaný), v úzadí Veľká H ola,
C h abianec a Latiborská Hola.

tami, červeným permoterasovým pieskovcom a spodnotriasovou
werfenskou bridlicou, tiež kryštalickými bridlicami, (chloritické
svory), na ktorých okraji vo Velkoželeznianskej doline vy vrelý
tm avé lesklé diority. Pri ústi Veíkoželeznianky do Ľupčianky
je značne vyvinuté terasové nižšie suťové diluvium.
3. Digitácia Prievalca je výbežková prekotená, presunutá
vrchovráska, pozostávajúca zo žuly, červeného pieskovca werfenskej bridlice, vlnitého vápenca a dolomitu, tiahne sa hlavne
cez Prievalec a pokračuje na Mestskej Hore, na Sennej Kope
a Senných Kopách Tlstej. V Mestskej Hore a na Prievalcoch
staršia žula leží na mladšom sedimentálnom obale.
4. Sedimentálna séria Červenej Magury (1344), ležiacej
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severozápadne od Tlstej (1555) a pozostávajúca zo stredotriasových vápencov, stredo- a vrchnotriasových dolomitov, z liasojurskych pieskovcov, pieskovitých vápencov, z neokomových
4^
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zoogénnych a rohovcových vápencov a z neokomových slienitých bridlíc a pieskovcov.
5.
Spodný pokrov subtatranský, rozprestiera sa v okolí
Salatína (1630). Sama dolomitická hlavina Salatína patrí do
neho. Tento mohutný vrchopokrov leží zciastky na vrchovráze
Tlstej, zciastky na sérii Červenej Magury (1344) a pozostáva
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zo stredo a vrchnotriasových dolomitov a do nich vložených
lunzských pieskovcov a bridlíc (hrádockých vrstiev), ďalej z rhaetu,
z liasu, z doggeru a z neokomových sliení a slienitých vá
pencov (s calpionellami).
6. Stredný pokrov subtatranský je vyšší vrchopokrov, le
žiaci na spodnom vrchopokrove. Rozprestiera sa od Salatína
na sever, v okolí Mikovej (617) zaberá už nižšie štíty vrchov
a pozostáva zo stredo- a vrchnotriasových dolomitov, zo stredotriasových vápencov, z rohovcových vápencov z triasu a z lunz
ských pieskovcov a z reingrabenských bridlíc (hrádocké vrstvy,
karnien).
7. Paleogénna panva Liptova, pozostávajúca z bazálnych
konglomerátov, brekčií a nummulitových vápencov z luteciénu*
a zo slienitých, hlinitých bridlíc a pieskovcov paleogénu.
Koreňová oblast týchto podtatranských pokrovov bola
na Pohroní vo Zvolene našimi geologmi objavená a sjazdu
„Asociácie Karpatskej“ sjazdovým účastníkom demonštrovaná.
Ohromné vrchovrásky tejto oblasti boly nielen za žulový
a kryštalický masív Ďumbiera a Prašivej presunuté a uložené,
ale siahaly cez Liptovskú páňvu až do Liptovských Váp. Vrchov,
ba až za žulový masív Liptovských hôl a Vysokých Tatier do
Oravy a Poľska. Pričom tektonické poruchy maly za následok
ostrý spád mesozoika na južnej strane Vysokých Tatier a tiež
utvorenia sa viacerých kyseliek, ktoré ten lom označujú a
značné tektonické poruchy i v samej Liptovskej kotline, ktoré
zas vyvolaly a umožnily výtvar rôznym liečivým teplým (ter
málnym) i studeným prameňom. Veliké množstvo týchto pra
meňov v Liptove dodáva mu zvláštnej pozoruhodnosti, zaují
mavosti a ceny, a to nielen s obchodného, ale i s turistického
a vedeckého stanoviska.
Tiež Stankoväny, Rojkov, Lúčky, Bešeňová, Čertovica pri
Ľupči, Svätý Ján sú nielen vedecky významné term y Liptova,
ale zasluhujú i obchodnej pozornosti a turistického sprístupnenia
a nie sa to ojedinelé pramene, ale miestami (Bešeňová, Svätý
Ján, Lúčky) celý komplex prameňov.
No nielen tieto, i studené liečivé pramene zasluhujú po
zornosti a spomenutia ako v kúpelách Korytnici a menovite
v kúpeľách Železnom, ktoré pramene sú pomerne chladné, ale
tiež nie menej cenné a významné. Ale to je ešte nie všetko,
• Prof. J. V olk o -S ta ro h o rsk ý : E océn L iptova. Sborník Št. geolog. ú s t,
ČSR. R. 1923. Sv. II. D iel U.
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pitné kyselky Malužinej, Boce, Pribyliny, Žiaru, Stankovian,
Rojkova, llanova, Sv. Ondreja, Záväznej Poruby, Hrbôltovej,
Lužnej, Osady, Podtúrne, Bešeňovej, Dúbravy, Štiavnice a Ludrovej zasluhujú tiež ochrany a pozornosti.10
Koreňová oblasť tatranských pokrovov je vo Zvolene
v okolí Lopejského Čelná, kde sa rozprestiera podľa geologa
Dr. Zoubeka koreňová zóna ľubietovská, prichodia tu intruzívne
porfyroidy, svory (diaftority), kremence, slepence, orthoruly,
pararuly a verukano (arkózy, porfyroidy effuzívne túfy, slepence
a droby) a spodného triasu werfenské bridlice z vovrásnenými
dolomitickými brekčiami.
Od Lopejského Čelná na juhovýchod sú dolomitické ko
rene subtatranských pokrovov. V okolí Osrblia a Turníkov
(1044) od prvej koreňovej oblasti na juhovýchod sa rozprestiera
koreňová oblasť Kraklovská, pozostávajúca z orthoruly, mylonitov, žuly, amfibolitov, svorov (diaftoritov), kremenca a slepenca. Tu majú svoj pôvod „Gemeridy“ (od Gemera), kdežto
predošlej koreňovej zóne „Tatridy“ (od Tatier pomenované).
b) S tr a tig r a fia o k o lia Ž elezn éh o.
Na sedle Prievalca prichodí spodnotriasový vlnitý, šedý,
žilkovaný i fľakove pruhovaný vápenec a vo vhĺbenom kam eňo
lome odhalený. Má vrstevné plochy žltkavé, nerovné, vlnité a
odtiaľ je vlnitým pomenovaný. Na ňom leží vápencová brekčia
a na nej čiapka triasového, svetlého, chrabľave zvetrajúceho
dolomitu súsednej, celým pohľadom na Železnô hľadiacej Sennej
Kopy (1223).
Vrstvy vlnitého vápenca sa klonia na západ pod 30—35°,
sú popukané, asi v 10—12 m širokom a 2 m hlbokom lome
pozorujeme jeden väčší smrsk a dve menšie pukliny. Vápenec
zvetráva na žlto a na svojom povrchu nerovne obsahuje hu
stejšiu a redšiu hmotu. Sú v ňom i stopy skamenelín.
10 V id Prof. Ján V o lk o -S ta ro h o rsk ý : Prírodné b o h atstvo L iptova (Lipt.
S v . M ikuláš 1924).
Prof. J. V olko-S taroh orský: T eplice (term y) L iptova a ich g e o lo g ick ý
pod klad (Lipt. Sv. M ikuláš 1933).
Prof. J. V olko-S taroh orský: P rísp evok ku g e o lo g ii Sv. Jána a term álne
pram ene (Liptov), B ratislava 1930.
J. V o lk o-S taroh orsk ý: D ilu v iá ln o -a lu v iá ln e v á p en co v é tú fa a m inerálne
pram ene pri B ešeň ovej (L iptov). „Veda P rírodní“. Roč. IX. 1928.
Prof. J. V olk o-S taroh orsk ý: Zpráva o g e ologick om m apovan í v ok olí
K úpefov. Lúček. Lipt. Sv. M ikuláš. 1933.
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Na protilahlom úbočí Sennej Kopy (1233) pod dolomitom
prichodí v úzkom pruhu málo pozorovateľný červený pieskovec
a pri ňom v širšom pásme werfenská bridlica. Tri Senné Kopy
Tlstej (1555) sú tiež dolomitické a ležia na werfenskej bridlici,
ktorá z lúžňanskej*Jstrany je zahalená diluviálnou sutou, z vý
chodnej strany je tektonický lom dolomitu, v ktorom sa opiera
0 žulu Tlstej a je hranicou medzi telesom vrazy Tlstej a digitáciou Senných Kôp a Prievalca.
Permotriasový červený pieskovec je v priestrannom asi
25 m širokom a vyše 5 m hlbokom, do svahu vrchu vhĺbenom
kameňolome na kraji Nižného Prievalca pri Magurskej ceste
odhalený a keďže je vrch vyrúbaný, je zďaleka pozorovateľný.
Pieskovec a drť berú z neho na povážanie ciest nielen do Že
lezného, ale aj nižšie za Železnô do doliny Veľkoželeznianskej,
kde je cesta málo upravená a preto v nedobrom stave sa na
chádzajúca i málo upotrebovaná. Červený pieskovec v Prievalcovom kameňolome prichodí v stave nielen celistvom, ale
v prevažne rozdrobenom v podobe drti a to tak jemnejšej, ako1 hrubšej, čo je z technického ohľadu zvlášť dôležité, lebo ma
teriál nemusí 6a drobiť, tlcf, ale zrovná vyvážať na cesty.
Tiež okolnosť, že je kameňolom hore vo vrchu a nie dolu,
môže v značnej miere prispieť k úpravám a nápravám okoli
tých ciest.
Barva červeného pieskovca je prevažne červená, ale pri
chodí i v tmavo- a svetločervených odtienkoch, do ružovej
barvy prechodiacich, tiež tmavo a svetlozelená barva je hojná.
Podľa zrnkov delíme ho na jemno, tieto prechádzajú do kremencov
a stredozrnné pieskovce, ktoré prechádzajú zas do slepencov.
Je to hornina pomerne dosť ťažká a obsahuje miestami viac,
miestami menej železa, ale je ním i na červeno zabarvená.
Železniansky prameň bude hlbšieho pôvodu a pravdepodobne
prýšti zo žuly, ale skoro celý svoj obsah berie z červeného
pieskovca a s ním súsediacej werfenskej bridlice. Je zaujímavé
pozorovať, že práve v takých barevných odtienkach ako čer
vený pieskovec, prichodí i werfenská bridlica a miestami na
ňom leží, miestami je do neho vovrásnená a miestami prichodí
vo vložkách alebo tvorí i prechodnú horninu od tvrdšieho a
kompaktnejšieho červeného pieskovca ku mäkšej, hlinitej, viac
sa rozdrobujúcej a ľahšie zvetrávajúcej, tabličkatej bridlice.
Vrstvy červeného pieskovca v kameňolome sú značne vzpria
mené, rôznej hrúbky, prikryté čiapkou pieskovcovej drte a ležia
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G e o lo g ic k á m a p k a Ž e le z n é h o podľa D r. K o u tk a J . V o lk o .
R = M igm atitické ruly (hybridne). Ž = žula (pod riadene aplit a
pegm atit). S = C hloritické a Sericitické svory a b lastom ylon ity.
Rd = K rem enné rúdn e ž ily (zlaton osné s antim onitom ). D = Diorit.
M = Ž ulové m ylonity. P = P erm otriasové p ie sk o v c e , sle p e n c e a
krem en ce. W = W erfen sk é v rstv y perm otriasu (sp. triasu). V — Šedé
vá p en ce s v ln itým vrstev n ý m povrch om vo w e rfe n sk ý c h vrstvách
(perm otrias). T. d. = Stredno- a horn otriasový d olom it. G = Moren o v é glaciáln e sed im én ty . t. d. = T erasové d ilu viáln e štrky. D =
D ilu viáln a su t a h lin a. K = D ilu viáln e d rtové k u žele. A = A luvium .
y = Sm er a sk lon vrstiev. I I I M I I = O hraničenie pokrovu.
X = R ú dn e štôlne.

na werfenskej bridlici, ktorú pod Magurskofc|Í &stf®,pi|$»ft*na
svahu Prievalca pod povrchom pozorujeme. W erfenská bridlica
na Prievalci prichodí v úzkom pruhu i nad cestou a tu je mie
stami kompaktnejšia a vykazuje pekné barevné, na zelienkavom
podklade červené pruhy, ktoré sú užšie a širšie a prechádzajú
do zelienkavej barvy bridlice, ktorá sa zas s červenou zamenuje. Zvláštnosť stratigrafického uloženia hornín Železného je
v tom, že staršie horniny ležia na mladších, čo zodpovedá pre
kotenému, vyvráteném u vrstvosledu, ktorý mal za následok
nielen vrások vypučenia, ale i presunutie.
Touto vlastnosťou vyniká tak Stredný žlebovitý (1192),
ako Nižný kameňolomový, homolovitý Prievalec a hlavný, pricestný štít Mestskej Hory (1111). Tu archaická žula, prichodiaca
na juhovýchodnej strane Prievalca, zmylonitizovaná, je odtrhnutá
od svojho vzdialeného koreňového podkladu a tvorí štíty a
hlaviny. Tu žula leží na červenom pieskovci a tento na wer
fenskej bridlici, do ktorej je vovrásnený východne i západne
od pricestného štíta Mestskej Hory (1111) pozorovateľný vlnitý
vápenec, ktorý i na železnianskej ceste — vedúcej z Magurky
do Železného — je tak hore, ako i dolu pozorovateľný. Nižší
pruh tohoto vlnitého vápenca tiahne sa pod diluviálnou suťou
a hlinou železnianskej kotlinky v dvoch vetvách na hor na
sedlo Prievalca a na svah Prievalca, kde je v úzkom pruhu
nad Magurskou cestou pozorovateľný. Vyšší pruh vlnitého vá
penca sa odhaľuje na starej Železnianskej strmej ceste, teraz
už len chodníčkom označenej, trávou porastenej a svrčinami vy
sadenej. Nižší pruh tohoto vápenca bol pod Mestskou Horou,
nad minerálnym prameňom Železného pozorovaný.
Červený pieskovec tiahne sa od Magurskej cesty skoro
najnižšieho bodu blízko Magurky cez Latibor, úbočie Ostrého
Vrchu (1322) popri štíte Veľkej Hole (1640) na hrebeň, kde
súsedí s archaickou žulou hlavného ťahu Nižných Tatier Pra
šivej, obsahujúcej baníctvom významnú a baníckymi násypmi
už zďaleka viditeľnú Latiborskú Hoľu, pod ktorou na návrší
(vršku) „Magurky“ leží banícka obec Magurka, v objatí svažnej
.„Magurskej kotlinky“, pozostávajúcej z diluviálnej sute a hliny,
práve tak i „Latiborská kotlinka“ a ako veľká „Lúžňanská ko
tlina“ zo spomenutých najväčšia a tiež červeným pieskovcom
a werfenskou bridlicou ohraničená. Glaciálna drf a glaciálne
nánosy sú tu pozoruhodné a môžeme ich stopovať až po okraj
dlhej, pozdĺž cesty postavenej Lúžnej. Tlstá s celým svojím
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komplexom pozostáva zo žuly a javí sa ako veľká vráža i sosvojím sedimentálnym obalom odtrhnutá a na mladšie horniny
presunutá a zaujímavá vo Veľkej Železnianskej doline sa nachodiacimi tmavými cLioritmi a pri Hati chloritickými svoramiT
na ktorých sú krásne „potočné terasy“ vyvýšené po obochstranách zo troch potokov (Železnianky, Haťovky a Orúžňanky) sa soskupujúcej pltonosnej a plavnej Ľupčianky.
Žula Tlstej je biotitická stredozrnná, barvy prevažne tmavšej,,
zelienkavei, ale miestami prechodí i do barvy svetlejšej ružovej
a obsahuje hrubšie-tenšie kremenné žily. Zvetráva na piesok a
žulovú drt. Pri minerálnom prameni prichodí žulová drt po
vrchové zabarvená, ako sadzou na čierno, tiež i na ružovo a
červeno. V dilúviu bola dolina v Žliebkach nad horárňou hodne
vyššie a v tom čase sa Zliebky prehlbovaly a vody, ktoré
okolité končiare splakovaly, prevažne sa tiahly vtedy ešte
z mohutnejšej a vyššej Tlstej, načo jasne poukazuje materiál
v Železnianskej kotlinke nahromadený.
« 0ve-*M
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