
l á n  Uoiko-Starohorský,

Uykopáuky u jaskyni Okne  

Dionýz Stúr

Seôimenty ,Liptovskej poňuy* 

Počiatky kultúry 

Rozpomienky na Dr. Qaneša



/
íp t. M ikuláš

& / Ť

í

.



SLOVENSKÍ WJZEOM OCHRANY PRÍRODY i 
A JASKYNIARSTVA 

LIPTO V SK Ý  MI KULÁŠ |

^fft.čítlo: J  T
•*ôvod /dar, v ý m e n a / : ^ __

i n



Prof. Ján Volko-Starohorský:

VYKOPÁVKY V JASKYNI „OKNE“.*
(Demänovská dolina. Liptov.)

Z p r á v a  o n á l e z i s k u .

N a  okraji Demänovskej doliny sú  „Povoľného domky“, za nimi 
„Nižná“ a ďalej „Vyšná horáreň“ a za touto pod Ladovo-kvápeľ- 
nou jaskyňou turistická murovaná útulňa. Povyše tejto útulne na 
pravom brehu potoka belie sa neveľký vápencový úšust, vedúci 
dolinkatou strminou pod Benikovské bralá, odtiaľto v rovnom smere, 
potom vpravo nahor idúc, prídeme do jaskyne „Okna“. Teraz 
je to, pravda, už inak, lebo dnes vedie pohodlný chodník.ku me
novanej jaskyni. Jaskyňa táto bola ľudu už dávno a dobre známa, 
najmä pastierom, ale jej vnútro bolo až po najnovšie časy pro
blémom, úplne záhadným objektom, lebo malé, úzke, zamúľané 
otvory, vedúce do ďalších vnútorných dutín, neposmeľovaly jej 
navštevovateľov do neistej záhadnej tmy. Len keď konzervátor A. 
Král objavil novú, veľkú jaskyňu niže „Baby“, povstal hórečný 
jaskynný ruch, ktorý mal za následok čulejšie navštevovanie pod
zemných dutín práve tak v Demänovskej, ako i v iných dolinách 
a na iných miestach Liptova. Neskoršie nielen tam pod ňou tá- 
borujúci skauti, viacerí liptovskí, najmä mikulášski turisti lezú štvor
nožky po blate, kalužiach a vode cez úzke dutiny do jaskyne Okna, 
ale i fotografujú jej skvosty.

No celá táto práca bola len bežného rázu, nijaký vedecký 
opis, nijaké prehĺbenejšie štúdium nebolo publikované. Len inšpek
tor M. Janoška vo svojom peknom turistickom časopise „Krásach 
Slovenska“ obodruje publikum do ďalšej, vytrvalej, jaskynnej, ob
javnej činnosti, a keď i toto všeobecné objavné oduševnenie malo 
inde i pozitívné, pekné výsledky, jaskyňa v Okne ostala ďalším 
neodhaleným a nepreskúmaným problémom.

* Hoc i nepripisujem objavám jaskýň nejakej veľkej vedeckej ceny, 
jednako k vôli pravde treba spomenúť, že táto jaskyňa bola mnou ob
javená, rozmeraná (viď mapku jaskyne v práci: Diluviálné náplavy v jas
kyni „Okne“ od J. V.-Starohorského, Vestník státního geologického ústavu 
I., s. 2, r. 1925) a podľa môjho návrhu nebohým p. Povoľným prí
stupnou urobená.
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Počul som jaskyňu v Okne už pred tridsiatimi rokmi spo
mínať1, ale vtedy som sa dozvedel o nej len to, že tam pastieri 
niekedy pred nepohodou statok zatvárajú. Neskoršie som jej otvoj 
renú prednú časť preskúmal a prácu „O veľkej jaskyni v Okne 
najprv v Národných Novinách (z r. 1919, číslo 223, Turčiansky 
Sv. Martin) publikoval, odkiaľ táto práca bola prevzatá do Pražá- 
kovej Slovenskej čítanky pre stredné školy (strana 232).

Súčasne nezameškal som o svojej práci uvedomiť ani „Ob
zor praehistorický“ v podobe krátkeho článku o významnej jaskyni 
v Okne.2

Žatým som bol poverený naším prehistorickým spolkom (Slo
venskou sekciou spoločnosti československých prehistorikov), aby 
som jaskyňu v Okne dôkladnejšie preskúmal. Dňa 22. augusta 
1923 sme začali v nej opätovne skúmať a kopať.

Morfologické poznámky.
Jaskyňa Okno leží 150 m nad potokom, čiže nad dnom De

mänovskej doliny, a zaujímavé je, že v tejto značnej výške na
chodíme štrkovité, piesočnaté i hlinité sedimenty diiuvia, oboha
tené a posiate diluviálnymi kosťami zvierat glaciálnej i postgla- 
ciálnej fauny. Nachodíme v štrkovitých tvorbách rozličnej veľkosti 
(vajcovej až päsťovej) okrúhliaky ďumbierskej žuly, kremenca a 
kremeňa. Z toho nasleduje, že ďumbierska žula bola rozdrvená, 
vodou zaguľatená a pri Okne vo výške 150 m pošinovaná a gú- 
ľaná glaciálnymi, z Ďumbiera tečúcimi a v tej výške sa nachodia
cimi potokmi. r-v

Práve tak vchod jaskyne Okna, ako i vchod do jaskyne Dra
čej, ktorý už niečo nižšej terase zodpovedá, bol v diluviume mo
hutným vaucluským prameňom, s takým asi výnorom vody, ako 
prítomne dunivé vytekajúci prúd „Vyvierania .

1 „Vyvieranie“ môže dosiahnuť časom toho štadia, v ktorom 
je teraz vchod jaskyne Okna, a potom bude i ono podobnou 
cennou geologickou relikviou, ako dnes jaskyňa Okno.

Vo „Vyvieraní“ vidíme, čo sa dialo v Okne, a v Okne vidíme, 
čo sa bude diať s „Vyvieraním“, jestli erózia Demänovky v tej 
miere bude postupovať, ako predtým. , ,

Ako dolinné terasy upomínajú nás na rozličnú hĺbku alebo 
výšku dolinného „dna“, tak rozličné poschodia či patrá jaskýň 
upomínajú nás na ten istý geologický výkon.

Práve tak, ako Dračia jaskyňa, ktorá má vchod 90 m nad 
hladinou potoka, obsahuje vrchné, stredné a nižné poschodie, ktoré 
iste dolinným terasám zodpovedajú, bude i jaskyňa v Okne ob
sahovať tieto poschodia, hoci posiaľ sú z nich ešte niektoré ne- 
známé.

1 Našli sme v predúžinných miestnostiach jaskyne nápis z r. 1752.
2 Prof. Ján Volko: Stopy diluviálneho človeka v Okne (Obzor 

praehistorický 1922, I, str. 34).
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Pri Dračej jaskyni boly dosiaľ tri významnejšie patrá pozo
rované, pri Okne dve, a to patro „Vykopávkové“ a patro „Pekel
nej chodby“. Či však patro „Pekelnej chodby“ patru „Priepadli- 
ska“ zodpovedá, dosial nemožno ešte určite tvrdiť; isté je však, 
že jestvujú patrá pod „Vykopávkovou chodbou“. Na čísle nezá
leží, keď ide o jednu a ohraničenú oblasť. Patrá Okna siahajú po
dľa dosavádnych výskumov až na 30 m výšky od dna doliny, 
ba azda i nižšie. Isté je, že v tejto spomenutej výške sa nachodí 
6 m dlhý a 1 m vysoký, zatarasený otvor „Studenej diery“ pod 
pyramidálnym bralom, pod Oknom, z ktorého vanie nielen silný 
prievan, ale pri premene temperatúry denného tepla i úplný prúd 
von sa ženúcej hmly obtáča zaujímavý otvor. Pod ním je vápen
cová ssuť a z nej o 15 m nižšie vyviera silný, na 1 dcm hrubý 
lúč vody chrliaci prameň. Je to jedna žila vodnej siete Okna, ktorá 
vytvoruje komínovité vodopády a chodbovité terasy. Zovnútorná 
či vonkajšia morfologia vrchu Okna je verným odbleskom vnú
torného tvaru vrchu, keď i dopustíme, že vnútorný tvar je svojmu 
vnútornému okoliu prispôsobené vyvinutý.

Horno-triasový vápenec Okna s vložkami dolomitu je bral- 
no-múrovite utvorený. Sú to mohutné komplexy vrství vápenca, 
ktoré ležia stenovite jeden na druhom a prezradzujú izoklinálny 
sklon s vrstvami oprotivného vrchu Sokola.

S úbočia Sokola, ktorého k doline naklonené bralá balvano
vité sa odlučujú a do doliny padajú, môžeme pozorovať, že na 
pravej strane doliny v oblasti Okna je dvanásť „bralných m úrov“ 
či bralných rebár. V deviatom je viditeľný veľký kosoštvorec 
„dolinného Okna“, v 10-tom brale jaskyňa Okno, v 4-tom „Stu
dená diera“, a hľadiac hore vyššie dolinou, v tom istom brale 
„Oválna diera“ pod „Uhliskom . Bralo „Oválnej diery“ sa končí 
vyššie v osobitnom výbežku lučinnou nahnutou plochatinkou. 
V tom výbežku sú ešte tri bralá, z ktorých najspodnejšie či prvé už 
oplakujú vlnky Demänovky. Táto kostrbatosť či rebrovitosť úbo
čia dodáva doline nielen nevšednej krásy, kde sa svetlé múriky 
vápenca s pažitnatou a stromkovitou zeleňou zamieňajú, ale do
dáva doline i zvláštneho tektonického rázu, ktorý sa i vo vybu
dovaní vnútra bralných dutín, hoci zmiernene, no jednako prilie
havé uplatňuje.

Výškové pomery.
Spád Demänovky zračí sa v týchto číslach: od Váhu po De- 

mänovú je 40 m výšky, od Demänovej po Povoľného domky 130 
m, od nich po Nižnú horáreň 20 m, po Vyšnú 20 m, po útulňu 
pod „Starou jaskyňou“ 10 m, po vápencový úsušt Okna 7 m, 
a tak spolu od domkov Povoľného po „dno“ doliny Okna 57 
m v dĺžke dvoch kilometrov. Výškové pomery úbočia vrchu Okna 
po jaskyňu sú tieto: od dna doliny pod Oknom po vrchný ko
niec úšustu či po bralo „Benikové“ je 50 m, odtiaľto popri „Skaut
skej jaskyni“ 90 m, po plochatinku či vyhliadku úvoza, odkiaľ je
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výhrad na južnú časf doliny i na Okno veľmi poučný a pekný, 
je 60 m, odtiaľto vľavo popri kolibe po vchod jaskyne Okno 40 
m. Spolu 150 m od „dna“ doliny po jaskyňu v dĺžke 250 m, čo 
zodpovedá veľmi únavnému, strmému výstupu. Jaskyňa Okno je 
tedy vo výške 207 m nad Povoľného domkami a vo výške 337 
m nad Liptovským Sv. Mikulášom (576 m). Strmá, erozívna, pre
mytá stráň doliny ostro sa druží k vyšnému, povoľnejšiemu svahu.

Rozmeranie jaskyne Okno.
Horno-triasový bitumenný, miestami kalcitovými žilkami pre

tkávaný vápenec Okna tvorí zv. diaklasu vo výške 50 m, v kto
rej sa utvoril jaskynný, vyše 6 m široký a 5 m vysoký (teraz plo
tom ohradený) strechovitý vchod. Sklon vrství pri vchode jaskyne: 
uhol 3 5 0  na jv. Jaskyňa Okno je utvorená 3. hlavnými diaklasami: 
1. juho-východnou diaklasou, 2. južnou diaklasou a 3. juho-zá- 
padnou diaklasou. Zúbkvovatosf oblúku poukazuje na sekundárné 
diaklasy.

Vchod jaskyne je zjz. Vpravo i vľavo sú „vchodové balvany“. 
Pôda vchodu pod uhlom 200 na 14 m sostupuje. Vľavo nacho
díme „pivnicovitý malý výklenok“, ktorého dno je pokryté jaskyn
ným pieskom a je okrajové kužeľovitého tvaru. Označuje zamú- 
ľaný jaskynný ponor. Pred nami je dvojrohý balvan, popri ktorom 
sa chodba ťahá juho-východným smerom. Tvar chodby je nakrí- 
vene strechovitý. Tvar ďalšej chodby či „Kopáčiny“ je strecho- 
vito-domkovitý. Počiatok „Kopáčiny“ tvoria „Zlomiská“. Je to chodba 
s dnom skalných vápencových odpadkov. Ďalej idúc v „Kopá- 
čine“, pozorujeme „Stenové výdmelky“ ; v dĺžke 60 m od ro
hatého vchodového balvana je zamúľaná „Protismerná chod
ba“ ; možno, že súvisí so slepým „Pivnicovým výklenkom“. Pri 
tomto výklenku je tvar kopáčinnej chodby prevrátene strechovitý. 
Odtiaľto v dĺžke asi 50 m dôjdeme k „Priečnemu m úru“. Tu je 
rozcestie chodieb. V tom istom smere v dĺžke 50 m pokra
čuje „Zverská chodba“, pri ktorej počiatku vľavo je „Hrobkový 
výklenok“. Koniec „Zverskej“ sa slepo končí, je zúžený a zamú- 
ľaný. Tu je tvar dutiny pivničný či okrúhly. Tu rozostavené a 
utvorené stĺpiky a stienky len niečo hatia priechod. Vľavo na se- 
vero-východ je „Betlehem“, pokračovanie „Hlavnej chodby“. 
V dĺžke 40 m od „Priečnej steny“ sú „Smutné vŕby“ a od nich na 
20 m „Prvá úžina“. Pri „Smutných vŕbach“ vpravo je zamúľaná 
slepá „Zvoničná“, 20 m dlhá chodba zvonovitej podoby, ktorej 
dutina tesno prilieha ku „Hlavnej chodbe“ ; pobúchanie kladivom 
na stenu jasne dokazuje súsediacu blízkosť oboch.

Za „Prvou úžinou“, kde sa diluviálné kosti vykopaly, na
sleduje priestranná, 10 m dlhá a 8 m široká „Stípkovitá sieň“. 
Pri nej juho-východne je „Druhá úžina“, tiež preplnená diluviál- 
nymi kosťami, ktoré tu už tvoria presne ohraničenú kosťovú 
vrstvu.
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Za „Druhou úžinou“ sa rozprestiera v dĺžke 30-metrovej šikmé, 
na jz. naklonené priepadlisko Pekla, ktorého ďalšia neprepadnutá 
chodba tvorí pekný „Kvápľový lesík“. Za ním nasleduje „Predja- 
zerná úžina“ a „Zajazerná úžina“, a medzi nimi je „Malé jazier
ko“ so „Studničkou“ v „Jazernej sieni“, z ktorej smerujú dva 
malé, slepé výklenky, predný na v., zadný na jv. V Pekle pozoru
jeme pozdlžnú puklinu, pri ktorej je pôda šikmo naklonená. Tu 
sú južne 3 otvory, z ktorých predný vedie do vyše 20 m dlhej 
„Pekelnej chodby“ či nižného poschodia. Pri prednom otvore sú 
mohutné lavice kosfovej brekčie a kosfového konglomerátu. Je to 
veľmi cenný a zaujímavý objav. Od „Predjazernej úžiny“ na jv. 
v dĺžke 30 m je „Vodopád“, pred ním „Kvápľové zvony a „Kváp- 
ľové stĺpiky“. Od „Vodopádu“ jv. nachodí sa 30 m dlhá „Chodba 
troch úžin a za ňou kľukatá, 30 m dlhá „Predjazerná sieň“ „Veľ
kého jazera“. Za „Veľkým jazerom“ nasleduje 10 m dlhá krápni- 
ková „Malá úžinná chodba“, ktorá sa otvára do priestrannej „Pu- 
klinnej siene“, ktorá sa v dĺžke 50 m zaokrúhli a sv. vypúšťa vyše 
10 m dlhý výklenok, od ktorého jv. smeruje menší výdmelok. 
Na prednej strane „Puklinnej siene“ je „Odkvap“, kde voda stále 
z výšky 15 m kvapká. Na pôde tejto chodby pozorujeme s chod
bou paralelne sa ťahajúce pukliny, pri ktorých je západne hubové 
pole „Hubovnica“. Koniec „Puklinnej siene“ je „Okrúhlica“ či „O- 
krúhla sieň“ so spomenutými výbežkami. Za „Okrúhlicou na
sleduje „Veľká úžinná chodba“ na 40 m dĺžky, južne od nej sa 
ťahá na juho-západ oblúkovité veľká sieň v dĺžke 50 m, kde sme 
našli na stene zachyteného, 7 cm dlhého netopiera: „Netopier- 
nica“, ktorá sa končí v „Záclonnom rohu“, odkiaľ na 40 m dĺžky 
je „Priepadlisko“, kolmo-šikmý komín do nižších jaskynných po
schodí. Teda celá posiaľ objavená chodba je oblúkovitého,, na 
juho-východ, na juh a na juho-západ vinúceho sa smeru v dĺžke 
vyše 600 m, strednej šírky 6 m a výšky 515 m.

fiľadaniská a kopaniská.
„Vchod jaskyne“ a „Kopačná chodba“ má výzor prítulný, a 

tak je pravdepodobné, že v diluviume bola ľuďmi, hoc i len s času 
na čas, obydlená, ba nie je vylúčené, že kedysi jej dutiny mo- 
hly — keď i nie v terajšom smysle — slúžiť za hrobky vtedajších 
Liptákov. Pravda, je to dosial len púha domnienka, ktorá čaká 
na svoj dôkaz.

Neskoršie dravá zver lesa ju vyhľadávala a chodievala do od
ľahlých, ale pokojných dutín svoju ukoristenú potravu stravovať, 
chorľavá zdochýňať, alebo sa ukrývať pred studeným mrazom a 
a vetrom doliny. Preto sa zverské kosti najmä v „Kopáčine“ a 
„Zverskej chodbe“ nachodia pri stenách jaskyne, a to nielen 
dávnejšie, ktoré prichodia v hline, ale i recentné, ktoré sme 
pri sondovaní a kopaní jaskyne pozorovali. Najmä v „Zverskej 
chodbe“ našli sme recentné kosti a výkaly z líšiek, ktoré na po
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vrchu pri stene alebo len málo zasypané alebo zahrabané 
v piesku ležaly.

Vo „Vchode“ jaskyne, ako i v „Kopáčine“ našli sme ešte roku 
1919 na povrchu pohodené, ale už úplne prírodou vypreparované 
biele kosti, prevažne z domácich zvierat, z rožného dobytka a koní. 
(Tieto kosti sú teraz v prírodopisnom kabinete mikulášskeho gym
názia.)

Nepripisujeme im väčšieho významu. Mohly byť pastiermi v do
line stádo pasúcimi ta pohodené. Alebo pochádzajú od tam sa utú- 
lených a možno zdochnutých chorých i hodených zvierat. Medzi 
nimi našly sa i srnčie kosti. Nájdené kosti sú prevažne lopatky 
stehenné a ramenné kosti, i obratie a rebrá. u

V Okne stádo pasúci pastieri zapierali do „Vchodu jaskyne 
pred nepohodou i stádo, a tak to bolo tam do nedávna vo zvyku. 
Ba v „Ovčej jaskyni“ (správnejšie dutine), ako sa ide do „No
vých jaskýň“, zavierajú i teraz cez leto ovce a kravy.

Za vojny prišiel do Okna peštiansky geolog Horusitzky a 
kopal, vlastne len sondoval v jaskyni so zajatými Rusmi. Otvoril r. 
1914 pri „Priečnom múre“ 2 m dlhú a 70 cm širokú a pol druha 
metra hlbokú jamu, v ktorej našiel i mnou už spomínané údajné 
„praohnisko“.1

Horusitzky i za „Protismernou chodbou“ pred spomenutou 
jamou vykopal malú, 70 cm dlhú a širokú a na 1 m hlbokú sondu, 
ktorá bola však bezvýznamná. Viac už spomenutý geolog v ja
skyni Okne, ako sa dalo z povrchu súdiť, nekopal, len ešte 
v súsednej „Skautskej“ a v „Jaskyni Beníkovej“ prehĺbil malé dve 
sondy, a tým bola jeho tunajšia práca skončená. Odchádzal v tej 
domnienke, hoc i ľudských kostí nenašiel, že tu v diluviume jed
nako len človek sídlil s času na čas.

Po tomto márnom hľadaní diluviálnych kostí začala sa moja 
práca.

Pozoroval som, že tvar jaskyne je ako stvorený pre sídlo 
človeka, ba i niečo umelého sa mi v ňom pozdávalo. Vošiel som 
„Hlavnou chodbou“ popri „Betleheme“ a „Smutných vŕbach , 
cez úžiny štvornožky lezúc i na bruchu sa plaziac, do priestran
nej dutiny Pekla, a tu na dne na povrchu stípovitej galerie 
v „Kvápľovom lesíku“ ležaly okvápľavené, úplne kvápľom prejdené, 
inkrustované zvieratské (medvedie) kosti, ako by nesúvisle po
hodené. Od „Peklovej pukliny“ južne, ako spomenuté, sú diery, 
ktoré vedú do ďalších nižších priestorov jaskyne. Nad predným 
otvorom pozoroval som zlomenú a odhalenú vrstvu kosťového 
konglomerátu a kosfovej brekčie, teda iste vrstvy diluviálné s ko
sťami diluviálnych zvierat. Kosti jazvečie a medvedie sa daly 
v tom konglomeráte rozoznať. Zrná toho konglomerátu pochádzaly

1 Viď: Prof. JánVolko: Stopy diluviálneho človeka v „Okne“ (Ob
zor praehistorický I, str. 34). Tiež: Praosady Liptova vzhľadom na di
luviálné obydleniská (Obz. praeh. 1, str. 94). Údajné „praohnisko“ je 
uschované v prírodopisnom kabinete mikulášskeho gymnázia.
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z ďumbierskej žuly a zrná brekčie z naplaveného alebo i miest
neho horno-triasového vápenca, z ktorého pozostáva i hornina 
jaskyne Okna.

Vnikol som i do „Pekelnej chodby“, a na svoj veľký obdiv 
našiel som tu ešte mohutnejšie, i vyše 1 m hrúbky lavice kosťo- 
vého konglomerátu, ktorý poukazoval na sossun, a prielom vpravo 
i vľavo vyčnieval pri počiatku tejto nižnej chodby.

Po dôkladnom prezrení jaskyne rozhodol som sa začaf kopať 
hneď pri počiatku dudiny v „Hrobkovom výklenku“, 14 krokov 
dlhom, pivničnom, do diaľky sa úžiacom, na 4 kroky širokom, 
IV2  m vysokom a nachádzajúcom sa za „Priečnym múrom“.

Dňa 22. augusta 1923 vykopali štyria kopáči v menovanom 
otvore 370 m dlhú a 2 m širokú jamu až na dno výklenku, 
ktorý pozostáva z toho istého horno-triasového materiálu, ako i 
povala a steny dutiny. Táto jama, označená č. I, je na 140 m 
od otvoru jaskyne vzdialená a celý výklenok je zvláštnej hrobko- 
vitej podoby, je na „rozcestí“ a nie práve prílišne od otvoru ja
skyne vzdialený. Dňa 23. augusta 1923 tu premeraná temperatúra 
vykazovala 6° C teploty, kdežto von pred otvorom načítali sme 
13° C Dážď pršal celý deň, len k večeru sa vychvílilo. Od 
otvoru jaskyne 30 m, tam, kde sa už začína jaskynný hlien, ozna
čoval teplomer 8° C a o 5 m ďalej 7° C. Šesfstupňová teplota 
už asi zodpovedá v teplejších ročných obdobiach priemernej stred
nej teplote Liptova, a tak „Hrobkový výklenok“ i z klimatického 
ohľadu zdal sa mi byť významným a na obstojné skrýšné miesto 
utvoreným, a práve preto sme jeho vrstvy odhalili.

Po 20 cm hrubej, hnedej, trusovitej húmusovej vrstve nasle
dovala vrstva 65 cm hrubej jaskynnej nažltkavej, žulovými okrú- 
hliakmi sliepko-vajcovej veľkosti pomiešanej, i kde-tu úlomkom 
kosti (najmä pri stene) oživenej, málo mastnej hliny. Pod ňou 
sa rozprestieral jaskynný jemnozrnný, až do stredozrna prechá
dzajúci piesok v hĺbke 1'90 m, ktorou hĺbkou sme už dosiahli 
skalného dna dutiny, ktorá vykazuje viac-menej oválnu chodbu 
v popredí, do polovice trochu ďalej úplne zamúľanú a spomenutými 
vrstvami vyplnenú cievu. V pieskovej vrstve sme nenašli ani kostí, 
ani žulových okrúhliakov, ba ani nijakých miestnych vápencových 
odpadkov.

Povaľná a stenová nezahalená časť dutiny bola tenkou inkru- 
stačnou kôrou vápenca potiahnutá a z inkrustračnej kôry visely 
nepatrné, 6—7 cm dlhé tenké kváple.

Bolo však veľmi zaujímavé pozorovať, že plochy vrství v prie
reze netvorily horizontálné, ba ani len rovné čiary, čo iste zod
povedá nerovnému, po istú mieru perturbačnému usadzovaniu sa 
spomenutých vrství.

Hrúbka humusu na šírke a dĺžke, či na pravom ( = p .  ši a 
p. Š2 ) a ľavom ( =  1. ši a 1. Š2 ) šírkovom okraji a na prednom, 
či severo-západnom ( =  p. di a p. d2 ) a na zadnom dĺžkovom 
( =  z. dl a z. d2 ) okraji jamy bola tá to :



p. ši =  25 cm, 
p. Š2  =  15 cm, 
1. ši == 10 cm, 
1. Š2  =  10 cm, 
p. dl =  15 cm, 
p. d2  =  30 cm, 
z. dl =  15 cm, 
z. d2  =  12 cm.

Hrúbka hliny na šírke a dĺžke, či na pravom a ľavom štr
kovom okraji a na prednom a zadnom dĺžkovom okraji jamy 
bola táto:

p. ši =  60 cm, 
p. Š2  =  70 cm,
L ši =  80 cm,
1. Š2  - 90 cm,
p. di =  80 cm, 
p. d2  =  90 cm, 
z. dl =  80 cm, 
z. d2  =  80 cm.

Hrúbka jaskynného piesku sa fahá od spomenutej spodnej 
vrstevnej plochy jaskynnej hliny až na skalnaté, nadol sa snižu- 
júce dno v hĺbke 190—200 cm.

Keď sa spomenutý piesok jaskyne usadzoval, vtedy v nej prú
dila ešte jaskynná potočná voda; keď sa vrstva hliny usadzovala, 
jej prúd oslabol, ba s času na čas menil sa v súš a v mláky, a 
v tom čase už bola prístupná táto miestnosť jaskyne. Neveľké (5—10 
cm) a nemnohé okrúhliaky žulové ďumbierske a červeného pie
skovca isteže dostaly sa sem do tejto hlinastej vrstvy vodou, no 
mohly byť sem i bočnými otvormi doplavené. V tom čase, keď sa 
tvorila híina jaskyne, už bola jaskyňa zvieratmi obydlená, čo do
kazujú i v nej nájdené zvieracie kosti. „Hrobkový výklenok“ má 
výmoľný ráz, tedy ani najmenej zjavne puklinový tvar. Horná plo
cha pieskovitej vrstvy má tvar k predu či severo-západu naklo
nený i vlnistý a pruhovitý, z čoho zatvárame, že posledný vyschý
najúci prúd „Hrobkového výklenku“ tiekol popri jeho severo
západnej stene. Neskôr zahatal pred sebou východ, pretvoril sa 
vo výklenkové jazierko, ktoré bolo časom jaskynným múľom za- 
nosené a tak vysušené. Na 10—30 cm hrubá trusová či humu- 
sová vrstva, ktorá i s národno-hospodárskeho stanoviska (jaskynný 
hnoj!) by mohla prísť do povahy, keby jej bolo viac, pochádza 
zväčša od tých zvierat, ktorých kosti, vápnom inkrustované a vy
bielené, v roztrúsenej polohe sme ponachodili ešte roku 1919 v „Ko- 
páčinnej chodbe“ jaskyne. V celej mohutnej, až na 3 m hlbokej jame 
nevykopali sme viac, ako 5 nepatrných kostených úlomkov z ja
zveca a líšky, i to len v hlinovej vrstve; najmohutnejší a najspod
nejší žulový piesok nám neprezradzoval nijakého života.
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Na druhý deň sme prešli ku „Priečnemu m úru“ a „Horu- 
sitzkého jamu“ sme zväčšili a prehĺbil, tým spôsobom, že sme 
pri nej — zachovajúc pôvodný tvar starej jamy — vykopali na 
2'20 m dlhú a 1'80 m širokú a na pol druha metra hlbokú jamu 
pod č. II.

Tu sme tiež našli spráchnivelý trus hnedej farby a na 18 cm 
hrúbky. Pod touto vrstvou trusu ležala 5 cm tenká vrstvička jem
ného svetlého piesku, a pod touto 46 cm hrubá, podobne len veľmi 
málo nepatrných kosťových úlomkov a málo žulových okrúhliakov 
obsahujúca jaskynná hlina-, pod touto nasledovala hlinasto-piesoč- 
natá vrstva (miestny ostrý štrk), pomiešaná väčšími vápencovo- 
túfovitými jaskynnými odpadkami, ktoré veľmi obfažovaly kopanie, 
a keďže ani v hĺbke 1 m sme v tejto vrstve ničoho okrem tma
vých plôch na týchto odpadkoch nenašli, ďalšie kopanie sme tu 
zastavili. Tmavé plochy skál sa veľmi podobajú Horusitzkého 
„praohnisku“.

Von idúc z jaskyne, za touto jamou nasleduje krátke odpad
kové skalné „brhlie“, a za ním sme otvorili zas jamu pod č. III, a 
to uprostred chodby v dĺžke 3 m a šírke 2 m, a pozorovali sme 
zas len tie isté vrstvy, hoc i niečo v inej hrúbke, ako v jame 
pod č. II. Po 22-centimetrovej vrstve hnedého trusovitého humusu 
nasledovala 10 cm tenká vrstvička jemného svetlého piesku, pod 
ním na 40 cm hrúbky ležala jaskynná nažltastá, žulové a červe
ného pieskovca okrúhliaky a sporadicky kosti obsahujúca hlina, 
ktorá kryje značnú časť „Hlavnej chodby“ jaskyne a len v úžinách 
vyniká kosťami, kde miestami tvorí aj celé kosťové vrstvy. Cez 
úžiny tiekol hlavný prúd vody, ktorý, súc väčšej sily, nakopil 
i hrubšieho materiálu, opadnutím vody prúd sa oslabil, úžiny za- 
múľal a voda, ktorá si v úžinách utvorila prirodzenú vodoneprie- 
pustnú hať, musela si inú cestu hľadať a inokade odtekať.

Pod hlinovou vrstvou sa ťahá vrstva podobne s jaskynným 
ostrým vápencovo-túfovitým štrkom, v ktorom sa nachodia i mast
nejšie složky hlinených lupiek a medzi odpadkami i kváple s horno- 
triasovým, shora spadnutým a povaľu jaskyne tvoriacim vápencom. 
Hrúbku tejto spodnej vrstvy nemohli sme ani tu určiť práve z tej 
istej príčiny, ako pri jame č. II, lebo sme ju neprekopali. Kopanie 
bolo tu obťažné a zdanlivé bezvýsledné, lebo vrstva sa zdala 
úplne jalovou. Vhĺbili sme sa do nej na 70 cm. Túto vykopanú 
jamu sme na pokyn majiteľa jaskyne zahádzali z príčin priechod
ných, ale jej, polohu sme označili troma kopčekmi, medzi ktorými 
je jama v dĺžke 95 m od vchodu jaskyne.

Povyše tejto jamy vykopali sme asi na 1 m hĺbky 70 cm ši
roké a 70 cm dlhé tri sondy. Jednu pri „Komíne“, druhú od nej 
na 10 m uprostred chodby a tretiu pri „Priečnom m úre“ medzi 
jamou č. I a č. II.

Poniže menovanej jamy č. II vykopali sme 5 sond. Jednu v „Proti- 
smernej chodbe“, druhú pri nej v „Hlavnej chodbe“, tretiu o 20 
m poniže a štvrtú 30 m poniže tiež v „Hlavnej chodbe“ či „Ko-
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páčine“, piatu v „Slepom výklenku“ ; sedimentálné uloženie vrství 
bolo v týchto spomenutých sondách zväčša všade jedno a to 
isté: na povrchu humus, pod ním tenká vrstvička piesku, pod 
ňou jaskynná hlina a pod touto jaskynný ostrohranný štrk s vlož
kami hliny.

Sondy sme všade k vôli priechodu znivelovali, urovnali, len 
dve veľké jamy, Volkova a Horusitzkého-Volkova, ostaly otvorené 
so súhlasom pána majiteľa jaskyne s poznámkou, že k nim sa 
pripevnia turistické tabulky s udaním hrúbky a pomenovaním 
vrství, čo iste bude i laikov zaujímať, ba bude to mať vedeckú, 
muzeálno-praktickú cenu.

S praktického i s obdivného stanoviska má jaskyňa v O kne 
rozhodne iný ráz a inú cenu, než novoobjavená veľká a maje
státna mladá „jaskyňa Králova*.

Dňa 2. októbra 1923 sme prekopali úžiny Prednú a Zadnú, 
rozprestierajúce sa za „Smutnými vŕbami“. Tu v úžinách bola 
„Hlavná chodba“ úplne zamúľaná a obsahovala tak v prednej, 
ako i v zadnej úžine len 45 cm-ovú výšku a 80 cm-ovú šírku.
Prednú úžinu, ktorá je v diaľke 175 m od otvoru jaskyne,
sme na 70 cm prekopali, a tu v prekopanej hlinovej vrstve sme
našli mohutné kosti (femur), zuby z jaskynného medveďa. Ešte
zaujímavejší nález diluviálnych kostí nám prezradzoval vchod do 
„Pekla“, či „Zadná úžina“. Tu pod otvorom bola na 40 cm hrubá 
vrstva jaskynnej hliny so žulovými okrúhliakmi. (Teda tá istá 
hlina, čo i v „Kopáčine“.) Pod ňou je 10 cm-ová vrstva diluvi
álnych kostí, husto jedny pri druhých, všesmerne uložených a 
vodou nakopených a usadených. Pod kosfovou vrstvou nasle
duje horno-triasový, ostrohranný i kvápľový štrk, smiešaný s hlinou 
(teda podložná vrstva hliny, podobne ako v „Kopáčine“). Kýnr 
žulový piesok je prúdivej, potočnej podzemnej vody neodtajiteľ- 
ným útvarom, zatiaľ hlina, ako už spomenuté, je mlákovitý, jazier- 
kový útvar, čo potvrdzujú i stenové rýhy a vypučené kôry na ste
nách v sieni pred Prednou (sieň Smutných vŕb) a Zadnou (sieň 
Stípkov) úžinou, ba i na stenách samého Pekla. V spomenutých 
sieňach pozorujeme, že i na jeden meter výšky siahala tu jazerná 
voda, ktorá neskôr sa zmenšovala, až úplne zanikla, nenechajúc 
po sebe inej stopy, než vypučenie kôry po stenách a hlinasté dno.

Paleontologické nálezy.
Všeobecný výzor v hline nájdených diluviálnych kostí je na- 

žltastý a kriedovitý, zemovitý. Na niektorých kostiach sa dá hlina 
Iahko odrýpnuf, na iných tuhšie s kosťou spečená, ba i niečo zvá- 
penatená. Kosti sú zväčša kríčkovitými, čiernymi dentritami po
kryté, len na lebečných, tľapkavých kostiach pozorujeme väčšie 
stromkovité dentrity.

Nálezište kostí nepoukazuje na ich primérné miesto, ale na 
sekundérnu polohu, na naplavenisko, kde boly uložené.
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1. Ursus speleus Blumenb.1 Dva druhé, horné, molárné zuby. 
í a úplný, 2-hý úlomok. Na úplnom hornom molárnom (m2 ) zube 
dĺžka koruny činí 45 mm, šírka koruny na širšom konci 23 mm, 
šírka koruny na užšom konci 15 mm. Hrbole na korune sú trochu 
otupené a plocha koruny je nadol na užšom konci prehnutá. Naj
vyššia výška koruny na širšom konci 10 mm. Najnižšia na užšom 
konci 2 mm. Má 4 korene, pod širším koncom 3, pod užším 1. 
Dĺžka koreňov je 26 mm, šírka je 15 mm. Plocha koruny prezra
dzuje trojitú čipkovatosf. Povrch koreňov má dentritový pofah.

Druhý, horný molárny (m2 ) zub je neúplný, chybí z neho 
spodná, koreňová časf. Glazúra zuba je výtečne udržaná a tvorí 
polokončitú podošvovitú podobu. Dĺžka koruny podobne siaha 
na 45 mm, šírka má na širšom 23 mm, na užšom konci koruny
15 mm. Tento úlomok zuba má hrbolatejšiu plochu na korune a 
zdá sa byť zubom z mladšieho indivídua, než prvý molárny zub.

Úlojnok očného kaninného spodného (c) zuba s úlomkom 
sánky. Šírka zuba činí 32 mm. Pulpa je predĺžene vajcovitého 
rezu s 3 mm kôrou a s dutinou 10 mm širokou a 25 mm dlhou. 
Dĺžka zuba presne neurčiteľná, lebo jeho vrchná i spodná časf 
je odlomená.

4 úlomky prvomolárneho zuba (nn). Dĺžka koruny 44 mm.
16 zubných úlomkov premolárnych (pm), z ktorých 2 dvojkore- 
ňové sú dobre zachovalé, 1 so svetlou glazúrou a tenšími koreň
mi má 30 mm dlhú a 18 mm na širšom konci, 17 mm na už
šom konci širokú korunu. Výška korunovej glazúry činí od 6— 10 
mm. Hrúbka širšieho koreňa má 15 mm. Hrúbka užšieho koreňa 
8 mm. Dĺžka koreňov má asi 27 mm. Druhý zvetralejší a s hrub
šími koreňmi zub má dĺžku koruny 31 mm, širší koniec koruny 
má 18 mm a užší 17 mm. Výška glazúry činí od 6—12 mm. Dobre 
zachovaný je i jeden jednokoreňový premolárny zub, ktorý má 27 
mm dlhú a 18 mm širokú korunu. Výška glazúry činí od 4—8 
mm, koreň je 23 mm široký a má 21 mm výšky.

Tri úlomky predných premolárnych zubov. Zub (pmi) má 
jednohrbolečnú, 13 mm vysokú korunu, ktorá je však 17 mm ši
roká. Koreň má odlomený. Zub (prm) má ostrohrbolnatú dvojitú 
korunu, 16 mm vysokú a koreň na 39 mm dlhý a pri vrchu 20 
mm, pri spodku 15 mm široký; možno, že bol dvojitý, druhá časf 
koreňa je však odlomená a pochádza z iného, väčšieho indivídua. 
No jednako zub (pm3) tiež poukazuje na dvojitý koreň, ale je tenší. 
Výška koruny má 21 mm. Škoda, že je práve na najvyššom hrbole 
odlomený. Hrúbka koreňa je pri vrchu 15 mm, dĺžka asi 30 mm 
(koreň je tiež nadlomený).

Dva úlomky incisívnych (i) zubov. Jedného šírka koruny činí 
16 mm, výška na predĺženom konci 17 mm, na kratšom 6 mm.

1 Edmond Hue: Musée ostéologique étude de la faune Quarter- 
naire. Ostéometrie de Mammiféres. Paris. Srdečná vďaka p. univ. prof. 
dr. R. Kettnerovi za doposlanie literatúry.
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Šírka koreňa niže šije je trochu ohnutá a 19 mm široká. Glazúra 
zuba je zodratá a najmä na hrbole jamkatá. Ďalšia časí koreňa 
je odlomená. Druhý zub, ktorého koreň je tiež jednotný, ale od
lomený. Výška koruny na predíženomv konci je 19 mm, na tľap- 
kavej ploche a kratšom konci 12 mm. Šírka koreňa pod šijou pri 
ohybe je 18 mm.

Jeden pazúr na 35 mm dlhý, končitý a v priereze oválny a 
na 18 mm široký.

Úlomok humerusu, len horná časť je zachovalá; má sirku 
120 mm. Kĺb podobný jazyku 74 mm široký a 80 mm dlhý. Zá- 
klubná brázda je 30 mm široká. Na tľapkavom výklenku brázdy 
sú dva 1 cm široké a 5—10 mm hlboké pichnutia, pochádzajúce 
od ľudského nástroja.

Úlomok humerusu. Šírka dolnej časti je 109 mm, nad bráz
dou je špuľkovitý valec 37 mm široký a má dĺžku 75 mm. Ky- 
jakovitá dutina nad špuľkovým valcom je 28 mm dlhá a 9 mm 
široká. Medianná šírka vrchnej časti kosti je 47 mm, frontálna 
šírka 39 mm. Hrúbka kôry kosti od špuľkového valca, počítajúc 
v dĺžke 160 mm, činí 10 mm. Kosť je miestami zdentritovaná a 
na stípovitej časti kosti priečnym smerom vidíme slabé paralelné 
brázdy, pochádzajúce od tupého ľudského nástroja.

Úlomok hrudného obratia. Teleso obratľa má 69 mm dĺžky 
a 65 mm-ovú väčšiu a 45 mm-ovú menšiu šírku. Oblúk obratľa 
je podlhovate oválny, na 40 mm dlhý a 15 mm široký. Je vy
plnený tvrdou zvápenatenou hlinou. Trnový a priečné i kĺbové 
výbežky sú odlomené.

2. Ursus arctos L. Päf kaninných úlomkov. Najúplnejší má 
koreň 63 mm dlhý a 27 mm široký. Končitá časf koruny je od
lomená a je pri koreni šírky 21 mm. Druhý úlomok má korunu 
oblúkovitú a 33 mm dlhú, koniec má šikmo zodratý. Koreň je 
odlomený, elyptického prierezu a pod šijou 30 mm široký. Tretí 
je menší a má okrúhly zodratý koniec koruny. Koruna je na 22 
mm dlhá a 19 mm pri spodku široká. Koreň je pod šijou na 24 
mm široký a je neúplný, odlomený. Štvrtý úlomok zobrazuje len 
koreň bez koruny. Je mierne prehnutý, 70 mm dlhý, vo svojej tre
tine najširší, 26 mm-ový, pri spodku zúžený na 11 mm. Piaty úlo
mok je podobných rozmerov ako štvrtý a znázorňuje len spodnú 
časť koreňa

Trojdielny dvojkoreňový zub premolárny (prm). Dĺžka koruny 
činí 27 mm. Šírka koruny na širšom kpnci je 13 mm, na užšom 
10 mm. Výška koruny je 5—11 mm, dĺžka koreňa 23 mm. Šírka 
hrubšieho koreňa je 15 mm, šírka tenšieho koreňa 10 mm.

Trojdielny dvojkoreňový zub molárny (mi). Dĺžka koruny 29 
mm. Šírka na širšom konci 14 mm, na užšotn, 11 mm. Výška ko
runy je 6—13 mm. Dĺžka koreňa je 22 mm. Šírka hrubšieho ko
reňa pod šijou je 13 mm, užšieho 10 mm.

Štvordielny trojkoreňový zub molárny (mi) z hornej pravej 
čeľusti. Dĺžka koruny je 26 mm, šírka koruny 18 mm. Výška ko
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runy je 7— 10 mm. Dĺžka najhrubšieho, ale najkratšieho tretieho 
koreňa je 18 mm. Toho istého hrúbka pri šiji je 15 mm.

Trojdielny dvojkoreňový zub premolárny (prm) menší. Dĺžka 
koruny je 12 mm, šírka 11 mm. Výška glazúry je 11 mm. Dĺžka 
koreňa je 20 mm. Šírka širšieho koreňa pod šijou je 10 mm, šírka 
užšieho koreňa 6 mm.

Päf zubných úlomkov veľmi neúplných. Chybí na nich tak 
časf koreňa, ako i koruny. Sú medzi nimi molárné i premolárné 
zuby.

Tri incisívné zuby (ii-f-Í2+Í3). Prvý (ii) má korunu 9 mm ši
rokú a 9 mm vysokú, na vrcholci šikmo zodratú. Koreň pri šiji 
je 8 mm hrubý, ďalšia časf koreňa je odlomená. Druhý (Í2 ) má 
korunu na konkávnej strane 12 mm vysokú, na konvexnej 10 mm 
obsahujúcu. Šírka koreňa pri šiji je 10 mm, na tľapkavej strane 
6 mm, maximálna dĺžka siaha na 13 mm. Tretí (Í3) má výšku pri 
korunových ušiach 10 mm, šírka pri spodku 10 mm. Šírka koreňa 
pri šiji je 9 mm, tľapkavá šírka činí 7 mm. Dĺžka na konkávnej 
strane koreňa je 24 mm, na konvexnej 27 mm.

3. Canis lupus L. Úlomok spodnej čeľusti je na 56 mm dlhý, 
na oboch koncoch odlomený. Hrúbka čeľusti činí od 19—25 mm. 
Hrúbka kosfovej kôry je 2 mm. Zo zubov v sánke umiestených 
je zachovaný jeden premolárny zub (pm3) a za ním väčší trhák 
(pm4). Prvého výška koruny činí 10 mm a koreňa 13 mm, pri 
druhom výška koruny činí 13 mm.

Tiež úlomok jedného molárneho zuba (m), ktorého koruna 
je 16 mm dlhá, 8 mm široká a 9 mm vysoká. Koreň je dvojitý, 
tenší na 6 mm, hrubší na 7 mm široký a na 18 mm dlhý.

4. Vulpes cf. lagopus Pall. Incisívny zub (Í3). Koreň je dĺžky 10 
mm, hrúbky pri šiji 5 mm. Výška koruny je 6 mm, šírka je 7 mm.

5. Hyena crocuta L. Dva kaninné zuby nakríveného konca. 
Jeden má 24 mm korunu, koreň v priereze dutinovitý a 2 mm 
hrubej kôry. Druhý je na 19 mm vysokej koruny, koreň má du- 
tejší a len na 1 mm hrúbky.

6. Felis pardus L. Úlomok spodnej čeľusti sošpičiakom. Spodná 
čeľusť je 48 mm široká a v 115 mm odlomená. Má prierez šošovico- 
vitý. Šírka čeľusti má 19 mm a kôra kosti je tam 6 mm hrubá. 
Kaninný zub je trochu prehnutý a 77 mm dlhý, z čoho pripadá na 
korunu konkávnej časti zuba 28 mm, konvexnej 23 mm. Koniec 
koruny je zodratý. Tľapkavá šírka koreňa má 13 mm, vypučená 
20 mm.

7. Felis sp. Dva incisívné zuby (i) dĺžky 37 mm a 14 mm 
koreňovej väčšej a 6 mm menšej šírky. Druhý má koreňovú men
šiu šírku 10 mm a väčšiu na 11 mm. Koruna tohoto zuba je kolmo 
na osu zuba plochate zodratá.

8. Felis leo Linné. Piaty ľavý melaearpus je 82 mm výšky a 
13—16 mm prostrednej hrúbky. Vrchná šírka je 25 mm, spodná 
24 mm. Od spodku vo výške 30 mm pozorovať vthkosťový vý
rastok na zdentritizovanej žltkastej kosti kriedového hmatu.
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9. Antilope saiga Pallas. Druhý článok ľavého prsta má 20 
mm výšky a v prostriedku 10 mm šírky. Vrchná šírka je 14 mm, 
spodná šírka 13 mm. Výška spodného jazýčka je 8 mm.

10. Cervus dama Linné. Druhý článok ľavého prsta. Výšky je 
31 mm, prostrednej šírky 13 mm, vrchnej šírky 17 mm a spod
nej šírky 15 mm. Výška spodného jazýčka je 9 mm.

11. Lagopus albus Vieill. Humerus 60 mm dlhý a v prostriedku 
5—7 mm široký. Spodná hlavica má 10 mm, vrchná 9 mm šírky.

12. Úlomky, ktoré budú azda pozdejšie určené.
♦

Máme teda tu, v tejto jaskyni, s trojakými kosťami do činenia:
1. Kosti úžin, ktoré sú najmenej v hĺbke 60 cm, a to sú tu 

spomenuté a opísané kosti.
2. Povrchové kosti, ktoré ležaly na povrchu jaskynnej pôdy 

pred rozmeraním a preskúmaním jaskyne. Tieto pochádzajú pre
važne z domácich zvierat.

3. Kosti podpovrchové, ktoré sú len sporadické a veľmi roz
drobené, sú v hĺbke 10—20 cm pod povrchom prevažne v hĺbke 
a najmä pod stenami jaskyne.

Kým sú povrchové úplne recentné, zatiaľ podpovrchové sú už 
zo staršieho veku, od ktorých ešte staršie sú diluviálné kosti úžin.

Medzi povrchovými kosťami sú niektoré sekané. Podpovrchové 
sú lámané a na úžinných kostiach pozorovať záseky a bodnutiny 
a niektoré sú pohryzené.1

Ďalšie vykopávky budú mať za následok ďalšie významné 
objavy, len žiadúcno je, aby práca sústredene postupovala.

RESUMÉ.

Les fouilles dans la caverne „Okno“ de la vallée de Demä- 
nová prés de Liptovský Sv. Mikuíáš en Slovaquie.

La caverne pléistocéne „Okno“ est située dans la vallée de 
Demänová, 150 m. au-dessus du niveau du ruisseau Demänovka, 
au sein de la pierre calcaire triasique supérieure renfermant des 
morceau de dolomite.

Ä la genése de la grotte,, O kno“, trois diaclases ont surtout 
exercé leur action. La diaclase de sud-est, oú la grotte commence, 
celie de nord-sud qui forme son are un peu courbé et celie de 
sud-ouest qui concourt anticlinalement avec la premiére et semble 
aboutir ä „Priepadlisko“ pour recommencer aux étages mférieurs 
de la caverne. Ainsi que la grotte voisine „Stará jaskyňa“ ou gLa- 
dovokvapeľňa“ a quelques étages, de merne la grotte „Okno“ en 
a certainement aussi, parce que ces étages correspondent ä ľap- 
profondissement graduel du ruisseau Demänovka, c’est ä dire 
aux terrasses de vallée extérieures.

1 Okrem spomenutého počtu kostí vykopalo sa ešte i viac, no patria 
prevažne k spomenutým jednotlivým a sú dolámané a preto mnohé 
neurčiteľné. Sú v prírodopisnom kabinete mikulášskeho gymnázia.

— 15 —



Pendant les fouilles dans la grotte „Okno“ en 1923, trois 
fosses un peu plus considérables ont été creusées dont ľune a 
été poursuivie jusqu’ ä son fond rocheux. Á la partie supérieure 
se trouvait ľhumus brun, boueux de 20 cm, dessous était une 
couche ďargile jaune, épaisse de 65 cm, qui contenait des galets 
de Ďumbier et des fossiles animaux, sous cette couche on trouvait 
du šable stérile de grotte ä grains médiocres, ?a et lä merne ä 
grands grains. 11 allait jusqu’ au fond.

L’ordre de couches dans les autres deux fosses était différent, 
mais elles contenaient aussi de ľargile avec des cailloux de grotte 
et des fossilles diluviaux.

On rencontra le plus de fossiles dans la grotte „Úžiny“ 
devant la grotte „Peklo“, oú, <ja et lä, on trouve des couches 
entiéres ďossements. Les ossements sont pétrifiés.

On a constaté: Vulpes cf. lagopus L., Lagopus albus, Vieill., 
Felis leo L., Felis pardus L., Felis sp., Hyena crocuta L., Canis 
lupus L., Mustela martes L., Úrsus speleus Blumenb., Ursus 
arctos L., Antilope saiga Pallas, Cervus dama L., Tarandus ran- 
gifer L. j. k.



ODTLAČOK ZO „SLOVENSKÝCH POHĽADOV“ 1926, í

Nebolo jeho vinou, že práce nášho veľkého geologa, okrem 
niektorých prác z mladších rokov, nevychodily po slovensky. Do
jemné je čítať jeho list, písaný dr. Fričovi do Prahy, ktorý tu 
uvádzam :

„C. kr. ríšsky geologický ústav.

Veľactený Pane!
Vďačíme sa jeden druhému, my Slaviania, nemecky písanými 

dielami, v ktorých opisujeme prastaré fauny a flóry slavianskych 
krajov. To je naša bieda!

Naprav to Bôh!

Na dôkaz svojej lásky k slovenskému národu, k vede a najmä 
geologii založil tento náš muž na Slovensku jeho meno nosiace 
a večne jeho pamiatku hlásajúce Štúrovské geologické štipendium, 
ktoré sa udeľuje Slovákom-geologom, a len ak by takých nebolo, 
tak žiakom v inom obore pracujúcim.

I to je jasný dôkaz nielen jeho rodolásky, vyvrcholenej v čine 
a skutku, ale i vrelej lásky k prírode, k vede, ku geologii.

Lahodí srdcu vedieť, že tento muž, ktorý dosiahol značné 
vyznačenia za svoje základné vedecké práce, bol hlavným geo- 
logom, neskoršie i direktorom Cis. kr. ríšskeho geol. ústavu vo 
Viedni, c. kr. radcom, majiteľom rytierskeho kríža kráľovsko-saského 
Albrechtovho rádu, majiteľom Cotheniusovej medaile, dopisujúcim 
členom viedenskej cis. vedeckej akademie, dopisujúcim členom južno- 
slavianskej záhrebskej akademie, čestným členom peštianskej geo
logickej spoločnosti, čestným členom štýrskeho a štýrsko-hradec- 
kého prírodovedeckého spolku, čestným členom draždianskej prí-

* Z prednášky na valnom shromaždení Vlastivedného Múzea v Brati
slave dňa 29. apríla 1926.

Prof. Ján Volko-Starohorský:

DIONÝZ ŠTÚR.
Na pamiatku stého výročia narodenia slovenského učenca.:

S veškerou úctou Váš D. Štúr.“

Slovenské múzeum ôctoéfiý prírody
e jaskyniarstva 

Al Matovskú Mikuláši
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rodoskúmajúcej spoločnosti Iris, dopisujúcim členom wúrzburgskej 
fyzikálno-medicínskej spoločnosti a londýnskej Oeolog. Soc. of 
London, riadnym členom moskovskej prírodoskúmajúcej cárskej 
spoločnosti a údom Assoc. de l’Acad. des cs. des lett. et beaux 
arts de Belgique atď., — bol kosť z kosti našej, krv z krvi našej 
a nadovšetko Slovák povedomý, hoci temer cez celý život od 
Slovenska odtrhnutý . . .

ŽIVOTOPISNÝ PREHĽAD.

Dionýz Štúr narodil sa 2. apríla 1827 z otca Jozefa Štúra, 
ktorý bol učiteľom v Beckove na ľudovej škole.

Beckov je malá obec, ležiaca na ľavom brehu Váhu, ale na 
čarokrásnom Považí, rozprestierajúca sa pred starým, povestným 
hradom Beckovom, nad ktorým sa východne dvíha homoľovitý 
vŕštek Lažita (468) a južne vyčnievajúca Skalica (324), ktoré zas 
objíma zalesnené, mohutné teleso Inovca (1042), patriace do Ino
veckých hôr. Západne sa rozprestiera naplavená, stuhovitá rovina 
Váhu, po ktorej sa bystrotoký Váh okľukami ťahá, a pri ňom 
na pravom brehu je významná železničná traf, vedúca do Brati
slavy. V diaľke západne nad obzorom sa rozprestierajú Biele Kar
paty. Z Beckova vedie kompa cez Váh do Bohuslavíc, odkiaľ do 
terajšieho pôsobišfa nášho významného spisovateľa Martina Rá- 
zusa je u ž vnie ďaleko.

Jozef Štúr bol prísnym, ale dobrým vychovávateľom svoj
ho syna. Ako učiteľ dobre vedel, že všade na svete, v kaž
dom odbore len vzdelaní ľudia majú prednosť, a preto sa sr
dečne tešil tomu, že jeho námaha so synom Dionýzom nebola 
márna. .

Ľudovú školu skončil Dionýz pri svojom otcovi, vo svojom 
rodisku.

Isteže pekné hornaté okolie Beckova, predelené rovinnou stu
hou Váhu, už vtedy, v jeho útlom veku, pôsobilo na jeho bu
dúce povolanie.

Z Beckova poslali rodičia mladého Dionýza na gymnázium do 
Modry, pod zaujímavé úpätie Malých Karpat, kde s jednej strany 
nížinná rovina, s druhej strany utešené refazi vrchov sfa súladné 
kontrasty vyzdvihujú a okrášľujú polohu menovaného mesta. Ďalšie 
jeho štúdium viedlo ho do Bratislavy, kde sa zapísal na lýceum, 
na filozofický naukobeh. Bratislava je neďaleko Viedne, kde už roku 
1844, zapísaný na polytechnike, počúva matematicko-fyzický odbor. 
Pravdepodobne pútala ho fyzika, a táto tajomná veda má na mi
lovníka prírody, počiatočného prírodopisca nemalý vliv.

Roku 1847 dostal od štiavnickej baníckej akademie podporu, 
na ktorú bol ako chudobných rodičov syn až príliš utisnutý, odo
bral sa tedy do Štiavnice na banícke štúdia, ku ktorým už i za 
svojho pobytu vo Viedni pociťoval zvláštnu túhu. Štipendium však 
utratil pre svoje slovenské presvedčenie a ešte toho istého roku
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vrátil sa do Viedne a pilne študoval mineralógiu a geognoziu 
(starý názov geologie), pri čom sa venoval s vytrvalou pilnosťou 
botanike. Počúval povestného viedenského profesora Endlichera, 
ktorý, ako známo, v systematike botaniky si získal svojou presnou 
odbornou prácou nemalé zásluhy.

Vedúcimi činiteľmi vtedy v mineralógii a geologii boli tu vo 
Viedni vynikajúci učenci Heidinger a Hauer. Boli to praví pria
telia prírody, horlivci a ľudia nie daromných rečí, ale zdarného a 
vzorného činu. Heidinger, Hauer a Endlicher vedeli nevšedným 
spôsobom  vplývať na mládež a skoro utvorili prírodovedecký spo
lok pod menom „Priatelia prírody“, v ktorom sa pilne schádza
vali, radievali a vo vzájomnej prírodovedeckej práci otužovali, po
smeľovali a oduševňovali. Boli to v pravom slova smysle idealisti, 
ktorým práca nebola nudou a zárobkom chleba, ale jediným pô
žitkom a zábavou života. Spolok tento mal pekné čitárne, miest
nosti a pre praktické štúdium rozsiahle a bohaté „banícke muzeum“.

Heidinger obľúbil si pilného, pracovitého a nadaného Štúra 
mimoriadne, a keď sa roku 1849 utvoril vo Viedni C. kr. geolo
gický ríšsky ústav, povolal Heidinger svojho milého žiaka do 
ústavu za geologa.

Toto pozvanie pre Štúra bolo nielen veľkým vyznačením, ale 
i z materiálnych ohľadov veľmi vhodným a v ďalšej jeho životnej 
práci veľmi významným.

Dionýz Štúr je nielen členom medzi prvými členmi tohoto 
ústavu, ale i medzi prvými geologmi, ktorí bývalé Rakúsko-Uhor- 
sko mapovali.

Zprvoti ho vidíme mapovať s Cĺžkom a Lipoldom, neskoršie 
samostatne. V tomto vykonal Štúr prácu obrovskú. Kto pozná 
geologickú prácu, ten vie, čo znamená mapovať za 22 roky, a ma
povať pritom vysoké Alpy, ktoré už i pre turistu sú tvrdým ore
chom, týmbôž pre geologického, riadne, deň po deň pracujúceho 
vedeckého odborníka.

Jeho namáhavá vedecká práca bola však neskoršie i slušne 
odmieňaná. Roku 1867 bol vymenovaný za c. kr. radcu, r. 1873 
za hlavného geologa, r. 1877 za námestného, potom za riadneho 
direktora tohože geologického ústavu.

Jeho presné a hlboké znalosti botanické neostaly bez prakti
ckého úžitku. Ako direktor ústavu sa pilne zaoberá okrem admi- 
nistratívných prác fytopaleontologiou. On bol vtedy jediný v celej 
bývalej monarchii významnejší fytopaleontolog. Pri určovaní geo
logických formácii hrá i fytopaleontologia popri zoopaleontologii 
významný zástoj. Je známo, že niektoré geologické vrstvy sa práve 
len pomocou skamenelých rastlín daly určiť, rozlíšiť a podeliť. Jeho 
veľké fytopaleontologické práce vyšly v Geologickom Vestníku 
(VIII—IX) pod názvom Flóra z  Culmu a carbonská flóra schatz- 
larských vrství (1875—1885). Sosbieraný materiál k štúdiu týchto 
fytopaleontologických prác tvorí značnú a v svojom odbore jedi
nečnú sbierku múzea geologického ústavu.
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Prvým direktorom viedenského geologického ústavu bol Hei- 
dinger, druhým Hauer, ale keď roku 1885-ho Hauera vymenovali 
za intendanta do c. k. dvorného prírodovedeckého múzea, ostalo 
uprázdnené miesto Hauerovo, na ktoré ihneď, za Jeho  veľké zá
sluhy na poli geologie, bol vymenovaný Dionýz Štúr.

Ako direktor bol vzorným, pracovitým a starostlivým pred
staveným; radi ho videli jeho podriadení mladší geologovia. Ale 
veľké námahy, ktoré prekonával ako poľný geolog, nechaly stopy 
na jeho zdraví, v srdcovej vade, ktorá sa mu zhoršovala, tak že 
21. októbra 1892 podal si žiadosf na penzionovanie. Do penzie 
vstúpil s najvyšším uznaním, vyznačený rytierskym krížom rakú
skeho cisárskeho Leopoldovho rádu.

Nebol dlho na penzii, choroba jeho sa stále stupňovala, až 
napokon prevládala jeho ináč silný a zdravý organizmus. Umrel
9. októbra 1893.

PREHĽADNÉ PRÁCE V ALPÁCH.

Michal Vacek*, hlavný geolog, neskoršie i direktor geol. ústavu 
a úradný životopisec D. Štúra, rozoznáva v živote Štúrovom tro
jaké práce: 1. a) prehľadné mapovacie práce — tieto sa delia na 
snímky v Alpách a na snímky v korunných zemiach; b) podrobné 
mapovacie práce; 2. práce fytopaleontologické a 3. práce direktor- 
ské, administratívné, týkajúce sa geologického ústavu.

Prvý direktor Ríšskeho geologického viedenského ústavu Hei- 
dinger určil si za cieľ zhotoviť prehľadnú geologickú mapu celej 
bývalej monarchie. Práca nebola to práve najľahšia a cieľ len úmor
nou poľnou prácou dosiahnuteľný. Znamenalo to pešo pochodiť 
a preskúmať skoro celé menované územie.

Základná mapovacia práca začala sa hneď s okolím Viedne. 
Roku 1850 poveril geologický ústav Dionýza Štúra mapovať úze
mie južne od Viedne. Veľavýznainnú túto prácu konal s Čĺžkom, 
ku ktorému bol pridelený. Prvá jeho práca viedla ho do „triasu“ 
a severne do „flyšu“. Menované územie je nielen významné svojou 
termálnou, zemeotrasnou čiarou, pozdĺž ktorej vyvierajú teplé pra
mene a otriasanie zeme býva najsilnejšie, ale i „priechodným“, 
do oblúku Karpat prechádzajúcim svojím útvarom viedenskou pan
vou a mohutnými \ vysokými reťazami vápencovo-dolomitových 
triasových vrchov. Územie, ležiace medzi Viedenským Novým Me
stom a Melkom až po Maria-Zell, v oblasti ktorého nachodí sa 
Hornstein, Hirtenberg, Lilienfeld, Euzensfeld, je značný kus zeme 
a bolo preskúmané a pochodené už v spomenutých rokoch Dio
nýzom Štúrom, ktorý sa o tomto mapovaní zmieňuje v U. sväzku 
Ročenky ríšskeko geologického ústavu.

Roku 1851, pridelený k Čĺžkovi, mapoval Litavské a Hunds-

* Michal Vacek: Zur Erinnerung an Dionys Štur. Jahrbuch der 
k. k. Geologischen Reichsanstalt. XL1V. sv. z r. 1894. Viedeň 1895.



heimské vrchy, čiže územie, ktoré sa fahá od blativého Nezi- 
derského jazera k Bratislave. V Litavských vrchoch okrem kry
štalických^ bridlíc nachodíme najmä vyvinutý neogén, v ktorom 
miocénové Iitavské, koralové a ceritiumové vápence sa v značnom 
množstve nachodia.

V nasledujúcom roku, 1852, už vidíme Dionýza Štúra samo
statne pracovať. Mapoval hornú časť údolia E nnsa; je to severo-zá- 
padné Stýrsko, pozostávajúce z kryštalických bridlíc a paleozoických 
i mezozoickych tvorieb. Zmapované územie siaha: od Mŕtvych hôr 
a Dachsteina (2996 m) až po Vysoký Gôlling (2863 m) a Hohen- 
wart (2361 m), čiže „roztok vôd“ južne sa ubierajúcej Mury; od 
Rottenmanna, Lietzena až po okolie Schladminga. Pod Mŕtvymi 
horami sa nachodia úhľadné jazierka, napájajúce riečku Tranu, 
pri nej povestné a peknej polohy kúpele Uže (Aussee). Pri Schlad- 
mingu sa údolie Ennsa (Enži) sníži a severne mohutná, vysoká, 
už ľadovcová, belostná reťaz Dachsteina, južne len niečo nižšia 
reťaz Gôllinga zahaľujú obzor. Územie je to tedy pekné, z geo
logického ohľadu nanajvýš zaujímavé, ale, ako z výškových po
merov vysvitá, prelezenie tých mohutných strání vrchov, ich pre
skúmanie a zmapovanie nie je práve najľahšie. Toto bola prvá 
samostatná mapovacia práca Dionýza Štúra, ktorú skvele vykonal 
a napísal o nej prácu pod názvom „Geologické útvary údolia 
Ennsa . (Ročenka IV, str. 461.)

Roku 1853 pokračuje minulého roku započatú prácu na zá
pad. Od Ennsa južne a juho-západne sa tiahnúci centrálny kry
štalický masív Alp mapuje na územi Tirolská, Soľnohradu a Štýrska. 
Mohutná centrálna reťaz veľkolepých Alp, oslnená a obalená vo 
výšinách večným snehom a ľadom, firnovými „karami“ a ľadov
covými splazmi, mohla mladému Dionýzovi Štúrovi byť nevšedným 
predmetom kúzla a oduševnenia, predsa len námaha od minulo
ročnej nie menšia. Kde sa rozprestierajú večným snehom pokryté, 
od belasej oblohy i údolnej zelene jasne sa odrážajúce vysoké 
štíty, ako Hafnereck (3061), Ankogl (3263), Sonnblick (3105), Veľký 
Glockner (3798) a Veľký Venediger (3660), tam len s napätou silou 
sa dá deň po deň geologicky pracovať.

Poznamenávam, že slabší chodák už po dvojdňovej geolo
gickej riadnej túre musí jeden deň oddychovať, ani nespomínajúc 
nebezpečné veľhorské miesta, ktoré každým nepravým krokom 
odvážlivcovi hrozia nebezpečenstvom, ba i smrťou.

Na príklad geolog Wolf chytil sa v Liptove v Nižných Tatrách 
na Ohništi do medvedej pasce; Štúr ju šťastlivé obišiel a ako zkú- 
senému, pravému „horalovi“ nikdy sa nehoda nestala. Poznal ta
jomstvá vrchov, bol pravým synom hôr, ktoré i nekonečne milo
val, len v nich žil a po nich túžil.

Výsledok mapovania tejto centrálnej reťazi Alp opísal v práci 
až podnes základnej pod názvom: Medzi vysokým GôLlingom a 
Venedigerom. (Ročenka V, str. 818.)

Roku 1854 pokračoval Štúr v mapovaní Vysokých Taurov
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s južnej strany. Pracoval v západnom Korutánsku v útvaroch ar
chaických, paleozoických a mezozoických medzi Drávou, Iseiom, 
Môllom (Belou) a Gailom (Žilou) na pôde slovinskej. Tu sa vy
pínajú vápenité Zilské Alpy, ktoré severne okrášľuje podlhovasté 
Biele jazero, ktorého výtok ústí pri Paternijone^do Drávy. Pri Žile 
ležia mestečká Šmohor a Muta, ktoré boly Štúrovi iste dobre 
známé, i banícka osada na olovo a cink Bleiberg, nad ktorou 
strmí rozbúchaná hlava Dobrača (2167). Severne od Drávy už 
pracoval Štúr v kryštalických centrálnych bridliciach, ktorých útvary 
sa už značne vyššie dvíhajú, ako Poliník (2780 m) pri úhľadnom 
horskom mestečku Horných Belaniach. Severné ďalšie svahy vrchov 
patria už k veľkým, večným snehom a ľadom pokrytým Vyso
kým Taurom. (Ročenka VII, str. 405.)

Nasledujúceho leta, roku 1855, vidíme Dionýza Štúra značne 
na juhu mapovať v južnom Korutánsku a severnej Itálii. Pracuje 
v južných Vápencových Alpách, v okolí prameňov Piava a Tag- 
liamenta, i v okolí Benátok, Carnia a Comelica. Na území Alp 
Karnských, ktoré v štíte Colline (2810) nad Pločským priesmykom 
(1360) dosahujú značnej výšky, a Alp Benátskych, ktoré v štíte 
Premaggiore (2479 m) tiež ešte slušnú výšku dosahujú a južne 
i juho-východne sa povoľne nížia na Horno-italskú nížinu, kam 
tečú i hôrné rieky úhľadnou a úrodnou rovinou a ústia do Ja- 
derskeho mora. (Ročenka VII, str. 431.)

Roku 1856 pracuje v severo-východnej Krajne v Postojenskej 
panve na pravom brehu Vipavy so smerom ku Gorici a hore ku 
Soči a Bohynke, kde mohutný Triglav (2864) sa pripája ku pod- 
kovitej reťazi, tvoriacej Julské Alpy, ktoré strmo hľadia na utešené 
Bohynské jazero, z ktorého vyteká rieka Bohynka, ústiaca pri Ra- 
dovlici do Sávy. Nad baníckou Idriou, kde sa dobýva železo, čneje 
„Trnovský les“, ktorého pokračovaním je „Hrnšica“ nad Postoj- 
nou a Vipavou. Gorica, Svätý Kríž, Vipava, Postojná, Idria, Ľub
ľana, Kranj, Radovlica, Bied a Bystrica sú všetko významnejšie 
mestá, na tomto území sa nachodiace, ktoré Dionýz Štúr pochodil 
a zmapoval. (Ročenka IX, str. 324.)

Touto postojenskou prácou sa i končia jeho prehľadné snímky 
v Alpách, ktoré boly započaté blízko Viedne, vrcholily vo Vyso
kých Taurách a skončené pri Jaderskom mori, kde už teplé, usmie
vavé belasé nebo s tajomným belasým morom sa v obzornej diaľke 
spája.

Ako z povedaného vysvitá, pochodiť a preskúmať dolno- a 
horno-rakúske Alpy, Vysoké Taury a Nízke Taury, Zilské, Karnské, 
Benátske a Julské Alpy i Lubľansko-postojenský kras je nielen 
so značnou telesnou, ale i duševnou námahou spojené.

Týmito prehľadnými snímkami v Alpách sa ešte jeho poľno- 
geologická práca neukončila. a

Pokračuje v tejto istej svojej práci v „korunných zemiach .
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PREHĽADNÉ PRÁCE V KORUNNÝCH ZEMIACH.

Najprv cestuje do Čiech, kde v okolí Tábora r. 1857 pracuje 
na území ruly a žuly. Svoje výskumy publikuje v práci „Okolie 
Tábora“ (Ročenka IX, str. 661).

V tomto istom roku mapuje ešte pre „Wernský spolok“ 
juho-východnú časť Moravy pri Uh. Hradišti a Uh. Brode v okolí 
známych Luhačovíc (Ročenka IX, str. 53), kde pracuje v paleogéne 
a pleistocéne.

Roku 1858 prichádza do svojho rodiska na Považie.
Dionýz Štúr nezabudol na svoj národ, ani na svoje hory, 

mapuje Považie a údolie Nitry a výsledok svojich prác uverejnil 
pod záhlavím „Zpráva o geologickej prehľadnej snímke v údolí 
Váhu a Nitry“. (Ročenka XI, str. 17—151.)

Roku 1859 cestuje do východnej Haliče, kde bol poverený 
mapovaním v okolí Ĺvova, Broda, Zolkieva a Brzezan, tedy na 
Plošnej Vysočine Podolskej, kde roku 1914 divo zúrila svetová 
vojna a kde som i ja rozmýšľal o „láske k vlasti“, keď som videl 
na južnom obzore tiahnúce sa vrchy Karpat a pred sebou smrť 
a neznámu diaľ.

Tie vysočizné pláne podolské boly svedkami pilne pracujú
ceho geologického kladiva i cvendžiacich a hrmotajúcich zbraní, 
nechže zase pokoj a veda opanuje tento ináč pustý kraj, z kto
rého lenivo priberá riečky svoje slaviansky Dniester.

Tu pracoval Dionýz Štúr v kriede v mladších tercierných 
vrstvách a v rozsiahlom dilúviume. Úvaha o zmienenom zma
povanom území vyšla v XI. sv. Vestníka Ríšskeho geologického 
ústavu.

Roku 1860 pracuje Dionýz Štúr v Sedmohradsku, v terajšom 
Rumunsku, medzi Sibínom, Pretrošenom, Karanšebešom a Dévou, 
čiže medzi riekami Marušou a Temešom, v pohorí Poľany Ruskej, 
v Retezate na pohraničí starej rumunskej hranice a na Banátskej 
hornatine v Sriemsku. Je to kraj stredo- i veľhorský. Transsyl- 
vánske Alpy morfologicky sa v mnohom podobajú našim Vyso
kým Tatrám. Kto videl túto refaz vrchov z Fogaraša, iste prisvedčí. 
Je to mohutné pásmo archaických kryštalických bridlíc, tiahnúce 
sa oblúkovité až za Železné vráta Dunaja. V objatí týchto archai
ckých bridlíc prichodí prevažne paleozoikum, krieda a trias s ten
šími pásmami jury, na severnom okraji paleogén a neogén. Je tu ba
nícka oblasť huňadská, najmä železná. (Ročenka VIII, str. 33—120).

Už v nasledujúcom roku 1861 vidíme Dionýza Štúra v Hor- 
vatsku, kde pracuje v Požeských vrchoch medzi Darutínom a Dia- 
kovom v údolí Sávy. Je to výbežok Alp, ktorý sa ťahá severne 
až po Osiek. (Ročenka XII. a Vestník.)

Roku 1862 pracuje juho-západne od Záhrebu, čiže v strednej 
a západnej časti Horvatska, medzi Sávou a Unou, v pásme Hor- 
vatského krasu, prevažne na území kriedy a triasu, v strede kto
rého leží asi Karlovac. (Ročenka VIII, str. 485—523.)
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Toto bola posledná jeho prehľadná snímka. V nasledujúcich 
rokoch pracuje síce ešte na poli poľnej geologie, ale už viac len 
na prácach reambulačných a na snímkach podrobných.

V korunných zemiach sa tedy stretáme s ním najprv, ako bolo 
spomenuté, v Čechách, v Tábore, potom v okolí Luhačovíc, Tren
čína, Lvova, Sibína, Diakova a Karlovaca, čiže v dneskajšom Če
skoslovensku, Poľsku, Rumunsku a Juhoslávii.

PODROBNÉ GEOLOGICKÉ SNÍMKY.

Poľno-geologická práca Štúrova javí sa d’aléj v špeciálnych 
geologických snímkach, ku ktorým priechod tvoria jeho revizionálné 
či „reambulačné“ snímky.

V rokoch 1863, 1864 a 1865 stretáme sa s Dionýzom Štúrom 
opätne na území pekných, mohutných Alp v Štýrsku.

Štýrsko je nielen z baníckeho ohľadu nanajvýš zaujímavé, ale 
má i svoje vysoké školy, ktoré tiež prispievaly k tomu, aby me
nované územie bolo nielen geologicky mapované, ale i opísané.

„Štýrsky geognostický banícky spolok“ obrátil sa nav Ríšsky 
geologický ústav, aby celé územie reambulovai a doplnil. Že Dio
nýz Štúr už v severo-západnom Štýrsku pracoval a v Alpách pre
pracoval sa od severu až k juhu, bolo to tedy celkom prirodzené, 
že dopĺňať a reambulovaf toto územie prišiel Dionýz Štúr, ktorý 
výsledok svojich prác publikoval nielen v „Geologickej prehľadnej 
mape Štýrska“, ktorá r. 1865 vyšla v Štýrskom Hradci, ale i v dô
kladnej a základnej osnove, v „Geologických pomeroch celého Štýr
ska“, v ktorých bola pečlive spracovaná celá, do roku 1870 vyšlá 
geologická látka. Je to v pravom slova smysle základná práca, 
ktorú nemôže obísť štýrsky geolog, a ďalšie geologické výskumy 
tohoto územia len na tomto pevnom a presnom základe boly roz
širované a stavané.

Potom cestuje do južno-tirolských, teraz talianskych dolomi
tov, kde sa zaoberá lokálnymi snímkami. Geologickú mapu týchto 
prác predostiera 21. februára 1865 (Ročenka XV. a Vestník str. 41).

Vyhľadal i južné Nemecko a severné Švajčiarsko (Ročenka 
XV. a Vestník str. 156, 172, 200), kde podobne skúmal a mapo
val, zaoberajúc sa raiblovým triasom (Ročenka XV111, str. 529). Len 
tomuto základnému a presnému jeho štúdiu možno ďakovať, že 
severo-východné vápencové mezozoické Alpy mohly byť správne 
podelené ä ich nadmieru komplikované triasové útvary rozvrstvené 
a prehľadne rozpoznané.

V rokoch 1866 a 1867 pracoval Dionýz Štúr v našich liptov
ských Nižných Tatrách, prichádza do Liptovského Sv. Mikuláša, 
do Sv. Jána. Spomína, že 31. augusta 1867 s inženierom Meierom 
pochodili Svätojánsku dolinu a vydriapali sa na svah Ohnišťa, kde 
jeho kolega Wolf, tiež viedenský geolog, sa chytil do medvedej 
pasce. Bola to mocná železná pasca, na ktorej boly viditeľné dva 
údery, ktoré pochádzaly od kladiva, ktorým sa chytený Wolf bránil,
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chcejúc sa z nepríjemného objatia mohutnej pasce vymôcť. Štúr 
spomína i Demänovskú dolinu s jej viacerými jaskyňami. Ale spo
mína i Bystrú a Cernovú dolinu, západne od Ružomberka ústiacu 
do bystrotokého, šumivého Váhu, kde našiel mnoho pekných a 
dobre zachovaných skamenelín. Výskumy a mapovanie svoje v Lip
tove opísal pod názvom „Zpráva o geologickom mapovaní v hor
nom údolí Váhu a Hrona“. (Ročenka XVIII, str. 337).

V nasledujúcom roku 1868 pracuje v Spiši v okolí Smolníka 
a Gelnice, na roztoku vôd Hornáda, Šajavy a Bodvy (Ročenka 
XIX, str. 383).

Údolie Hnilca je už od pradávna známé, kde sa najmä siderit 
a limonit vo väčšom množstve nachodí. Je to typické banícke 
údolie, a preto nie div, že už i viedenských geologov tento kraj 
zvláštne zaujímal.

, . „ ^ elezné rúdy spišsko-gemerského Rúdohoria sú ešte i dnes 
väčšej ceny, než sa vo všeobecnosti o nich myslí.

Roku 1869 vidíme Dionýza Štúra opätovne v Banáte v údolí 
Temeša, kde mapuje územie medzi Karanšebešom a kúpeľom Me- 
hádiou (Vestník 1869, str. 272). Cez toto územie vedie hlavná že
lezničná traf z Temešváru cez Karanšebes, Východnú bránu (540), 
Železné vráta, Turn-Severin do Bukurešti.

I kúpele Mehádia, i bohatstvo baníctva Banátu lákalo sem už 
oddávna geologov.

Roku 1870 pracoval Štúr pri Sáve medzi Bebrinou a Grabov- 
cami (Vestník 1870, str. 210).

Roku 1871 odcestoval zas do známeho už Karlovaca, kde 
mapoval na juho-východe. Že vtedy práve staväli železničnú traf 
Záhreb—Karlovac—Ogulin—Rieka, bolo treba preskúmať a zma
povať triasový mohutný ťah severného Dinara, kras Veľkej Kapely 
(Vestník 1871, str. 195, 220, 242).

Ostatná poľno-geologická práca Štúrova bolo kartovanie Dnie- 
stra roku 1872 vo východnej Haliči a Bukovine. Tu mapoval od 
Zalesczík až po Seret (Vestník 1872, str. 271) a okolo Mielnice 
od Seretu na západ (Vestník 1872, str. 287).

Tak od roku 1863 po 1872 mapuje — ako spomenuté — v 
Stýrsku, v južnom Tirolskú, vo Švajčiarsku, v Liptove, v Spiši, 
v Banáte, pri Sáve v Grabovciach, v Karlovaci a pri Serete v Ha
liči. Keď v mysli pochodíme všetko to územie v Alpách a v ko
runných zemiach, kde Štúr prehľadnej podrobne mapoval,nemožno 
sa nezačudovaf nad veľkou, presnou, základnou, ale i namáhavou 
prácou, na výsledky ktorej vždy bude hrdá geologická veda.

Dionýz Stúr už 22-ročný úradne vychádza do snivých hôr 
s kladivom a papierom v ruke, aby sa po 22-ročnej pilnej poľnej 
Pr4?' navrátil ako 45-ročný muž nazad: ku písaciemu stolu, do 
knižníc a múzeí. Tie bohaté poľno-geologické zkúsenosti, čo si 
za tých dlhých rokov neúnavnou prácou získal, hodlal v staršom 
veku svojom náležíte využiť a upotrebiť. Dvanásť rokov venoval 
prehľadným a desať rokov špeciálnym geologickým snímkam.
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PRÁCE FYTOPALEONTOLOGICKÉ.

R. 1873 bol Štúr vymenovaný za hlavného geologa; pozdejšie, 
r. 1877, i ako námestný direktor zaoberá sa s fytopaleontologiou.

Štúr bol nielen dobrým geologom, ale i výtečným botanikom, 
popri bralách všímal si i rastlinstvo.

Najprv zaoberal sa fytogeografiou, ktorá tvorí priechod k jeho
fytopaleontologii.

Jeho fytogeografické práce vyšly tlačou v zprávach zasadnutí 
viedenskej vedeckej akademie, v XX. sväzku z roku 1856, str. 71, 
a XXV. sväzku z roku 1857, str. 349, v ktorých vedeckých úva
hách protirečí povestnému botanikovi De Candojleovi, tvrdiacemu, 
že akosť pôdy nemá vlivu na rozšírenie rastlín. Stúr velmi mnoho 
chodil po horách, mnoho zkúsil a pozoroval, a tak prišiel na pravý 
opak De Candolleovej mienky. Stúr ďalej sostavil i soznam uži
točných rastlín Rakúska a napokon napísal viac rastlinných mo
nografií. Spomenuté práce sú jasným dôkazom skvelej a zdarnej 
jeho fytogeografickej činnosti.

Ako geolog nemohol sa nevenovať skamenelému rastlinstvu, 
a ako jeho úradný životopisec Michal Vacek spomína, on bol po 
Ettingshausenovi prvým fytopaleontologom v celom bývalom Ra
kúsku. K nemu sa obracali vo fytopaleontologii o radu a k nemu 
posielali i z ďalekej cudziny skamenelé rastliny určovať.

Že fytopaleontologia pri zoopaleontologii má tiež svoje neod
škriepiteľné podstatné miesto, to dokazujú v geologii grestenské 
a lunrské vrstvy, i niektoré vrstvy liasu a triasu, ktoré bolo možno 
rozoznať a podeliť len podľa nájdených a v nich určených ska- 
menelých rastlín.

Hauerovi, ktorý sa stal po Heidingerovi direktorom ustavu, 
mohol Štúr ďakovať, že dostal vedecké podpory a mohol pocho
diť a študovať múzea v r. 1874—1876 v Belgicku, vo Francúzsku 
a v Nemecku, pri čom sa zaoberal najviac flórou „carbonu s 
veľkou obľubou. (Vestník 1874, str. 189.)

Lenže bol si vedomý i toho, že carbonovú flóru, ak chce 
úplne poznať, nemôže sa uspokojiť len s muzeálnymi predmetmi 
a s knihami, obrázkami a s opisným textom, ale musí ju na ná- 
chodišti študovať. Preto odchádza do Ostravy a Karvína i do Hor
ného Sliezska a tam na mieste v baniach študuje rastlinstvo za
šlých svetov. (Vestník 1878, str. 229.)

Keď to už mal všetko dôkladne určené, preštudované z po
zorovania, zápisky spracované, po dlhoročných svojich zkúseno- 
stiach napísal cennú a ešte i teraz dosť často vo vedeckom svete 
spomínanú fytopaléontologickú významnú prácu „Dodatky k zná
mosti flóry zašlých svetov“, ktorá vyšla v štyroch častiach v 
VIII. a XI. sväzku Ročenky Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni.

Prvá časť vyšla v máji 1875 pod názvom Flóra z Culmu mo- 
ravsko-sliezskej pokrývačskej bridlice, druhá časť v decembri 1877 
pod názvom Flóra z Culmu ostravských a waldenburgských vrství,
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tretia vo februári roku 1885 pod záhlavím Carbonovej flóry schatz- 
larskýeh vrství kaprade, štvrtá v októbri 1887 pod názvom Cala- 
marie.

PRÁCE DIREKTORSKÉ.

Po fytopaleontologických prácach nasledovaly práce direktor- 
ské a organizátorské, hoci nemožno tvrdiť, že by Štúr v tomto 
ostatnom období svojho života len výlučne im sa venoval. Neza
budol on ani vtedy na vedu, a keď i vedecky a literárne už me
nej pracoval, jednako len až do posledného svojho dychu či už 
vedeckými pokynutiami, či sostavením a sostavovaním sbierok sa 
neustále zaoberal. Len mimochodom spomenieme, že pri študo
vaní carbonovej flóry ním sostavená odborná sbierka nielen v 
mnohom obohatila a zväčšila geologické muzeum vo Viedni, ale 
i je a ostane ešte hádam po dlhé časy unikálnym oddelením to- 
hoto bohatého, vzorne upraveného a sriadeného múzea.

Dionýz Štúr sa už tak zapracoval do fytopaleontologie, že 
ťažko mu bolo od tejto práce sa zas odlúčiť a inú začať (Vest
ník 1886, str. 5), preto najradšej by len bol ostal hlavným geo- 
logom alebo námestným direktorom. No potreba vyžadovala, aby 
prijal direktorstvo, lebo v tom čase on bol na to najpovolanejší. 
Miesto toto, pravda, znamenalo pre neho vyznačenie a povýšenie. 
V ďalších siedmich rokoch svojho požehnaného vedeckého ži
vota venoval svoje sily prevažne ústavu, jeho organizácii, výkon
nosti a predovšetkým dobrému menu. Štúr za svojho direktorstva 
nielen že zväčšil geologické pracovne, rozmnožil ich a moderne 
zariadil, ale i počet geologov a vôbec geologického personálu 
zvýšil. Knižnicu ústavu podobne i nákupom viacerých odborných 
kníh zveľadil. V muzeu ústavu, ktorému vždy veľkú cenu pripiso
val a značnú pozornosť venoval, sám rád sa zdržoval a pracoval 
ešte i v posledných rokoch, ba ešte i vtedy, keď už chorľavel.

Roku 1917 zúrila ešte svetová vojna. Ja som v tom roku bol 
už vo Viedni v geografickom vojenskom ústave, kde pod vzor
ným vedením môjho horlivého vedeckého a tiež slaviansky smýšľa- 
júceho šéfa, plukovníka, neskoršie generála kartografického od
delenia Augusta Vogla, okrem inštruktorstva, ktoré tiež požadovalo 
vzornú vedeckú prípravu, a menšej geograficko-administratívnej 
práce mohol som sa úplne venovať geografii a geologii, navšte
vujúc vo svojom voľnom čase prednášky viedenskej univerzity a 
iných vedeckých ústavov.

Neomeškal som vtedy navštíviť ani geologický ústav, v ktorom 
kedysi Štúr pracoval a bol jeho direktorom.

Šiel som rovno na správu ústavu. Pamätám sa, v kance
lárii som našiel starého pána Michala Vačku, tedy úradného ži
votopisca Štúrovho. Rozprávali sme sa o ústave, o Dionýzovi 
Štúrovi, o vojne, na ktorú sa starý pán sťažoval, že mu skoro 
všetky pracovné sily pobrala. Bežne obzrel som si láskavosťou 
starého pána ústav a rozsiahle muzeum, v ktorom som videl Hei-
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dingerovu i Štúrovu poprsnú sochu. Pravda, bolo vidieť i na tej 
vzorne sostavenej a úhľadne i vhodne umiestenej sbierke stopy 
vojny, ktoré ostatne pri všetkom a všade bolo znateľne pozorovať.

Po návšteve tešilo ma, že som mohol vidieť Štúrovo pôso- 
sobište a jeho pamiatke aspoň pár vrelých slov v rozhovore s 
Michalom Vačkom venovať, obzrieť si ten ústáv, v ktorom praco
val, ktorý viedol a ktorý ho tiež navždy, ako vynikajúceho vodcu, 
v čestnej a milej pamiatke udrží.

Dionýz Štúr umrel vo Viedni a pochovaný je pravdepodobne 
na viedenskom cmiteri, i nebolo by od veci o jeho hrob sa po
starať, ho ozdobiť a nedovoliť, aby rúška zabudnutia zastrela ho 
pred slovenským národom a milou našou vlasťou.

Nech činy pilnej, čestnej a svedomitej i horlivej práce sú nám 
vzorom, nežnosť a láska k prírode povzbudzujúcou spruhou . .  .

*

Michal Vacek sa zmieňuje i o povahe Štúrovej. Spomína, že 
nebol ctibažný. Jeho rozkošou bola posvätná príroda, kúzlo tichej 
pracovne, krásy hôr a nebotyčných brál.

Viac než 230 vedeckých menších-väčších prác uzrelo svetlo 
zpod jeho vedecko-spisovateľského pilného pera. Tu, keby sme 
my i mlčali, práce by za neho hovorily.

Vo vede bol Štúr presným, horlivým observátorom, empiristom, 
nikdy nie fantastom. V uvažovaní a v rozpoznávaní geologických 
vrstevných komplikácií mal bystré oko a nevšednú nadanosť k 
pravému pozorovaniu a výskumu.

Bol mužom veľkej koncepcie, ktorá v jeho obore išla na syste
matický výskum celej bývalej monarchie.

Mladý vek človeka býva plný zápalu, sily, predsavzatia, túžob, 
snáh, oduševnenia a horlenia, ale keď zavejú na jeseň chladné vetry 
a život človeka putuje ku sklonu, ako ustaté slnko k západu, i 
vtedy si zachovať mladistvého ducha, hoc i v obstarlom tele, je 
nie každému dané. Ostať navždy, až do hrobu idealistom je cen
ným a milým darom života.

Dionýz Štúr ho mal.



II. ZJAZD SEOWIAŇSKICH GEOGRAFÓW I ETNOC

II. CONORÉS DE GÉOORAPHES ET ETHNOGRAPHES SLAVES EN POLÍ

I. VOLKO-STAROHORSKÝ, L. Sv. Mikuláš.

SEDIMENTY „ L I P T O S K E J  PAŇVY“  A JEJ  ÚŽITKOVÉ 
PRÍRODNINY

Sedimenty Liptovskej panvy môžeme podeliť na I. p a l e o -  
g é n n e  a II. k v á r t  é r  n e.

I. Ku prvým patria úsadliny
a) e o c é n n e h o v á p e n c a  a k o n g l o m e r á t u ;  ku dru

hým, sedimenty
b) h 1 i n a t ý c h, b e 1 á š k a v ý c h l a v i  c o v i t ý c h  p i e 

s k o v c o v  s v l o ž k a m i  h l i n e n ý c h  1 u p i e k (Hájsky útvar).
Spomenuté dva hlavné útvary paleogénu prichodia!
prvý v podobe « o b r u b y »  paňvv;
druhý v podobe « v ý p l ň k u »  panvy.
Obrubu panvy môžme podeliť na: «1 e m o v ú», «o s t r  o v n ú», 

a « t e k t o n i c k ú * .
II. Kvartérne sedimenty zastierajú, prevážne «hájsky útvar», 

ktorý je povrchové najviac vyvinutý.
Ku kvartérnym úsadlinám patria:
a) t e r a s o v é  š t r k y  a h l i n y
b) m o r é n n y m a t e r i á l  a s v a h o v á  d r ť
c) v á p e n c o v é  t ú f a.
K úžitkovým prirodninám panvy zaradújeme.
a) h n e d é  u h l i e  z paleogénu (Kvačany, na Brusníku; 

Štrba, na Pazmánke; Ivachnová pri Teplej),
b) p l y n y  (Na Brusníku pri Kvačanoch),
c) r a š e l i n i s k a  (Svihrová nad Jamníkom; Ziarce nad 

Yavrišovom),
d) m i n e r á l n e  v o d y  (Svätý lán, Bešeňová a Čertovica 

pri Sliači), ktoré tvoria značné, prirodzené «basiny», alebo vy
tekajú v podobe menších «prameňov» (kyselky).

W POLSCE 1927.

Sekcja íl. — Section ll-emei



ODTLAČOK ZO SBORNÍKA SLOVENSKEJ MUZEÁLNEJ SPOLOČNOSTI, 
ROČNÍK XXIII, 1929, Č. 3-4.

Extrait de la Revue de la société du musée Slovaque á Turčiansky Sv. Martin, 
Année XXIII, 1929, 3-4.

Dr. JAN HROMÁDKA: PRÚ- 
LOM DUNAJSKÝ A PÚDA BRA
TISLAVY. Studie geomorfologická. 
Práca vyšla v Bratislave, časopise, 
„Učenej spoločnosti Šafárikovej“, 
č. 2., roč. III., 1929.

Hneď v úvode svojej práce au
tor spomína: „Niet pochyby o tom, 
že i primitívny človek vyberal si a 
vyberá pre svoje sídla také miesta, 
ktoré pokiaľ možno účelne vyho
vujú jeho životným záujmom. Na 
prvom mieste je tu vodná čiara 
mohutnej rieky Dunaja, ktorá je 
hlboko splavná do Strednej Európy 
a ktorú spojuje s Balkánom, s Čier
nym morom a tak s Orientom.“

Spomína, že o tomto veľtoku 
bola už značná literatúra napísa \á 
a že už známy profesor Suess upo
zornil vedecký svet na tento vý
znamný veľtok.

Táto práca má cieľ vyšetriť mor
fológiu okolia Bratislavy, ktorá pri
spela k založeniu hlavného mesta 
Slovenska.

Niet pochyby, že poloha Brati
slavy je nie nahodilá, ale prirodzená 
a významná. Tu však vážna otázka 
sa nám vnucuje na uváženie. Ako 
by mohla byť Bratislava, ako hlavné 
mesto Slovenska, nie pohraničným, 
ale vnútiokrajinským veľmestom, 
spojeným centrálne z celého Slo
venska vedúcimi železničnými drá
hami a obklopeným dookola pô
vodným a typickým obyvateľstvom 
Slovenska? Vypracovanie tejto otáz
ky by nebolo ľahké, ale iste veľmi 
prekvapujúce, a možno, že pre Slo
vensko i prajné.

V ďaľších riadkach obznamuje 
nás autor s horotvorným pocho
dom Karpát, s pádom maďarskej ní

žiny, ktorú menuje „Alfôldom“ 
(Dunajská nižina) a rozličnými tekto
nickými zlomy a uvažuje o živote 
človeka vzhľadom na tieto poruchy 
a morfologiu kraja. Spomína mor
ské sedimenty neogénu a abrasívnu 
činnosť neogénneho mora, terasy 
na kre devínskej, kru vydickú a kru 
bratislavskú a pozoruje trinásť te
rasových stupňov. Rozoznáva vo 
vývoji kraja fázu mediteránnu, sar
matskú a pontskú. Udáva terasy 
mesta Bratislavy, na ktorých je mesto 
vybudované, sú to:

1. Aluviálna terasa,
2. dolná terasa a
3. stredná terasa,
4. horná diluviálna terasa,zkto- 

rej^však je zachovaný len svah.
Ďalej píše o vzniku a počiatoč

nom vývoji Dunaja, uvádza proti
chodné názory L. Lóczyho a H. 
Hassingera.

Konečne rekapituluje a shrňuje 
poznatky v diele uvedené. Spomína, 
že Bratislava má dvojaký podklad, 
vyšný a nižný. Vyšný podklad Bra
tislavy tvorí horská časť pôdy, je 
to „bratislavská kra“, ktorú more 
narovnalo v plošiny, tu sa buduje 
„vilová štvrť“. Nižný podklad Bra
tislavy je tvorený na vrstvách pont- 
ského jílu, ktorý je zakrytý riečnym 
štrkom pliocénneho Dunaja. Do to- 
hoto štrku boly vrezané stredné a 
dolné fluviálne, diluviálne terasy 
Dunaja a k týmto sa pripojila naj
mladšia dunajská terasa z náplavov 
aluviálnych, na ktorej leží hlavný zá
klad modernej Bratislavy. Uvádza, že 
predvojnové pomery neboly priaz
nivé pre vývin Bratislavy a mesto 
živorilo medzi cisárskou Viedňou 
a maďarskou Budapešťou. Len po



vojnové pomery prialy a prajú Bra
tislave a uľahčujú jej zaslúžený, 
mohutný vývin.

Veľmi cenná a dôkladná táto práca 
umožňuje nám žiadúcny pohľad na 
morfológiu a vývin okolia Bratislavy, 
a úfame sa, že rozšírením prírodo
vedeckej fakulty na univerzite bra
tislavskej bude počet podobných 
prác len vzrastať. /. Volko-St.

Dr. VRASTISLAV ZÁZVORKA: 
RÁZ SÍDEL VÝCHODO-ORAV- 
SKÝCH (HLADOVKA, SUCHÁ 
HORA, VJTANOVÁ). Odtlačok zo 
Sborníka Čs. společ. zemepisné, roč. 
XXXII. č. 7 a 8. 1926.

Autor v tejto kratšej vecnej geo- 
graficko etnografickej práci uvažuje 
o spôsobe stavby a vývine dedín 
Hladovky, Suchej Hory a Vitano- 
vej.

Konštatuje, že o usporiadaní gaz
dovstva javí sa slovanský (sloven
ský) zvyk staväf pre rozličné hospo
dárske potreby rozličné hospodár
ske budovy. [Résumé: Caractére des 
habitations en Orava orientale (Slo- 
vaquie).] J. Volko-St.

Dr. R. KETTNER: PŔÍSPÉVEK 
K POZNÁNÍ GEOLOGICKÝCH 
POMERU HRONSKÉ KOTLINY 
SV ATOKŔÍŽSKÉ. Rozpravy II. trie
dy Českej Akademie, roč. XXXVI, 
č. 9. V Prahe 1928. (S 8 fotogra
fickými tabulárnymi obrázkami a 
s priloženou geologickou pôvod
nou mapkou kotliny sväto-kríž- 
skej.)

Áutor bol poverený Štát. geolo
gickým ústavom RČS, aby zmapo
val kraj okolia Sv. Kríža pri Hrone 
za účelom baníckym, t. j. aby pre
skúmal uhoľné ložiská a navrhol 
hlbinové vŕtanie v najbližších a naj
výnosnejších uhoľných vrstvách.

Študované územie patrí do krem- 
nicko-štiavnického Rudohoria, do

mlado terciérnej vulkanickej oblasti, 
ktorá s handlovským uhoľným úze
mím úzko súvisí. A už i preto bolo 
odôvodnené jej preskúmanie.

Autor v tejto práci prichádza k zá
veru, že terciérne sedimenty hron
skej kotliny sväto-krížskej sú mlad
šie ako uhlonosné usadeniny hand- 
lovskej panvy a že pod andesitami 
a andesitovými tufami máme hľadať 
pokračovanie handlovských uhoľ
ných ložísk. /. Volko-St.

Dr. JOSEF WOLDŔI CH:  K 
STRAT1GRAFII  PALEOZOl -  
KA SLOVENSKÉHO RUDO- 
HORÍ  V KARPATECH a po
známky k stárí nékterých jeho rud- 
ních ložisek. (Práce Moravské prí
rodovedecké společnosti. Sv. IV. Sp. 
1. Sign. F. 33. 1927. Brno.)

Veľmi cenná, vzorná a priekopná 
táto práca o Slovenskom Rudohorí 
v okolí Dobšinej rozoznáva podľa 
tektoniky, stratigrafie, paiaeontolo- 
gie ustálený devon. Kdežto predtým 
boly pásma, patriace do devonu, ako 
pásmo slepencov, pásmo porfyroi- 
dové a pásmo diabasové a ich tufy, 
mýlne považované za karbon alebo 
perm. Je to teda zásluhou dr. Wol- 
dŕicha, že súčasne s Ahlburgom roz
poznal tu rozhodný a pekne vyvi
nutý devon. Ďalej je tu vyvinutý kar
bon, zastúpený spodným a vrchným 
karbonom. V prvom prichodia pre
menené vápence na ankerit-siderit, 
dolomit, magnezit, vápenité bridli
ce, bazalné slepence; v druhom zasa 
pieskovce čierne, hlinené bridlice 
s flórou vrchnokarbonskou, čierne 
grafitické bridlice s lavicami tma
vých dolomitických vápencov, ale
bo bielych vápencov. Parageneza 
rúdnych ložísk v okolí Dobšinej je, 
podľa autora, nasledovná: siderit — 
kremeň — rúdy medené — rúdy ko
baltové a niklové.

J. Volko-St.



Prof. Ján Volko-Starohorský:

POČIATKY KULTÚRY.

I.
TERCIÉRNÉ A DILUVIÁLNÉ STOPY.

K e ď  pozorujeme faunu a flóru neogénu, zdá sa nám, že už niečo 
najdokonalejšieho a vyspelejšieho reprezentuje; keď však pozorne 
sledujeme vývoj obratlovcov a najmä ssavcov, nenachodíme pres
ného priechodného stavu nekultúry ku kultúre, zverského popudu 
k rozumovej práci. No jednako skoky vo vývoji kmeňov sú po
dľa nášho prítomného stavu vedy nemysliteľné. Tu teórie majú 
rozsiahle pole práce, ale dôkazy k nim sú posiaľ slabé, lebo po
znanie počiatku kultúry je nielen ťažké, ale ešte i pre nedokona
losť vedy v tomto ohľade i nemožné.

Museli by sme študovať biologiu prítomne žijúcich antropo- 
zoických opíc spolu s najdivšími i najzaostalejšími a rozumové naj
menej vyspelejšími rasami ľudstva, aby sme sa v tomto antropo- 
zoickom, geologickom ohľade mohli dostať k počiatkom kultúry 
čo i len približne.

Keď nájdeme vo vrstvách spodného, starého dilúvia, alebo vo 
vrstvách pliocéna kultúrnym nástrojom podobné nástroje, mnoho 
ráz nevieme pri týchto počiatočných tvaroch, či je to prirodzený 
tvar skaly, inzoláciou, mrazom odštiepený a eroziou pretvorený a 
či je počiatočným, prvotným človekom, tedy ľudskou rukou umele 
utvorený a zhotovený.

I najnekultúrnejšie národy, prítomne žijúce na našej zemi, 
sú však značne vyspelé oproti pračloveku, či človeku prvotnému, 
antropopitekusovému. Tieto národy, ako pri nich bolo pozorované, 
už majú predstavu o ohni, majú reč, pochopy familiárné, spolo
čenské, majú pojmy o náboženstve, o mravnosti a tiež majú ná
stroje a poznajú ich techniku výroby. Sú už medzi nimi mnohí, 
ktorí vyjadrujú svoje poznatky v umelej forme, javiacej sa v roz
ličnom jej odvetví, tvoria sošky, maľby, rezby a kresby, alebo svoje 
city a myšlienky vyjadrujú peknou, kvetnou rečou i hudbou. Ča
sový interval medzi takouto už kultúrou a medzi počiatkom kul
túry musí byť značne veľký, rozsiahly a postupný.

Prví ľudia nemohli sa ešte spomenutými vlastnosťami a po
znatkami honosiť, mohli si ich len po ťažkej, dlhotrvanlivej práci a 
dlhom premýšľaní — behom vývoja kultúry — osvojiť a len za dlhé 
doby geologického času udomácniť.
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My v prírode nachodíme vo vrstvách zeme už len hotové kul
túry, a hoci sú ony i ďaleko staré, ale, ako pozorujeme, nijako nie 
sú počiatkom kultúr. Sú už hotovým, celkovým výtvarom, ktorý 
sa s času na čas a v pokroku času stále a stále mení, dospieva 
a zdokonaľuje, vytvára nové formy a nové tvary. Počiatok kultúr 
nám je ešte vždy hmlistou rúškou tajnosti zakrytý.

Dr. Hoernes vo svojej práci „Kultúra pračasu“ (Sammlung 
Gôschen, Berlín 1916) spomína, že prví ľudia by sa boli uspoko
jili s tou prvou kultúrou, ktorú po vystúpení na svet si osvojili, 
či vytvorili, keby príroda bola im poskytovala stáleho pokoja a 
rovnakosti, ale, naopak, v prírode prví ľudia boli s ňou v nepre
tržitom boji a len tento boj zdokonalil ich smýšľanie, vzdelanie 
a kultúru. Rozličné podnebie, odlišná morfologia zeme, rozličné 
zverstvo, rastlinstvo a účinky spomenutých biologických jednotiek 
i skupín, tak i geodynamických živlov vytvorily v ľudstve stále 
a stále napredovanie a zdokonaľovanie. No nielen sama príroda, 
ale i ľudský um má tú zvláštnosť, že stále pobáda ľudstvo k novým 
objavom a vynálezom k dokonalosti a pokroku, ku kultúre a bla
hobytu, tak v telesnom, ako i v duševnom smysle.

Zo zkúsenosti vieme, že povaha ľudstva je v základe mieru
milovná, ale neustále šteklenie zovnútorných živlov tak silne a 
mohutne, vytrvale i neprestajne doráža na ňu, že sa časom vzbúri 
v divý a krutý boj na život a smrť. Pritom obyčajne, jestli je boj 
nie lokálny, ale všeobecnejší, má i ďaleké a rozsiahle následky 
pokroku a vývoja.To by sme mohli porovnať s povodňou rieky: 
za stáročia tichá riečka nenarobí toľko škôd a premien, výmoľov 
a náplavy, ako za pár dní v divom rozvodnení.

Ako život jednotlivca je boj, tak je bojom i život celých ná
rodov, skupín a rás ľudstva.

Keď preskúmame vrstvy zeme, vidíme v nich rozličné kul
túry udržané a zachovalé, staršie, najstaršie, mladšie, najmladšie. 
Sú to len obrazy, ktoré predstavujú ustálený stav istého zašlého 
času, ale „vývin“ na nich málokde pozorujeme, a keď ho i pozo
rujeme, no postupu, výkonu, práce, pretvaru nevidíme, tak, ako nevi
díme ani vzrastu rastlín, len narastené orgány. Preto kultúru ľudstva 
je potrebné pokladať za jeden úplný, nerozdelený, na stupne a 
časy nepodelený vývojový celok, ktorý sťa reťaz sa ťahá od svojho 
počiatku až do dnešného, prítomného, recentného času. No jed
nako, keď hovoríme v antropozoickej geologii a archeológii o 
starších a mladších kultúrach, o „aurignaciene“ a „solutrene“, mu
síme mať na mysli, že je to umelé podelenie, ktoré vo vývojovej 
čiare nemá konca a počiatku: jedno oddelenie do druhého pre
chádza neohraničené a priechodne. Mladšia kultúra je nie prie
chodom k staršej, ale je ani nie vykrojenou jednotkou tejže. To 
vykrojenie je umelé, výpomocné, čo ho i podporujú nejaké pozo
rované dôvody v prírode, ktoré keď sa zmenia, zmení sa i po
chop vykrojenia a utvorenia jednotného kultúrneho celku.

Boj v prírode je sústredený v slove „ja“, čo sa vzťahuje na
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jednotlivca, a „my“, čo sa vzťahuje na istú skupinu ľudstva, či .na 
udržanie „seba“ a „svojej rasy“. _

Hoci nielen koncom neogéna, v pliocéne, ale i v starších 
geologických útvaroch sa našly stopy údajného pračloveka, jed
nako je isté, že človek vystupuje len v dilúviume, či v pleistocéne, 
a to v glaciále, čiže v ľadovom období, po prvý raz.

Podľa Obermaiera objavuje sa človek v tom interglaciále, ktorý 
povstal po tretej dobe ľadovej, teda pred „wurmienom v inter
glaciále „risien-wúrmienu“, čiže v kultúre micoquienu.1

Podľa Pencka a Brucknera rozoznávame štyri doby glaciálné, 
čiže ľadové, sprevádzané medzi ľadovými, čiže interglaciálnymi 
dobami. Glaciále a interglaciále sa zamieňaly v istom „klima
tickom cykle“, práve tak, ako štyri čiastky roka sa zamieňajú 
v miernom pásme, zamieňala sa „tundra ‘ (zima) s „horou (jaro) 
a „stepa“ (leto) s „horou“ (jeseň), kde jaro a jeseň je prechod
ným obdobím glaciálneho leta a glaciálnej zimy. Penck, významný 
glaciomorfolog, skúmal Alpy a tu práve ustálil spomenuté štyri 
glaciále.

Prvá ľadová doba, nasledovavšia po präglaciále, bola pome
novaná „gunzienom“, druhá „mindelienom“, tretia „risienom a štvrtá 
„wurmienom“. Ich medziľadové doby, ktoré sa honosia značným 
oteplením, sú zas pomenované podľa ľadových dôb, ako prvý inter- 
glaciál: „gunz-mindelienu“, druhý „mindelien-risienu“, tretí „risien- 
w urmieňu“, po ktorom nasledoval glaciál wúrmienu s postglaciálnou 
dobou, tvoriacou priechod do staršieho alúvia, čiže starších re- 
centných naplavenín.2

Najstaršia kultúra v dilúviu, presne preštudovaná a ustálená, 
je staršia pradoba kamenná, čiže starší paleolit, v ktorom si ľu
dia svoje nástroje vyhotovovali, hoci veľmi primitívne, z kameňa, 
ale jednako už s istou okázalou technikou, ktorá v mladšej pra- 
dobe kamennej (mladší paleolit) sa stále zdokonaľovala. Skalové 
nástroje neskoršie brúsili a zdokonaľovali, čo dalo vznik vyspe
lejšej kamennej kultúre: kultúre neolitickej, ktorá vyspela v mladšiu 
dobu kamennú, siahajúcu už do alúvia. Kdežto paleolit, deliaci sa 
na „starší“ a „mladší“, ešte v pleistocéne uplatňoval svoju primi
tívnu techniku. Keďže však kamenná doba prichodí nám ako už 
niečo značne ustáleného a vývojové zdokonaleného, predpokla
dáme i predpaleolitickú dobu, čiže eolifi, ktorý mohol mať svoj 
pôvod počiatkom dilúvia, alebo ešte koncom mladého terciéra, 
neogéna v pliocéne. Niektorí skúmatelia ho vraďujú ešte i do 
starších geologických formácií.

Európa je v „paleolitickom“ a „eolitickom ohľade najpresku-

1 Dr. O. Hauser: Ins Paradies des Urmenschen. Berlín 1920.
2 Dr. E. Kayser: Lehrbuch der geologischen Formationskunde.

Stuttgart 1913. , „
3 A. Rutot: La Praehistoire (Eléments de praehistoire generale). Bru- 

xelles 1918.
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manejšia, a preto sa i v knihách hovorí najprv o paleolitických 
kultúrach zaľadnenej Európy a len potom o kultúrach iného mi- 
moeuropského územia. Rozoberá sa archeologicky, kde je riešený 
chronologický vývoj, a i etnologický, keď totižto systematicky opi
sujeme a porovnávame jednotlivé rasy ľudstva.

Z horeuvedeného vysvitá, že názor náš o paleolite sa bude 
v mnohých veciach časom ešte dopĺňať a meniť, lebo hovoriť o 
paleolite celej zeme bude nám možno len potom, keď budeme 
mať z každého významnejšieho jej územia isté a pravé poznatky 
a zkúsenosti paleolitické.

Posiaľ na tomto poli len Európa, ako najpreskúmanejšia oblasť, 
vyniká a vedie.

Okrem paleolitických ľudských nástrojov našly sa i kosti z 
paleolitického človeka.

Najstaršie diluviálné zbytky človeka pochádzajú z Nemecka, 
kde roku 1907 neďaleko Heidelbergu pri dedine Mauer našla sa 
najstaršia ľudská nižná čeľusť, podľa ktorej pomenovali sku
pinu ľudí, podobnou lebkou vynikajúcich, präneanderthalskou 
rasou, lebo roku 1886 nájdená ľudská lebka v Neanderthale pri 
Dússeldorfe bola za mladšiu uznaná a za neanderthalskú4 rasu 
vyhlásená.

Súčasne však aj iná rasa ľudí žila vo Francii pri Chapelle 
(rasa aurignacká čiže „lovecká“). Prognátna rasa je i vo Fran
cúzsku objavená v jaskyni Des Enfents, rasa grimaldská čiže ne- 
groidná.

K mladším rasám europským patrí tiež vo Francúzsku obja
vená rasa cro-magnonská čiže kanibalská, nájdená v departemente 
Dordogneskom pri Cro-Magnone, ktorá koncom dilúvia je značne 
rozšírená.

Pri čeľusti heidelbergskej, nájdenej v pieskovitých vrstvách 
spodného dilúvia, nenašlo sa nijakých umelých nástrojov, ktoré by 
jej pôvod presne dokazovaly. Našly sa však inde pravé ľudské 
nástroje v spodných vrstvách dilúvia, z čoho súdime, že človek 
v tomto čase už musel jestvovať. Že nájdená čeľusť je iste ľudská, 
to vyplýva nielen z možnosti jestvovavia človeka, ale i z jej roz
merov a tvaru. Pračlovek žil už v paleolite, čo zas núti nás k tej 
mienke, aby sme počiatok jeho jestvovania posunuli do eolitu; 
to, pravda, je logicky správné, fakticky však posiaľ ešte ťažko do
kázateľné.

Nevieme, či pazúrky, zvláštne pristrojené a vo vrstvách naj
spodnejšieho dilúvia roztrúsené, sú umelé (ľudskou rukou uro
bené) a či prirodzené (prírodou utvorené). Jestli sú umelé a ľud
skou rukou robené, tak ich počiatok siaha až príliš ďaleko, omnoho 
ďalej, než by sme mohli o ich hodnovernosti nepochybovať. Lebo 
našly sa eolity v spodnom dilúviume, ale našly sa i v pliocéne

4 A. Rutot: Un essai de reconstitution plastique des races humaines 
primitives. Bruxelles 1919.
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(Anglia), v miocéne (Francia), v strednom oligocéne (Belgicko), ba 
i v nižnom eocéne (severná Francia). To znamená počiatok terciéra, 
a do tejto doby — hoc i eolitická teória má mnoho prívržencov 
— iste posiaľ ani jeden skúmateľ sa neopovážil jestvovanie člo
veka posunúť na počiatok terciéra. A práve táto okolnosť pod
kopáva hodnotu paleogénnych eolitov.

Len keď nájdeme pravé ľudské kosti v sprievode eolitov, bude 
možno oceňovať ich pravú antropozoickú hodnotu, posiaľ však 
pozeráme na ne ako na problém, ktorý čaká od budúcnosti roz
hodné riešenie.

Keďže antropozoické vrstvy zeme sú okrem zvieracích ska
menelín i „artefaktami“ obohatené, podľa posledných môžeme tieto 
vrstvy i podeliť a pomenovať. Tak delíme starší paleolit na: prä- 
chellén, chellén a achellén i mousterien; mladši paleolit na: aurig- 
nacien, solutreén, magdelenien a azilien (tourassien).5

Zaujímavé je však, že v terciérnych vrstvách našlo sa mnoho 
človeku podobných opíc, ako : Pliopithecus antiquus, Oreopithecus 
Bambolii, Mesopithecus Pentelicii, Semnopithecus subhymalayen- 
sis, Semnopithecus M onspessulanus, a eolity podobne v týchto 
vrstvách boly objavené.

Prvý, ktorý o eolitoch sa zmieňuje a ich umelý výtvar doka
zuje, je Bourgeois-abbé. On r. 1867 v Thenai, vo Francúzsku, našiel 
eolity; pomáhajú mu Mortillet a Gaudry, ktorí sú presvedčení, že 
to sú útvary takzvaného „anthropopithecusa11, ktorý mohol byť 
prvotným človekom, alebo „spojovacou“ bytnosťou zvieraťa s člo
vekom, takzvaný opočlovek (pithecanthropus)6, z ktorého sa podľa 
niektorých skúmateľov mohol vyvinúť človek prvotný (homo pri- 
migenius)7, a z tohoto je človek dnešný (homo sapiens). Pithec
anthropus mohol zas mať svojho predchodcu v anthropodusovi 
(pliocén), tento zas v neoplthecusovi a dryopithecusovi (miocén). 
Škoda, že toto odvodenie je nie vedecky dokázané a len pred
pokladané.

Práve to isté sa vzťahuje i na eolity, hoci medzi eolitmi najmä 
dva tvary veľmi vynikajú: tvar škrabadla a tvar vrtáča; od posled
ného mohol povstať: nôž, kopija, kyjak, amygdaloid a šíp8. Keďže 
koncom terciéra, ako to zo skamenelých rastlín je dokázateľné, bolo 
značne teplé podnebie v Európe, môžeme súdiť, že prípadný ter-

5 Ako geologické rozčlenenie dilúvia je zväčša nemecko-názvové, 
lebo bolo v Alpách študované a miestnymi názvami označené, práve 
tak rozdelenie podľa kultúrnych vrství je francúzsko-názvové, lebo bolo 
vo Francii študované, skúmané, opísané a pomenované.

6 Eugen Dubois našiel r. 1894 na Jáve v pliocénnych vrstvách úlo
mok lebky, ktorý vyhlásil za predchodcu človeka a za spojivo medzi opi
cou a prvotným človekom, pomenujúc ho „anthopopithecus erectus“-om.

7 Jar. Petrbok: Pračlovék. Nakladatelství V. Vortel a R. Rejman. 
Praha 1923.

8 Jozef Lósy: Anthropologia. Budapešť 1902 (Stampfel Tudomá- 
nyos zseb-kônyvtár).
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ciérny človek mohol bývať v korunách stromov a odevi pre značnú 
teplotu nepotreboval a len neskoršie po zozimení hradel sa proti 
mrazu brániť a sa zaodieť. ^

Po kamenných primitívnych i dospelejších kultúrach nasle- 
dovaly kovové kultúry, z ktorých kultúra doby železnej trvá až 
podnes.

II.
PLEISTOCÉNNY PRAČLOVEK NA SLOVENSKU.

Že v pleistocéne čiže v dilúviume už bývali ľudia na Slo
vensku, na to poukazujú nielen ich vo viacerých jaskyniach náj
dené „artefakty“, ľudské nástroje, ale i kosti z diluviálneho člo
veka. Škoda, že kostí je málo a len sťa ukradomky, sporadicky 
sa vyskytujú, tým viac je však zanechaných ľudských nástrojov, 
ktoré prevažne po jaskyniach, v jaskynných vrstvách, v jaskyn
ných diluviálnych hlinách nachodíme. Z toho súdime, že prvý 
čiže pleistocénny človek bývaval po jaskyniach, bol  ̂prevažne lov
com, ktorý sa živil z ukoristených zvierat a z nájdených okoli
tých plodín a rastlín. Prečo sa kosti pleistocénneho človeka vy
skytujú veľmi zriedka, posiaľ je to ešte vedeckým problémom, 
keďže artefakty diluviálnych ľudí sú časté a na rozličných, pre- 
vážne v jaskynných, ale i na mimojaskynných miestach sa obja
vujú. Je isté, že pochovávanie ľudí je výsledkom istej spoločen
skej, ľudskej kultúry. Človek staršieho pleistocénu isteže mnoho 
o pochovávaní ešte nevedel, a tak kosti dlho ležaly nad pôdou 
spráchnivelé a vylúhované, kým šťastnou prirodzenou náhodou 
neboly s miesta odplavené, na inom mieste zamúľané a tak prí
rodou pochované i zachované, alebo zasypané a tak i pre ďalšie 
časy konzervované. I prvý človek, ako lovec, prevažne umieral v 
svobodnej prírode, „v boji o život“ ; bol zdravý a mocný, roztra
tene žijúci, chorobám málo podliehal. Tak si zčiastky vysvetlíme, 
prečo tak málo ľudských kostí nachodíme v pleistocéne a vôbec 
v jaskyniach, tedy tam, kde jeho zašlá kultúra, jeho kamenné a 
kostené nástroje vo veľkom množstve a v značnom výbere pri
chodia na povrch, poukazujúc na jeho vyspelosť a vzdelanosť.

Dr. Roth spomína v Spiši jaskyňu pri Haligovciach a pri Po- 
ráči9, kde sa ľudské kosti vyskytujú, i Starú Ružinu v Šariši. Našlo 
sa mnoho ľudských kostí i v Liptove v jaskyni pod Mníchom, 
lenže sú to kosti už značne mladšieho pôvodu, a ako prof. dr. 
Lóczy dokázal, neolitického i mladšieho veku.

Dr. J. Hillebrand zmieňuje sa o nových stopách pleistocén
neho pračloveka, nájdených a objavených pri Plaveckom Sv. Mi
kuláši.10

V liptovských jaskyniach, ako v Demänovských a Svätojan-

9, 10 ViďH.Horusitzky: „Zusammen fassung der Literatúr uber die
Hôhlen Ungarns 1549—1913.“ Budapešť 1914.
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ských, sú diluviálné vrstvy veľmi poučne a značne vyvinuté a 
miestami i mnoho diluviálnych kostí obsahujú, jednako posial 
pleistocénné ľudské kosti sa v nich nenašly.

Nenašly sa ani blízko Košíc v povestnej Jasovskej jaskyni, 
ktorá sa môže honosiť už značnou kultúrou ešte v geologickom 
čase žijúceho Prajasovana.

Mnoho jaskýň máme na Slovensku, ale pomerne ešte veľmi 
málo je známych a ešte menej preskúmaných, a úplne spracovaná 
je nie ani jedna.

Veď úplné spracovanie čo i len najmenšej jaskyne vyžaduje 
roky a môže zaplniť, ak je korisť vykopávok hojná, i pri nej po
stavené celé muzeum.

Keďže však dutiny jaskýň sú mnoho ráz v nepočetnú sieť 
rozvetvené, tak tu môžme len o istom umele ohraničenom celku 
jaskyne hovoriť, ako o takom, ktorý máme v úmysle úplne pre
kopať, vykopaný materiál vypreparovať, určiť a opísať, stiahnuc 
z neho konzekvencie na celú bytosť, akosť, zašlosť i prítomnosť 
jaskyne. Nezmieňujeme sa na tomto mieste ani o stálom geogra
fickom a geologickom pozorovaní jaskýň, ktoré zaviedol v Mo
ravskom krase prvý v našej republike prof. dr. Absolon. Absolon 
v Moravskom krase denne pozoruje rozličné oscilačné zjavy jaskýň 
(temperatúru, vlhkosť, tlak povetria, korosiu, tvorenie sa kvápľov, 
vlastnosti magnetické a elektrické atď.).

V Jasovskej jaskyni pri minuloročnom (1925) preskume jaskyne, 
podujatom doc. dr. J. Eisnerom a financovanom Amerikou, prišli 
sme na skvelé objavy pleistocénneho pračloveka. Tam v 4—5-m. 
hĺbke v jaskynnej červenkastej drťoskalnej hline ležaly cenné arte
fakty človeka popri zuboch a kostrách zvieracích diluviálnych, 
prevažne však zbytkoch to jaskynného medveďa.

1 tu sa javí ten spomenutý zjav. Artefakty ležaly husto, no 
po ľudských kostiach nebolo v našej výskumnej a až na dno 
jaskyne prekopanej jame ani znaku. Z toho, pravda, nenasleduje, 
že by sa tam pri ďalšom kopaní a skúmaní nenašly ľudské kosti. 
Je to prvotriedné nálezište pleistocénnych artefaktov človeka, a 
také významné a bohaté, že by i v Jasove celé muzeum mohlo 
z neho povstať. No Jasovská jaskyňa je už od dávna známa, a 
ako dr. Kormos („Barlangkutatás“) o nej píše, má veľmi pestrú 
a živú históriu, nielen čo do obydlenia, ale i s turistického sta
noviska. Už i objavená dutina zas prichádza do zabudnutia, aby 
sa časom v nej zas len nový ruch vytvoril, nanovo ju objavil a 
znova ju skúmal.

O podrobnejšom preskúmaní tejto jaskyne sa tu zmieňovať 
nejdem. Urobil som to v inej, tým cieľom sostavenej práci, len 
pripomínam, že artefakty Jasovana sú značnej ceny a veľkej ve
deckej hodnoty nielen čo do veku, ale i čo do výroby.

Zaujímavé je, že našly sa päsfové kliny, ležiace pri spracova
ných očniakoch jaskynného medveďa, vyrobené nie z pazúrka, ale 
z horno-triasového, maternú horninu jaskyne tvoriaceho vápenca.
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Našly sa primitívné škrabadlá (mikrolity) so spodným jemným 
retušom, zhotovené zo skloviny koruny očných medvedích zubov. 
Ďalej spracovanú malú sekerku z kosti, podobnú malej lyžičke 
alebo lopatke. Táto ležala najspodnejšie medzi medvedími zubmi, 
zčiastky spracovanými i nespracovanými, v spomenutej spodnej 
červenkavej drfoskalnej jaskynnej hline. Z toho uzatvárame, že 
už prvá vrstva „Klinovej chodby“ v Jasovskej jaskyni má nielen 
diluviálny petrefaktický, ale i diluviálny artefaktický, antropopozo- 
ický kultúrny ráz. Keď sa tá spodná vrstva tvorila, tam už žil 
človek, pračlovek, ktorý vyhotovil kostenú sekerku.

Našli sme ďalej nielen v spodnej, ale i v strednej a vrchnej 
vrstve mnohé medvedie moláre, ktorých však len koruna, glazu- 
rálna časť sa zväčša udržala, kdežto korene boly poodlamované. 
Jasovan ich nespracovával, tak súdime to z nájdených kusov, 
ale ako nepotrebné smeti poodhadzoval.

Celkom inakšie sú medvedie špiciaky čiže očniaky (caniny). 
Tieto pre ich veľkosť, tvrdosť a ľahkú spracovanosť mohol upo
trebiť na najrozličnejšie nástroje, počnúc od „škrabadla“, „picháka“ 
až po „šíp“, upotrebovaný hádam neskoršie do strelnej „kuše“.

Preto caniny sú rozlične spracované. Najjednoduchejšie je otu
penie vrcholca koruny zubnej, na inom vidíme dvojstranné obrú
senie, alebo jednostranné obrúsenie tejže koruny. Dvojstranné obrú
senie je zas dvojaké: rovnoplochéa nerovnoploché, čím docielila sa 
kratšia alebo dlhšia hrana, štíhlejší alebo hrubší klin. Podobne pri 
dvojstrannom rovnoplochovom obrúsení pozorujeme tupší alebo 
ostrejší klin.

Na niektorých caninách cez prostriedok koruny zuba po zdlžine 
vidíme zárez, siahajúci a rozpolťujúci korunu až po koreň.

No nielen zuby, ale i kosti spracúval pleistocénny Jasovan, 
tvoriac si ž nich „sekerky“, „škrabadlá“ a „pichavky“. Na pichavky 
upotreboval s obľubou parohy.

Ako z vykopaných nástrojov vysvitá, môžeme ich podeliť i 
podľa veľkosti na mikrolitické a makrolitické, z kostí a zo skál vy
hotovené. Prvé zasa môžeme podeliť podľa druhov zvierat, druhé 
podľa hmoty skál.

Jasovské vykopávky sú mnohosľubné; ich značný diluviálny 
vek11, úplná petrifikovanosť kostí a napokon ich bohatstvo a roz
manitosť budia nádej na ďalšiu skvelú, ešte cennejšiu vedeckú 
korisť.

11 Dr. Kormos nadložie našich vrství zaraďuje do mladšieho pa
leolitu (mladšie dilúvium, aurignacien-solutren). Naše sú rozhodne, ako 
spodné, podložné, staršie. Presné určenie ich veku závisí od ďalších vy
kopávok.
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I)r. JT. V. D a n e š a
zaslúžilého spolupracovníka ^Časopisu turistu«. (1880— 1923.)

(K p i a t e m u  v ý r o č i u  j e h o  s m r t i . )

Prof. Dr. Daneš patril tiež k mojim dobrým priateľom  a priaznivcom  
a preto bolo by nevďačnosťou sa nezmieniť o zosnulom a jeho dobré 
vlastnosti nevyzdvihnúť.

Dr. Daneš patril k pravým českým  vlastencom  a na jvýznam nejším  mužom  
svojho slávneho českého národa. On prejavoval svoje hlboké vlastenectvo  
nie len prázdnym i rečiami, ale živým i napodobnenia hodným i skutkami. 
On bol stelesnenou prácou a dobráckosťou života. Človek vysokých ideá
lov, ušľachtilých  snáh a hlbokého prirodzeného slavianskeho cítenia, odtiaľ 
jeho láska ku všetkým  Slavianom  a m enovite ku tvým  najbližším .

Dr. D aneš precestoval celý svet, cestoval stále a mnoho, aby svoje vedecké 
znám osti rozširoval a prehlboval, ale nikdy nezabudnul na svoje rodisko 
a na svoju krásnu vlasť, ktorú vrúcne miloval.

Dr. Daneš pilne sa učil i cudzím  jazykom . Výtečne ovládal angličtinu, 
francúzštinu a nemčinu — ktoré reči označoval za význam né pri cestovaní 
po svete — ale nikdy mu nenapadlo vrúcnejšie nad iné jazyky nemilovať 
svoj jazyk, svoju materinskú reč, svoj m ilovaný národ, ku ktorému sa 
vždy s hrdosťou priznával. Bol dobrým Čechom a dobrým Slavianom , bol 
idealistom  a zdá sa, len idealisti sú praví Slaviani. Tým, ktorým  žalúdok  
vžd y  vrčí a podľa veľkosti chleba odhadujú a zapaľujú svoje vlaste
nectvo a lásku k Slavianstvu, tuším, ostane D aneš navždy nepochopiteľ
ným. On pom áha každému, ale v prvom rade svojim  najbližším . On ten 
prirodzený žiadúcny, k poriadku a harmónii práce vedúci »postup« v živote 
vie vždy pravé rozpoznať, vycítiť, vyjadriť a uskutočniť.^ A veru na tomto 
postupe a s ním spojenej harmónii sa zakladá v ,umenie života« jednotlivca  
i národov. Každá neprirodzenosť, netaktnosť, neharmonickosť, nepostupnosť 
je labilnej hodnoty nem ajúcej trvácnosti a žiadneho podkladu a preto, 
ako to v živote pozorujem e, sam a se tresce a zmizne, ako hm ly nad horami, 
na ktoré usm ievavé slnko hodilo svoje teplé zraky.

Bol členom Klubu československých turistov a nejedna pekná praca
bola uverejnená od neho v ^Časopise Turistu«.

Profesor D aneš narodil sa 23. augusta v roku 1880 v »Novom Dvorec pri 
Unhošti v Čechách za statkárskej rodiny. Jeho otec Jozef Daneš, ktorého, 
ponevač mu včas odumrel, takmer ani nepoznal, oženil sa po druhý raz 
s učiteľkou a význam nou národovkyňou Johannou Fastrovou, dcérou 
chýrneho a populárneho národného vodcu z rokov 1848, pražského mešťana 
Petera Fastra. Z io h o to  m anželstva narodil sa Jurko D aneš, ktorý do de
siateho roku volne požíval slobodnej prírody vo svojom  pútavom rodisku. 
Keď prišly  ale stredoškolské štúdia, odobrala sa jeho dobra matka do 
Prahy kde b ývala  so svojím  m ilovaným  jedináčkom  v Kremencovej ulici 
č. 6, odkiaľ mu nebolo ďaleko v tej istej ulici sa nachodiace štátne reálne 
gym názium , na ktoré bol prijatý a ktoré s veľkou ochotou a láskou v prí
kladnom a vzornom chovaní navštevoval. ,

I keď jeho m ilovaná m atka zomrela, podržal si tento skrom ný, ak  
jem u veľm ý m ilý byt až do roku Í9Í4, v ktorom roku sa oženil.

Po stredoškolských štúdiách venoval sa prevážne geografii na vyso
kom učení Karlovej univerzity, kde složil doktorát a odchadza na pre-
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hĺb en ie  svojho študiumu na nem ecké univerzity. Medzi časom odbaví 
si jednoročný dobrovolníckv rok pri b ývalej c. a k. vozotajskej d ivízii 
v Prahe, kde dôstojnickú skúšku složí, osvojí si vojenské vedom osti a 
naučí sa jazdiť, čo mu m enovite v  ďalšej perióde jeho života pri roz
siahlom a značne únavnom cestovaní výbornú službu preukazovalo.

Ani po čas vojenskej služby nestráca kontakt s vedeckým i pracovníkm i 
českej univerzity, kde dostáva docentúru, neskôr riadnu profesúru, ktorej 
všetky svoje schopnosti venuje.

Prvé roky búrlivej vojny  ztrávi na univerzite v Prahe, ale už v 1917 
roku je nútený opustiť katedru a narukovať. Pri tejto príležitosti vyslaný  
bol do Bosne a H ercegoviny s tým  rozkazom, aby tam ojšie jaskyne 
vzhľadom  na um elé hnojivá preskúm al a výsledok svojej práce vojen
skému veliteľstvu oznámil.

Kto podobnú prácu konal na vojne, ten si asi vie predstaviť Daneša 
v jeho položení.

Daneš nechal »užitok« »užitkom« a »umelá hnojivá« »um elým i hnojivam i* 
a započal riadny vedecký preskum Juhoslávskych jaskýň, z ktorého síce 
nemalo veľký  úžitok vojenské veliteľstvo, ale tým  väčší úžitok veda.

>Jaskyne« a » Juhoslaviani« to boly jeho dve veľké lásky, ktoré jaga
vým, jasným  svetlom  svieťa na ceste jeho života.

D osiahol hodnosť nadporučíka a Sarajevo jem u môže dakovať, že ne
bolo po ukončení vá lky  úplne zničené a vyplienené. N ím  zorganizované 
československé vojsko udržuje poriadok a oddáva v bratrskom objatí, 
v slzách radosti juhoslávskem u vojenském u oddielu vzácny dar svojeti, 
juhoslávsku sarajevskú zem a ľud svojskej Juhoslávie.

Keď prišiel do Prahy, bol vym enovaný M inisterstvom národnej obrany  
kapitáňom v zálohe československej armády.

Zaslúžil si to vym enovanie, ako si zaslúžili i m nohí iní, ktorých pre ich 
skromnosť a ďalekosť ministerstvo nezbadalo.

Ľ ahko je hovoriť a písať, ako bolo, čo bolo, to nepadá na váhu. A le  
tí hrdinovia vo vojenskej rovnošate vojnu prežili a každý podľa svojich  
schopností pracoval a sa uplatňoval, keby nie iné, už to bolo hrdinstvo, 
tú hroznú vojnu v dokonalosti duševnej a telesnej v  rovnošate prežiť!

D aneš bol vojakom  a v rovnošate dožil prevrat. I to patrí k jeho ná
mahám a prednostiam. Veď každý je nie ani súci za vojaka a tým  väčšia  
chvála a uznania, keď sa medzi svetochýrnym i učencam i a odborníkm i 
nájdu zdravého tela a zdravého ducha ľudia, ktorí i tým to vznešeným  
a zvýšeným  požiadavkám  sodpovedajú.

Daneš i tým to požiadavkám  sodpovedal.
Príduc po prevrate do Prahy zaujal svoje miesto na Karlovej univer

zite, ako profesor geom orfologickej časti geografie. Ale jeho veľká ved y
chtivosť a aktivná sila jeho veľkého produktivného ducha nedala mu 
pokoja a stále ho vábila za študiumom von do nádhernej prírody i do 
ďalekej cudziny.

D aneš prednáša i cestuje, skúma v prírode a výsledky skúm ania v pil- 
nom a presnom a vecnom elaboráte publikuje.

Vláda ho splnom ocní konzulátstvom  v Austrálii, ale ani pri tejto prí
ležitosti nezabúda na svoj m ilovaný vedecký odbor a nezabúda na ďalšie 
zdarné skúm anie prírody.

Zas prichádza domov a pracuje v prospech blaha Československej re
publiky.

Neodm ieta volajúcu pomoc z bratislavskej univerzity, prichádza do 
B ratislavy a sriaďuje tu geografický seminár a zem episný odbor ustáluje  
a upevňuje. Bol i výtečným  učiteľom  m ládeže a jeho bratislavskí žiaci 
zachovajú si ho v m ilej a vďačnej pamäti.

Už predtým  navštívil viac raz Slovensko a každý vedecký pracovník  
pracujúci v  jeho obore bol mu srdečne vítaný.

Oboznám il som sa s Danešem  hneď po prevrate, navštívil ma v mojom  
byte v M asarykovej ulici v Mikuláši. Mal vtedy, tak sa pamätám, tm avý  
oblek na sebe a dosť dlho v príjem nom  rozhovore si posedel u nás. Jeho



literárna práca »Úvod do geom orfologie Slovenska* mala tiež  nem alý  
vplyv na moju učiteľskú definitívu v  Mikuláši.

Potom som sa často stýkaval s ním v Prahe a mal som v ňom dobrého 
a skúseného poradcu, priateľa a tiež i dobrého redaktora.

Keď len m al prázdneho času a bol doma, vďačne odbehol na Slovensko, 
aby si obzrel jeho krásy i vynikajúce vedecké zvláštnosti.

Prichádza v zimnom období do D em änovských jaskýň, pri ktorej prí
ležitosti ma tiež vyhľadal a po dnes ľutujem  tú chvíľu, že som nebol doma.

Prof. Dr. D aneš má veľké zásluhy spolu s jeho juhoslavianským  tiež už 
zosnulým  priateľom, spolupracovníkom , chýrnym  m oríologom  univ. prof. 
Dr. J. C vijičom  na utvorení I. Slavianskeho sjazdu geografov a ethnografov 
v Prahe, kde ma odporúčal do organizačného výboru. Sjazdu som sa 
i s mojou paňou súčastnil a nezapom enuteľnou milou rozpomienkou mi 
bude čas v r. 1924 tu na sjazde s ním  strávený.

Druhá tiež nie menej cenná a m ilá rozpomienka na D aneša je  11. Sjazd  
slavianskych geografov a ethnografov odbývaný v roku 1927 v Poľsku, 
ktorého som sa mohol prevažne jeho láskavosťou súčastnif.

Bol tak ochotný mi zaopatriť i pasové víza a tejto dobrotivosti jeho 
môžem ďakovať, že som ho i v jeho byte mal príležitosť navštíviť. Veľmi 
milo ma prijal, usadil a poznam enal, že teraz je len sám doma, lebo jeho 
pani je vo Francúzsku v Paríži k vôli sdokonaleniu sa vo franštine. Daneš 
berával svoju paniu pri výskym ných  cestách so sebou a dokonalej znalosti 
francúzštiny pripisoval, iste dľa svojich skúseností, veľkú cenu.

Tento sjazd bol od 1.— 13. júna 1927. Toho istého roku, ale v prázdni
nách, v auguste, prišiel D aneš zas do M ikuláša, aby si obzrel všetky  
jaskyne D em änovskej doliny, ale menovite mnou objavenú a preskúmanú 
jaskyňu v ^Okne*. Kto by to bol tušil a predpovedal, že sa prišiel odobrať 
a že viac ho už neuvidím e.

Prišiel do Mikuláša odpoludňajším  rýchlikom  a ubytoval sa v hoteli 
Európa. Mal na nohách mocné baťovky, kožené sáry a jednoduchý, ale 
cieľu prim eraný oblek a potrebným i predmetmi (fotografický aparát) pre
plnenú chrbetnicu a ak sa dobre pamätám, na hlave mäkkú na cestovanie 
veľm i vhodnú čiapku.

Po ubytovaní šiel ma vyhľadať, dozvedel sa, že som si b yt zm enil a 
prišiel na N ižný H ušták do mojho nove zariadeného bytu. O všetko sa 
zaujím al, ešte i malú zahradku a dvorec si poobzeral. V milom rozho
vore nám p lynul beztak krátky čas.

Večer sme strávili v jedálni hotelu Európy; pri tejto príležitosti sdelil mi 
svoj plán a predstavil dvoch svojich žiakov, doktorov filozofie, ktorí ho 
z M ikuláša cez Ďumbier, Podbrezovú a Muráň sprevádzali do Plešivca 
za účelom geom orfologického študiumu terénu.

N a druhý deň bola veľká nepohoda, pršalo, blískalo sa i hrmelo. V tom 
najväčšom  lejaku sme ho sprevádzali ku D em änovským  jaskyniam .

Cestou sme odbočili do jedného prícestného dcm ku, aby sm e úplne 
nezm okli a prečkali lejak. D aneš milo si pobesedoval s dom ovým i a po
ďakujúc sa im za prístrešie, pokračovali sme v ceste do doliny. Prestalo 
pršať, ba i slnko tu i tu zablesklo. U bytovali sme sa u p. M aliarika pred 
vchodom do novej veľkej jaskyne. Práve zasedala tu schôdza výskum nej 
kom isie kons. A. Krála, do ktorej sme i m y boli pozvaní. Milo padla 
D anešovi táto priteľská pozornosť, ale nemohol sa D aneš výskum ov no
voch otvorov jaskýň  súčastniť, poneváč už nechcel svoj ustálený plán 
zmeniť.

Po skromnom obede ponavštevovali sme yšetky význam nejšie jaskyne 
D em änovskej doliny. Boli sme v jaskyn i Komposetorátskej, v  jaskyni 
Okne a v jaskyni Novej.

Z čiastky preto, že som bol dennou chôdzou unavený, z čiastky, aby  
som s Danešom  ešte dlhšie môhol pohudnúť, ostal som nocovať u p. Ma
liarika v doline.
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Nezapom nuteľnou mi ostane ostatná predchádzka s ním spom enu
tým i jaskyniam i, ale m enovite ten skvostný večer pri milom a vďačnom  
rozhovore strávený. Usadili sme sa ku malému stolíku um iestneném u pri 
dverách južného vchodu. Boli sme štyria, okrem mňa Prof. D aneš a dvaja 
jeho žiaci, ktorí veľkú nežnosť, oddanosť a úctu prechovávali ku svojmu  
učiteľovi a vodcovi.

Nebolo by  od veci a turistike by  to len prospelo, to miesto tabulkou  
zvečniť, hádam s nápisom: »Tu sedel ostatný raz v r . 1927 význam ný cesto
vateľ, dobrý profesor a chyrný geom orfolog Dr. J. V. Daneš.«

N ocovali sme spolu v jednej peknej, čistej izbe na poschodí. Oblok  
sme m ali celú noc otvorený a príjem ný hôrský vzduch nás ustatých tvrdé 
uspával.

Ráno po raňajkách sme sa rozlúčili a n ikdy by som nebol m yslel na 
to, že sa už viac neuvidíme.

Y jaseni 1927 nastúpil svoju poslednú cestu do Spojených Štátov A m e
rických. K preštudovaniu srovnávacej krasovej morfologie potreboval ešte 
prehliadku Krasu Spojených Štátov. Pri tomto úkole bol pozvaný viace
rým i am erickým i univerzitami, aby po čas svojho pobytu v Am erike na 
nich prednášal.

Počiatkom jara 1928 mi poslal peknú pohľadnicu z K entucky, z oblasti 
chýrnej Mamutej jaskyne s podpisom  i jeho m ilej, a stále na výskum ných  
cestách ho sprevádzajúcej panej.

Veľm i milo mi padla táto pozornosť nášho svetochýrneho odborníka, 
skúm ateľa a vedeckého cestovateľa a už po celom svete známeho v ý 
znamného učenca a tým  viac ma zronila a prekvapila o pár týždňov  
pozdejšie tá smutná zpráva v novinách, že prof. Dr. D aneš bol na ceste 
z Los Angelos do H ollyw oodu ženským  šoférom vedeným  autom sm rteľne 
zranený, ač ihneď do nemocnice v Los Angelos dopravený, veľkém u zra
neniu svojm u podľahol, opustil nás a zavrel oči na večnosť dňa U 
apríla 1928.

Z v l á š t n i  v ý t i s k  z „ Č a s o p i s u  t u r i s t u “ r. X L V .  č. i.

T i s k é  m f i d v .  L e s c h i n g r a  v P r a x e .



ODT LAČOK ZOSBORNÍKA MUZEÁLNEJ SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI,
ROČNÍK XXII, 1928.

Extrait de la Revue „Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti“ ä Turčiansky 
Sv. Martin, Ännée XXII, 1928.

PREDBEŽNÁ ZPRÁVA O DO- 
SAVÁDNÍCH GEOLOGICKÝCH 
VÝZKUMECH V NÍZKYCH TA
TRÁCH. Podává dr. Radim Kettner. 
Predloženo dne 2 L ledna 1927. Roz
pravy II. tŕídy České Akademie. 
Ročník XXXVI. Číslo 4.

Univ. prof. dr. R. Kettner už dlhší 
čas pracuje so svojimi žiakmi a pria
teľmi u nás na Slovensku, v Liptove. 
Jeho dosavádna činnosť sa honosí 
krásnymi výsledkami tak v geologii 
teoretickej, ako praktickej, a preto je 
v prvom rade povolaný, aby, pokra 
čoval v prácach naším D. Stúrom 
započatých.

Dr. Kettner vo svojej veľmi cen
nej, vyššie spomenutej práci prichá
dza k pozoruhodným výsledkom.

Mohutné pokrovné vrásky Niž
ných Tatier sú presunuté cez auto- 
chthonné jadro („Šerie autochthon- 
ní“)horstva a pochádzajú z pohornej 
oblasti Vepora.

Autochthon, čiže svojmiestna 
hmota pozostáva: zo žuly, orthorul 
a orthosvorov, permských kremen
cov a werfenských bridlíc.

Na autochthon e leží najspodnejší 
pokrov. Je to pokrov nižnotatránsky 
(„Šerie nízkotatranská“) a pozostá
va: z hrádockých vrstiev (ktoré po
menovanie s malou zmenou sa ujalo 
a pochádza od pisateľa týchto riad
kov) a rohovcových vápencov.

Nad touto vrstevnou sériou, či 
pokrovom leží spodný podtatránsky 
pokrov, čiže spodná séria subíatrán 
ska, ktorá pozostáva: z hornotria- 
sových dolomitov, Kenperových pe
strých bridlíc rhätických vápencov, 
Husových doskovitých vápencov, 
škvrnitých slienov, na ktorých ležia 
krinoidové vápence (horný lias?).

Nad spomenutým pokrovom lež' 
ešte jeden pokrov, ktorý je však dvo
jitý a delí sa na spodný (číslo 1.) a 
na vrchný (číslo 2.). Tento pokrov 
menuje dr. Kettner vrchným pod
tatranským pokrovom, čiže vrchnou 
subtatránskou sériou.

Spodná časť tohoto pokrovu, vrch
ný pokrov podtatránsky č. 1. čiže 
vrchná subtatránska séria číslo jeden 
obsahuje: breznianske presunuté 
kryštalinikum (slieďové bridlice, 
fyllity, porfyroidy, amfibolity), per- 
mo-werfenské vrstvy s lóžami a po- 
krovmi melafýru, triasové vápence 
a triasové dolomity.

Na tomto leží konečne vrchný 
pokrov podtatránsky č. 2, čiže vrchná 
subtatránska séria číslo dva (séria 
chočovská), ktorá pozostáva: zo 
strednotriasových tmavých vápen
cov, zo strednotriasových chočo- 
vých dolomitov, z hornotriasových 
svetlých vápencov, ktoré prechá
dzajú do jurských vápencov z vlož
kou rhätu (kôssenských vrstiev), kto
rá je skamenelinonosná a prichodí 
v Hybiach pri Ružiakovom závoze.

Spomenuté mohutné pokrovy bo- 
ly dľa dr. Kettnera v dobe pred- 
eocénnej presunuté cez svojmiestné 
jadro impozantných Nižných Tatier.

Pokrov nižnotatránsky a pokrov 
spodný podtatránsky je nesúvislý, 
potrhaný a tvori trhance.

Pokrov nižnotatránsky a pokrov 
vrchný podtatránsky č. 1. — pozna
menáva dr. Kettner — boly ním po 
prvý raz rozlišované, opísané a do 
odbornej vedeckej literatúry geolo
gickej uvedené. (Viď: „Zvláštni o- 
tisk z Vestníku Státního geologi
ckého ústavu Čsl. Republiky“. Roč. 
III. č. L, 1927.)

J. V. Starohorský.



Z vláštni otisk ze SBORNÍKU M AP., ročník V III., 1934, č. 5.

Dr. S. Prát, dr. J. Hamáčková a J. Volko-Starohorský: 

Slovenské minerálni prameny a travertiny.
Ústav pro fysiologii rostlin Karlovy university (prednosta profesor dr. B. N e m e c ) .  

Ústav technológie vody vysokého učení technického v Praze 
(prednosta profesor dr. F. S c h u l z ) .

Gymnasium v Liptovském Sv. Mikuláši.

Sbírání materiálu pro tuto práci bylo částečné provedeno s podporou, za kterou prof. 
dr. S. P r á t  dškuje prvnímu odboru Masarykovy Akadémie Práce.

Roku 1929 podal S. P r á t  pŕehled literatúry a rady vlastních pozo- 
rování i pokusu o vápenitých rasách, C yanophyce ích  a o jejich  významu  
pri tvorení travertínu. V  záveru tohoto pŕehledu se praví: „Jsme celkem  
orientováni o faktorech zúčastnených pri srážení kalcium karbonátu a pri 

S tvorení travertínu. Pokud se však jedná o hodnocení téchto jednotlivých  

faktoru, je  nutná presná ind ividuáln i analysa jedné lokality , jednoho pra
mene, a je  nutno sledovati i časové faktor za faktorem . Až bude dosta- 
tečný m ateriál zjišténý kvantitativním  méŕením, až podrobné analysy  
krok za krokem ukáží závislost složení sedimentu na jednotlivých  složkách  
m ikrolokality, ukáže se, co je m ožno z tohoto m ateriálu dedukovati.
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Úkolem  nejb ližší budoucnosti je  jen registrace pečlivé získaných dat 
a m éŕení.”

P od ie tohoto program u bylo  postupováno a spolupráce nékolika  
autoru um ožnila sebrání m ateriálu, jehož pŕehled je podán v této práci. 
Pri tom se ukázalo, že problém y ŕešené pôvodne pouze s h lediska výživy  
fa s  a C yanophyceí, s h lediska fy s io log ie  rostlin , maj í význam mnohem  
širší; není to jen vztah organism u k prostredí, význam  kalcia, genese tra
vertínových sedim entu, nýbrž vedie problém u therm ální flóry  jsou to 
otázky m inerálních vod vubec: to jest vegetace m inerálních vod a její 
v liv  a zmeny, chem ism us m inerálních vod a jeho pôsobení, jeho zmeny 
j ako funkce rôzných faktoru a p. Je zŕejm o, jak od pozorování a expe
rimentu rostlinné-fysiologických dospívám e k ŕešení otázek, jež se bez
prostredné dotýkaj í i problém u praktických. V elm i m noho našich pozoro
vání a méŕení je nutno hodnotiti nej en j ako m ateriál pro závery rostlinné  
fysio log ie , nýbrž také se stanoviska chemismu m inerálních vod i se sta

noviska prakticky balneologického a geochem ie.
V šechny prameny, z nichž se usazovaly nebo usazují pravé traver

tíny (ne potoční inkrustace nebo m echovišté) jsou therm ální; i když dnes 
aspoň vétšina z nich patrí jen  m ezi hypotherm y a ' hliarotherm y, 
(T  =  -j- 18° až - j - 30° C ), má velký význam konstantnost tep loty  béhem  
celého roku. V liv  tohoto faktoru na vegetaci nelze opom íjeti. Z prameňu 
tep lejších  pak ovšem  sedim entace muže býti ješté urychlována vlivem  
prudkého poklesu tep loty  po proražení pramene a rozlití. Pokud se týká 
sam otného problém u therm ální vegetace, je možno žatím jenom  uvésti, že 
jeho ŕešení je nutné s hlediska mnohem  širšího, nežli se dálo dosud. 
Therm ální vegetace není význačná jen  teplotou, nýbrž také tím, že se pra
videlné vyskytuje v m inerálních vodách -—  s vysokým  obsahem  so lí —  
a za nadbytku kyseliny uhličité. Tyto faktory nelze pŕehlížeti a pŕipočte- 
me-li k tomu v liv  rádioaktivity (V  i 1 h e 1 m ), vidím e špeciá ln i podm ínky  
rozvoje therm ální fló ry ; kom binace téchto faktoru muže pro život a roz
voj vegetace leckdy býti význam néjší nežli sam otná teplota (srovnej 
práce V  o u k o v y ) .

V étšina slovenských pram enô není dosud popsána a zpracována.
P odie programu vypracovaného Dr. S. P  r á t e m Štátny ústav 

pre zveľaďovanie živností v  Turčianskom  Sv. M artine (ŕeditel Ing. A. 
U r b a n )  podal žádost o úŕední (notáŕský) soupis pram enô m inerálních
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vod na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Podie príkazu krajinského úradu 
v Bratislave ze dne 4. listopadu 1932, čís. 201.779/11 byl proveden 
notáŕský soupis slovenských minerálních vod a prameňu.

Dnes snad ani jediný prameň na Slovensku není v úplné pŕírodním, 
puvodním stavu, nezménén. Pokud nejsou využity lázeňsky, jsou často 
okolním obyvatelstvem navštévovány a často upravovány ve studánky, 
leckdy i bezúčelné rozkopávaný. Ponévadž se tím mnohdy kazí, je velmi 
akútni otázka zákona na ochranu pŕírodních památek i část lázeňského 
zákona o ochrané zŕídel.

Lid zná prameny v dalekém okolí, chodívá i daleko pro minerálni 
vodu, jíž si obyčejnč velmi váži. Bublající voda s velkým obsahem vo Iné 
uhličité bývá označována jako „tuhá” . I lidové pozorování zjistilo, že 
často po dešti „sila klesá”, prameň je vydatnčjší, ale voda je „slabší” 
(stoupnutí hladiny za úbytku nadbytečné uhličité).

V ruzných krajích má voda ruzné označení, tak na príklad:

medokyš — Turec
kyslá voda —  strední Slovensko
šťavica, štiavica, ščavica, ščevica — jižní Slovensko
kvasná, kvasná voda — východní Slovensko
borkut — východní Slovensko, Podkarpatská Rus.

Ponévadž prozatím není možno publikovati všecky výsledky, uvádíme 
jako príklad zpracování jen lokalitu u Bešenové.

Bešenová.

Krásná bešenovská lokalita je dnes ze viech československých pra
meňu minerálních (volných) nejlépe známa.

Bešenovské Teplice ležia v paleogénnej depresii Liptova. Severne pri 
Sestrči sa tiahne spodný pokrov subtatranský, na ktorom východne leží 
vyšší pokrov. Južne, v okolí Lupčianky je podobne vyvinutý spodný po
krov subtatranský, na ktorý sa podobne ukládá vyšší, východne a západne 
stredný pokrov subtatranský. Paleogén Liptovskej kotliny pozostává 
z eocénnych vápencov, slepencov a brekčií prevážne z lutéciénu. Tieto 
tvoria obruhu Liptovskej paňvy, ktorej vnútro je vyplnené mladším pa-
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leogénom, hájskými vrstvami, flyšom, pozostávajúcim z lavicových vápe- 
nito-hlinitých, beláskových pieskovcov a slienitých bridlíc.

Bešenovské Teplice prerážajú hájske vrstvy, eocén a pravdepodobne 
maximum svojej hĺbky dosahujú na subtatránsko pokrovnej bázy.

Vápencové túfy-travertiny, ktoré sa z nich v okolí Bešenovej usadily, 
tvoria sedimentačnú, chemickú čiapku, pozostávajúcú z časti „Skália’’ 
a z časti zvané „Drieňok” .

Bešenovské Teplice obsahujú hojne rozpustného železa, ktoré barví 
pôdu a usadliny vápencového túfu do červená. Zabarvenie travertínu je 
vzhľadu pútavého a dá sa i pekne leštit, je malo popukaný, prichodí i vo 
väčších monolitoch a práve pre tuto jeho vlastnosť, na posudok prof. 
Volko bol tu založený kameňolom na zužitkovanie stavebnej a ozdobnej 
horniny. Prítomné zdatne pracuje a vyváža svoj materiál nie len do 
Ewrópy, ale i do Južnej Ameriky a Austrálie (1930).

Bešenovské Teplice prichodia vo viacerých okrskoch. Podľa týchto 
okrskov môžeme sostaviť termálne čiary, ktoré sa tiahnú smerom východo- 
západným. Týmto čiaram odpovedajú pramenné pukliny, ktorými vyvierá 
minerálna voda.

Dajú sa rozoznat asi následovné termálné čiary:

A. na Skálí:

1. spodná, čiže barevno-terasová,
2. stredná, čiže bielo-terasová,
3. vrchná, čiže Kápličková
4. Potocká (západne od obce Potoka).

B. na Drienku rozoznávame termálnu čiaru:
1. vrchnú, čiže terasovú,
2. spodnú, čiže lučinnú.

Do tejto lučinnej oblasti patria bazíny „Močidiel” a minerálný bazín 
„Kúpelom” menovaný.

Z týchto prameňov je najzaujímavejší prameň utvorený v podobe ba- 
zínu nad veľkou barevnou terasou.

Už v roku 1920 poznal riaditeľ Št. geolog. ústavu ČSR. dr. C y r i l  
P u r k y n č jej vyznám a navrhnul ju pod ochranu. Táto barevná terasa 
je jedinečnou zvláštnosťou.
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V bazíne je viditeľná oblúkovitá puklina východozápadného smeru, 
z ktorej bublinkuje minerálna voda. Táto voda na západnom konci ba- 
zínu zliehkom vyteká do varečkovitej predsiene, odkiaľ radiálnymi žlieb- 
kami, smerujúcimi prevážne k juhu, hodne železa obsahujúca voda steká 
dolu brehom, pri čom tvori spomenutú chýrnu, barevnú, 15—20 m vy
sokú, schodovito-miskovitú terasu.

Zo západnej strany, z boku pozorovaná terasa vykazuje nasledovné 
schodové stupne:

1. vrchný schod je pri bazíne,
2 . stredný schod je pod nim a vykazuje dve priečne vlny,
3. pod nim nasleduje krátky medzischod,
4. konečne spodný schod, pozostavujúcí podobne ako stredný z dvoch 

priečných vln. Povrch tohoto skamenelého vodopádu je miskovitý, a čím 
je plocha strmšia, tým sú misky pretiahlejšie, čím je plocha miernejšia, 
tým sú misky väčšie, zaokrúhlenejšie a hlbšie. Dno misiek je mnohoráz 
špongiózne rozčlenené. Špongiozitu dna zapríčiňujú malé organické alebo 
anorganické zrnká, ktoré z povetria napadaly, tiež i čiastky a čiastočky 
rostlín tu vegetujúcich i vetrom tam zaviaté a inkrustované. Na terase ro- 
zoznáváme živú a mrtvú časť, po ktorej už voda netečie a preto je suchá 
a matná. Naproti tomu živá, po ktorej voda v potoku steká, sa leskne 
a je pestre zbarvená. Barva terasy sa mení, ako sa menia i ztoky vôd. 
Tvar i schodovitosť sú nestále. Najobvyklejšia barva terasy je červená, 
oranžová, žltá, ružová, zelenkavá, biela (v živých častiach), šedá, fialová, 
bielá a tmavá, prechádzajúca do čierna (v suchých častiach).

Terasový bazín tvorí kráter preplnený vodou, z ktorého však voda 
vyteká i po stranách parasitickými krátermi. Každý výtok utvoruje si svoj 
breh a je označený vlastným vápenotúfovým kúželom. Zaujímavé je po
zorovať, že skoro všetky tie tvary, (hoci i nie v tej rozmanitosti) čo na
chodíme v Demänovskej jaskyni „Chráme Slobody” i tu nachodíme.

Tieto zaujímavé morfologické tvary prichodia povrchové (v galé
riách), alebo v podzemných menších dutinách. I tu prichodia stalaktity, 
stalagmity, kvapľové stĺpy a rôzné inkrustácie. Ba našli sme tu stlpolu- 
pienkaty tvar podobajúci sa trochu kapuste, karfiolu, v takej podobe, 
jako sme nepozorovali v jaskyni Chráme Slobody.

Zaujímavý je i kráter západne od Kápličky, umele otvorený, obsa-
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T abulka 1. B e š e n o v á  8. V II. 1930.
Vzdálenost . ,
od pramene V 11 mg

v  m asi pH  C 0 2 HC03 0 2 Ca
1. P ram eň  —  6,2— 6,3 1293,—  2685,—  2.149 699,6
2. O dtok z p ram e

ne   2 6,4 1205,—  2563,— 1.685 633,2
3. 10 m  od p ram e

ne   10 676,0
4. 11 m  od pram e

ne, začátek scho
du   11 672,5

5. Počátek te ra sy . 12 6,5 582,80 2552,—  3.660 673,8
6. Pred prudkým

spádem    16 6,6 5.645
7. 18 6,9 7.267 703,9
8. P rudký  spád te 

r a s y   20 7,5 78,88 2758,—  7.493 633,1
9. 24 7,6 2350,—  6.223 506,7

10. D o l e   30 8,1— 8,2 61,35 1956,—  1.562

B e š e n o v á  8. V II. 1930.

Cís Označení Voda Ca Mg S 0 4 C 03
1. Prameň, Oscillatoria

carboniciphila.......... 3,15 18,3 0,46 1,68 20,4
la. Sediment nahoŕe te

rasy suchý ................ 0,79 34,13 0,46 1,81 56,40
16. Sediment nahoŕe, vrst

vy odlupující s e ........ 0,52 38,13 0,17 2,09 54,90
2. Pod pram enem ........ 9,65 13,86 1,25 1,6 10,95
3. 10 m .......................... 1,62 35,76 0,50 2,49 36,8
4. Schod terasy 1 1 m .. 0,94 36,50 0,61 2,77 54,60

5a. Schod 12 m .............. 0,50 35,86 0,70 2,67 47,80
56. Schod, suchý sedi

ment .......................... 0,68 37,5 0,74 2,26 54,45
6a. Stred terasy, Agrostis 1,11 34,88 0,50 2,77 49,35

7. Dolní schod .............. 0,44 35,92 0,56 3,12 54,60
8. Konec terasy .......... 0,49 37,2 0,7 2,51 47,85

10. Konec terasy dole .. 0,94 36,75 0,6 2,67 54,45

Čísla analys sedimentú odpovídají stejným číslúm analys vody
vzorek sedimentu byl vzat
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A naly sy  vody.
v 1 kg vody

Mg S 04 Fe N p 2o 5 C1 S i02 Výparek
195,1 979,6 4,4 — 0,04 24,2 26,6 4120,—

188,8 972,2 4,5 — 0,1 26,1 4037,—

185,1 968,1 4,6 0,07 24,2 18,5 3950,—

184,6 962,8 4,4 — 0,03 24,2 20,5 4485,—
188,2 968,7 4,9 0,05 24,8 18,2 4396,—

190,5 944,2 13,8 — 0,02 24,2 68,1 5024,—

193,9 977,8 4,8 — 0,02 24,81 19,2 4063,—
211,6 976,9 4,9 0,03 24,8 13,1 4139,—

R oz bor sed im e n tu  v °/o
Fe p 2o 5 Organ. Nerozp. Ztráta

látky zbytek žíháním

14,34 0,02 18,69 12,75 37,—

1,71 0,02 4,31 41,50

2,62 0,01 0,22 0,72 41,—
28,2 0,05 16,72 4,67 34,5
4,12 0,01 14,73 1,06 43,30
2,09 0,02 0,62 0,57 43,80
1,50 0,03 6,96 0,43 42,5

1,33 0,03 2,29 0,38 42,9
2,87 0,02 6,95 0,98 44,25
0,45 0,04 2,52 0,30 4 3 ,-
0,77 0,01 8,17 0,65 43,7
0,25 0,02 3,13 0,66 44,—

(vzorky byly brány z jednoho místa); označení a, b, znamená, že 
ze suchého okraje toku.
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hujúcí značné množství C02. Je to 10 m hlboký stľp vody ktorú upotre
bil j e kameňolom v strojárni.

Ďalej je ešte pripomenutiahodný lučinný bazín „Kúpel” (5 m dlhý, 
4 m široký, 1-4 m hlboký) pri Potočanke, ktorý má vtok i výtok pod
zemný. Je používaný na kúpanie. Bieloterasové pramene sú chladnejšie 
práve tak ako i Potocké, alebo Kápličkové, obsahujúce len 14° C a preto 
ich i pijú.

Bešenovské termy obsahujú niečo viac C 02 ako Teplice Svatojánské.
Titrace uhličité a  kyslíku iprovedl Dr. R. R e t o v s k ý ,  analysy 

vod a sedimentu Dr. J. H a m á č k o v á  (viz též Bratislava 7 : 184—189, 
1933).

Poznámky k analysám (viz tabulku 1.):

1. Chuchvalce Oscillatoria carboniciphila promíšené ŕídkými kry
štály a zrny sraženin.

la. Sediment z horní suché části terasy, poresní, tvrdá, krehká hmota, 
místy naružovélá, bílá a zelenavá. Po rozpustení mikroskopicky zjišten jen 
drobný detritus, celkem bez vegetace.

lb. Sediment z horní suché části terasy, lupénkovité se odlepující 
tenké vrstvy, ploché, velmi tvrdé, šedočervené kousky. Organický detritus 
jemný bez patrné vegetace.

2. Ze dna odtoku pramene sediment po usušení práškovitý, temné 
hnedočervený (temný okr), bez patrné vegetace. Organické látky pochá- 
zejí z velké části z detritu druhotné do vody napadaného.

3. Sediment nad prvním schodem, 10 m od pramene. Tence vrstev
natý, poresní, svétle okrovitý sediment. Endolithické Cyanophyceae.

4. Začátek schodu, 11 m od pramene. Tence vrstevnatý, svétle okrový, 
tvrdý sediment, fasnaté miskovitý povrch. Endolithické Cyanophyceae.

5a. Sediment z pŕíkrého svahu schodu asi 12 m od pramene, ale z po
stranní suché části terasy.

6b. Inkrustovaná rhizosféra Agrostis. Červená, tvrdá ale krehká, pó
rovitá masa hojné prorostlá koŕeny. Jemný organický detritus, ojedinéle 
vlákna železitých baktérií.

7. Dolní schod. Poresní, svétle červené úlomky, hodné diatom (ruzné 
druhy), roztroušené vlákna Cyanophyceí (se silnými pochvami) a vlákna 
teničkých Cyanophyceí. Dosti mnoho cyst (s tlustou blanou).
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10. Poresní, svetle červenavé úlomky. Dole na konci terasy: množství 
diatom, Dermocarpa?, teničká vlákna sinice, pleteň dlouhých, rozrostlých 
byf, ojedinele alternariovité spory.

Voda je železitá a vápenato-sulfaticko-alkalická kyselka. Béhem roku 
se nej en obsah volné uhličité,, bikarbonátu a kyslíku, nýbrž i obsah kalcia 
a železa podstatné mení. Ostatní složky dosud nebyly zkoumány; výsled
ky dosavadních stanovení byly už éástečné uverejnený ( R e t o v s k ý ,  
R e t o v s k ý  a H a m á č k o v á ) .  Ponévadž pŕes ochranu Památkovým 
úŕadem byl r. 1933 basén vyložen dŕevem, jsou nyní pomery značné zmé- 
nény.

V pramenovém basénu bývá velmi mnoho vegetace, hojné Oscilla- 
toria carboniciphila P  r á t. V jejich plástvových chomáčcích bývá 
hodné železitých sraženin (viz analysa sedimentu č. 1), ale je zŕejmo, že 
vegetace tyto sedimenty silné obohacuje kalciem.

Vláknité, železité bakterie nebyly zde nalezený. Drobné kokovité for
my nelze bez speciálních metód a isolace v kultuŕe bezpečné odlišiti od 
anorganických železitých sraženin.

V odtoku je bohatá vegetace až k prvnímu schodu, jenž značí značný 
úbytek volné kyseliny uhličité. Na svazích terasy a v dolej ších jejích čás- 
tech je vegetace mnohem méné.

Ve vzdálenosti asi 10 m od pramene ustupuje Oscillatoria carboni
ciphila P r á t  a pfevládá Ose. beggiatoiformis (G r u n.) G o m. Ojedi- 
néle se objevují teničká vlákna drobné spec. Oscillatoria a krátká vlákna 
železitých baktérií. Asi od 12 m dolu se vyskytuje hodné rozsivek (ruzné 
specie).

V zrnitých, drobivých sedimentech pod terasou, kde už voda pomalú 
prosakováním se ztrácí, vegetuje Oscillatoria sp. (nékolik specií), Phor- 
midium sp., rozsivky. V drti krystalku kalciumkarbonátu se vyskytuj í 
(ojedinéle) dendritovité sraženiny železité.

Na této lokalité je nejkrásnéji vidéti postupné zmény chemismu se
dimentu — po prvotní sedimentaci hydroxydu železitého dále od pramene 
se usazují sraženiny železem chudší, až na dolej ším konci terasy se usa- 
zuje skoro čistý kalciumkarbonát. Tyto zmény jsou oviem podmínény 
chemicky a fysikálné-chemicky, ne vegetaci. Oscillatoria carboniciphila se 
vyskytuje i v minerálních vodách železem chudších.
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Pozoruhodná je také fanerogamická vegetace terasy a jejího nejbliž- 
šího okolí. Na úbočí, často až do toku minerálni vody se hojné vyskytuje 
Agroslis alba (dr. F. A. N o v á k  determ.). Spodní části rostlin bývají 
často úplné inkrustovány a rostliny jsou hojné zakofenény v tak tvrdých 
inkrustacích, že je téžko kus z nich odraziti (kofeny ovšem jsou druhotné 
touto tvrdou horninou zality pri postupuj ící inkrustaci, j inak prorážejí 
jen mékčí, úlomkovitý a drobivý substrát); s postupujícím usazováním 
sedimentu rostlina nahoŕe nad inkrustacemi pŕirústá. Viz analysy sedi
mentu č. 6a.

Výsledky analys jsou žatím uvedený jen v relativním pfepočtení 
(množství Ca položeno rovno 100%, ostatní hodnoty podie tohoto zá
kladu píepoôteny). Viz tabulky 2.—6.

V literatúre se uvádí sice velmi mnoho jednotlivých analys (prehled 
P r á t ) ,  ale tato jednotlivá fakta ztrácejí význam, ponévadž jsou to jed
notlivosti vytržené z celku. Srovnání nékolika analys jedné lokality uka
zuje, jak málo významu má jednotlivý údaj. Materiál, který se nám po
darilo shromážditi, nemúže sice délati nároky na úplnost, ale pŕes to do- 
voluje upozorniti na radu význačných fakt.

Pomér jednotlivých komponent sedimentu se vždy podatelné liší od 
poméru téchto složek ve vodé, z níž se sediment utvoril. Se vzdáleností od 
pramene se velmi podstatné méní složení vod a méní se také složení se
dimentu, které se z nich tvorí. Naše šerie potvrzují dávno už známý fakt, 
že první sedimenty, tvorené hned u pramene, jsou nej bohatší železem; 
čím dále od pramene, tím čistší kalciumkarbonát se usazuje. Nejkrásnéjší 
príklad poskytuje bešenovská terasa.

Pro biologii jsou nejduležitéjší analysy, jež byly provedeny s ohle- 
dem na vegetaci. Dnes dobre vime, že podie vzhledu vegetace mužeme 
souditi na radu chemických i fysikálních vlastností vod (srovnej S t o c k- 
m a y e r). Pro prameny s nadbytkem volné kyseliny uhličité (titrací pŕes 
800 mg C02, plynomérem unikání více než 10 litru plynu za 1 minutu, 
F. U l r i c h ) ,  s množstvím bikarbonátu (pŕes 2000 mg HC03) a znač
ným obsahem sušiny je charakteristická Oscillatoria carboniciphila 
P r á t  (kyselky). K ní se pripojuje Oscillatoria beggiatoiformis, jež udá- 
vá nižší tensi volné kyseliny uhličité, ale pŕece vyšší nežli normálni obsah 
uhličité obyčejných vod (polokyselky).



ANALYSY PŔEPOČTENÉ RELATIVNÉ. 
Tabuľka 2.

B ešenová.

Ca =  100 Ca =  100
Vody: Mg S 0 4 Sedimenty: Mg SO"4 CO"3

1. Pram eň...................... 27,9 139,6 1. Prameň, Oscillatoria carboniciphila .. 2,4 8,9 111,5
la. Sediment nahoŕe su c h ý ...................... 1,33 5,3 165,2
IĎ. Sediment nahoŕe, vrstvy odlupující se. 0,44 5,48 144,0

2. Odtok od pramene ... 29,9 153,6 2. Pod pramenem...................................... 9,6 11,5 78,5
3. 10 m od pramene . . , . 28,0 143,2 3. 10 m od pramene ................ ................ 1,4 6,9 103,0
4. 11 m od pramene .. . 27,8 143,1
5. Počátek terasy........ . 27,9 143,7 4. Schod terasy 11m ................................ 1,57 7,16 142,7

5a. 12 m schod............................................ 1,9 7,4 133,5
56. Schod suchý sed im ent........................ 2,— 6,— 144,4

6. Pred prudkým spádem — —
6a. Stred terasy A grostis.......................... 1,44 7,88 141,5

7. 27,1 134,2 7. Dolní s c h o d .......................................... 1,5 8,6 151,8
8. Prudký spád terasy . 30,7 154,8 8. Konec te ra sy ........................................ 1,8 6,7 128,5
9. 41,7 193,0 •

10. — — 10. Konec terasy d o le ................................ 1,88 7,2 148,2
Spirogyra................ • 7,1 11,1



Dudince .

Voda:

1. Močiary, basén

M o ty č k y . 

Voda: 

K askády  potoka

J  e le n e c .

Tabulka 3.

Ca =  100 Ca =  100
Mg • SO"4 Sedimenty: Mg SO"4 CO"3
27,8 103,6 1. Močiary, hladké okraje.......................   4,20 2,64 154,0

2. Močiary, pod pramenem  ...................   2,16 1,37 145*8
3. Močiary, starý sediment ........................ 2,08 3,— 142*0
4. Kráter č. 1 ................................................  1,87 2,48 199,*7
5. Kráter č. 3 ................................................  1,91 2,23 149,6
6. Hlavní odtok basénu (lázné)   .............  1,95 4,03 151,5
7. Postranní odtok basénu a) (lázné) . . . .  1,52 2,10 147*1
8. Postranní odtok basénu b) ( lá z n é )   2,29 0,58 141^5

Ca = 100 Ca =  100
Mg S 0 "4 Sedim enty: Mg S 0 "4 O O í

M

M otyčky 1......................... . . . .  1,92 0,13 148,1
40,3 56,6 M otyčky 2 ........................ 0,37 148,0

M otyčky 3........................ ........ 1,71 0,21 147,5

..................................3,86 0,32 160,8
0,31 141,7
0,13 140,8
1,47 149,4



R o j k o v : Tabulka 4.

Ca =  100
Vody: Mg SO "4

Pŕímo v prameni   27,9 190,0

Potuček na louce  29,2 197,8

Kráter u Váhu pram eň.. .  37,9 155,0
K ráter u Váhu 21/2 m od

pram ene  38,0 156,1
Železitá kyselka.................. 30,7 174,8

Sedimenty:

S iv áb rad a .

Vody:
Vrcholová misa inkrustovaná, prameň ..............

8 m od pramene.
Prameň ........................................................................
Vrcholová puklina neinkrustovaná ......................
Severozápadní p ram e ň ...............................................
Severozápadní pod terasou d o le   ..................
Starý lázeňský p ra m e ň ..............................................
Konec 1. koryta pod malým severním....................
Nový lázeňský prameň ................ .. .............. ...........

Ca =  100
Mg SO "4 CO"3

1,13 6,02 142,8
1,44 5,29 142,4
1,57 7,36 141,8
1,67 7,53 147,7
1,33 3,85 147,6
2,54 7,40 150,40

1,98 4,12 147,0

Ca = 100
Mg SO "4

40,2 136,6
38,3 130,5
37,9 126,3
45,6 152,5
38,0 125,1
39,3 126,0
37,9 124,8
37,1 125,7
36,5 123,8



S k len n é  T eplice,, lázné. Tabulka 5.
Ca == 100 Ca - 100

Vody: Mg S O / Sedimenty: Mg S 0 4" co3"
• Schod ..................................................... 0,78 7,91 144,5

V basénku........................ 23,4 288,0 Na basénku (č. 36)................................ 1,78 9,62 146,2
P ram eň ............................ 24,0 288,0 Pod odtokem pitné (č. 3 7 ) .................. . , , 2,20 3,16 150,0

Zahrádka kolem pramene (fosilní) , , 1,53 1,99 155,4
Nad kostelem šedobílý sed. (fosilní) 0,30 0,93 149,6
Nad kostelem červený sed. (fosilní) . . . 0,32 1,09 151,1

S k lenné T ep lice  u  silnice.
Ca == 100 Ca = 100

Voda: Mg S 0 4" Sedimenty: Mg S 0 4" C 03"
1,42 2,47 147,2

U kapličky ...................... 26,1 263,3 Kolem pramene u kapličky ................ 33,6 2,41 154,0

S ta n k o v a n y .
Ca == 100 Ca = 100

Vody: Mg S 0 4" Sedimenty: Mg S 04" C 0 3"
1. Pŕímo v prameni 27,2 164,2 Stankovany 1......................................... . . .  1,3 7,3 137,4
3. Spirogyra.................... 27,5 177,3 2......................................... . . .  1,2 7,6 121,5

4............................... .......... . . .  3,7 7,2 144,0
5......................................... . . . 1 , 4 8,1 124,1
6......................................... . . . 1 , 5 6,0 118,6
8......................................... . . .  1,7 6,6 132,3

Močál s porostem Cla-
d iu m ........................ 65,8 407,4
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T abulka 6.
S v ä t ý  J á n .

Ca =  100 Ca =  100
Vody: Mg S 0 4" Sedim enty: 

Ink rustovaný  žlia

Mg S 0 4" C 0 3"

bok ...................... 1,71 5,16 150,3
Sv. J á n  č. 4 27,9 113,4 Pram eň č. 1 ......... 1,98 5,11 147,3

Sv. J á n  č. 6 25,5 111,3 Sv. J á n  č. 6 ......... 1,84 7,51 141,0
Sv. J á n  ô. 6, okraj

p ram ene.............. 1,84 5,61 147,8
Sv. J á n  č. 6, odtok 2,21 6,44 161,5
Sv. Ján , suchý ba-

s é n ....................... 1,24 5,56 150,5

Sv. J á n  č. 7 34,8 98,5 Sv. J á n  č. 7, bílý
s e d im e n t........... 1,13 3,19 143,8

Sv. J á n  č. 7, zelený
s e d im e n t........... 3,11 6,82 151,8

Sv. J á n  č. 8 25,7 121,2

Zmeny v obsahu volné uhličité, bikarbonátu, kyslíku jsou popsány 
v práci R e t o v s k é h o  (Veda prírodní, 1932).

S unikáním volné uhličité v prvé rade souvisí vypadávání kalcia.
I v potočních vodách nepochybné pusobí zmeny obsahu kyseliny 

uhličité (volné i vázané), zmeny obsahu kalcia, s tím spojené zmeny pH 
a snad i j iné chemické zmeny zonaci vegetace ménící se vzdáleností od 
pramene, na niž poukázal P r á t, a jež od té doby nékolikráte byla cito- 
vána ( B a b i č k a ) ,  takže ji netreba opakovati.

Pri srovnávání potočních inkrustací z Motyček a Jelencu s travertí
novými sedimenty minerálních prameňu je nápadná podobnost chemic
kého složení, ač vzhledem a strukturou se opét nápadné liší; hlavné v ob
sahu sulfátu je rozdíl. Jinak je zrejmo, že chemická analysa by sotva 
mohla rozhodovali, jedná-li se u nékterého vzorku o puvod z minerálni 
vody nebo z potoční sedimentace (z tvrdé neminerální vody).

Pri srovnání úbytku kalcia se vzdáleností od pramene je nápadné 
nepatrné kolísání magnesia. Tak na pŕ. v Bešenové obsah CaO v prameni 
je 979 mg, po 30 m toku 709 mg, klesne tedy ze 100% vysrážením cestou 
na 76 % ; pri tom obsah Mg se méní velmi nepatrné, rozhodné neklesá.
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Práve pomer Ca: Mg v sedimentech je patrné faktor, pri némž bio
logické vlivy se nejvíc uplatňují.

0  inkrustacích rasy Vaucheria mužeme ŕíci, že je to čistý nebo skoro 
čistý kalciumkarbonát; to potvrzují analysy z velmi ruzných míst (J i r- 
k o v s k ý ,  B a b i č k a ) .

Naproti tomu mechy rostoucí v téže vode hromadí ve svých inkrus
tacích pomerne značné množství magnesia. Také o ŕadé Cyanophyceí lze 
fíci, že ve svých inkrustacích obsahuj í dosti magnesia.

Skoro všechny vody jsou dosti bohaté na sulfáty. Srovnáme-li po
merný obsah sulfátu ve vodách a sedimentech, je nápadný nízký obsah 
sulfátu v sedimentech. Z analys vod je také patrno, že sulfátu se vzdále- 
ností od pramene celkem neubývá. Není možno ŕíci, že by nčkteré orga- 
nismy sulfáty v sedimentech hromadily.

Množství fosforu v sedimentech je pomerné velmi malé a odpovídá 
malému množství fosfátu ve vodách. Jediné v sedimentech z Dudincu do
sahuje a presahuje množství fosforu desetiny procenta P2O5, ač ve vodé 
(ale analysován jen jeden vzorek!) je obvyklé malé množství fosfátu. 
Nejbohatší fosforem jsou vody všech prameňu Sivé brady.

Je to tím pozoruhodnéjší, že malá rozpustnost kalciumfosfátu je jisté 
výhodná podmínka pro srážení (hromadéní v sedimentech). Nelze také 
ŕíci, že by obsah fosforu byl ve vztahu k množství železa.

Zdá se jisté, že v žádném pŕípadé se nevyskytovaly organismy, jež 
by sloučeniny fosforu hromadily. To by mohlo býti významné ve srov- 
nání se zoogenními sraženinami vápenatými, jež bývaj í fosfáty oboha- 
covány.

Ponevadž dosud žádná analysa nerozlíšila skutečný obsah kyseliny 
kremičité od naplaveného písku, nelze kremičitany v sedimentech hod- 
notiti a stanoviti jejich vztah k obsahu kyseliny kremičité rozpušténé ve 
vodách.

Pokud chloridy byly sledovány v ruzných vdálenostech od pramene, 
nebyl stanoven úbytek (vysrážení); to souhlasí se značnou rozpustností 
vétšiny chloridu.

Nápadné je, že v žádné vodé nebylo stanoveno' patmé množství ni- 
trátu a také všecky prípady, kde na místé byla provádéna N e s s l e r o v a  
reakce na amoniak, daly negatívni výsledek. Prameň dusíkaté výživy ve- 
getace, jež mnohdy je velmi hojná a representuje značná kvanta sušiny,
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je neznámy. Máme-li v téchto pŕípadech usuzovati na využitkování ruz- 
ných plynných kysličníku dusíka, jak pro nékteré zelené rasy zvlášté né- 
kteŕí angličtí autori prijímaj í nebo pŕijímati asimilaci vzdušného du
síku v symbiose s Bacterium cyanicola ( K o ŕ í n e k ) ,  musí rozhodnouti 
jen další pokusy. Také V o u k o v u práci o asimilaci volného dusíku 
symbiotickými sinicemi (v čistých kulturách) je nutno uvésti v této sou- 
vislosti. V poslední dobé J. J. C o p e l a n d  uverejnil predbežné sdélení 
o asimilaci volného dusíku sinicemi z minerálních vod. Viz též W. W. 
R o b b i n s  a F. A. A l l i s o n  and H. J. M o r r i s .

Zcela zvláštni prípad je vyskytování konjugat v minerálních vodách 
s vysokým obsahem volné uhličité i s velkým výparkem. Na radu téchto 
prípadu upozornili P r á t  a H a m á č k o v á .

Dále byla Spirogyra sp. nalezena ješté v odtoku lázní Margita u Var- 
šan u Levie, v zadní tuni nad pramenem Isabella ve Vyšných Ružbachách.

Jsou to nepochybné špeciálni druhy nebo rasy pŕizpusobené zvlášt- 
ním podmínkám tak, že za obyčejných kulturních podmínek odumírají.

V Rešenové, Budiši, Rojkové („železitý” prameň) je nápadné, že 
se nevyskytuj! vláknité železité bakterie nebo nejvýše jen ve zcela ma- 
lém množství. Naproti tomu prekvapuje bohatství železitých baktérií 
v thermální vodé (temné) štóly ve Vyhních.

Roční periodicita prameňu je nékde nápadná. Kvantitativné byla sle- 
dována v Bešenové ( f t e t o v s k ý ,  Ŕ e t o v s k  ý-H a m á č k o v á ) .  Roční 
prubéh maxim a minim je zcela jiný, nežli jak J. B a b i č k a  stanovil pro 
travertinový prameň Karlického údolí. Periodicita uhličité je nékde zrej
má i bez analysy. Tak na pŕ. podie zprávy obvodního notáŕského úradu 
ve Veletíné (okres Chust) v tamnéjším prameni „bublinky se létem velmi 
hojne ukazují, v zime nie” .

Ruzní autori dospéli k oceňování fysikální a biologické pôsobnosti 
ve velmi ruzném rozsahu. Je to pochopitelné, když uvážime, že každý si 
udélal názor podie své lokality a svoje pozorování zevšeobecňoval; to je 
však nemožné, ponévadž každá lokalita má své špeciálni charakteristiky 
a podie nich se podíl faktoru fysikálních a faktoru biologických pod
statné méní. Méní se u jedné lokality v časovém prubéhu. Máme-li pro- 
nésti závér co nej širší a co nej všeobecnej i platný, mužeme jen v nej širších 
rysech uvésti asi toto:

Je nutno presné rozlišovati sedimentaci ve vodách minerálních s nad-



18

bytkem C02 a velkým obsahem rozpustených látek od sedimentace ye vo
dách neminerálních. V minerálních vodách prevažuj i faktory fysikálni 
nebo se vyrovnávaj! faktorum biologickým. Naproti tomu ve vodách po- 
točních, tvrdých a polotvrdých pŕevládá namnoze vliv faktoru biologic
kých, ba je možno fíci, že bez osídlení vegetací by se na nékterých loka
litách sladkovodní sedimenty snad ani netvoíily.

„Jeden z nej nemorálnej ších daru lidského ducha je dar generalisace, 
místo aby shrnoval zkušenosti, hledí je prosté nahradil.” (K. C a p e k :
O vécech obecných s. 106.)

Proto celkové resumé tohoto príspevku musí býti stejné jako zakon
čení Studie o biolithogenesi opakované na první stránce této práce.

Soupis literatúry do roku 1928 jest v knize: S. Prát, Studie o bio
lithogenesi, Česká akadémie, Praha, 1929. Doplňky a pozdéjší publikace 
budou v bibliografii, kterou pro značný rozsah žatím nelze publikovati.

SUMMARY.

For the estimation of the sedimentation in waters it is necessary 
to carry out seriál analyses of the waters and sediments in space and 
time intervals.

When creek incrustations are compared with travertine sediments 
of minerál sources, the similarity of the chemical composition is stn- 
king although in appearance and structure they differ greatly; only as 
regards the contents of sulphates there is a great difference. Otherwise 
it is obvious that the chemical analysis could scarcely decide as to the 
origin of a specimen eitlier from a minerál source or from brook sedi
mentation.

The proportion of the various components of a sediment differs 
essentially from the proportion of these components in the water from 
which the sediment was formed. With the dištance from the source the 
composition of waters changes essentially and so does the composition of 
the sediments formed therefrom. Our series confirm tthe fact known 
long ago that the first sediments formed at the source have the greatest 
iron content; the greater the dištance from the source the greater the 
increase of pure calcium carbonate in the sediment.
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When comparing the decrease of calcium with the dištance from 
tlie source, one is greatly struck by the insignificant fluctuation of mag- 
nesium. It seems that the proportion Ca:Mg in sediments is a factor 
mostly controled by biological influences. Almost all analyzed minerál 
waters show a great proportion of sulphates. In comparing the relative 
content of sulphates in the waters and sediments we are struck by the 
low content of sulphates in the sediments.

The quantity of phosphorus in the sediments is relatively low and 
corresponds with the low content of phosphates in the waters. This 
could be of importance when comparing the zoogene calcic deposits 
which are being enriched by phosphates.

It is noteworthly that in none of the waters any perceptible quan
tity of nitrates was found and also in all cases where Nessler’s reaction 
was performed the result was negative. The source of nitrogen nourish- 
ment of the vegetation which is sometimes very abundant and represents 
great quantities of dry substances is unknown.

The annual periodicity in chemical composition of sources is very 
striking. As regards quantities, it has been studied in Bešenová (ftetovský, 
Retovský and Hamáčková). The yearly maxima and minima are quite 
different from what they been determined by J. Babička for the travertíne 
sources in the Karlické údolí.

It is necessary to strictly differentiate between sedimentation in mi
nerál waters with an excess of CO2 and a great amount of dissolved mat- 
ters and sedimentation in hard brook waters. Waters with a great amount 
of dry substances and an excess of free carbonic acid are rapidly sedi- 
menting chiefly through the action of physical factors. Vegetation has 
of course also an influence on the rapidity of sedimentation and on the 
structure of the sediments, sometimes also on their chemical composition.

On the other hand in brook waters poor in minerál matters the 
influence of biological factors often predominatés, that one may even 
say that fresh water without vegetation would not form sediments at all 
in some localities.
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