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Pánu.

Cyrilovi Crirkync-ovi
* C ' ' -

býv. riadn. profeášôrovi českej techniky 
a prítomne p r v é m u  riaditelovi Geolo- 
gfiokého ťistavu Čsl republiky v Prahe,

í
venuje 

’ s hlbokou úctou

Pôvodca.



Predslov.
Našou úlohou bolo podať geologickú mienku Ministerstvu 

železníc o novoprojektovanej železničnej trati: Handlovej —  
Hornej Štubni, — vzhľadom na horniny do ktorých bude nová 
trať vrezaná, alebo prevŕtaná, —  podobne na súci a ku stavbe 
sa hodiaci materiál hornín. P ri tejto našej hlavnej úlohe ale 
vytkli sme s i  za  cieľ ešte a j vedľajšie práce. Tak p . profesor 
Dr. A. Ondrej neúnavne robil fo rm áty  a sbieral horniny han- 
dlovského okolia k zveľadeniu svojej technickej sbierky, k tejto  
užitočnej a významnej práci som sa i j a  pridružil a tiež si 
sbieral horniny pre prírodopisný kabinet mikulášskeho Hodžovho 
št. reáln. gym n ázia  a okrem toho umienil som si — menovite 
keď som bol na to upozornený —  o tejto našej, zaujím avej 
výskumnej letnej geologickej práci i pre širšie obecenstvo p ár  
riadkov napísať. V „dojmoch“ mojich, ako i v celej práci ne
mienim politizovať, len zachytený obraz vtedajšieho poprevra- 
tového nášho života, tak ako som pozoroval, nastieniť.

V celej m ojej krátkej práci viedla ma myšlienka lásky  
k prírode, k  ľudstvu, k rodu a vlasti.

Keď ešte vyslovujem i na tomto mieste p . inšpektorovi 
M. Janoškovi a správcovi vydáv, spolku „Tranoscia“ p . Stachovi 
srdečnú vďaku za  vydanie a podporovanie tohoto spisu, končím  
m ôj predslov so želaním a pevnou nádejou do skvelej našej 
budúcnosti, aby nám po  týchto len počiatočných zorách úsvitu 
nastaly ešte svetlejšie zore, krásneho, očakávaného utešeného 
slnečného podtatránskeho dňa.

Kúpele Lúčky, 5. jú la  1922.

P Ô V O D C A .
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Ú VO D .

Je tomu už dosť dávno, keď sme ešte ako m ladi univer- 
sitanti tvorili malý krúžok geologických pracovníkov. Našim  
snom, našim ideálom , našou naj obľúbenej šou vedou bola geologia. 
Zprvoti sme seriózne ani na inú vedu nepomýšľali, než na 
geológiu, ba a j neskôr sme zase len zpäť zabiehali do geologie. 
Životná púť naša predpisovala nám ale iné. M y prispôsobnili 

sme sa. Vybrali sme s i predpísané stredoškolské odbory, ale 
tie sme študovali len k vôli geologie, ona bola centrom nášho 
štúdia, ústredím našich snáh a vedeckých myšlienok, ba hýbadlom  
našej duše. Nebolo nás moc a preto sme sa a j ľahko poznali 
a spolu s radosťou na geologické výlety chodievali. Len keď  
zavia li ťažké dni zkúšok rozpŕchli sme sa po  pracovňách iných 
vied, aby sme si ku zkúške potrebné znám osti z  týchto osvojili. 
Ale v geologickej pracovni z  láskou a nevšednou pilnosťou 
strávený čas, tiež spoločné výlety, m aly na nás nesmazateľný 
vplyv. Keď  sme a j doštudovali, pozorovanie prírody a ďalšie 
výlety nevystávaly. N aučili sme sa bádať, pozorovať, skúmať, 
a pozorovaný m ateriál spracúvať. N aučili sme sa prírodu  
milovať, j e j  žiť a v nej za  ideále ľudstva pracovať. Bolo to  
pravé preporodenie človeka. M ilý Hospodin by poprial i teraj
šiemu povojnovému, hlboko kleslému ľudstvu, nie len v našej 
republike, ale i v celej Európe, ba hádam i na celom vojennom 
svete, aby už aspoň teraz vyliezol z  kaluže materializmu  
a povzniesol sa čisté k ideálom vyšších myšlienok, ktoré by 
ho telesne i duševne obnovily, v ľudstva vývoji pozdvih ly a jem u  
ku šťastiu a blahu slú žily!

Po ukončení štúdia každý  pošiel z  nás svojou stranou, 
ale každý  osta l svojmu vedeckému ideálu verný.
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Stretávame sa za s  v Sedmohradsku v terajšom Rumunsku, 
kde v Banskej Sáske geologické mapy reambulujeme.

Stretáme sa v župe Novohradskej. Práve vtedy, keď  
kečkemétske zemetrasenie zúrilo, študovaly sme eruptivne kraje 
Novohradu. Tiež ojedinele sme pilne pracovali, každý tam, 
kde sme prišli a sa usadili.

Keď som bol v Hybiach slovenským učiteľom, študoval 
som okolie Hýb a za  Ružiakovým závozom  skameneliny triasu. 
Keď som bol v zaujímavom, hromosvodnom a vetrnom Brezne, 
osladzoval som si trpké philologické hodiny nevšednou krásou  
a zaujímavosťou okolia Brezna. Tu som p. Č. o tunajšom  
uhli a j geologickú mienku na jeho žiadosť podal. No, zavial 
vietor od  severozápadu a radosťou naplnený preletel som s nim 
dor Sedmohradska. Octnul som sa za  „Zlatnou“ p r i vrchu 
„Ď alum áre“, ležiacemu blízko „Abrudi“. Abruď vtedy nemala 
železničného spojenia a tak nezbývalo nám nič iné, než sa  
dať zaviesť do baníckej Abrudi cez, oravskému Príslopu p o 
dobný, vrch „Ďalu m áre“. Bol to pohádkový kra j! To melan
cholické hukotanie zlatodrvných stupov, unášalo mladistvého, 
za  skúsenosťami bažiaceho ducha do čarodejných zám kov  
a vybájených svetov. Bolo to tu všetko také m ystické a predsa  
také blízke a svojské. Keď zavznelo večerné, tupé „klopanie 
na drevo“, objavily sa banícke pohreby z  baníckou zástavou  
a hudbou, keď sme si obzreli osadu „Gura rošii“ so z la to 
nosnými vrškami „Četáťom“ a „Kirnikom“, ktorých sa 
hĺbily ešte z  rim anskej doby vypálené, oválne štôlne, keď sme 
vyšli na povestnú čedičovo-stípovitú „Detunátu“ tešili sme sa  
a tak sa nám zdalo, že  sme akoby len pre nás stvorenom, 
zaujímavom, baníckom kraji.

D éva z  j e j  soľnými pramehami, či „rapamí“, tiež za u jí
mavým geologickým , menovite zlatonosným  okolím, nás tiež 
zabáva a poučuje.

P rv ale, než by som bol v D éve pracoval, obzrel som si 
na maď. dolnej zem i slovenskú osadu Poľného Byrinčoka. Tu 
už nebolo vrchov, len nekonečnou sa zdajúca, ako dlaň rovná 
úrodná rovina sa rozprestierala, p o d  mohutnou, večer tak utešene 
a kúzelne sa jagajúcou hviezdnatou oblohou. K ladivá som mal 
sebou, ale tu skál a hôr nebolo a tak zaoberal som sa z  hydro-



logiou dolnej zeme. N a jar r. 1912 poverený som bol dozorom  
pri vŕtaní III. p ri nemeckom kostole pristiacej artézskej studne. 
(Práca i v nemeckom preklade vyšla.*)

N ajviac ma zaujím alo Slovensko a náš pekný Liptov. 
U ž r. 1910. 25. jú la  pracoval som v Liptove, sbieral horniny 
a minerale Liptova, pochodil po  končiaroch N ižnej a Vyšnej 
Tatry a to nie len z  turistického ale a j z  presne vedeckého 
a geologického stanoviska. Pozorovanie Liptova písaval som 
si do dvoch denníkov. Do jedneho menšieho, potného a druhého 
väčšieho hlavného denníka. P ri týchto mojich prázdninových  
vychádzkach som si obľúbil Liptov a prichystával sa ku ďalšiemu 
študovaniu a skúmaniu Liptova, p ri čom m i ročníky vied. 
geol. ústavu m ôj postup v bádaní značne kliesnily. Ale prišla  
vojna, a prinútila nás aby sme na bojišti, vzdialený od milého 
Liptova rozmýšľali o zdivočelom stave vichričného ľudstva 
a v rovnošate študovali pieskové priesypy vtedajšieho Rusko- 
poľska.

Vojna nebola časom idealismu, ale ani periódou vedy, 
bola časom všeobecnej stagnácie a miestami i svedkom rôzneho 
komikumu. Šabla p r i boku, vojenská čiapka na hlave, úmorné 
háby na tele a hámri k v ruke. To bolo nevšedné, neobyčajné 
a predsa skutočné.

Ale svetová vojna zvrtla  dobu, postavila zotročeného 
Slováka na nohy, dala mu samosprávu a nikdy ani vo sne 
netušený Československý štát.

Tu sa započina nová doba. Česi a Slováci si utvorili 
nový svojský domov, ktorý si zariaďujú a upravujú. P ri poli
tickom zariadení je  ale nie menej významné i vedecké zaria 
denie. Školy, university, vedecké spolky a ústavy, museá majú 
veliký osvetový a národ pozdvihujúci a povznášajúci úkol. 
S  novým štátom  započina sa nový život, nová práca, nové 
pole účinkovania a pracovania z  novými pracovníkmi z  novými 
silami, ale s našim spôsobom a v slavianskom Československom  
duchu.

T o je  tá  veľká radosť, oslava a najväčšie víťazstvo, ktoré 
nás mohlo potkať.

*) Separatabdruck aus dem „Fôldtani k ô z lô n y “ XL1V. (1 9 1 4 ) Bánd,
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A preto hore srdcia, zadumený ľude slovenský. M áš svoje 
vojsko, svoje úrady, svoje školy, svoj osud držíš vo vlastných 
rukách, m áš svoj vlastný š tá t Československú republiku a m áš 
svojich učených ľudí, dôveruj jim  i vtedy, keby sa i  nebo 
zakabonilo a mračná by obklopúvaly Československý svet: 
mračná sa rozletia, víchrice pominú a nad Slovenským národ
ným Kriváňom už večne bude svietiť ja sn é  slnko slovenskej
slobody! —  -

Po vojne moja prvá výskumná cesta viedla ma do Handlovej.
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ko z malej ešte nevyvinutej rastlinky, 
utúlenej pod slnečné stráne, vyvinie 
sa časom mohutný a konaristý, vy
soký a objemný strom ; tak aj naša 
ešte útla, ale v zárodku života siloá 

Československá republika zmohutnie a vzrastie 
v objemný, svojmu národu užitočný a svojský štát.

Už môžeme sa pochlúbiť aj svojim vojenským 
geografickým ústavom, utvoruje sa meteorologický 
a astronomický ústav v sídelnom peknom slavian- 
skom meste Prahe, ba utvoril sa pre montánne 
práce, tak významný a prepotrebný ústav geolo
gický, ktorý v započatej vedeckej práci viedeň- 
skych geologov,v menovite nášho rodáka a veľkého 
geologa Diviša Štúra*) mieni pokračovať, pracovať 
a napredovať.

Ministerstvo železníc (r. 1920) poVferilo Štátny 
geologický ústav Českoslov. republiky s preskúma-

*) G eolog  D iv iš  Štúr (2. IV. 1 8 2 7 — 9. X. 1893) bol direktorom viedenského  
g eo log ick éh o  ústavu, neúnavným  a zaslúženým  pracovníkom  geo log ie , ktorého  
spom ína a pozná celý učený a vedecký svet a na každej význam nejšej kathedre, 
kde históriu g eo lo g ie  p red n ášajú ceh o  svetové m eno zneje a znieť bude. Je našim  
rodákom , sloven sk ých  rodičov syn. M im ochodom  spom eniem , že každý väčší 
národ má m im o básnikov aj prírodoskúm ateľov a dokiaľ títo sú okrasou pre
važne len patričného národa, zatiaľ význam ní astronóm ovia, botanikovia, geogra
fovia, g eo lógov ia  atď sú nielen chlúbou svojho rodu, svojej dom oviny, svojej 
vlasti, ale aj vzácnosťou celého sveta. (Viď Sbornik Mus. S lov. Spol Roč. XII. 
r. 1907 . str 104. Kto bol D ionys (D iviš) Štúr ? od Starohorského (prof. J. Volku)



nim novoprojektovanýcli železničných tratí. Je  vše
obecne známo, že predtým stredisko železničnej 
siete bolo v Pešti a vo Viedni, to prítomne bude 
treba premeniť a novoutvoreným štátom primerane 
nové strediská utvoriť. K tomuto účelu bolo po
trebné doplňovať, dostaviť už jestvujúce a vystaviť 
aj nové železničné trate. Novoprojektované (r. 1920) 
a už aj preskúmané dráhy na Slovensku s ú :

I. Veselí n. M — Myjava — Nové Mesto n. V.
II. Myjava — Brezová.

III Handlová — Horná Štubňa
IV. Červená skala — Mníšek — Margecany.
V. Užhorod — Mukačevo — Husté.

Tak teda geologovia Československej republiky, 
už ako aj z tohoto podelenia vysvitá, v 5 sekciách 
pracovali. My sme boli zamestnaní na III. sekcii 
Handlová —Horná Štubňa, a síce: p. riaditel geol. 
ústavu Cyril Purkyne, p. proŕessor českej techniky 
Dr. August Ondrej a pôvodca. Účelom našim bolo 
s geologického .stanoviska preskúmať pôdu novej 
trati Handlová—Horná Štubňa.

Naša práca ustálená bola na mesiac júl, ale 
poneváč sme boli inou prácou hatení, k tejto sme 
prikročili len počiatkom augusta. Napriek tomu, 
že sme mali so sebou odporúčajúce listiny tak od 
Ministerstva národnej obrany, od Ministerstva že
lezníc s voľnou kartou a od Geologického ústavu 
čsl. republiky, nešly nám niektoré úrady úplne 
po ruke, čo hádam treba pripisovať vtedajším, ešte 
nie celkom sriadeným pomerom. Zvlášť Košicko- 
Bohumínska dráha pri mojom úradnom cestovaní
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zdala sa mi s niektorým jej svojhlavým, ešte vždy 
slovensky necítiacim osobníctvom — čest výnim
kám — ako štát v štá
te. Na štátnych drá
hach pozoroval som, 
že všade tam, kde boli 
bratia Cesi zamestna
ní, po slovensky ho
vorilo sa viac, ako kde 
boli neuvedomelí Slo
váci . Na to p olčianske j 

stanici počul som 
»Orlov« shovárat sa 
po maďarsky; to ma 
prekvapilo.

Tak sa zdá, že naši 
Slováci miestami ne
majú dosť národnej 
hrdosti a len keď ich 
napomenieme, shová- 
rajú sa po slovensky, 
ináč hovoria s každým 
tak, ako sa to patri
čnému páči, len práve 
nie po slovensky. Že 
roztrúsovatelia pla
ných chýrov by sa 
mali karhať, je  zrej
mé, lebo dávajú tým 
na javo nelásku na
proti nášmu štátu.

Počas nášho cesto
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vania prišli sme cez N. Lehotu a Lovčice i do 
Hronského S v. Kríža. _Sv. Kríž, pri tom všetkom, 
že je  rýdze slovenský, má akýsi cudzí nenašský 
náter Po stanici videli sme prechádzať sa študenta, 
ktorého čudešnej podoby čiapka bola ozdobená

j  Horná 
Slubnco 

, Stanica 
j xvii Km.

\ v *
■ 4 ? z
3 \1 <i) - ý / s *o ľ í
3  ré u .
ti j / U'KKtn

|Handlova ^
N m..

S t ^ l l

f i
M
IV

N J J

S. J 9 Otn.

'10 *n>

>— í=J— JVojeKtovarut k r a j :

- « = H = = t -  Pne Seky „alelr 
jaskj -

dliKa  priesekov

Škitca novoprojektovanej žel. trati Handlová— Horná Štubŕia.
' =  staré d rá h y ; S .  /■ V- Z . =  Sever, Juh, V ýchod a Západ ; 

—□ — == nová dráha 7, tunelam i a p r iesek m i; ( MillIIIU) =  o b e c ; flTTTTTI stanica ;
= p o to k ; m. =  m etre; km  =  kilom etre.

maďarskou trikolórou. Nápisy na stanici boly len 
na dreve slovenské, ale na skle pre shovievavosť 
Slovákov, v ich vlastnom domove ešte maďarské. 
Náhodou prišli sme. i do istého — v tomto meste —
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Sním ka členov geologickej výpravy v lese blízko projektovanej trati p ri Hraničnom potoku.
V prostriedku stojí riadiditeF Štátneho geo log ick éh o  ústavu Čsl republiky C. Purkyné, z ľava prof. J. V olko, z prava 
Dr. A. Ondrej, prof. č techniky, v  popredí náš milý hosť, g lacio lóg , prof Dr. Vitásek, pred ním  batožina z kladivam i, 
z vakam i, apparátami, paliciam i, vojenskou  šuflou, z ktorou sm e kopali, sondy  a voj. sekerkou. Pán Kouc, náš 

statný legionár, nás fotografoval a tak z obrázka chybí.



s

sa nachádzajúceho hostinca Hladní sme boli, pýtali 
sme si jest a prvá otázka pána hostinského bola, 
čo sme a odkiaľ sme? Keď sme mu povedali, že 
z Liptova, usmial sa a s istým výrazom spokojnosti 
a sebavedomia odpovedal. »No tak vy budete patriť 
ešte do Československej republiky .« Nuž a vy? 
spýtali sme sa. »My nie! My do Maďarska.« A to 
ako? »Nuž tak, že hranice republiky pôjdu cez 
Kremnicu.« Táto veľká múdrosť a trúfalosť nás 
nevýslovne prekvapila. Ponáhľali sme sa s jedením, 
aby sme sa čím skôr mohli vzdialiť, lebo neprí
jemnosti robiť niekomu, nemali sme v pláne.

Handlová (416 m.) je banícka obec. Jej pa- 
horkovité okolie je  bohaté na hnedé uhlie, ktoré 
tvorilo sa práve vtedy, keď tamojšie duniace sopky 
zpod tmavej zeme žiarivý plameň, paru, plyny, popol, 
piesok a bomby vyhadzovaly. Do Handlovej prišiel 
som 25. júla (r. 1920), ale už aj predtým som bol tu, 
pilne si pripravujúc predpráce na ďalší postup.

V Handlovej pracovalo sa najprv hladko, po
tom dosť obtížne.

Ráno pred 8 hod. sme vyšli do práce a večer 
po 8 hod. sme sa vracali nazpät a tak to šlo s chu
ťou a dobrou vôľou deň za dňom.

Keď sme po skončenej práci v Handlovej 
opustili červenými strechami pokrytú, monotónnu, 
ale za to so sociologického stanoviska tiež zaují
mavú banícku osadu Handlovú, zašli sme pešo 
do Ráztočného a odtiaľ severovýchodne Ráztočian- 
skou dolinkou, pozdĺž malého potôčka, ktorý svoje 
koryto až na dno choôového dolomitu vrezal, str- 
minkou hore na Lazy. Odtiaľto bol pekný výhľad
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na Horeňovô, (802 m.), Dbal, (893 m.), telefonickými 
stípami označenú cestu do Skleného, v pravo 

• na Kobylú horu a pred nami na závrtovó lúky 
»Rov'inami« zvané. Závity ! Ani na V y s o k o m  Bore 
(Hochwald) v Liptove. Ba ešte väčšie. Niektoré boly 
elliptického obvodu, 40 in. dlhé a 15 m. hlboké, 
boly medzi nimi aj úplne okrúhle, lievikovité,

Znázornenie Purkyné-ho závrtov na Rovniach p o d  Dbalom  
(802  m.) nad Sklenným.

A =  pohľad z hora B =  prierez. J =  jaskynná chodba na odtek vody. 
L =  liev ik ovitá  dutina V =  aptychský vápenec. K =  od levné kom íny skalnou  

drfou zapchaté, m =  meter.

b metrov hlboké a 10 metrov veľké a pozorovali 
sme ich soskupené zväčša v jednom rade. Nad 
Skleným privítala nás zas tvorba aptychského vá
penca*), tá istá, čo sa nachádza aj v Iľanovskej

*) Je to častý viac-m enej bridličnatý útvar tak vo  V ysokých , ako aj 
v N ižných Tatrách a je rozoznateľný tým , že okrem aptychusov obsahuje žlté  
bod ky.

A

2 17
Slovenská ’náľsu* •'chreny prírodj

t. j; .^ k y m u is iv a

031 01 Liptovský Mlkuiii



doline pri Liptovskom Sv. Mikuláši. Tak som sa jej 
potešil, že z radosti zabodnul som palicu do zeme 
a v radostnom pocite zabudnul som ju tam, tak 
mimovolne doprial som podobnej radosti aj tomu, 
kto ju našiel.

Konečne sme v Sklenom. Je  to obec podobná 
Handlovej; tiež dlhá, ale niečo kratšia a pokoj
nejšia. Pán hostinský W. a vôbec všetci, nás veľmi 
milo prijali. — Tu sa nám najlepšie vodilo, lebo 
nám všetko po vôli spravili, s tou najlepšou ochotou 
a možnosťou išli nám po ruke. V Sklenom po
budnúť bola radosť a ešte väčšia — pracovať. »Ale 
ani v Handlovej nebolo tak zle«, pripomenul p. 
riaditeľ Purkyné; »pocit je vždy relatívny. Nech 
sa nám povedie podobne v Afrike, nebude chvále 
konca kraja «

Cestovanie je výtecný a prepotrebný pro
striedok pre správu krajiny a len objektívne pozo
rovanie a tomu zodpovedajúce pokroky udržiavajú 
stály pokoj a zabezpečujú vážnu prácu i pravý 
vývin vlasti. Nie len v teórii pri písacom stolíku, 
ale i v praxi medzi ľudom nech sa uskutočňujú 
práce naše.

Keď čítame po novinách, že tam i tam stáv- 
kujú, na jednom mieste je zle, na inom zas na 
rozvrat zamýšľali, treba nám vedieť, že máme na 
stá tichých a užitočných robotníkov, o ktorých sa 
málo, alebo nič nepíše, a ktorí neustále v prospech 
vlasti a blaha národa pracujú.

Ale vráťme sa ešte na ohamih nazad. Dňa
12. júla dostal som list od p. riaditeľa Geologického 
ústavu Čsl. republiky, z ktorého som vyrozumel,
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□
Pohľad na oblúkový železničný m ost p r i Handlovej, cez ktorý vlak vo dne pom aly ide, 

ale večer o 9. hodine sypal iskry a letel ako rýchlik.

V úzadí chopečnatá časť handlovskej panvy. V  popredí dom y Handlovej' zo  schaiblingového tufitu vystavené.



že mám dve úradné cesty prekonať do Hornej 
Štubne a Handlovej. Spojenie vlakov do Handlovej 
nie je práve cieľu naj primeranejšie a že trať z H an
dlovej do Hornej Štubne je veľmi potrebná, aby 
okľukové, nepríjemné cestovanie vystalo, to som 
i ja pocítil, preto mnohí ešte i teraz radšej idú 
pešo cez Sklenô do Handlovej, než na Trenčín, 
Topolčany a Prievidzu do okola. List z Handlovej 
do Hornej Štubne zájde okružnou cestou za 3 —4 
dni a predsa prvá obec od druhej je nie ďalej, ako >
na 3% hodiny chôdze. Veliký význam týchto tratí 
je zrejmý. To vycítili ešte i Maďari a táto trať 
bola už aj nimi projektovaná, ale vystaviť by ju 
neboli vystavili, lebo — ako sa hovorievalo — 
oni potrebovali peniaze pre zahraničnú a domácu 
politiku; na hospodárske, vedecké, technické práce 
nikdy nebolo groša.

Horná Štubňa neleží pri stanici, a stanica H. 
Štubne bola na špeciálnej karte 1: 75000 mýlne 
označená Turčekom. — Sem prídúc oznámil som 
náš príchod p. prednostovi stanice, a poprosil som 
ho, aby deponoval nám poslatú poštu, oznámil 
nás v Sklenom, postaral sa o ubytovanie a stra
vovanie a ohlásil pri lesnom úrade. Tu som sa 
dozvedel, že v Sklenom sú už viacerí páni zamest
naní. Tak p. rada ing. Muller, ing. Stára a iní. 
Horno-Štubnianska stanica má utešené okolie. Na 
eruptívnej pôde tmavé lesy s hôrským čistým 
vzduchom dodávajú jej krásy a pôvaby tatran
ských pohorí.

Druhá moja úradná cesta viedla ma už do Han
dlovej. Boly utešené, ale horúce dni. Na železnici
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Pohľad na cestu vedúcu z  Ráztočného do Handlovej. Umele pretesaná skala, cez ktorú  
vedie cesta ku handlovskému kostolu a hore dlhou 7  km.-ovou Handlovou na Lehotu

do Hronsk. Sv. Križa.

Z tejto skaly stavali kam enné stĺpy veľkého ob lú kového  železn éh o  handlovského m osta.



bolo dusno a otvorené obloky len málo ulavovaly 
vozňovú sparu. Cestoval som na Trenčín, Topolčany, 
Prievidzu. Y Trenčíne nocoval som v hoteli. Ráno, 
ked som sa prebudil, krútila sa mi hlava, neviem 
od čoho, azda od dusnoty izby, alebo od nejakého 
protihmyzového zápachu. Zaujímavé bolo, že vrátny 
hotelu, prv než sme dostali izbu, chcel nám legitimá
cie nie len prezrieť, ale i pobrať. Na túto poslednú 
dobročinnosť sme na nijaký pád neboli náklonní.

Iný raz zase, keď som túto istú cestu konal, 
— lebo prekonal som ju, rátajúc sem a ta  asi päť 
ráz, — nocoval som v Topolôanoch v istom hoteli. 
Tu je síce drahá, ale výtečná strava a p. hostinský 
je dobrosrdečný človek na toľko, že vždy toľkých 
hostí prenocuje, koľkí sa mu len zm estia; ba ešte 
i vyše miery, že ich len horko-ťažko môže kde
kade umiestiť No, nič to. Ja  som tiež chcel
nocľah a prosil som ho, že úradne cestujem, mám
pri sebe rozličné mapy a papiere — zvedavý som 
bol, čo povie — a preto by som rád sám spať. 
On mi na to : »Oni budú spať s istým veľkým 
pánom z Viedne; alebo tu je druhý veľmi šikovný 
pán, čo sa tu už týždeň zdržuje, je bohatý a vše
ličo skupuje, — lebo to inakšie nejde. Vedia: ich 
peniaze sú také peniaze, ako tých peniaze a mne 
je to vuršt: či Republika alebo nie Republika.«

Pán prednosta topoléianskej stanice sa so mnou 
veľmi milo poshováral, tešil sa novoprojektovaným 
dráham a skoro by bol pristal aj on ísť s nami
do hôr a tam pracovať

Tu na stanici som sa dozvedel od p. revízora 
vlaku, že na tunajšom okolí sú nasledovné kyselky:



Pohľad na robotnícku koloniu Handlovej a handlovskú paleogénnu chopečnatú panev.
V  popredí dráha želežnice, v úzadí v  Iavo kolon ia robotníckych červenostrechových, jednotvarných dom kov V pravo 
v  popredí Pfafíenberg a pri ňom  v  ľavo Grič pozostávajúci z vyvrelenín O bec H andlová, ktorá v popredí n ižšie

pri H andlovskom  potoku leží, je  nie znázornená



za Jastrabou (Jastrabá Mitica) asi 300 krokov od 
stanice a že Náklad, Gryňovo, Soblahov, Mníchová 
Lehota (tu do potoka prýšti prameň) a Zobor (Nitra) 
tiež obsahujú šťavice. Thermy sú v Bielických, 
(Malá Bielica) a v Bojnických kúpeľoch pri P rie 
vidzi. Jaskyne sú tu údajne vo Veľkých Uhor- 
ciach; hned za stanicou Je  tam — ako p. revizor 
spomenul — B — 6 podzemných otvorov.

Prievidza je už blízko Handlovej. Tu na stanici 
trocha počkáme a presadneme na handlovský vlak, 
ktorý vraj vo dne ide pomalšie, ale večer o 9% 
hodine vyzerá ako sova a sypúc iskry beží ani 
rýchlik, a to rovnakou rýchlosťou i cez parádny, 
Maďarmi dosť zle vystavený oblúkový most, ktorý 
je stavaný v pol kruhu, na hor stúpa a je dľa 
mienky odborníkov prislabej konštrukcie. Dôjdeme 
popri Chrenovci a Ráztoônom do Handlovej Keď 
vezieme sa za vidna, už z daleka vidíme erup- 
tívny kužel Malého (876 m.) a Veľkého Gwča (970 m.) 
Pfaffenbergú (696 m,) a z eruptivného tufitu pozo
stávajúci, plochý, so všetkých štyroch strán sveta A 
po bokoch odhalený i skameneliny obsahujúci 
Schaibling (B79 m.) od ktorého na ľavo sú bane.
Tu v schaiblingskom kameňolome boli sme 6. aug. 
a s p riaditeľom Purkyné-om a p. prof. dr. Ondrejom 
prezerali odhaly a robily formáty. — Našli sme 
tu rozličné odrody tunajšieho eruptívneho tufitu:
1. m y d l o v ý  ú t v a r ,  ktorý je biely, obsahuje že- 
lezivú infiltráciu, vodu málo prepúšťa, len cez škú
li ny viacej, je mäkký a sšavý, 2. p i e s k o v c o v ý  
ú t v  a r je beľaskavý s červenými rýhami, 3. Mäkko-  
p ieskovcový  ú t v a r  s bielymi, sypkými peckami,
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4 B i e l y  j e m n o p i e s k o v c o v ý  ú t v a r  je my
dlovému útvaru podobný, 5 S t r  e d o k o n g l o m e- 
r á t o v ý  ú t v a r  je belaskavý a do červenastá zbar- 
vený, 6 H r u b o k o n g l e m e r á t o v ý  ú t v a r  ob
sahuje zrná 4 —5 cm.-ovej veľkosti, ktoré pozostá
vajú prevažne z andesitu.

Handlová je banícka osada a obec 7 km dlhá, 
pozdĺž cesty sa rozprestierajúca a zo schaiblingového 
tufitu vystavená. Je  tu prítomne (r. 1920) zamestna
ných 7-8 inžinierov a vyše 2000 robotníkov, ktorí 
pracujú v 100-200 m. hĺbke pod zemou, ale súčasne 
robia i odprat (odklys'i na Konstantíne a budú tu ča
som lámať uhlie, tak ako v kameňolome skalu. Aby 
sa toto ulielné ložisko dokonále vyšetrilo, vŕta sa 
ešte posiaľ. — A medzi vrtami sú aj diery 400 m. 
hĺbky Vrstvy zeme nám mnohoráz poučne odhaluje 
erósia a denundácia Ale kde sa podzemné tvorby 
podobným spôsobom neodhaľujú, tam musíme vŕtať, 
aby sme sa presvedčili o jakosti, hrúbke a tekto
nike, v hĺbkach zeme sa nachádzajúcich vrstiev.

V okolí Handlovej sa už od dávna vŕtalo a ešte 
aj po dnes sa tu miestami vŕta Dolu nižšie podávame 
odhaľ vrstiev 400 m. hlbokého vrtu. Niže označený 
prievrt menuje sa dľa handlovského baníckeho pro
tokolu a nachodí sa pri Handlovej v 589 936
metr absolútnej výške. Súradnica vrtovej diery — 
2366P030. Prierez vrtovej diery -j- 137679‘519.

Význam vrtov je tak pre bauíka, ako aj pre 
geologa neoceniteľný. Keby pri Konstantíne (Han
dlová) neboli vŕtali, neboli by prišli na myšlienku 
odpratu či odklysu a to znamená veľký obrat 
v ťažení, vo vydobývaní uhlia.
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Tabella, odhaľujúca vrstvy zeme pri Handlovej.
(D  ľa handl. baníckeho katalógu.) *)

V m-och 
mohutnosť

V m-och 
hĺbka

V m-och 
absol. výška P o m en o v a n ie  vrstvy.

v  r s  t  v  y

5 00 ,5.00 589 936 Humus a andesitová naplavená hlina
5 00 10.00 P iesočn atý  svetlo -h nedý  tufit

11 00 21.00 Hlinastý „ »
7.00 28 00 Brecciový
3.00 31.00 5 5 8 9 3 6 Hlinastý

16.70 47.70 5 4 2 ’2 Nadložná bridlica.
10 47.80 B ledé vlásenkasté uhlie.
05 47.85 Uhoľná bridlica.
10 48.95 Lupenkastá hlina.
25 49.20 5 4 0 7 3 6 Listnato bridličnaté uhlie
30 49.50 Vláknaté n iečo  lesklé uhlie.
10 49 60 Listnato bridličnaté uhlie.
15 49.75 „ n iečo  lesklé uhlie.
30 50  05 „ bridličnaté uhlie
80 50 85 „ hnedočervenkasté  uhlie.
25 51.10 B ledé listnaté uhlie.
25 51.35 „ v lásenkasté uhlie.
20 51.55 „ listnaté n iečo bridličn. uhlie
10 51.65 538 3 Listnaté čisté uhlie.
35 52 00 Uheľná bridlica.
30 52.30 Bledé vláknaté uhlie.
05 52.35 Vláknaté bridličné uhlie.
15 52 50 Listnaté bridličné uhlie.
05 5 2 5 5 Uheľnožilná uheľná bridlica.
20 52 75 Uheľná bridlica.

4 25 57.00 Bridličná hnedá hlina.
3.00 60.00 529-9 Svetlo-zelená  bridličná hlina.
2.00 62 00 527 9 Hlinastý  zvetralý tuffit.

*) Pánu správcovi baní, ktorý bol tak láskavý poslúžiť mi dátami k tejto 
tabelle, za ochotu, preukázanú mne v prvé dni m ôjho pobytu v  H andlovej, ,
srdečná vďaka ! .
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V m-och 
mohutnosť

V m-och 
hĺbka

V m-och 
absol. výška P om e n o v a n ie  vrstvy.

v  v s  t  y  y

24 00 86.50 N adložná bridlica.
10 86 60 503 336 Nadložná bridlica 3 vlákuatu uhelnýinl žilami
05 86.65 Vláknaté b ledé uhlie.
10 86.75 Listnaté n iečo  bridličnaté uhlie

1.20 87.95 Vláknaté červenkasté uhlie.
15 88.10 Listnaté n iečo biidličné uhlie.
15 88.25 Uhelná bridlica.
20 88.45 B ledé vláknaté uhlie.
20 88.65 „ listnaté uhlie.
20 88.85 Uhličná bridlica.
10 88.95 Listnaté n iečo bridličné uhlie
10 89.05 Vláknaté b ledé uhlie. *
20 89.25 Listnaté
10 89.35 Šedá bridličná hlina.
25 89.60 Bledé vláknaté uhlie.
20 89.80 Uheľná bridlica.
65 90.45 Listnaté uhlie, pretkávané bridliouými žilami
05 90.50 499 4 Vláknaté b ledé uhlie.
15 90 65 Uheľná bridlica.
20 90.85 Listnatá uhelná bridlica.
35 91.20 U helná bridlica.
10 91.30 Vláknaté b ledé uhlie.
50 91.80 Bridličná hlina.
10 91.90 U helná bridlica.
50 92 40 Vláknaté čierne uhlie.

12.60 105 00 484 9 Popolavá  bridličná hlina
1.00 106 00 483 9 P ie sk o v c o v ý  tufit.

11.00 117.00 Bridličná hlina.
1.45 118.45 Brldliéno-hltn uhlie so žilami brid.-uhličnými.
5 55 124 00 465 9 Bridličná hlina.
1.60 125.60 464 336 P iesk o v co v ý  tuffit.

40 126.00 463 9 Bridličná hlina.
2.25 128.25 461-7 Zvetralý (?) hlinastý tuffit.
3.70 131.95 Šedi bridličná hlina r nižnej častll uhlonbsni.
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V m-och  
mohutnosť

V m-och 
hĺbka

V m-och 
absol. výška P o m e n o v a n ie  vrstvy.

V v s  ť  v  -y

05 132.00 Lesklé m ušlovité  uhlie.
20 132.20 B ledé vláknaté uhlie.
05 132.25 „ vláknato-bridličnaté uhlie.

5 .75 138.00 451 9 Bridličná hlina.
22.00 160.00 429 9 Zvetralý (?) h linastý tufit.

8 00 168.00 Šedá bridličná hlina.
3 0 0 171.00 Mäkká tmavá bridličná hlina.
3.25 174.25 Bridlíc, hlina y nižnej rasti s yláknatjm nhlim.

60 174.85 Bridličná hlina.
35 175.20 414 7 Uhefnožilná bridličná hlina.

41.80 217 00 3 7 2 9 Piest, tufit ktorý nižšie je tvrdší kompaktnejšl.
16.80 233.80 356-1 P ieskovec.

1.00 234.00 B ledé vláknaté uhlie.
5 00 239.00 350 9 Zeleno-žltá bridličná hlina.
8 .00 247.00 342 9 H linastý tuíit.

153.00 400.00 189-936 P op o lová  bridličná hlina.

Vŕtať na 100 m. v dnešné časy (r. 1920) stojí 
údajne asi 4000 korún. Z Handlovej odvážajú denne 
50-80 vagonov hnedého uhlia, ktoré dľa geologa 
Dr. Pappa pochodí z h o r n é h o  m e d i t e r r á n u  
(stredný miocén). Ale je úfnosť na väčšie kvantum 
a na intenzívnejšiu prácu. Tieto ložiská sú už od 
dávna známe. Geolog Hantken r 1864 našiel tu 
4 metrové ložiská z oligocéuu (?) a nad nimi neo- 
génny lignit Dr. Bóckh a inž. Remeník dali tu 
vŕtať, pričom Remeník závisťou jednoho predro- 
botníka prišiel o život. — Tieto ložiská nachodia 
sa medzi Prievidzou, Bojnickými kúpeľami, Han- 
dlovou, Janovou Lehotou, Novou Lehotou, Kame
nicou, Ciaglom a Nitr. Novákmi a všetky patria
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od horného mediterránu. Z pomedzi hornín vyni
kajú tu a na okolí vulkanické túfity, andesitové 
breccie a andesitové lávy, ktoré sú miestami ba
zaltom (čedicom) prebodnuté. Ložiská patria na 
teraz »Západo-Úhorskej Učastinnej Spoločnosti 
Uhelnej.« Ako je to z diela dra Pappa známo, 
v Handlovej sú tri ložiská :

I. 2-6 — 35 metrov mohutné*)
II. 0'6 —1-8 metrov » **)

III, 0 5 - 1 1  metrov » (na vypajo-
vanie málo súce,

Y Prievidzi sú nasledujúce ložiská hnedo- 
uhelné : I. 4 —11 metrov hrubé

II. 0.6 — 2'5 metrov »
V Novej L eho te :

I. 2‘2—2 5 metrov mohutné
II. P 8 —2'2 metrov »

Z posledných dvoch ložísk sa tiež ťaží uhlia, 
klonia sa na vyše 10° a ležia v 30—40 metrovej 
výške jedno nad druhým. (Vid: Dr. K. Papp:
Hotovosť železa a uhlia uhorskej ríše. Budapešť.

*) Prvá vrstva uhlia ob sah u je: 5 8 — 6 4°/0 uhlíka, 3 5 — 5°/0 vodíka, 
12 15%  kyslíka a dusíka a 8 — 12°/° vlhkosti a je 5 6 0 0 -^ 6 0 0 0  kaloriové,
je liskavé, čierne, m ušlového lom u.

**) Druhá vrstva uhlia obsahuje: 4 9  — 5 5 %  uhlíka, 3 — 4 5 °/0 vodíka, 
1 4 — 18*/, kyslíka a dusíka a 12 — 18%  o v lhkostí a je 4 - 5 0 0 - 5 0 0 0  kaloriové.

***) Pravdepodobná hotovosť hnedého uhlia v Handlovej, Prievidzi
a v N ovej Lehote (dľa dra P a p p a ):

D ovedna 20 5 km* 124 0 0 0 .0 0 0  tún 26 5 km 2 162 00 0  0 00  tún.

1915.) ***)

Istá hotovosť tún 
hn uhlia v km 2 :

Pravdepodobná hotovosť tún 
hn. uhlia v km 2 :

1. H andlová . . . 9 '7  — 42 00 0  0 0 0  tún
2. Prievidza 7 4 — 6 7 -0 0 0 .0 0 0  tún
3. N ová  Lehota . . 3 4 — 1 5 '0 0 0 .0 0 0  tún

23 -  150 0 0 0 .0 0 0  tún. 
3 - 5 - 0 1 2  000  000  tún
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Y Handlovej gróf J. Pálffy otvoril bane už 
r. 1864. »Barbara« bola prvá štôlňa a pajovali už 
r. 1907 nie menej, než 5997 tún hnedého uhlia. 
Handlovské uhlie *) nachodí sa medzi andesitovým 
tufitom, ktorý povstal v hornom mediterráne a tak 
ani uhlie, v ňom obsaženó, nemôže byť inej doby, 
než horno-mediterránnej. H a n d l o v s k é  uhlie je 
5000 — 6000 kaloriové Prvé ložisko obsahuje 7 — 9% 
popola a 2 5% síry; druhé 3 5 —14% popola a tre
tie je na vypajovanie menej súce.

Ľud v Handlovej sa nemá tak zle, akoby sme 
sa z jeho rozpravy nazdávali. Robotníci sú tu 
dobre platení.

Pod zemou pri práci sú tichí a ľudského zo
vňajšku, lebo démon tmavých dutín im stále nebez- 
pečím hrozí. Lenže tým sú divší na Božom svetle 
a menovite vtedy, keď sa podnapijú. Peňazí majú 
dosť a predsa ich deti chodia mnohoráz odtŕhané 
a ženy sa žalujú na nedostatok len preto, že chlapi 
po výplate, ťažkou prácou zarobený, ale pekný 
peniaz premrhajú na lieh tajným spôsobom dodá
vaný. A keď si vypijú, niet pardonu. Hneď sa bijú 
a ruj ú. Sú to nie čistí Slováci; sú medzi nimi aj 
Nemci a najdú sa aj niekoľkí prisťahovaní Maďari,

* ) Analysa handlovského hnedého uhlia od dra J. Szilágya, professora 
techniky :

V ody H2 O. 
Popola - —
Horľavej síry S. 
V odíka H — 
K yslíka O. —
Uhlíka C. -  
D usíka N . —

17 00  ‘/ 0
9 1 5  ° , 0 
1-23 ° /0 
4-25  »/0 

17-06 •/„ 
50-61 °/0 

0 '70  °/„
100 00 °/0

a má 4 6 4 3  kalórie, totiž výhrevnej sily.
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ktorí tam najväčšiu nezbedu robia a žiadajú ma
ďarské vyučovanie. Vláda chcela ich vypovedať 
do Maďárie týmbôž, že Maďari z Taty a Salgo- 
Tarjanu viacerých Slovákov vypovedali. Na to 
údajne Maďari vyhrážali sa štátu vyhodením han- 
dlovskóho mosta do povetria a preto tento z dolo
mitu a eocónneho konglomerátu stavaný, vyše 
30 m. vysoký most, -ktorý sa cez obec Handlová, 
sťa mohutný triumfálny oblúk krížom tiahne, bol 
stále vojskom strážený.

$ tkaiM tiW  ,Kon$ba.ttKn.oL 

\  \ J  K o l o n i a
b a  n i ckot

Pohľad od východu so staničného svahu železničnej trati 
na Grič, Schaibling, Muhlberg a robotnícku koloniu, nad kto

rou je „odprat“ Konštantína.

Keď na handlovskej stanici sosadneme s vlakn, 
už so stanice, ležiacej na západnom svahu vrška, 
vidíme pred sebou bohatú uhlím, handlovskú pala- 
eogénnú paňvu, okrúženú vencom utešených so
pečných, kúželovitých vrchov. Na západe vidíme 
už spomentý kužel Pfaffenberg (696 m.) porastený 
horou, za nim kužel Malého Griča z triangulačným 
bodom (876 m.), ďalej na ľavo Veľký Grič (970 m.), 
ktorý so svojim šedým, ryliovaným, eruptívnym, 
holým a od východu strmým bralom, upomína nás
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na lávový prúd andesitu, ktorí končí sa strminou, 
a na ktorý zhusta sypú sa blesky romoniaceho hromu 
v čase sparna a horúceho leta, ked sú oblaky 
elektrinou preplnené. Za Gričom juhozápadne tiahne 
sa andesitová Biela Skala (1133 m.) a s tým je 
obzor k západu aj uzavretý. Tu nám do očí bije 
blízky, plochatý už tiež spomenutý vršek Schaibling 
(579 m.), podoby veľkého gletšerového stola, ktorý

Znázornenie hlavnej, južnej, západnej a severnej štôlni, kon
čiacich sa veternými šachtami.

Elipsy znázorňujú robotné revíri, v ktorých sú siefovite vedené štô lne na vy-
pajovania uhlia.

z andesitového tufitu pozostáva a má po bokoch 
odhalené vrstvy a lomy, z ktorých najvýznamnejší 
je východný do handlovskej kolonie pozerajúci lom, 
kde lámu skaly na stavbu kolonie. Od Schaiblingu 
na ľavo tiahne sa juhozápadným smerom mohutná 
podzemná hlavná štôlňa, ktorá zas vedľajšie, dla 
strán sveta pomenované východné, južné, západné 
a severné štôlne obsahuje. Na konci týchto štôlní
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sú prievanné šachty a vôkol nich tiaha sa pajovný 
a pracovný revír. Hlavná šachta je  v prostriedku 

'hlavnej štôlne a je vyše 180 m. hlboká
Na východe shliadneme vrchy, ako Horcňovô 

(893 m.) ktoré opiera sa o mohutné archaické jadro 
zrnového pohoria Žiara, kde dvíha sa vododelný 
chrbát medzi severným Turcom a na juh sa ubiera- 
júcoujužnou riekou Nitrou. Pri Horeňove je lúčina,, 
ktorou ľudia z Ráztočného prechádzajú do Skleného. 
Lučinka (Lazy, Rovne) je vápenistého útvaru a preto 
zaujímavými, poučnými i dost rozsiahlými závrtami 
posiata. Po nej sa tiaha i roztok vôd, medzi nitrian
skym Ráztočnýin a turčianskym Skleným. Ďalej na 
pravo vypína sa Veľký Vrch (738 m.) popri ktorom 
vedie cez utešené lúčiny, hory a doliny chodníček 
z Handlovej do Skleného. Južnejšie vypína sa 
k Handlovej strmo hľadiaca, bralnatá a z andesito- 
vej breccie pozostávajúca Kráľová Skala (823 m.), 
ktorá spúšťa sa smerom k Sklenému mierne a plo- 
chatovlniste a s ktorej je rozkošný výhľad, nielen 
na Handlovú, na jej monotónnu cervenostrechovú 
banícku koloniu, ale i na celú handlovskú ter- 
.tiernu panvu, nanajvýš poučný. Cez Kráľovú Skalu 
pôjde najväčší, vyše 3000 metrov dlhý tunel 
republiky, ktorého ú tvary : andesitovú brecciu,
chočový dolomit*) s vložkami kvarcitu a pieskovca 
sme tam skúmali počas nášho pobytu Pod bra
lom andesitovej breccie Kráľovskej skaly vyvierajú 
sladkovodné, bujné tri pramienky, vychrlujúce vodu 
ku Ráztočnému a poukazujúce na geologickí! hra-

*) Pom enovaný (Ca. Mg. C. O a) dfa nášho lip tovsk éh o, na okraji Lipt- 
Váp Vrchov sa vypínajúceho, iso lovan e  stojaceho, kuželovitého Choča (1613  m )-
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nicu chočového dolomitu, andesitovou hlienivou 
drfou pokrytého. Ďalej južnejšie vynoruje sa Kú-, 
tíková skala, Prašnatý vršek so Zbojníckou jaskyň- 
kou a v popredí 622. m. vysoké Podbralie, a juho
východne Kremnické na rúdu bohaté vrchy.

Prezrime si dôkladnejšie najprv banícku Han
dlová, keď sme blízko nej a potom pôjdeme pozdĺž 
novoprojektovanej trati — pravda teraz ešte peší 
— do Hornej Štubne.

Pri stanici vidíme takzvanú trieďáleň uhlia. 
Je  to z dreva vystavená kostra, lešeniu podobné 
stavisko, na vrchu s domkom. — Do tohoto 
domku vedú úzke železničné koľajnice, na ktorých 
banícka malá lokomotíva priváža z bane uhlie 
v takzvaných »hundoch« — zvláštnych vozíkoch. 
Tu sa dovezené uhlie vysype a potom strojom 
triedi dľa veľkosti kusov. Pod spodkom na koľa
jach sú už železničné vozne pohotové, a do nich 
sype sa roztriedené uhlie. Do jednoho vozňa pa
dajú len samé veľké hrudy, do druhého menšie, 
do tretieho ešte menšie a do štvrtého už len prach. 
Takto sosypané a roztriedené uhlie potom han- 
dlovská železnica rozváža na určené miesta do 
tovární a inde. Uhlie handlovskó je  dvojaké: na 
odklyse pri Konstantíne je drevového, mladšieho, 
lignitovóho výzoru; tu sa nachodia blízko povrchu 
zeme nie hrubou, žltou a belaskavou hlinenou vrstvou 
pokryté celé zuheľnatené pne, polená, korene 
a konáre a prichodia tu y slieňovom túfe i od- 
tlaky listov.*) — Handlovské uhlie v bani pod

*) Prof. Dr. A. Ondrej našiel tu pekné exem pláre listových  skam enelín, 
ktoré sú v Prahe, na českej technike, v  jeho sbierke složené.
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značnej šou hrúbkou zeme je lesklé, hnedé, vy
vozené z bane prská, čo je dôkazom odstra
ňujúcich sa plynov. — Dobre horí, ale tamojší 
baníci zo žartu niekedy povedia, že ich uhlie 
»najŕänomenálnejšie a najlepšie horí len v bani.« 
— Totižto baňové ohne nepatria tu k zried
kavostiam, a ked takýto požiar pod tmavou zemou 
niekedy zkrsne, baníci chytro sa ponáhľajú, hoc aj 
o pol noci po p. inžiniera, s tým príjemným po
zdravom: »Nech sa páči vstať, baňa horí!« Pri 
podobných príležitostiach sú napohotove v blíz
kosti i murári, ktorí, aby sa oheň dalej nešíril, 
horiace miesto zamúrajú a dutina, ohňom prepl
nená, nemajúca v dostatočnom množstve povetria, 
sama od seba zhasne. Práskavé plyny miestami 
tiež vystupujú do štôlní a porucha dutín i zásyp 
dier hrozí baníkovi tiež nebezpečím. **)

Neďaleko triedálne je strojáreň, veľká budova 
s komínom. Tu dnu je už čisté a príjemné povetrie. 
Milo a nežne obváňa tvár našu slabý prievan 
a oko naše kochá sa pohľadom na veľké motory 
a kotle, ktoré povalné háky môžu pomocou škripca 
aj zodvihnúť a zodvihnuté v pravo alebo v ľavo, 
z predu nazad, alebo naopak ťahať a složiť, kam 
ľúbo. Ľudská zručnosť a nevšedná vynálezavosť javí 
sa i v týchto massívnych a ťažkých konštrukciách. 
Zaujímavé sú tu i pece, ktoré bývajú tým najplan- 
ším materiálom kúrenó. Sem, pred otvor pece od

**) Počas svojho pobyta v  H andlovej, tiež zasypalo jedneho baníka. — 
Ľúto m i ho bo lo , o dva dni mal pohreb M rzelo ma, že fudia túto smutnú 
udalosť vzali v známosť nie len flegm atický, ale až nevším avé — h o v o r ia c : 
„to je nič, to  sa tuná každý týždeň prihod í.“ P om yslel som  si, že keby bol 
väčší poriadok a baníci riadne vyškolen í, to  by sa tak často neopätovalo.
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razu dovezú po úzkych kolaj ciciach 7 — 8 »hun- 
dovó« uhlia a razom všetky vysypú na otvo- 
rové mrežky pecí, kde sa uhlie stále, ale 
pomaly prepadúva do veľkej a plameňom zapl
nenej dutiny pece, v ktorej horí deň a noc uhlie, 
aby hnalo stroje, ktoré majú za účel povetrie 
z baní ssať, teda prievan robit a vody štôlňové od
straňovať. Lebo bez povetria by sa v bani nedalo 
pracovať a keby sa podzemné vody neodstraňo- 
valy, len hromadily, zatopily by baníkov. Z baní 
odstránená voda prichodí do jám, kde sa múl usadí 
a čistá voda púšťa sa do kotla; tam premení sa 
na paru, ktorá zase ťahá električné stroje na osve- 
tlovanie potrebné, ženie stroje pumpové a iné. — 
Tak teda vodu z baní vyvedenú využitkujú na 
osvetlenie a na pumpovanie povetria či vetranie 
baní. Pri strojárni vidíme professionistické baráky, 
kde kujú osy, rámy, lejú železo, robia stĺpy alebo 
potrebné náradie atd. Až za nimi vidíme otvor 
nízkemu tunelu podobný a dvoma kladivami ozdo
bený. To je hlavná štôlňa, z ktorej vychodí a do 
ktorej vchodí banícka železnička. Malá banícka 
lokomotíva vezme so 20 »hundov«, zašramotí, za- 
pískne a už sa malé, vahancu, alebo válovčeku 
podobné vozíčky s hukotom sypú do bane. — Po 
chvíľke zase iná lokomotíva zapískne, zazvoní a už 
ju aj zazreme sťa nejakú čiernu truhlicovú mátohu 
von z bane vybehávať a prskavým lesklým uhlím 
preplnenými »hundami« sa pýšiť. Niekedy vidíme 
sa dvíhať z uhlového voza v pracovnom obleku 
odetú, uhlím zamazanú postavu; je to prácu ve
dúci baník, takzvaný banícky inžinier, a takého
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baníci najradšej vidia, lebo sa práce neštíti, po
hodlia nehľadá a vyzerá skromne ošatený, ako 
oni. Pri tejto veľkej hlavnej štôlni je v pravo 
jedna zavretá, ochranná štôlňa, kde sa baníci cvičia 
a učia, ako treba neštastím, menovite plynom 
omámených, alebo podusených baníkov z bane 
vyberaí a tak zachrániť Ochranné mužstvo musí 
počas nehody vnísť so záchrannými apparátmi do 
pracovných štôlní a potrebné záchranné poriadky 
porobiť.

P ri štôlni je kancellária a ôakálňa. Vôjdeme 
dnu. Vezmeme si záchrannú, bezpečnostnú lampu 
a s pozdravom »Zdar Bôh« vchádzame do štôlne 
na »hundy« *) v ktorých sú priekom položené dve 
krátke doštičky na sedenie. Štyria si do jednoho 
»hunda« sadneme. Tieto pripnuté ku lokomotíve 
vovedú nás cez vysklepenú, ale miestami už tlakom 
porúchanú, vyše 2 km dlhú štôlňu, v ktorej len 
hučanie malých vozňov, komické šuchotanie ška
tuľového lokomotíva prerušuje hrobovú tichosť 
a slabé svetielka v »hunde« zavesených lámp, len 
slabo prerušujú večnú podzemnú temnosť Cítime 
neustály prievan, ktorý je tu nezvyklému trocha 
nepríjemný, ale za to veľmi potrebný, ináče by sa 
tu pre plané, zdusené a uhloplynové povetrie ne
dalo pracovať Stojíme Sme na »rozchôdzke«, od
tiaľto sa rozchádzajú štôlne na západ, na juh, na 
sever a podľa toho sa aj menujú západnou, južnou 
atď štôlňou Počujeme hukot monotorového stroja 
a v ľavo vidíme v skale vyrytú veľkú dutinu 
elektrickým svetlom výtečne osvetlenú Je  to ma

*• M alé banícke vozíčky, na ktorých uhlie von  z bane vyvážajú.
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štaľ, v ktorej si ujedá vyše B párov koní Banícke 
kone sú zväčša v bani a už keď sa raz ta dostaly 
málo kedy sa dostanú na svetlo, a keď odhynú, 
pochovajú ich vraj — skoro ako človeka. — Ba
nícke kone ťahajú »hundy« od »rozchôdzky« počnúc 
až do konca jednotlivých baní, ony vozia na štem- 
plovanie (podstavovanie) dutiny potrebné drevo.*) 
Sme dvesto metrov pod zemou, vidíme jasný sklon 
Scheiblingového pieskovcovitého tufitu, tiež hli
nenú bridlicu pod ňou (v južnej štôlni), vidíme 
mohutnú vrstvu hnedého uhlia, ktoré sa leskne 
a od plynov — ako už spomenuté — práska, tak 
ako práska drevo na hasnúcej, ale rozpálenej vatre. 
Dávame pozor na lampy. Ony majú na vrchu 
mriežky z drôtu; na spodku, kde sa blýskne malý 
plamienok, cylinder, nech sa nám pri prezeraní 
odvalí skalka a cylinder rozbije, plyn, ktorý je mie
stami, až v prílišnom množstve obsažený, sa zapáli, 
a sme v tom najväčšom nebezpečenstve. Ideme 
ešte ďalej a vidíme piatich baníkov z košele vy
zlečených, majúcich lampu zachytenú za pásom 
pracovať, lámať čakanmi uhlie a polámané sypať 
do hundov. Uder za úderom valí sa do hnedého 
uhlia. Niekedy podzemný duch sa na údery na
hnevá, púšťa na baníkov plyn a hrozí im smrtivým 
zásypom. Pred týždňom jednohó baníka zasypalo., 
No, to je žiadna zvláštnosť hovoria handlovôania:

*1 Štôlne, vedúce cez navrstvené horniny, (p ieskovce, tufity, hliny, vá
pence) m usia byt dôkladne podstavené, lebo ináčej by sa porúcaly kvádre 
a kusy horninnych lavic na baníkov, — Štôlne vedúce cez vyvrelé, kom paktné, 
m assívne horniny (basalty, trachyty, andesity, žúly, liparity) m ôžu byť a] voľne, 
bez podstáv do vrchu dĺžené a len pri počiatku bane a kde sa jich diaklásy, 
lom y križujú, podstavené.

38



»To, sa tu stáva.« Na bočných štôlňach, ktoré 
majú už väčší sklon, sú aj dvere, ktoré keď otvo- 

. ríme, zahučí vietor, a keď ich pustíme, sám ich 
zavre s rachotom za nami, a za ním počujeme 
ozvenu šuštiaceho vetra. Cím nižšie ideme a bližšie 
k pracovnému revíru sa spúšťame, tým väčšmi cí
time planý, metánový zápach povetria, ktorého 
zbavíme sa len vtedy, keď zase vrátime sa ku »roz- 
chôdzke.« Tu vidíme aj stroj a počujeme jeho šu
štiaci hukot. Je  to stroj šachtový. Hlavnou šachtou 
môžeme sa dať i von vytiahnuť. Sú tu ešte okrem 
tejto hlavnej i menšie prievanné šachty. Nielen 
maštaľ pre kone, lež i »rozchôdzka« osvetlená je 
jasnými elektrickými lampami, ale v bočných štôl
ňach nám už len naša ochranná lampa osvetľuje 
temnú podzemnú púť a nadložnými i podložnými 
vrstvami a uheľnými ložiskami sa honosiace štóU 
ňové steny. Tam, kde vedie štôlňa cez pieskov- 
covo-hlinasté bridlice a hliny, ktoré sa veľmi ľahko 
kĺžu, ako to i okolo Scheiblinga všade zrejme po
zorovať, je drevená kostra bane poskrúcaná a po- 
valná časť polámaná; tam, kde vedie cez tvrdšie 
tulíty, alebo andesit, je na toľko massívna a pevná, 
že skoro ani nepotrebuje štempľovania. •

Pri Schaiblingu hlavne v smere juhozápadnom 
blízko starej zanechanej štôlne, »Konstantíny« mie
stami vychodí hnedé uhlie aj na povrch a na svahu 
za Scheiblingom pozdĺž poľnej cesty, zaujímavé 
môžeme pozorovať na 2—3 m. mohutnú, priekom 
odhalenú vrstvu uhlia. Odtiaľto na ľavo vidíme zas 

j červenú zem sťa zhorené, ztruskovatené a z peci von 
vyhodené hlinovitó uhlie rozkladať a šíriť na väčšiu-
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menšiu oblasť. Táto červená zem na ktorej náj
deme i uheľnó trosky — nám vysvetľuje, že ložisko 
uhlia, ktoré je v bridlici a bline, bez tak prílišne 
stisnuté, vnútorným nesmiernym tlakom a trením 
počas svahového sklzu zapríčineným zapálilo sa 
a dľa možnosti pod zemou vyhorelo. Celé okolie 
handlovskej panvy ukazuje nám miernejšie, príkrej- 
šie sklzy a to zasahujúce s oboch strán.

Novo projektovaná železničná trať Handlová- 
Horná Štubňa vychádza zo západného svahu 
Scheiblinga a skrúti sa južne na východný svah 
Vysokého Vrchu (962) prechádzajúc cez Chotárnu 
Vodu a popod vrch Královú Skalu do Skleného 
a odtiaľto cez Rovinný les východne sa tiaha 
k vrchu Svislou skalou (884 m ) menovanému. Tam 
pri andesitovom kameňolome prejde popod starú že
lezničnú dráhu a prechádza na jej pravú stranu, až 
ku Hornej Štubni, kde naproti stanici v železničnom 
briežku je odhalená hlina s andesitovými úlomkami 
a pod ňou S- V. zapadajúce zdanlivé vrstvy lavicového 
andesitu. Trať teda prejde od Handlovej počnúc 
cez beláskavo žltastú hlinenopieskovcovú bridlicu, 
východne cez naplavené hliny a bridlice i lavice 
magorského pieskovca, cez konglomerát a chočový 
dolomit, ktorý miestami vložky kvarcitu a žlto- 
punktíkového pieskovca obsahuje, cez andesitovú 
brecciu Kraľovobralskú, ďalej od Skleného cez 
hliny s úlomkami andesitu, ba miestami i basaltu, 
cez andesit a andesitové tufíty, ktoré nám prie
hľadne ukazuje blízko H. Stubnianskej stanice sa 
nachádzajúci »odhal« na starej železničnej do Krem
nice vedúcej čiare.
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Najvýznamnejší kameňolom pri tejto novej 
trati je známy Scheibling; menej výužitkovaný 
kameňolom je pod Pfaffenbergom; viacej známy 
s oboch strán cesty v Handlovej, niže veže ležiaci 
je kameňolom »prícestný«, z ktorého stavali i veľký 
oblúkový handlovský most, a ktorého skala je 
útvaru vápenca brecciového do konglomerátu pre
chádzajúceho. Na východnej strane je kameňolom 
s tvrdým skálim, údajne pod »Fuchsbergom.« Na

zxnv ,

Prierez sopečnej tvorby SZ. od Skleného. N a vrchu pôdy so- 
skupené andesitové balvany pochádzajú z  vnútorného sypkého 
útvaru, a keď tento behom času bol vodou odplavený, dostaly sa 

z  vnútra balvany (b )  na povrch.
an =  andesitová sypká breccia ; b’ b =  balvany z andesitu m iestam i z basaltu

dláždenie, posypávanie železničnej trati najlepšie 
hodia sa okrem dolomitu, tie úlomky andesitu, 
ktoré sťa balvány (%-2 m priemer) zatvorené sú 
v eruptívnej andesitovej hline a ktoré erosia roz
trúsila na povrchu lúčin a poľa Takéto »balvá- 
nové pole« vidíme v malom rozmere severozápadne 
od Handlovej, ale nájdeme ho pekne a prekva
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pujúce medzi Skleným a Hornou Štubnou pozdlž 
novo projektovanej železničnej trati. Pri stanici 
H. Stubne je veľký kameňolom na andesit, ktorý 
lámu a upotrebujú na posýpanie cesty. Je  lavico- 
vite vyvinutý, zvrstvený ako nejaký sediment — 
a prebohatý na utešené dentrity, leží pod vrchom 
pri ceste vedúcej na H. Stubniansku stanicu. — 
Dolu pri ceste hadí sa ešte i malý Turiec, ktorý 
ubiera sa malým spádom mokraďovou lúcinkou. 
severne do nižnej časti Turčianskej paňvy. Pekný 
odhaľ vrstiev magurskóho pieskovca*) nachodíme 
na východných poliach handlovských, kde so 
strmých bučinových hôr stekajúce, andesitovými 
okruhliakmi posiate, čiernu vodu obsahujúce po- 
tôcky a jarčeky, miestami tektoniku a štrukturu 
toho klzivóho, od baníkov nenávideného magur- 
ského pieskovca v poučných rezoch ukazujú

Skamenelinonosnó miesta blízko Handlovej, 
ako som sa to v Handlovej od p. správcu baní 
dozvedel, sú pri Čauši a vyše Cauši (turitelly, pa- 
ludiny), pri handlovskom viadukte (meletty), pod 
Scheiblingom a pri Konstantine (listové odtlaky), 
a niže Handlovej (v železničnom záreze) hyero- 
glyphy a odtlaky rastlín a pri handlovskej stanici 
(tiež v železničnom záreze) južne, povyše meletty.

Handlová s jej okolím práve tak ako aj iné 
slovenské kraje, kartirovaná bola viedenskými geo
lógmi, Niečo presnejší a priehľadnejší obraz pred
stavuje nám práca Dra H, Vettersova, ktorá vyšla

*) Pom enovaný od Oravskej M agury vystiela  aj veľkú časf paňvy lip 
tovskej a pri L iptovskom  Sv. Mikuláši v  H ájovom  vým ole  (nálezište skam enelín  
odtlakov listov , rybích šupin, kostí a hyeroglyphov) je poučne odhalený.
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é
vo yydaní vedeckej akademie vo Viedni r. 1909 
pod názvom : »Beiträge zur Geologie des Ziar- 
gebirges und des angrenzenden Teiles der Malá Ma- 
gura« (Geologia Žiara a súsediacich častí Malej 
Magury).

Východne a západne od Handlovej tiahne sa 
kompaktný útvar andesitu, cez ktorý je miestami 
predratý a vytisnutý bazalt. Ačpráve Pfaffenberg 
a Grič pozostáva z andesitu, už po medzi nich a cez 
Scheibling tiahne sa útvar andesitového tufitu, pri 
ktorom severne pri Lehôtke a západne pri Ciagli 
rozprestiera sa andesitová breccia. Západne a juho
západne od Ráztočného rozkladajú sa miocenové 
hliny so sklonom západným, ktoré súsedia s pala- 
eogenným pieskovcom a hlinovou melettovou bri
dlicou. Táto a magurský palaeogenný pieskovec 
prechádzajú i ná východnú stranu Handlovej, ťaha
júc sa cez polia a lúčiny, tvoria mierne pahorkatiny 
a súsedia s andesitovou brecciou, ktorá sa o pásmo 
andesitu opiera. Severovýchodne, kadiaľ nová trať 
vedie, tiahne sa od JV. — SZ. úzky pruh eocénneho 
konglomerátu, ktorého vrstvy klonia sa podobne 
magurskému pieskovcu, západne, južne a juho
západne. Za týmto útvarom je tvorba karp. clio- 
čového dolomitu s vložkami kvarcitu a luuzského 
pieskovca. Pri Sklenom pozorujeme neogénne mio- 
cenové hliny a andesitový tutit. Pri ceste do Hor
nej Stubne nájdeme zas kompaktný, pod veľkým 
tlakom doskovite zvrstvený a v kameňolome úplne 
odhalený, dentritový andesit, na ktorom ležia an- 
desitové breccie, tufy a neogénne hliny.
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Handlovská panva rozprestiera sa na južnom 
úpätí zrnového pohoria*) žulového Žiaru, ktorý 
vo svojej geotektonike (dľa Utiliga) tri anti- a tri syn- 
kliuále ukazuje, tvoriace vráskovó pásmo, po ktorom 
nasleduje pruh výplošného pásma, kde sa vrásky 
menšia, tíšia a vyploch atejú. Greologovia, ktorí za
oberali sa so zrnovým pohorím Žiara a jeho oblasti 
ako aj s lmndlovskou uheľnou panvou a ju ohra
ničujúcimi útvarami a o nich písali sú: Hauer,1’ 
Fôtterle, Paul Knett, Čermák,2) Hantken,3’ Pettko,4> 
Haidinger, Štúr, Adrián, Stache,5) Dr. Papp6' a 
Dr. H. Vetters.7' Je  to tedy oblasf, aô aj nie ce
listvé, predsa dosť špecielne spracovaná.

* **
Výskumnú našu prácu novoprojektovanej že

lezničnej trati započali sme pri handlovskej stanici. 
Prvá 3—4 dcm. sonda bola kopaná vyše handlov- 
skej stanice na svahu 3-4 m hlbokého žel. zárezu. 
P ri výskumoch nepostačilo nám piihe povrchové 
prezretie, odhaly, výmole potočných korýt a jamy, 
ale kde bolo treba, kopali sme i sondy, pri čom 
nám náš dobrý a obratný spolupracovník pán Kocek,

*) V o výstavbe či geotekton ike Karpatov rozoznávam e ven cový  ťah Kar
patského pieskovca, obsahujúci vedlajšie ťahy m ag. pieskovca s klippami 
či bradlami. Ďalej vystupuje zovnútorný rad zrnového pohoria, južne od  neho  
vnútorný rad zrnového pohoria, (ostrovité vrchy,) vnútorné pásm o hôr a konečne  
vulkanický ovrubný veniec Slovenska Pod zrnovým  pohorím rozum iem e p oh o
rie, ktorého zrno tvorí archaikum žula, rúla, kryštalické bridlice a naň sa 
ukladajú obrubovite m esozósn e a tertierne tvorby Ku zrnovém u pohoriu patria 
nielen Malé Karpaty, Inovec, Tríbeč a Žiar, ale i V ysoké a N ížne Tatry.

1) Franz Ritter von  H a u e r  „G eologische Úbersichtskartc der Ôsterreich-
U ngarischen M onarchie“ (Text) nach den Aufnahm en der k. k G eologisch en
Reichsanstalt. Blatt Nr. III. W estkarpathen. W ien 1869 . Verlag der Beckischen
Universitäts-B uchhandlung.
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bývalý franc. legionár, s jeho vojenskou šnfľičkou 
bol na dobrej, ba výtecnej pomoci. Prvá sonda 
pri trati odhalila nám viedenskými geol. pomeno
vané mellettovó bridlice, susediace s magurským 
pieskovcom, ktorý má tú vlastnosť, že je priamo 
nebezpečným útvarom nielen pre budovy ale i pre 
trate. Totiž rád sa kĺže, prepadúva a sosúva. Mie
stami obsahuje takzvanú »belasú hlinu«, ktorá je 
stavebným postrachom inžierov a staviteľov. Kopce 
pozostávajúce z tohoto útvaru oôvidome menia svoj 
tvar. Tento útvar nosí na sebe hliny tak, ako to vy
svitá zo sond vhĺbených pri mlyne a vyše mlyna 
pozdĺž trati; je to tažká, mastná, žltá hlina, mie
stami — tam dalej s úlomkami andesitu smiešaná, 
je to, ako p. riaditeľ Purkyné poznamenal, alloch- 
thonnýmateriál. Medzi 1 -2km. vedieponadHandlovú 
novo projektovaná trať; od 2 —4 km cez príjemné a 
pekné handlovské polia a lúčiny Tu pozostáva pôda 
z hliny, pod ktorou je magurský pieskovec, ktorý 
miestami (ako pri 2-6 km ) vychodí i na »svetlo« 
a na poľnej, do hory vedúcej ceste je asi pri 2-8

2) J Č e r m a k :  D ie Braunkohlenablagerungen von  H andlova, nächst 
P iiv itz  im  Oberneutraer Komitat. Jahrbuch der G eologischen Reichsanstalt 
XV. Verh. p 70 und XVI. p 98.

3 H a n t k e n : M agyarország széntelepei (U helné lože  Uhorska) Buda 
pest 1878 Strana 2 73

4) J. v P e t t k o :  G eologisch e Karte von Kremnic (H aidingerov ved, 
Sbornik Sv. I. 1846 Strana 2 8 9 ).

ó) G. S t a  c h  e : G eologisch e Aufnahm en im G ebiete des oberen Neutra- 
flu sses und der Bergstadt Kremnitz. Jahrbuch der G eologischen Reichsanstalt 
XV. p. 298 .

6) Dr. Karol P a p p, triedny g e o lo g ; A Magyar birodalom  vasérc- és 
k oszén készlete  i H otovosť železnej rúdy a uhlia v U horsku.) Budapest, 1916,

7 ) Dr. H. V e t t e r s  : Beiträge zur G eolog ie  der Žiargebirges und des 
angrenzenden T eiles  der Malá M agura. V iedeň 1909.
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km. úplne odhalený. Tu videť, že jeho lavicové 
tvrdšie vrstvy zamieňajú sa s tenšími, mäkkými 
bridlicami. Sklon vrstiev je tu J. z. a 30° Ináče 
magurský pieskovec *) má ešte i tú zvláštnosť, že 
býva miestami zhusta dislokovaný, vrževný. Je to 
útvar hodne prameňov obsahujúci. Lebo v ňom 
sú redšie lavice, cez ktoré voda prejde, zamieňavé 
hustými hlinami, bridlicami, po ktorých voda len 
stečie. Idúc po novej žel. trati prídeme k potoku 
andesitovými úlomkami preplnenému, ktorý vyteká 
z východných hôr. Tam je odhal magurského pies
kovca asi v 10 m. výške poučne priehľadný.

Pri tomto odhale blízko potoka zabavili sme sa 
dosť dlho a z potoka vojenským ôakanôekom lá- 
majúc hlinasto pieskovcovú tmavú bridlu, robili sme 
z nej formáty pre výstavu a universitnú sbierku. 
Najkrajších najviac formátov odniesli sme zo Schei- 
blingovóho kameňolomu, kde na severnej strane 
posiaľ lámu na budovanie súce, dosť pevné a tr
valé horniny. Pekné skameneliny, odtisky listov 
našiel p. prof č. techn. Dr. Ondrej pri Konstantíne 
na Brensbergu. Na handlovských východných skal
ných poliach sú potoky nie práve najlákavejšieho a 
najchutnejšieho výzoru, nevyzerajú po tatranský, ani 
len po tatransky, ale sú čierne, nevábne, čo zapríčiňuje 
ich čierny materiál, pozostávajúci zúlomkov andesitu, 
ktorého je menovite pozdĺž potokov väčšia massa. 
Za 4 km-om prichádzame k prvému tunelu, ktorý 
bude cez tvorby magurského pieskovca v ŕtaný ; na

*) O bsahuje (ako to i v H ájovom  vým ole  pri Lipt. Sv. M ikuláši p o zo 
rujeme) takzvané „Kolenaté vrásky.“ Sú to malé íletú ry  s roztiahnutým  horným  
a dolným  krýdlom .
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najvyššej časti tunelového vršku nachodí sa and. 
tuf. hlina. Za tunelovým chopcom z čiastky poľom, 
z čiastky horou pokrytým, je potok s utešeným 
a priehľadným odhalom magurského pieskovca. — 
Sklon J. J  V. pod 25. Odtiaľto vedie projekto
vaná traf hore-dolu, čipkovite až k veľkému jaskú, 
z čoho nasleduje, že bude tu treba viac zárezov 
a mohutných násypov. Pri tomto našom hore-dolu 
behaní poznamenal istý člen našej expedície, že čo 
by to bola za báječná železnica, keby ju tak posta
vili, ako sa vlní terain, bez násypov a zárezov, 
cele tak, ako sú km. ukazujúce kolíky do zeme 
v  bité. Bolo by to niečo ešte krkolomnejšieho, ako 
prátersky »Rutschbahn« vo Viedni. —- Už od 
5-6 km. zapocína sa karpatský chočový dolomit, 
tu je i úzke pásmo konglomerátu, zo zahlinenej 
žltastej oblasti magurského pieskovca sme už voň, 
v bielom, svetlom pásme dolomitu a tak zárez 
potažne jask 170 m, dlhý pôjde už dolomitom 
a pri siedmom km sa nachádzajúci 404 m. dlhý 
tunel, tiež dolomitom. Pravda tento dolomit, ako 
sme to na jednom vršku z vykopanej sondy, potom 
aj z povrchových úlomkov určili, obsahuje už aj 
vložky kvarcitu. Pri portále veľkého tunelu, po
siaľ v našej Republike najväčšieho, vyše 3000 m. 
dlhého jaskú nachodíme lunzský pieskovec; za ním 
dolomit a za týmto and. brecciu, ktorá je od han- 
dlovskej panvy strmo vyčnievajúca túrňa a na 
Kráľovej Skale (Krónlstein) významne vyvinutá.

Keď sme 10. augusta večer unavení došli 
k portálu veľkého jaskú, objaviac hlinenú bahnivú 
pôdu lunzskóho pieskovca, políhali sme si na pôdu,
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vystlatú odpadlým zlatožltým lístim bučín a za
driemali sme. Bol to pekný deň, slnko usilovne 
pražilo a p. prof. Dr. Vitásek, ač pre handlovskú 
pohostinnost nevyspatý, predsa chodil s nami, ne- 
prezradzujúc ani najmenšej únavy. Tu sa nebo 
zamračí, na oblohe zahrmotí, bučiny sa zachvejú 
a my vstávame. Nespali sme, len sme unavení na 
okamih zdriemli. Poďme! znelo dobrej rady slovo, 
a nezašli sme na 100 krokov, už nás búrka nemilo-

K rilôva SKala.

do Handlovej

P rofil cez Kráľova skalu od Skleného do Handlovej.
an =  andesitová tm avošedá breccia ; h =  lom ová hlina.; d —  kaipatský cho- 
čový  do lom it; s =  sypká a hlinastá andesitová breccia; br  =  vyčnievajúce  

a balvanité bralo; O o  pram ene;
Ep dočasná kilom etrová tabutka.

srdne dostihla, počalo sa blýskať a hrmeť a dáždik 
vesele cupkajúc s konárika na konárik, kúpal nás. 
.Stali sme si pod objemný nízky buk, pri ktorom 
stál štíhly, vysoký bučiak, úfajúc sa, že ak praskne 
hrom, udre do toho vysokého a nám pod značne 
nižším nestane sa nič. Ale neudrelo. Tak sa nám 
zdalo, že hromy zašlý si inde práskať, nie pri nás. 
Začalo ^a vyjasnievať, dáždik prestal kropiť a prí
roda, perličkami dážďových kvapiek ozdobená, pri 
tajuplnom jasote večerného slnka ukazovala nám
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pohádkové, okúzľujúce obrazy, načo ktosi pozna
menal, že utešená je  i btuka v lese.

Tedy cez hnedú túrňu Kráľovej skaly poletí 
malým, ku Handlovej sa púšťajúcim sklonom naj
väčší tunel Republiky. Druhý koniec tunelu je už 
pri Sklenom a tak k vôli pohodlnejšiemu preskú
maniu tejto druhej časti trate presídlili sme sa z Han
dlovej do Skleného.

Pri Sklenom, naproti kostolu, ktorý leží na 
tufitovom kopci s pekným odhalom, bude železničná 
stanica: »Sklenô«. Odtiaľto v smere kolíkov do 
zeme povbíjaných zájdeme do Rodinného lesa, kde 
štíhle sihliaky a miestami jedle, k tomu vlhká pôda 
udržujú horu v stálej, dusnej, nezdravej vlhkosti. 
Cez túto horu bokom na pravo prídeme na juho
východnú časť turčianskej panvy, k naplavenej 
úzkej dolinke Turca Cestou po hore vidíme y2 — 1 
metrové balvany andesitu, na konci hory i balvany 
basaltu a v »odhale« lesného potôčka andesitovó 
hliny s úlomkami andesitu. Nebolo nám treba sond, 
pekný zárez potôčka odhaľoval a vyklebetil nám 
všetku tajnosť svojho podzemného mystického 
vnútra. Bolo to lá. augusta predpoludním, keď 
sme sa na konci hory, pri trati, blízko rieky Turca 
a cesty do Hornej Štubne vedúcej rozložili a pilne 
skúmaly úlomky povrchového andesitu a basaltu, 
robiac si z nich, nami tak obľúbené formáty. Kým 
p Kocek puckou drvil skaly, my sme menšími 
kladivami vybíjali formáty.*) Zunelo to a klepalo, 
že sa len tak ozývalo. Prešli sme na druhú stranu

*) Na kladivo označili sm e zárezom  diaľku 8 cm-vú a 12 cm-vú a dľa 
toh o  sme robili form áty či tehličky 8 cm široké a 12 cm dlhé.
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potoka k andesitovému, už spomenutému kameňo
lomu, kde práve bili dieru do skaly k rozstrelu 
Táto andesitová hornina ľahko sa drví a upotrebuje 
sa na vysýpanie ciest. Starý železničný prierez 
povyše Štubnianskej stanice pozdĺž kremnickej 
trati, poučne nám odhaľuje vrstvy, s ktorými 
budú mať na tom vidieku dočinenia i podují- 
matelia novej trati. Prierez tento od juhu k severu 
ukazuje na spodku ležiaci a južne sa kloniaci 
andesit; nad ním je andesitová breccia, nad ňou

1 ^ /7  / / / M  f  7/ / /  / /  //  //7 T ^ T 7 r
77 7? 7717 77 77 77 77~77— 77— I~Z7 77—~l

Z e t .  C ^raiíct OĹO / /  J /u & 7 ie

Geologický pro fil v starom zel. záreze vyše Hornej Štubne.
1 ==: kom paktný andesit; 2  =  breccia and esitová; 3  =  červený sopečn ý tu fit;

4  —  svetlý  tufit

leží kompaktný andesit a zas andesitová breccia 
s kompaktným andesitom, potom nasleduje červený 
andesitový tútit, nad nim andesitová breccia a nad 
touto biela andesit. túfa, nad nimi zas andesitová 
breccia. Tu miestami vidno i poučné geologické 
vrhy*), kde svetlý tufit je svržený a kompaktný 
andesit z brecciou naddvihoutý.

*) Banícky fud na M agurke (štátna banícka osada v Liptove) m enuje 
geo log ické vrhy či sm rsky .K rížnam i,“ Magurka má „hľadaniská“ na zlato 
a antim onit i v  Pustej doline nad Korytnicou pod Prašivou (2  štô lne prítomne 
asi po 4 00  m. dlhé) tu tiež som  počul „K rížnam i“ vrhy menovať.
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Novoprojektovaná železničná trať Handlová — 
Horná Stubňa je 18 km dlhá, od Handlovej do 
Hornej Štubne stále stúpa asíce, 183 2 m. na hor. 
Pravdepodobne bude mať 4 tunele*): prvý 440 m. 
druhý 404 m , tretí 3.300 m. a štvrtý 390 m. dlhý; 
okrem toho potrebné budú dva zárezy, jeden 170 m. 
a druhý na 120 m. dlhý. Trať od 1 — 8 km. — 
po portál veľkého tunelu — značne sa zdvihne, 
14°/oo; potom od veľkého tunelu a od 8 —11 km. 
len 11 57»o a medzi 13— 16 km tiež 147«c a od 
17 km len 2°/0o. Kým Handlovská stanica je vo 
výške 446’8 m., zatiaľ Hornoštubnianska stanica 
v 630 m-ovej Nová trať vedie od Handlovej po 
východnom svahu cez polia a lúky, tunele a hory, 
ktoré sú miešané, listnaté a ihličnaté, ale pod 
Kráľovou skalou zväčša vidíme len bučiny, na kto
rých rastú mohutné, i 60 cm. veľké, oku lahodiace 
choroše. Keď vlak opustí veľký jask, vydriape sa 
na vyvýšeninu Skleného, kde je  už cele iná flóra 
a iné povetrie. Je  tu podnebie o moc rezkejšie, 
studnejšie a drsnejšie. Tam je vzduch už liptov
ského rázu. V haridlovskej kotline je o moc teplej
šie a vzduch mlandravejší, ľavnejší, skoro topol- 
čiansky. V Sklenom sú už hory svrčinovó, ihličnaté, 
poukazujúce na väčšiu výšku, studenšie podnebie,' 
upomínajúce nás na náš milý Liptov a povestné 
záhadné i čarokrásne Tatry.

*) Len projektované sú 4 tunele, po dohotovení trati m ožno že ich 
bude m enej, lebo  kratšie jaský budú hľadieť zameniť na zárezy.

5 ?
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D O B  1 o v.

Movorí sa, že „theoria je matkou p raxe“. Je to správne. 
Pred skúmaním prírody v nás skrslé m yšlienky, požadu
júce vážne a m nohoráz namáhavé štúdium, sú odbleskom , 

verným obrazom  theorie. My snažím e, usilujeme sa  v nás ustá
lené a povstalé dojmy, myšlienky previesť a uskutočniť. Pri 
ich prevádzaní prichádzam e, ku rôznym, patričnému vedeckém u  
odboru potrebným  výkonom  a činom, prichádzam e ku praxi 
—  a preto prax je vlastne doplnkom  theorie, či v nás skrsnu- 
tých a ustálených m yšlienok. Človek sa nauči geologiu  z kníh, 
ale skúm anie geologické, geologickú prax m usí človek mnohoráz 
v neúnavnej, ťažkej, ba i sebaobetavej práci tam von, v tej 
záhadnej ale utešenej a veľkolepej prírode zadovážiť. N eide to 
tak ľahko. N ie každý človek má rovnakú schopnosť, náchyl
nosť, ba ani odvahu ku pozorovaniu a skúmaniu prírody. —  
Je to prirodzené. Boli veľkí theoretikovia a boli veľkí prakti- 
kovia, ale významnú pracovnú silu zastupuje ten, kto majstrovský 
a bezvadne vie spojiť m yšlienkovú theoriu s výkonnou praxou.

N aša Č eskoslovenská republika je preplnená vzácnymi 
a nádhernými i bohatým i pohoriami, tmavými a vonnými le
sami a m enovite honosí sa naše milé S lovensko romantickými 
i liečivými a lákavými reťazami mohutných, m iestam i doznačnej 
výšky sa vypínajúcich pohôr. —  Krása našej vlasti je krásou  
celej Európy a —  len by sm e boli dostatoční praktikovia, aby 
sm e vedeli nádhery, skvosty, liečivé sily i iné bohatstvá našej 
otčiny dôkladne využitkovať a úspešne oceniť.

T ie mohutné bystriny a riavy našich tajuplných hôr, p o
núkajú nám enormnú silu ku rôznym podnikom . Veľkoleposť 
a malebnosť našich brál, ku činnej a cennej alpinistike a tu
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ristike. —  Liečivá, ešte posiaľ dostatočne nevyužitkovaná sila 
mnohých a mnohých prameňov, tu v strede Európy má takú 
cenu a polohu, o ktorej význam e ani sam i nevieme. Bohatstvo  
železa, uhlia, zlata a intj rúdy vábi nás ku presným preskumom  
našich záhadných hôr a tajuplných brál. Baníctvo na Slovensku  
je ešte nie na takom stupni, na akom by m ohlo a malo byť 
a že ono špecielne ma tiež svoj veliký a nenahraditeľný vý
znam v národo-hospodárstve, je nepopierateľné.

Vysoké a štihlé skalnaté končiare, kosodrevím  porastlé, 
hom olovité štíty a hlaviny, večne zelené i listnáté mohutné 
hory, pri nich vábivé lučinné, usm ievavé kvetinové roviny sú 
takým zjavom a malebným obrazom, ku ktorému netreba od
porúčania ani m noho lákavých slov. Veda pozorujúca pôdu  
a bralá našej otčiny, jej vybudúnok, z jej rušiacimi a tvoria
cimi, mechanickými a chemickými silami, sa  nám tu v tom to  
krásnom a nádhernom údolí Č eskoslovenska, sam a núka Je 
to veda geologická, ktorá hlboko zasahuje do života ľudstva
—  lebo jej sily sú vstave tisíce ľudí usmrtiť (sopka Mont 
Pellé na ostrove Martinique) alebo vyživif (zlatonosné a dia
m antové polia Afriky uhlonosné a petroleum ové territória Ame
riky) ale má i hlboko praktický význam a súčasne —  repre- 
sentuje vážny, cenný a podstatný sp ôsob  na povznesenie nášho 
životabujného a schopného národa, blahoby tunašej milej republiky
—  ba i celého ľudstva. -  Ku skúmaniu prírody, okrem dobrej 
vôle, chuti a lásky ku jej vábivým zjavom, mnoho netreba.

Malý vreckový sošit s ceruzou a gumou, kladivo, kom pas 
s klynometrom, topographická, mapa ( 1 :75.000, alebo plán 
1 :25.000) a malá vrecková lupa úplne stačia i ku tým naj
významnejším geologickým  výskumom.

Práca dom a, v laboratóriách rozhodne vyžaduje už kom 
plikovanejšie nástroje a pom ôcky, ako aj vyžadujú niektoré 
specielnejšie výskum y v teraine.
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Práca v poli či v teraine, m ôže byf rôzneho rázu, lebo  
geologický mapujeme p osia l ešte geologický nekartírovaný kraj, 
alebo už raz mapovanú oblasť naprávame či „ream bulujem e“, 
aby sm e mohli takzvané rukokresby i tlačou vydať, alebo čo  
sa m ôže aj súčasne diať, skúm ame i geotektoniku, a paleon
tologické, petrograťické, stratigrafické zvláštnosti a vlastnosti 
hornín a geologických  útvarov

Fotografický apparát, ktorý nám zväčší a zachytí rôzne 
m orfologické útvary vrchov, rozpady hornín a ich tektoniku je 
m nohoráz velmi významnou, potrebnou pom ôckou. Ale i jedno
duché šem atické, povrch zem e zobrazujúce kresby ceruzou  
a menovite kreslenie profilov nám v m nohom, ba i pri tých 
najkomplikovanejších výskum och postačia.

N aša republika oplýva nie len zlatom, striebrom, mecfou, 
drahokamami, petrolejom, svietivým  plynom  a solou, o love
nými, antimonovými, m angánovými, cinkovými, chróm ovým i 
a titánovými rúdami, ale aj celým  moderným svetom  hýbajú- 
cimi m ineralam i: železom  a uhlím.

Keby som  bol poetom , povedal by som , že náš Liptov 
je so  železa a preto sú tak vábivé, ale i tvrdé a zaocelené  
i nepremožiteľné jeho povestné grúne.

Sú v Liptove nie len zlatonosné a antim onové bane 
(Magurka, Pustá dolina pri Korytnici, Mutúnok v Dechtárke 
nad Dúbravou), ktoré sa tiahajú pozdĺž mohutnej reťaze Nižnej 
Tatry, od Šturca a Prašivej až po Kráťovú Hoťu (žily 0-1— 2 
metre hrúbky smeru Z V . sklonu J. pod 3 0 ’ 3 8 ’ zapa
dajúceho), —  ale máme tu aj hodne železa. N achodím e tu 
opustené železové š tô ln e : v Dem änovskej doline v Širokej 
(1593  m.) na Kráľovom Stole (1682  m ); vo Svätojánskej d o
line pri Ludárovom potoku, pod ILudárovou Hoľou (1736  m.) 
tiež pod Rovnou Hoľou (1723) na Červenom jarku; v Staro- 
bocskej doline na Rovienkach a v Kliesnivej; tiež na pravej
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strane bocskej doliny pod Končitým (1475 m) pod Banicou, 
pod Fišerkou (1480  m) a nad dedinou, Strednou B ocou; 
v Malužinskej doline pod Špíglovým  (1297  m.) v Striebornici, 
všade tu vidím e početné „hálne“ a štôlne železnej rudy.

Ešte p osia l nachodím e vyše Lipt. Hrádku stopy železo- 
lejárne, do ktorej dodávali a vozili železnú rudu: z Boce, 
Bieleho Potoka, z Ľubochne, Važca, Svarína, Dikule a Hodruše.

Zlato a striebro prichodí v Kremnici a v Štiavnici. Že
lezo m enovite v Slovenskom  Rudohorí a medzi M ukačevom  
a Hustom, podobne aj pri Rahove.

V svetovej literatúre nazvali uhlie čiernymi diamantami 
i, tým to dokumentujúc, veliký význam tohoto stále potrebného 
a užitočného nerastu.

Najväčšie^ bane na uhlie sú prítomne na Slovensku  
v Handlovej. Šalgové Tarjany sm e utratili, napriek tomu, že 
ešte patria ku geografickém u Slovensku. O Handlovej prítomná 
práca obšírnejšie pojednáva. Ešte na koniec len pripomenieme 
iné pozoruhodné a nájdené výskyty uhlia Slovenska.

V župe Trenčianskej: okolie Čadce so  stopam i a nájde
nými ložiskam i kamenného uhlia z produktívneho karbonu; 
od Veľkého Šikláša na východ (2 km.) v kriedovom pieskovci 
nachodia sa  */a m etrové lože čierneho uhlia. V Orave prichodí 
neogény lignit pri Nižnom  Štepanovom  a pri Lávkovom, sú tu 
i význam né rašelinistné hony takzv. „Bory“. V Liptove nacho
díme stopy hnedého oligocenného allochthonného uhlia, na 
Pazmánke pri Štrbe (tu krom pachská spoločnosť aj vŕtala), 
našli sa stopy hnedého uhlia, aj pri Lipt. Lupči na Kečke p o 
dobne pri Paludzi a pri M atiašovcach. Vrstvičky tohoto uhlia 
ležia v magurskom  oligocénnom  pieskovci. Pri M atiašovciach  
sa  nachodí i p. Jonerom vyrúbaná krátka, pár metrov dlhá. 
tenkú vrstvičku uhlia stopujúca štôlňa. V T ekove sa našlo  
tiež hnedé uhlia ale z neogénu, prichodí pri Bystričanoch.
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Kostolanoch a E bedeci; vo Zvolenskej župe prichodí hnedé 
uhlie z neogénu, pri Badíne a so  stopov dosť prajných, m ožno  
súdiť na značný priestor hnedého uhlia, patriaceho tiež do 
neogénu a síce do horného medíterranu, medzi Zvolenom  
a Banskou Bystricou. V Honte pozorujem e neogénny lignit pri 
Strednej Palajte a D e m e ši; v Ostrihome na Ťavom brehu Hrona 
podobne sa ukazuje neogénny lignit a sice pri Bene a Kemende. 
Novohradská župa oplýva uhlím, nachodí sa tu hnedé uhlie 
z neogénu, okrem Tarjanov (nižný mediterrán) i pri Piliši 
a Romháni, pri Sande, Veľkom Trubíne, pri G alaboči, Šakale, 
pri Čalánoši, Estergáli, Miksatovej a Žály a severovýchodne  
od Balážských Ďarm ôt (horný mediterrán). V Abauj-Torňanskej 
župe (rozumej staré župy) nachodí sa hornooligocenné hnedé 
uhlie a síce pri Šornodi, od Košíc na západ (32 km.) pri 
ceste vedúcej do Rožňavi m edzi Sep šou  a Tornou. V G em er
skej prichodí hnedé uhlie z horného medíterranu, m edzi riekou 
Šajavou a Bodrou, pri stanici Sendre na honách „Lúčky“ 
m enovaných, nájdene kamenné uhlie z nižného marinneho Karbonu 
pri Dobšinej. Konečne spom eniem e ešte i oligocénne hnedé 
uhlie Marmarošskej župy, rozprestierajúce sa od Nižnej Apši 
na S. V. a vo Vaba Carbonelišov doliny v jednej bočnej d o 
linke. N achodí sa tiež pri „D om be“ a pri Kalinovciach na lúke 
podobne pri Lupči a S. Z. i J. od vrchu Klobúka, aj pri 
Dolhej na severnej strane vrchu Klobúka.

Tu je nahromadený podklad k ďalším výskum om a k ďalšej 
zdarnej práci. N ech oživnú skúmatefmi naše milé hory, lúky 
a hony a nech pri švitorení prijemných operencov, šelestení 
dumných sihlín a mohutných bučín, pri šp lechote milozvučných  
bystrín na všetkých stranách našej pracovnej republiky sa  
ožívajú tupé údery usilovnéhó kladiva . . . Zdar B o h ! —

•nskí mfeWffi
a Jaskyniarstva
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