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JUBILEJNÝ 20. ROČNÍK ZBORNÍKA SLOVENSKÝ KRAS 

Príprava jubilejného dvadsiateho ročníka Zborníka Slovenský kras 
prebiehala v čase, keď sa v našej socialistickej spoločnosti konali význam-
né udalosti, a to úspešný nástup do prvého roka 7. päťročnice, 60. vý-
ročie založenia Komunistickej strany Československa, XVI. zjazd KSČ 
a voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov. Aj keď história spe-
leologického výskumu na Slovensku je pomerne starého dáta, veď prvú 
vážnejšiu rozpravu o slovenských jaskyniach napísal Matej Bel už roku 
1723, všestranný rozvoj profesionálnej speleológie a dobrovoľného ama-
térskeho jaskyniarstva sa však začal uplatňovať až po oslobodení našej 
vlasti hrdinskou Sovietskou armádou roku 1945. Prvý významný krok 
sa urobil založením Slovenskej speleologickej spoločnosti [SSS) roku 
1949, keď sa oživila a j činnosť Múzea slovenského krasu v Liptovskom 
Mikuláši. Zlepšili sa podmienky pre jaskyniarsku prieskumnú činnosť, 
ktorá bola neskôr korunovaná väčšími objaviteľskými úspechmi. Neocha-
bovalo však ani úsilie zo strany vyšších štátnych orgánov, dostať všetky 
zložky jaskyniarstva, t. j. prevádzku sprístupnených jaskýň, výskum, 
dokumentáciu a amatérsku speleológiu na jednu bázu. Toto úsilie sa 
úspešne skončilo vznikom Správy slovenských jaskýň [SSJJ. V Jej pô-
sobnosti pracovalo a j Múzeum slovenského krasu (MSK) a Slovenská 
speleologická spoločnosť (SSS). Jaskyniarstvo tak dosiahlo odborné 
a materiálne zabezpečenie a spoločenskú vážnosť. 

Zborník Slovenský kras začalo vydávať Múzeum slovenského krasu 
roku 1958, keď vyšlo jeho prvé číslo. Zostavil ho Vojtech Benický. Zbor-
ník sa postupne stal vedeckým a odborným zrkadlom slovenských spe-
leológov a reprezentantom činnosti slovenskej speleológie. Poskytol prie-
stor na publikovanie vedeckých a odborných prác z oblasti speleológie 
a príbuzných vedných disciplín a zaznamenával všetky dôležité vedecké 
a kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré sa viazali na kras a jaskyne. Bol 
metodickým a odborným radcom pre nastupujúcu generáciu prírodoved-
cov, ktorí mali záujem o jaskyniarstvo. Mnohí z nich sa stali a j členmi 
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redakčnej rady. Viaceré z prvých čísel zborníka boli venované zväčša 
prezentácii výsledkov expedičných výskumov vybraných jaskýň z územia 
Slovenska. Prvé číslo obsahovalo výsledky z výskumu Ľadovej priepasti 
na Ohništi, ďalšie Zvonivej diery na Plešivskej planine, iné krasu Čer-
vených vrchov v Západných Tatrách atď. 

Začiatok sedemdesiatych rokov znamenal opäť kvantitatívny a kvalita-
tívny vzostup slovenskej speleológie. Vznikla spomínaná Správa sloven-
ských jaskýň a zreorganizovala sa činnosť Slovenskej speleologickej 
spoločnosti. Nastal nebývalý rast členskej základne SSS. Noví členovia 
sa grupovali na jmä z radov robotníckej a študujúcej mládeže, ktorá tu 
našla užitočné využitie voľného času. 

Veľký záujem o prácu v SSS prejavilo veľa odborníkov a vedeckých 
pracovníkov z nespeleologických pracovísk a viacerých odborov prírod-
ných vied. Ide najmä o geografov, geológov, hydrológov, hydrogeológov, 
biológov, banských inžinierov a pod. Výsledky svojej práce v kontexte 
s krasovými územiami najčastejšie publikujú v zborníku Slovenský kras. 
Ich prácu vysoko hodnotíme najmä so zreteľom na to, že v oblastných 
skupinách vedú práve mladých ľudí. Spoločne odovzdávajú užitočnú prá-
cu pre našu spoločnosť. Tieto okolnosti si vynútili, že sa zborník Slo-
venský kras, ktorý do roku 1970 vychádzal ako dvojročenka, stal ročen-
kou. Umožnilo sa tak stále širšiemu okruhu odborne fundovaných auto-
rov publikovať výsledky ich prieskumnej a výskumnej činnosti. Prob-
lematiku informačného charakteru slúžiacu členom SSS prevzal Spra-
vodaj SSS ako interný časopis Spoločnosti. 

Rástla a j profesionálna základňa speleológov, výskumy sa vykonávali 
nielen doma, ale aj v zahraničných krasových oblastiach a príspevky 
z ich výsledkov obohacovali obsah zborníka Slovenského krasu. Ukázala 
sa potreba vybrané výsledky výskumu sprístupňovať aj zahraničnej spe-
leologickej verejnosti, a preto vyšli niektoré zborníky v cudzích jazy-
koch. Takým bol zborník zahrnujúci materiál z medzinárodného sympó-
zia pri príležitosti 100. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne 
a zborník venovaný 6. medzinárodnému speleologickému kongresu roku 
1973, ktorý sa uskutočnil v Československu. Tento zborník podával po-
hľad na súčasný stav poznania krasu a jaskýň Slovenska. 

Zborník Slovenský kras sa stal dobrým pomocníkom pre mnohých 
dobrovoľných jaskyniarov, ale a j profesionálnych speleológov. Slúži a j 
širokej prírodovednej verejnosti. Mnohé príspevky majú značný dosah 
a j v praktickom využití výsledkov speleológie, napr. pri ochrane a tvor-
be životného prostredia, ochrane prírody, pri geologickom prieskume, 
vyhľadávaní a využívaní krasových vôd, zakladaní technických diel 
v krase, na jmä vodných nádrží, pri výstavbe sídel a komunikácií a pod. 

Tieto úsilia o uplatnenie výsledkov výskumu v praxi sa stávajú pre 
speleológov jednou z hlavných úloh pri plnení programu XVI. zjazdu 
KSČ v ďalších rokoch 7. päťročnice. 

Redakčná rada 
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SLOVENSKÝ KRAS XX — 1982 

Š T Ú D I E 

RAJONIZÁCIA KRASOVÉHO ÚZEMIA POMOCOU GEOLOGICKÉHO 
PROFILOVANIA 

D U Š A N K U B Í N Y 

KapCTOBO-reojiorHqecKHe HCCJieaoBaHHH noKa3biBaioT Ha npuMepe JIoHOBaJibCKO-ejieHCKoro Kap-
CTOBOrO $OpMHpOBaHH>I npHMeHHMOCTb H3o6pa»eHHH KapCTOBO-reOJIOrmieCKHX HBJíeHHH B nJio-
maaHOM npeacTaBjíeHHH (KapcTOBo-reojiorHqecKaH Kapia) n B BepTHKaJibHOM npeacTaBjíeHim 
(KapcTOBO-reoJiorHqecKHe npo$Hjm) juia cocTaBJíeHHH $yHKiiHOHajifcHOH paňoHHoň Kapra KapcTO-
BOH TeppHTOpHH. 

PaňoHHaa KapTa n3o6pascaeT pa3jiHiHbie KaTeropHH pacnpocTpaHeHHH KapcTa H nocJieaoBa-
TeJibHocTb BaatHOCTH HccjieaoBaHHii, a TaK>Ke nepcneKTHBHoe oTKpbiľne oGmecTBeHHOCľn npeano-
jiaraeMbix nemep H nemepHbix CHCTCM. 

PaôoHHaa KapTa OÄHOBpeMeHHO co3aaeT npeanocbiJiKH BJIH ycTaHOBJíeHHH 3aniHTHbix IIOHCOB 
y HciK>.nb30BaHHbix KapcTOBbix BOÄ H B.JIH onTHMaJibHoro Hcnc>Jib30BaHHH KapcTOBbix TeppHTopuií 
B KOMruieKCHbix pažoHHbix njxaHax OKpyjKaromeô cpeabi. 

B HOHOBAJICKO-EJIEHCKOM Kapcre 6BIJIO YCTAHOBJÍEHO HecKOJibKo THIIOB KapcTa B COOTBCTCTBHII 
c HCN0JIB30BAHH0Ô KJIACCĤ HKAIÍHEH, KpoMe TOTO eme HBA urna B COOTBCTCTBHH CO cnet(H$HKa-
MREÔ KapcTa. BMJIO ycTatioBjícHo HECKOJIBKO HOBMX KapcTOBo-reojioraqecKHx H rHnporeoJiorn-
êcKHx HBJíeHHH, KOTopbie noMoraioT Gojiee noapoôno n3yiHTb KapcT 3anajiHbix KapnaT. 

Ú V O D 

Do veľmi širokej škály metód výskumu krasových území Slovenska 
možno zahrnúť aj metódu účelovej rajonizácie krasu podľa geologického 
profilovania. Ide o plošné zobrazenie rôznych stupňov skrasovatenia geo-
logických útvarov, ktoré získame zoi základnej geologickej mapy dopl-
nenej o povrchové krasové javy a z vert ikálneho zobrazenia krasových 
javov z geologických profilov. Z vert ikálneho zobrazenia geologickej 
stavby vynára jú sa rôzne geologické, hydrogeologické a krasové záko-
nitosti, plány krasových systémov a javov. Napríklad v modelovom úze-
mí sú najvýraznejš ie krasovo-tektonické povrchové javy vyvinuté v zá-
veroch Bukovskej doliny a v širšom okolí Vrch báne. Geologické profi-
lovanie však ukazuje, že ťažisko celého krasového systému je v s t rednej 
časti Môcovskej doliny, kde sa koncentrujú podzemné krasové vody. 

Zobrazenie rozsahu a intenzity skrasovatenia geologických útvarov 
môže mať veľké a široké prakt ické uplatnenie pri orientácii na speleo-



logický prieskum povrchových i podzemných krasových javov v hydro-
geológii a využívaní podzemných vôd na genetické zdôvodnenie ochran-
ných rajónov, v rôznych inžiniersko-geologických disciplínách, v lesníc-
tve a pri tvorbe životného prostredia. 

PREHĽADNÝ OPIS MODELOVÉHO ÚZEMIA 

Krasové územie Donovalsko-jelenského krasového systému sa roz-
prestiera v kontinuitnom páse od Jelenskej skaly (kóta 1153,3] 3 km SZ 
od Španej Doliny po osadu Mišúty — 2 km východne od Donovál. Syn-
klinálny pruh skrasovatených vápencov má dlžku 9 km a maximálnu 
šírku 1,3 km. Je veľmi výraznou štruktúrno-tektonickou jednotkou mo-
hutnej priečnej tektonickej depresie medzi nízkotatranskou megaanti-
klinálou a horninovými komplexmi tektonických príkrovov Veľkej Fatry. 

Tektonický štýl tejto synklinály porušenej zlomami na jmä priečneho 
smeru SZ — JV predurčil a j jej krasovo-typologické pričlenenie k typu 
hrastí a vrasovo-zlomových štruktúr (J. J a k á 1, E. M a z ú r, 1969). 
V súlade s charakteristikou tohto typu aj v Donovalsko-jelenskom systé-
me na pomerne malej ploche (9 km2) sú vyvinuté rôzne varianty vývoja 
krasu blízke monoklinálnemu krasu, ako to demonštrujú geologické 
profily, ale aj blízke planinovému krasu a netypickému pokrytému 
krasu. Mapy sledovaného územia uvádzame na obr. 1, 2, 4 v prílohe. 

Veľmi typické drobné planinky sú na jmä v strednej časti krasového 
územia medzi Môcovskou dolinou a vrcholovou časťou Bukovskej doliny 
nazvané Kuncová, Čierne báne a Rovné. Krasový reliéf nie je síce veľmi 
členitý, ale s výraznými vplyvmi skrasovatenia. Preto boli uvedené plo-
chy na rajónovej mape vyznačené ako výrazné krasové územia. 

Za netypický pokrytý typ krasu možno pokladať kras donovalských 
lúk. Pokryté sú gravitačnými sutinami a čiastočne antropogénnymi zá-
sahmi. V literatúre ich spomína napr. A. D r o p p a (1958). Po spádnici 
ich hydrograficky zaraďuje do povodia Korytnickej doliny. 

Náznaky pokrytých povrchových krasových javov sú viditeľné a j 
v severovýchodnom okraji krasového územia na svahových depresiách 
pod osadou Mišúty. 

Veľká skupina výraznejšie viditeľných závrtov miskovitého tvaru sa 
nachádza na východných svahoch Vrch báne (kóta 1030,3) vo výške 
960 — 1015 m n. m. Je tam 6 uzavretých plytkých závrtov s priemerom 
do 13 m, 3 na východ otvorené závrty s podlhovastým erózno-denudač-
ným tvarom a 19 malých závrtov s priemerom do 5 m. V tejto skupine 
závrtov sa 13. novembra 1970 vytvoril na ceste Donovaly — Buly prepad 
do krasovej dutiny pod cestou s priemerom 3 m. Prepadové miesto sa 
nachádza na rozhraní kryštalických bridlíc, pieskovcov a skrasovate-
ných vápencov. Tento jav autor zdokumentoval s návrhom na jeho tech-
nické riešenie (1970). 
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Ďalšie klasické povrchové javy sú vyvinuté južne od Vrch báne vo výš-
kach 965 — 990 m n. m. v miernej morfologickej depresii záverov doliny 
Hajabačka. Tieto povrchové krasové javy (prameň — krasový ponor, po-
norný závrt a iné) sú v blízkosti styku skrasovatených vápencov s vytla-
čeným blokom kryštalinika Vrch báne. 

Významné krasové javy sú vyvinuté v Môcovskej doline známe iste 
z dávnej histórie. V portálovitom ponore a jaskynnom otvore systema-
tickejšie pracoval od roku 1932 D. Čunderlík, neskôr J. Paulík (1954) 
zo Starých Hôr a v posledných rokoch bystrická skupina jaskyniarov 
SSS č. 15 (M. L a i k o v i č, 1977). Veľké množstvo namáhavej práce 
jaskyniarom vždy zmarila príroda — prívalové dažde, ktoré stále zaná-
šajú priestory ponornej jaskyne. V otvore jaskyne v pravej strane doliny 
je postup pre úzky komín bez náročných strelných prác takmer ne-
možný. 

Najrozsiahlejšie povrchové krasové javy sú vyvinuté v Bukovskej doline 
medzi Čiernymi báňami a hornou tretinou Bukovskej doliny. Dokladom 
0 rozsiahle vyvinutých jaskynných priestoroch v tomto území je prepad 
vo forme blokového poklesu S — J smeru s plochou sklonenou na západ 
na povrchu zreteľne viditeľným v dĺžke 200 m, s vertikálnym rozdielom 
poklesnutého bloku o 15 — 30 m. Aj južnejší hrebienok V—Z smeru 
paralelný s Bukovskou dolinou má zbrázdený reliéf množstvom čiastko-
vých blokových poklesov V—Z, ale a j S—J smeru so strmými sklonmi 
na sever i západ. Toto územie spolu s krasovou mikroplaninou Čiernych 
bání signalizuje najpotencionálnejšiu časť celého krasového systému na 
jaskynné priestory. 

Mnohé jaskynné priestory vrátane vrstevno-puklinovitej portálovitej 
jaskynky (miestne smetisko) v dolomitizovaných vápencoch nemajú 
a nemôžu mať väčší význam z hľadiska rozsahu jaskynných priestorov. 

Medzi Bukovskou dolinou a JZ cípom krasového systému — Jelenskou 
skalou sa nachádza produktívny vápencový pás prikrytý tektonickou šu-
pinou dolomitov Krčahov (kóty 1129,2, 1130,6, 1121,6, 1055,5) na ploche 
1 km2, bez výraznejších krasových prejavov. 

Krasové územie Jelenskej skaly má niekoľko miest s vývojom povr-
chových, ale a j jaskynných priestorov vo vápencových odkryvoch na JZ 
od Jelenskej skaly a na iných miestach. Aj tu sa stretávame s krasovou 
mikroplaninou východne od Jelenskej skaly. 

GEOLOGICKÁ POZÍCIA KRASOVÉHO SYSTÉMU 

Mezozoikum Donovalsko-jelenského krasového systému má pozíciu 
tatridného mezozoika. Na kryštalinickom fundamente v juhozápadnej 
časti územia ležia permské-verukánske usadeniny (droby, drobovité zle-
pence, arkózy, arkózovité a piesčité bridlice). Na perme a v severový-
chodnej časti územia na kryštaliniku je vrstevný sled takýto: 
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- kremence, kremité zlepence a pieskovce v mohutnom vývoji spodné-
ho triasu, 

— ílovité, ílovito-piesčité až piesčité bridlice vrchnej časti spodného 
triasu, 

— dolomitizované vápence a dolomity s tredného triasu, 
— vápence, bridličnaté vápence stredného triasu (krasovoproduktívny 

útvar), 
— kamenné moria, hlinité sutiny, dolinné náplavy, náplavové kužele 

pleistocénu a holocénu. 
Mladšie útvary, ako stredný trias synklinoriálnej depresie donovalsko-

-jelenského krasu, nie sú známe. Sú rozsiahle zastúpené na západ od 
predmetného územia vo vyšších tektonických jednotkách krížňanského 
a chočského príkrovu a ich ďalších tektonických jednotiek. 

Geologické útvary krasového systému majú tvar úzkej synklinály 
v strednej časti zvrásnené tlakmi od SZ, ako to demonštrujú profily g, 
h, j, k. Celý synklinálny pruh série je porušený priečnymi zlomami naj-
mä SZ—JV smeru a príkreho sklonu na JZ i SV. Pohyby blokov po zlo-
moch vytvorili t e k t o n i c k ý š t ý l v y z d v i h n u t ý c h h r a s t í 
a p o k l e s o v ý c h p r e p a d l í n s rôznymi vertikálnymi amplitú-
dami zdvihov a poklesov prevažne do 100 m. Ojedinele dosahujú až 
300 m a vzácne a j viac — napr. izolovaný tektonický blok Vrch bání. 

Okrem priečnych zlomov, blokovo-tektonickú štruktúru komplikujú a j 
pozdĺžne zlomy a zlomy S—J výrazné najmä v južnej časti synklinály, 
ale a j v iných častiach územia — napr. výrazný pozdĺžny zlom JV okraja 
vápencového komplexu. Tento zlom zapríčiňuje v blízkom okolí inten-
zívne drvenie — mylonitizáciu všetkých hornín. Pri vápencoch vznikajú 
tektonity charakterizované rekryštalizáciou hornín, zmenou farby na 
hnedožltú, sivohnedú, s vyššou pórovitosťou a podobnosťou s traver-
tínmi. (Niektorí pozorovatelia si tektonity vápencov mýlia s travertín-
mi.) 

Ďalším významným štruktúrnym prvkom je dolomitová tektonická 
šupina Krčahov, ktorá vznikla v tektonickom procese vyvrásňovania prí-
krovov v strednej kriede. Táto tektonická šupina je porušená pozdĺžnymi 
i priečnymi zlomami, ktoré iste sprostredkovali povrchovým vodám ko-
munikačné dráhy, a tým aj mechanickú i chemickú denudáciu hornín, 
najmä vápencov. Táto dolomitová šupina pôsobí ako c l o n a , k t o r á 
z n i ž u j e č i n n o s ť v ô d a t v o r b u k r a s u , čím nepriamo naru-
šuje kontinuitu všetkých častí krasových území. Podobnú funkciu majú 
a j pruhy dolomitov, kryštalických bridlíc a spodnotriasových vrstiev, 
ktoré vystupujú ako tektonické bloky alebo šošovky vápencového ma-
sívu. 

Krížňanský príkrov prekrýva v dĺžke 1,5 km SV okraj vápencov me-
dzi Donovalmi a Mišútami (geologické rezy a, b, c). Aj toto prekrytie 
produktívneho útvaru pôsobí ako clona. Mocnosť a rozsah vápencov je 
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Obr. 3. Geologické rezy — a] Močiar, b) Mistríky, c) Donovaly, d) Polianka 
PHC. 3 . FeojioriMecKHe pa3pe3M — a ) M o i a p , B) MHCTPHKH, C) floHOBajibi, d ) IIojiHHKa 

Fig. 3. Geological sections — a) Močiar, b) Mistríky, c) Donovaly, d) Polianka 
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na SV okraji krasového pásu málo významná, preto a j negatívny efekt 
na tvorbu krasu je minimálny. 

Z uvedených tektonických poznámok vyplýva logická a genetická 
spätosť tektonických modelov územia s typologickými modelmi. Aj k to-
muto cieľu smerovalo detailné geologické profilovanie spracovaného 
modelového územia Donovalsko-jelenského krasového systému. 

Hlavným cieľom geologicko-speleologickej interpretácie územia bolo 
vytvorenie rajónovej mapy a jej praktická aplikácia. 

HYDROGEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ JAVY A POZNATKY 

Modelové územie patrí ku skupine krasových systémov, ktoré nemajú 
vyvinutý klasický hydrografický systém infiltrovaných a ponárajúcich 
sa vôd, vôd podzemných komunikácií a bazénov a vôd vyvierajúcich. 

V modelovom území poznáme klasické a typické ponory, napr. Mô-
covský ponor, ale nepoznáme vyvieračky. Prieskum krasových vôd na 
hospodárske využitie v systéme prameňov Jergaly — Jelenec, ktorý sa 
uskutočnil v rokoch 1960 — 1971, nepotvrdil ani po viacerých pokusoch 
chemickej i mechanickej indikácie spojenia — pretekania vôd ponor-
ných v Donovalsko-jelenskom krase s výverovými v Jergaloch, Stubniach 
a na Motyčkách (E. K u l l m a n , M. K r š á k, 1972, osobné konzultácie 
so Zimnikovalom, 1973 a iné). Za predpokladu jednotnosti a podzem-
nej sústredenosti infiltrovaných a ponorných vôd, mal by celý krasový 
systém z plochy 9 km2 vyprodukovať v tejto oblasti s pomerne vysokými 
vodnými zrážkami — 940 mm za rok — cca 120 l/s. Ak pripočítame prie-
merný prítok na jmä Môcovského potoka z nekrasového územia asi 30 — 
— 50 l/s, dostaneme objem krasovej vody blízky objemu vyvieračky 
v Jergaloch. Odtok z lokálnych krasových prameňov po obvode krasové-
ho systému dosahuje približne 10 — 15 l/s. Ak podzemné vody Donoval-
sko-jelenského krasového systému nevyvierajú v jergalských vyvierač-
kách, ako to predpokladajú E. Kullman — M. Rakus (1972), prevažný 
objem krasových vôd musí odtekať po tektonických komunikáciách — 
zlomoch do podložných útvarov a t e k t o n i c k ý c h z l o m o v r e-
v ú c k o - s t a r o h o r s k e j z l o m o v e j s ú s t a v y , ktorá je vý-
chodnou vetvou centrálnokarpatskej poruchovej zóny (D. K u b i n y, 
1969) a tá zas segmentom c e l o p l a n e t á r n e h o t e k t o n i c k é -
h o š v a e u r o a f r i c k é h o (D. K u b í n y , 1980). 

Podľa geologického profilovania (E. K u l l m a n — M. R a k ú s, 
1972) vody v jergalských vyvieračkách a podzemných bazénoch majú 
svoju infiltračnú oblasť v karbonatických horninách krížňanského prí-
krovu. 

Izolovanosť hydrogeologických a hydrografických procesov v Dono-
valsko'-jelenskom krasovom systéme má zrejme špecifický jednotný plán 
vo vertikálnej zonálnosti a účinnosti na tvorbe jaskynných priestorov 
a jaskynnej výzdoby. 
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Vysoká poloha skrasovatených vápencov a cele] synklinálnej štruktú-
ry (600 — 1150 m n. m.) signalizuje, že krasové vody sú značne dynamic-
ké a že stabilné (spodné) krasové vody — hladiny budú skôr lokálne 
ako celosystémové. Dynamické sú zrejme aj procesy vodnej erózie, kra-
sovej korózie alebo mechanickej a chemickej denudácie krasových útva-
rov. 

RAJONIZÁCIA MODELOVÉHO ÚZEMIA 

Výslednicou informačných vstupných údajov geologicko-tektonickej 
mapy a geologických profilov doplnených o známe a predpokladané 
krasové javy povrchové i podzemné je účelová rajónová mapa skúmaného 
územia. Zostavenie spomínaných dokumentačných materiálov predpokla-
dá dobrú odbornú fundovanosť a interpretačnú schopnosť zostavovateľov 
alebo zostavovateľa. 

Rajónová mapa krasového územia má demonštrovať: 
— výskyt, množstvo a rozsah krasových javov v plošnom — mapovom 

zobrazení zvolenej mierky, 
— výskyt, množstvo a rozsah krasových javov predpokladaných i ziste-

ných vo vertikálnom zobrazení geologických profilov zvolenej mier-
ky, 

— rajónovú diferencovanosť krasového územia podľa predchádzajúcich 
informácií, 

— naliehavosť a postupnosť prieskumných prác podľa rajónov a lokalít. 
V modelovom území boli spracované a zostavené vstupné informačné 

materiály: 
— známe a publikované geologické mapy, transformované do zvolenej 

základnej mierky geologickej mapy 1 : 10 000 s doplnením význam-
ných krasových javov, 

— priečne geologické profily nestálych intervalov, ktoré zobrazujú všet-
ky dôležité geologicko-krasové črty územia, 

— rôzne bibliografické materiály. 
Komplexným zhodnotením všetkých informačných kanálov, zakotve-

ných v uvedených základných materiáloch, bola zostavená r a j ó n o v á 
m a p a k r a s o v é h o ú z e m i a s jeho rozčlenením do štyroch rajó-
nových kategórií: 

A — Kategória krasových území s výraznými a početnými povrchový-
mi krasovými útvarmi, ktoré sú najperspektívnejšie na výskyt podzem-
ných krasových útvarov; 

B — Kategória krasových území bez rozsiahlych povrchových kraso-
vých javov a stredne perspektívnych na výskyt podzemných krasových 
útvarov; 

C — Kategória krasových území chudobných na povrchové krasové 
útvary a neperspektívne na výskyt väčších podzemných krasových útva-
rov; 
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D — Kategória krasových území zakrytých alebo delených nízkokra-
sovejúcimi útvarmi. 

Rozkategorizovanie modelového územia s tou istou náplňou nemusí 
byť aplikovateľné v každom krasovom území. Úlohou štúdie je poukázať 
na metodický postup a využiteľnosť rajonizácie na hodnotenie krasových 
území, ich p o t e n c i á l n u p r o d u k č n o s ť p o d z e m n ý c h 
p r i e s t o r o v a návod na praktický prieskum s cieľom overiť jaskyn-
né priestory a podzemné krasové javy. 

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA RAJONIZÁCIE 

V zmysle rajónovej mapy bolo zostavené poradie naliehavosti a nádej 
na získanie optimálnych praktických výsledkov. Konkrétne územia boli 
podľa výsledkov označené rímskymi číslicami I. — XII. 

A/I. — Územie hornej časti Bukovskej doliny. V tomto území možno 
očakávať rozsiahle jaskynné priestory vrstevno-trhlinového charakteru. 
Pod poklesovou prepadlinou by sa mali vyskytovať rozsiahle jaskynné 
priestory mierne sklonené s pozdĺžnou osou v smere S—J. Južnejšie od 
poklesovej prepadliny bližšie k Bukovskej doline mali by prevládať trh-
line vé úzke dómy. V—Z smeru s príkrymi sklonmi na jmä na sever. 
Trhlinové dómy by mali byť kombinované s menšími subhorizontálnymi 
priestormi. Vzhľadom na výrazné tektonické prejavy známe na povrchu 
a zobrazené na profiloch g, h, j možno predpokladať aj v podzemí zrúte-
né a rekrasované priestory. 

A/II. — Územie ponorov Môcovského potoka {profil e, f ) . Toto tech-
nicky veľmi ťažko preskúmateľné územie je dôležité najmä na objasne-
nie smeru charakteru a funkcie podzemných riečíšť, ktoré sa od ponorov 
usilujú jaskyniari zo Starých Hôr a Motyčiek objavovať najmä od roku 
1932 prakticky dodnes. 

Vrstevné plochy, na ktorých je vstupný otvor ponorov, majú smer 
20° SV, sklon 30° na západ. Rovnaký smer majú a j vedúce trhliny 
so zvislým sklonom. Dá sa očakávať, že toto je aj hlavný smer podzem-
ných riečíšť, ktorých priestory sa viažu na uvedené štruktúrno-tektonic-
ké hodnoty. Ďalší významný systém trhlín je 40—60° SZ so sklonom 
blízkym zvislici. Tento smer je a j smerom tektonických zlomov. Hlavné 
podzemné riečište podľa geologických rezov malo by tiecť v tejto časti 
krasu od juhozápadu na severovýchod, t. j. od poklesovej prepadliny 
smerom k môcovskému riečišťu, ktoré má vstupný smer opačný — od 
severovýchodu na juhozápad. 

A/III. — IV. Územie krasu donovalských lúk. Toto krasové územie je 
vyvinuté v osovej depresii krasovo-produktívneho' pásu vápencov. Navy-
še je skomplikované blokovým vysunutím kryštalinika, verukána a spod-
ného triasu do vápencov. Napriek tomu, alebo práve preto, ako zo všet-
kých dokumentačných materiálov vidno, je tu výrazne rozvinutý kraso-
vý systém, ktorý má nemalý význam, pretože je vyvinutý priamo v cen-
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tre významného rekreačného a turistického ruchu a jeho význam ešte 
podstatne vzrastie so zreteľom na mimoriadne priaznivé prírodné a špor-
tové dispozície. Spomínaný prepad do krasovej dutiny na ceste Dono-
valy — Buly jasne potvrdzuje, že sú tu vyvinuté jaskynné priestory v kra-
sovom území v dĺžke 1500 m a šírke od 30 — 200 m. 

V tomto krasovom území možno v jeho SV časti (A/III.) predpokla-
dať jaskynné priestory trhlinovoi-vrstevné, rozsiahle dómy a siene a j do 
50 m. V jZ časti [ A/IV.) mali by prevládať trhlinové priestory a vysoké 
dómy. V zúženom „hrdle" v mieste prepadu a pod sedlami (profil d) 
treba predpokladať značné tektonické porušenia hornín, jaskynné záva-
ly a zrútenia. 

A/V. — Krasová mikroplanina Kuncová. Vývoj tohto krasového územia 
možno označiť za iniciálny s výraznými, ale plochými reliéfovými for-
mami. V podzemí možno očakávať klasicky a zonálne vo vertikálnom 
členení vyvinutý jaskynný systém subhorizontálnych a vertikálnych jas-
kynných priestorov, bez väčších jaskynných katastrôf a zrútení. 

Rovnaké pomery možno predpokladať aj v subrajóne B/VII. a mikro-
planiny jelenská. 

B/VI. — Krasový rajón monoklinálnych hrebeňov. Ide o územie roz-
prestierajúce sa medzi krasovo-produkčnými územiami A/I. poklesová 
prepadlina a A/III. — IV. (kras donovalských lúk). Na povrchu sú zná-
me menšie jaskynné dutiny vo veľkom odkryve vápencov. Jaskynné du-
tiny sa viažu na vrstevné plochy smeru 70° SV so sklonom 45° na sever. 
Takéto jaskynné priestory prevládajú pravdepodobne v tomto rajóne. 
Menší význam budú mať trhlinové jaskynné priestory, zistené v ďalšom 
odkryve s usmernením trhlín 40° SZ so sklonom 80° na juh. Ďalší sys-
tém trhlín má SV smer so sklonom 45° na západ. 

B/VII. — Krasový rajón jelensko-motyčský. Pre tento ra jón platí cha-
rakteristika rajónu B/VI. a pre rajón B/VII. charakterist ika rajónu A/V. 
V hrebeňovej časti Jelenskej skaly po záver Banského potoka sú zná-
me menšie jaskynky (obr. 6}. Najväčšia je okolo 20 m dlhá s úzkym 
vrstevno-puklinovým priestorom. Je vyvinutá v JZ odkryvoch Jelenskej 
skaly (obr. 7). Menšie krasové pramene na východnom okraj i vápenco-
vého masívu v závere Banského potoka majú lokálny význam. Mali by 
slúžiť na zistenie podzemných komunikácií farbiacim pokusom. 

B/VIII. — Krasový rajón donovalský. Nemá výrazne vyvinuté povrcho-
vé krasové javy, ale nemožno vylúčiť existenciu vrstevno-puklinových 
jaskynných priestorov. 

C/IX. — Bukovský krasový rajón. Má veľa krasových a jaskynných útva-
rov. Dolomitické vápence a dolomity nie sú však prostredím, v ktorom 
možno predpokladať väčšie jaskynné priestory. Je preto izolovaným ra-
jónom. 

C/X, Xa — Krasový rajón Baník. Ide o okrajové krasové územie chu-
dobné na povrchové a podzemné krasové javy a útvary okrem územia 
mikroplaniny rajónu Xa, pre ktorý platí charakterist ika A/V. rajónu. 
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Ob. 6. Profi l 1 — Jelenský potok 
PHC. 6. IIpO$HJI 1 — ĽJieHCKHH nOTOK 

Fig. 6. Profi le 1 — the brook of Jelenský potok 

j í Jetenská skala 
O 11SJ. 

Obr. 7. Profi l m — Jelenská ska la 
Pne. 7. ľlpo<J>Hjiŕ> m — EjieHCKaa cKajia 

Fig. 7. Prof i le m — the rock of Je lenská skala 



Na jeho území sú vybudované rekreačno-športové zariadenia, ktoré umoc-
ňujú jeho krasovoprodukčnú neperspektívnosť. 

C/XI. — Krasový rajón Krajcov kút. Je okrajovým územím monokli-
nálnych hrebeňov a vývoja krasu. Možno v ňom predpokladať lokálne 
vyvinuté krasové útvary. 

C/XII. — Môcovský krasový rajón. Pre tento rajón platí charakteristi-
ka rajónu C/IX. 

Charakteristika krasových rajónov a subrajónov demonštruje využiteľ-
nosť krasovej rajonizácie pre praktickú speleológiu a dáva obraz o dl-
hodobej perspektíve prieskumných prác v krasových územiach. Môže slú-
žiť ako dobrý dokumentačný materiál pre celkovú územnú rajonizáciu 
životného prostredia. 

ZÁVER 

Na modelovom území Donovalsko-jelenského krasu sú evidentné 
konkrétne výsledky geologického profilovania krasového územia na zo-
stavenie účelovej rajónovej mapy. 

Z rajónovej mapy, s vyznačením poradia nevyhnutnosti ďalšieho prie-
skumu, s výslednicou sprístupnenia vzácnejších jaskynných objektov 
alebo systémov možno vytypovať krasovo-produktívnu potencionalitu na 
krasovo-jaskynné územia. Na základe rajónovej mapy možno seriózne 
plánovať využiteľnosť krasového územia na optimálne využitie v lokál-
nom životnom prostredí spoločnosti. 

Rajónové mapy krasu môžu významne prispieť aj v ďalších sférach 
ľudskej činnosti, napr. pri stanovení ochranných rajónov krasových vy-
vieračiek vhodných na účely pitnej vody, na posúdenie optimálneho rie-
šenia využitia krasu a krasových vôd, na využitie krasu pre konzervač-
no-skladištné priestory, na študijné účely zdravotné a veľa ďalších apli-
kácií. 

V modelovom území sa zistili rajóny, v ktorých možno reálne uvažo-
vať s objavením významných a rozsiahlych jaskynných sústav, ktoré by 
v takom exponovanom rekreačno-turistickom centre mohli mať značný 
spoločensko-ekonomický efekt. Ide na jmä o Bukovsko-môcovský kraso-
vý rajón a krasový rajón donovalských lúk. 

Z vedecko-aplikačného hľadiska ide o územie, v ktorom možno študo-
vať v takmer klasických príkladoch krasové typy planinovitého krasu, 
krasu monoklinálnych hrebeňov, krasu pokrytého typu doplneného o kras 
geologických clôn a máloproduktívneho krasu dolomitizovaných vápen-
cov a dolomitov. 

Izolovaný charakter pásu krasovo-produktívnych vápencov Donoval-
sko-jelenského krasu v synklinálnej vrásovo-tektonickej š truktúre s pod-
ložím nepriepustných nekrasových horninových súvrství, logicky potvr-
dzuje názor o diskontinuite krasových vôd Donovalsko-jelenského krasu 
s jergalskými krasovými vývermi. Tento poznatok však naznačuje, že 
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krasové vody Donovalsko-jelenského krasu v objeme asi 150 — 200 l/s 
sa dostávajú po zlomových štruktúrach do starohorského zlomového 
systému S—J smeru, ktorý predstavuje východnú vetvu centrálnokarpat-
skej zlomovej zóny (kontinentálneho r if tu) , ktorý je malým európskym 
segmentom meridionálneho eurafrickotichooceánskeho tektonického šva 
Zeme. 

Do redakcie zborníka došlo 2. februára 1981 
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CLASSIFICATION OF THE KARST TERRITORY BY MEANS OF THE GEOLOGICAL 
PROFILING 

S u m m a r y 

Concrete result of geological profil ing are demonstrated on an example of the 
model terr i tory of the Donovaly—Jelenec Karst. These results have been obtained 
for the purposes of maning a specific geological map. 

On the basis of this map with the designated chronological targets of the future ur-
gent surveys and with the a t tached dates of opening of the more precious cawe 
objects or systems, the possible employment of the karst phenomena according to 
the part icular cave terr i tories can be selected. This map can also be used for detailed 
planning of the optimum employment of the Karst terr i tory for community purposes. 

Šuch a specific geological map of the karst terr i tories can be of a considerable help 
also in other spheres of community activities e. g. for determinat ion of the zones 
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of protection of the karst resurgences suitable for drinking water purposes, the assess-
ment of the optimum solution of the employment of the karst phenomena and karst 
waters, the employment of the underground karst objects for preservation purposes 
as storage rooms, for study purposes, for therapeutic purposes, etc. 

In the model area several zones have been found in which the discovery of important 
and extensive cave systems are expected, with considerable future socio-economic 
effect within the most visited recreation and touristic centres, viz. the Bukovä-Môcov 
Karst Zóne and the Donovaly Meadows Karst Zóne. 

From the point of view of the applicability the territory is most suitable for 
study purposes, providing several classical examples of particular karst types — the 
plain karst, the karst of monoclinal ranges, the karst of the covered type supplemented by 
the karst of geological clones and less productive karst of dolomitized limestones and 
dolomites. 

The isolated character of the zóne of the karst-productive limestones of the Donovaly-
Jelenec Karst in synclinal wrinkle-tectonic structure with underlaying waterproof layers 
of non-karst minerals proves logically the view on the discontinuity of the karst waters 
of the Donovaly-Jelenec Karst with the Jergalské karst resurgences. However, this fin-
ding indicates that the karst waters of the Donovaly-Jelenec Karst in the total volume 
of cca 150—200 1/sec. descend through the r i f t structures into the Staré Hory rif t 
karst systém in the north-south direction, representing the east branch of the Central 
Carpathian Rift Zóne (Continental Rift), which is the small European segment of the 
meridial Euro-Afro-Pacific tectonic wrinkle. 



S L O V E N S K Ý K R A S X X — 1982 

SÚČASNÝ STAV VÝSKUMU JASKÝŇ ČERVENÝCH VRCHOV 

ZDENKO HOCHMUTH 

Le groupe des Collines rouges (Červené vrchy), situées dans les Tatras Occidenta-
les, représente ľune des rares zones du karst de hautes montagnes en Tchécoslova-
quie. Sur ce terr i toire de karst , les di f férences des hauteurs se chiff rent jusqu' ä 700 m 
ce qui facil i te ľhypothése de ľexistence des systémes de grottes profondes. La pré-
sente étude comprend le résumé des résul tats acquis jusqu' ä présent, dans la recher-
che et présente la liste de 58 grot tes connues dans ce terri toire de karst, ainsi que 
ľesquisse de la génése des grottes et de la zóne en question. 

Jedinečný fenomén vysokohorského krasu v hraničnej skupine Červe-
ných vrchov púta pozornosť našich speleológov už vyše 20 rokov. Pozo-
ruhodné výsledky dosiahnuté pri výskume povrchových i podzemných 
krasových foriem umožňujú podať úplný prehľad stavu preskúmanosti 
jednotlivých krasových javov v tejto krasovej oblasti. Na základe celko-
vého obrazu súčasného stavu výskumu možno vypracovať súhrnné hod-
notenie celého územia z hľadiska prognóz na pokračovanie výskumu na 
najperspektívnejších lokalitách. Situačnú mapu uvádzame v prílohe. 

1. PREHĽAD STARŠÍCH VÝSKUMOV 

Prieskum krasových javov v Červených vrchoch mal väčšiu tradíciu 
v Poľsku ako u nás, a tak sa poľskí autori zaoberajú i našou stranou 
pohoria. M. Zaruski (1923) dokonca už roku 1912 zostúpil do priepasti 
Kresanica, ktorú spomína i A. Wroszek (1933). Podrobný prieskum sa 
však začína až koncom päťdesiatych rokov. Práce A. Droppu, prieskum 
Múzea slovenského krasu roku 1959 (A. D r o p p a, 1961; D. K u b í n y, 
1961; V. B e n i c k ý, 1961), breznianskej jaskyniarskej skupiny roku 
1963 a roku 1963 i jaskyniarskeho týždňa Slovenskej zemepisnej spoloč-
nosti (A. D r o p p a, 1965J priniesli prvé detailné mapy preskúmaných 
jaskýň. Osobitne povrchovým krasom sa zaoberá E. Mazúr (1962). Za 
pomerne dlhé obdobie rokov 1963 — 1972 bola v prieskume prestávka, 
prerušil ju iba poľský výskum ľadovej priepasti (J. W a 1 a, 1971). Od 
roku 1972 pracuje v Červených vrchoch oblastná skupina SSS z Ružom-
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berka, výsledkom jej prác je prieskum a podrobné zmapovanie ďalších 
lokalít. Cieľom je kompletná dokumentácia celej krasovej oblasti a sys-
tematický výskum na najperspektívnejších lokalitách, vyjasnenie 
podzemnej hydrografie, genézy a typológie krasu Červených vrchov (Z. 
H o c h m u t h, 1974, 1977, 1979, 1980, 1981). 

2. PREHĽAD GEOLOGICKÝCH A GEOMORFOLOGICKÝCH POMEROV 

Geológiu Červených vrchov dosiaľ najpodrobnejšie spracoval A. Gorek 
(1958). Pri speleologickom prieskume sme sa opierali o jeho výskumy. 
Na území Červených vrchov rozoznáva Tomanovskú sériu, ktorá zahŕňa 
súvrstvia tatridného obalu od spodného triasu (bridlice a kremence) , cez 
mocné súvrstvie strednotriasových vápencov a dolomitov, na ktoré sa 
viaže značná časť skúmaných krasových javov. Dobre krasovatejú i vyš-
šie členy tohto súvrstvia, vápence malm-urgónske. Na Tomanovskú sériu 
je nasunutá vrása Červených vrchov, kde sa opakuje vrstevný sled od 
spodného triasu. Je vyvinutá na jmä v západnej časti územia, jej vlastné 
kryštalické jadro vystupuje napr. na vrchole Malolačniaka (2096). Vý-
chodná časť územia, od Kondrátovej až po Ľaliové sedlo, je tvorená 
vrásou Giewontu, kryštalické jadro leží nasunuté v nadloží a tvorí hra-
ničný hrebeň od Goričkovej po Kasprov vrch, pod ním sú mezozoické 
členy v normálnom vrstevnom slede. 

Všetky mezozoické členy okrem spodného triasu a niektorých pies-
kovcových polôh v jure a spodnej kriede podliehajú veľmi dobre kra-
sovateniu. 

Z geomorfologického hľadiska predstavuje územie Červených vrchov 
určitú depresiu v hlavnom hrebeni Tatier, pretože nadmorské výšky iba 
4 vrcholov (Kopa Kondrácka 2005, Malolačniak 2096, Kresanica 2121, 
Temniak 2096) presahujú 2000 m, čo zrejme spôsobuje ich poloha už 
v menej odolnom mezozoickom obale, keďže potoky dolín Tichej a Kôp-
rovej skoro celkom prerazili kryštalické jadro Tatier. Veľké výškové 
rozdiely na pomerne krátkom úseku (doliny 1200 — 1600 m oproti hre-
beňom okolo 2000 m), ako i celkove značná nadmorská výška podmienili 
tu vznik veľhorského reliéfu s bralnatými formami a stopami pleistocén-
neho zaľadnenia, ladovcovými karmi a trógmi Tomanovej doliny, Sviš-
ťovky a Rozpadlej doliny (zvanej aj Temná Tomanová), ako a j moréno-
vými nánosmi v dolinách. 

3. PREHĽAD PRESKÚMANÝCH JASKÝŇ 

V súčasnosti ( január 1981) poznáme z krasovej oblasti Červených vr-
chov spolu 58 jaskýň a 7 jaskynných vchodov speleologický zaujímavých 
(prievany), kde sa dosiaľ nepodarilo preniknúť do priestorov, ktoré by 
spĺňali kritériá jaskyne ako ich definoval P. Mitter (1979). 
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Z praktických dôvodov sme taký veľký počet jaskýň pri povrchovom 
výskume i ďalšej evidencii a číslovaní jaskýň rozdelili do menších ploš-
ných útvarov, podoblasti, ako určitých celkov pomocného členenia. Pod-
oblasti, ktoré sú charakteristické hustejším výskytom jaskýň v podstate 
podobného charakteru a genézy, predstavujú navyše i určité svojrázne 
morfologické indivíduá. Od západu na východ sú to tieto podoblasti: 
Temniak, Svišťovka, Plošiny na Kresanici, Findžalka, severný svah Roz-
padlého grúňa, východný svah Rozpadlého grúňa, Javorové brdo, Malo-
lačniak, Goričková. 

3. 1. KRASOVÁ PODOBLASŤ TEMNIAKA 

Zahŕňa mohutný masív vrchu Temniak v hlavnom hrebeni Tatier (2096 
m n. m.), spadajúci strmými svahmi do krasu Svišťovky, ktorý ostrým 
hrebeňom pokračuje na Stoly (1956 m n. m.) spadajúce do karu Sviš-
ťovky zvislou stenou so známou prevrátenou vrásou (A. D r o p p a, 1965, 
obr. príl.), do Tomanovej doliny a Tomanovho sedla strmými bralnatými 
zrázmi. Z podoblasti poznáme 3 menšie jaskyne objavené už roku 1973, 
ale doteraz nepublikované. 

T o m a n o v a d i e r a č. 1 (T — 1). Vchod sa nachádza v úpätí bral-
natých stien Stolov nad Tomanovou dolinou, v nadmorskej výške 1705 m. 
Dosahuje rozmery 1,4 X 3 m, exponovaný na JV, nepravidelného tvaru, 
chodba za ním je rútivá, založená na poruche smeru 300° so sklonom 
30°. Pokračovanie je po 10 m neprielezné, avšak na konci badať slabý 
prievan. 

T o m a n o v a d i e r a č. 2 (T — 2). Vchod jaskyne je vytvorený 
v bralách Stolov, asi 20 m nad ich úpätím, ťažko prístupný, v nadmor-
skej výške 1730 m. Má rozmery asi 1,3 X 2 m a je vytvorený na zvislej 
poruche 305°. Jaskyňa predstavuje nepravidelnú dutinu, vzniknutú zrejme 
mrazovým zvetrávaním na tektonickej poruche, dlhú asi 3 m, bez názna-
kov pokračovania. 

J a s k y ň a v T e m n i a k u (T — 3). Nachádza sa v bralách asi 
30 m poniže spojovacieho hrebeňa medzi Stolmi a Temniakom, v nad-
morskej výške 1940 m, zhruba na úrovni sedla medzi nimi, bližšie k Tem-
niaku, pri starom chodníku (nezn.). Predstavuje jedinú chodbu smeru 
SV, prierez asi 0,7 m, ktorá sa asi po 3 m stáča na východ a končí sa 
v sutine. Pozoruhodný je rúrovitý tvar chodby, poznačený mrazovým 
zvetrávaním. 

3. 2. KRASOVÁ PODOBLASŤ SVIŠŤOVKY 

Zaberá strmé, takmer zvislé steny a bralnaté svahy ľadovcového karu 
Svišťovky, ktoré spadajú z Temniaku, Kresanice a Stolov. Dno je vypl-
nené spodnou morénou s depresiami v dne, ktoré majú zrejme subsidenč-
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Obr. 2. Subsidenčné depresie v morénovom materiáli karu Svišťovky. Foto: Z. Hochmuth 
Abb. 2. Subsidiäre Depressionen im Moränenmateriäl des Karstes des Bergs Svišťovka. 

Foto: Z. Hochmuth 
2. Dépressions subsidenciéres dans le matériel de moraine du Karst Svišťovky. Photo 

Z. Hochmuth 

ný pôvod. Vo východnom svahu je 7 menších jaskýň, ktoré boli objavené 
pri prieskumnej akcii roku 1973, zmapované a zdokumentované až roku 
1980. Údaje o jaskyniach okrem S — 7 neboli zatiaľ publikované. 

S — 1. Vchod sa nachádza v nadmorskej výške 1780 m, v bralách vý-
chodného svahu Svišťovky, zhruba v ich strede, pod markantným pre-
visom. Portál vchodu má rozmery 8 X 3 m, vo vchode zaklinené balvany. 
Smerom dovnútra sa značne znižuje, postupne sa jej prierez mení na 
3 X 0,5 m a napokon plazivkou vyúsťuje do menšej sienky, kde sa končí 
zasutením. Pre jaskyňu je typická tektonická predisponovanosť na zhru-
ba vodorovnej poruche i stopy mrazového zvetrávania. 

S — 2. Jaskynka predstavuje ukončenie zvislej trhliny smeru 70°, asi 
20 m severnejšie od S — 1, v nadmorskej výške 1770 m, pomerne vysoko 

— — — • 

Obr. 3. Mapa jaskýň v Svišťovke a Temniaku 
Abb. 3. Die Karte der Hohlen in den Bergen Svišťovka und Temniak 

3. Pian des grottes ä Svišťovka et ä Temniak 
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v bralnej stene, čo značne sťažuje prístup. Je tektonického pôvodu, bez 
náznakov pokračovania, steny a strop porušené mrazovým zvetrávaním. 

S — 3. Predstavuje podobné ukončenie zvislej trhliny smeru 60° ako 
S — 2, od ktorej leží asi 20 m severnejšie. Vchod má rozmery 1,5 X 1,5 m 
štvoruholníkovitého prierezu, pričom bočné steny sú otvorené odlučn'ými 
plochami tektonickej poruchy. Asi po 4 m vstupná chodbička sa mení na 
zvislý 5 m vysoký komín, siahajúci až tesne k povrchu. V komíne sú 
zaklinené balvany a stopy po mäkkých sintroch. 

S — 4. Jaskyňa je založená na tej istej poruche ako S — 3. Vchod leží 
priamo pod S — 3, v nadmorskej výške 1772 m. Jaskyňa predstavuje 
4 m dlhú nízku chodbičku rútivého charakteru, ktorej severná stena je 
tvorená odlučnou plochou. Jaskyňa sa končí zasutením. 

S — 5. Vchod sa nachádza len 4 m na SZ od S — 4, v nadmorskej 
výške 1770 m. V úpätí zvislej steny jaskyňu vytvára 3 m dlhá lomená 
chodbička na hranici prieleznosti a končí sa zasutením. 

S — 6. Vchod je vytvorený v úpätí skalnej steny v strednej časti Sviš-
ťovky asi 30 m severne od S — 5, v nadmorskej výške 1775 m, dobre 
viditeľný z dna karu. Má previsovitý charakter, rozmery asi 5,5 x 1,5 m. 
Na východnom okraji previsu sa tiahne smerom 75° chodba, založená na 
zvislej poruche toho istého smeru, ktorá má zaoblené tvary a na konci 
prechádza v neprieleznú rúrovitú chodbičku. Dno jaskyne je vo vchode 
pokryté ostrohrannou sutinou. 

P r i e p a s ť S — 7. „Papramorgo" je jediná dosiaľ spomínaná jasky-
ňa podoblasti (Z. H o c h m u t h , 1974). Nachádza sa na lúke nad naj-
severnejšou skupinou výrazných brál v Svišťovke, v nadmorskej výške 
1780 m, asi 50 m severne od jaskyne S — 6. Vchod má nepravidelný 
prierez 2 X 1,5 m, ústí takmer zvisle do komínovitej priepasti, smerom 
nadol sa rozširuje, v hĺbke 4,7 m sa končí zasutením na najnižšom mies-
te sutinového kužeľa. 

3. 3. KRASOVÁ PODOBLASŤ ZADNÉHO ÚPLAZU 

Zadný úplaz predstavuje trávnatý pás medzi kosodrevinou, viažúci sa 
na žľab, spadajúci zo sedla medzi Kresanicou (2122 m) a kótou 1979 
smerom do Tomanovej doliny, rovnobežne so Svišťovkou, ako i priľahlý 
chrbátik medzi týmito dvoma depresiami. Je tvorený triasovými vápen-
cami prevrátenej vrásy, profil svahom Zadného úplazu zamerali a spra-
covali A. Droppa a A. Chovan roku 1963 (príloha k č. A. D r o p p a, 
1965). Oblasť patrí k najlepšie preskúmaným už prvými prieskumnými 
výpravami MSK a takisto jaskyne tu ležiace patria k najpozoruhodnej-
ším. 

P r i e p a s ť Z a d n ý ú p l a z (tiež Kosodrevina) sa nachádza v spo-
menutom chrbte medzi žľabom z Kresanice a Svišťovkou, v nadmorskej 
výške 1779 m, tesne na hornom okraji kosodrevinového porastu. Prie-
pasť je stupňovitá, komínovitého typu, so zvislými stupňami 10 a 55 m, 
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hlboká 82 m. Vchod spomína už D. Kubíny (1961). A. Droppa (1963) 
jaskyňu zameral a podrobne opísal v príspevku Geomorfologický prie-
skum priepastí v Červených vrchoch (SK, 1965), kde je uverejnená i ma-
pa, ku ktorej mám poznámku, že pôdorys je v nej nakreslený nesprávne 
— otočený zrkadlovo. 

Ľ a d o v á p r i e p a s ť leží v bralnatom výbežku chrbta spadajúceho 
z Kresanice, v nadmorskej výške 1938 m, jaskyňu preskúmal roku 1963 
A. Droppa do hlbky 12 m (A. D r o p p a , 1965), neskôr prenikli poľskí 
jaskyniari hlbšie (J. Wala, 1971) a podrobný opis a mapu publikoval 
Z. Hochmuth (1979). 

Priepasť predstavuje priepastný komín v hornine, hlboký 60 m, otvor 
však čiastočne narušený znížením svahu. V súčasnosti je priepasť 
vyplnená 2 nezávislými ľadovými hmotami odhadového objemu 650 m3. 

Z a s y p a n á p r i e p a s ť sa nachádza na plošinke nad Ľadovou 
priepasťou v nadmorskej výške 1941 m, vchod bol odkrytý na dne závrtu 
prieskumnou akciou roku 1963, opis jaskyne podáva A. Droppa (1965). 
Jaskyňa dosahuje hĺbku 7 m. 

3. 4. KRASOVÁ PODOBLASŤ FINDŽALKY 

Predstavuje na juh exponovaný strmý svah Tomanovej doliny, spada-
júci z Rozpadlého grúňa i kóty 1979, ľudové zvaný Findžalka (tiež Orga-
ny), názov sa zrejme pôvodne vzťahoval najmä na bralá pod vrcholom. 
Svah je len plytko rozčlenený niekoľkými žľabmi, je budovaný triasový-
mi vápencami tomanovskej série, ktorých sklon je premenlivý, od hod-
nôt 30 — 40° na sever na úpätí sa mení až na 30° na juh. Zrejme i tu je 
štruktúra charakteru prevrátenej vrásy ako na Zadnom úplaze (pozri 
profil A. Droppu a A. Chovana in A. D r o p p a , 1965). 

Č i e r n a d i e r a . Nachádza sa priamo pod vrcholovými bralami 
spomínanej Findžalky (resp. Rozpadlého grúňa, 1979), v nadmorskej 
výške asi 1920 m, exponovaná na juh. Otvára sa na povrch 2 portálo-
vitými širokými otvormi a pokračuje zrejme na vrstvovej ploche 30° šik-
mo nahor smerom 90°, kde sa po 10 m končí zasutením. Jaskyňu objavila 
a preskúmala výprava roku 1973. 

M e d v e d i a j a s k y ň a . Vchod sa nachádza približne pod Čiernou 
jaskyňou, ale oveľa nižšie v svahu jedného zo žľabov vedúcich pod Fin-
džalku, v nadmorskej výške cca 1700 m. Jaskyňa bola objavená roku 
1973, opis publikovaný (Z. H o c h m u t h , 1974). Z priloženej mapy je 
zrejmé, že ide o nízku rútivú chodbu dlhú 25 m, smerujúcu na západ, jej 
riečny pôvod nemožno vylúčiť. V jaskyni sa našli subrecentné pozostatky 
medveďa hnedého. (Ursus arctos). 

P r i e p a s ť n a R o z p a d l o m g r ú n i. Vchod sa nachádza priamo 
na hrebeni Rozpadlého grúňa v mieste sedla v nadmorskej výške 1830 m. 
Povrchový otvor bol objavený po rozšírení závrtovitej depresie na konci 
dlhej gravitačnej trhliny (pozri foto Benický č. 12, Slovenský kras, 
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Obr. 4. Pohľad na svah Tomanovej doliny a bralá Findžalky. Foto: Z. Hochmuth 
Abb. 4. Blick auf den Hang im Tal Tomanova dolina und die Felsen des Bergs Fin-

džalka. Foto: Z. Hochmuth 
4 Vue de la pente dans la vallée Tomanova dolina et les rochers de Findžalka. Photo 

Z. Hochmuth 

1961) už roku 1972. Priepasť je založená na spomínanej zvislej trhline 
smeru 110°, rovnobežnej s hrebeňom Rozpadlého grúňa, stupeň 2,5 m 
vedie do krátkej puklinovej chodby, ďalší stupeň hlboký aspoň 5 m je 
neprielezný. V zime z priepasti vanie prievan. 

F i n d ž a l k a . Nachádza sa v bralnatom južnom svahu Rozpadlého 
grúňa v nadmorskej výške 1770 m. Jej povrchový otvor rozmerov 9 X 2 m 
bol už dávno známy a jaskyňu opísali účastníci prvého výskumu Červe-
ných vrchov (A. D r o p p a , 1961). 

3. 5. KRASOVÁ PODOBLASŤ VÝCHODNÝ SVAH ROZPADLÉHO GRÚŇA 

Predstavuje strmý bralnatý východný svah Rozpadlého grúňa (1702 m) 
v spodnej časti budovaný 2 paralelnými radmi strednotriasových vápen-
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VCHOD 

ČIERNA DIERA 1 

Obr. 5. Mapa Medvede] jaskyne a Čiernej diery 
Abb. 5. Die Karte der Hohlen Medvedia jaskyňa und Čierna diera 

5. Pian des grottes Medvedia jaskyňa et Čierna diera 



Obr. 6. Východný svah Rozpadlého grúňa. Foto: Z. Hochmuth 
Abb. 6. Der ostliche Hang des Rozpadlý grúň. Foto: Z. Hochmuth 

6. Pente orientale du Rozpadlý Grúň. Photo Z. Hochmuth 

cov, vrcholové bralá patria nasunutej kryhe jurských vápencov, napospol 
veľmi čistých. Okrem občasnej vyvieračky predstavujú krasové javy iba 
menšie úpätné puklinové jaskynky a previsy. 

O b č a s n á v y v i e r a č k a . Ako jaskyňa bola známa už v prvej 
výskumnej výprave roku 1959 (A. D r o p p a, 1963], Podrobný opis s no-
vými objavmi podáva Z. Hochmuth (1977, 1980). Jaskyňa predstavuje 
vyššiu vývojovú úroveň recentného podzemného toku, ktorého výver je 
prikrytý sutinovými kužeľmi a prejavuje sa viacerými sutinovými pra-
meňmi. Občasná vyvieračka pretekáva len za zvýšených stavov hladiny, 
po zvyšok roka je väčšina chodieb zaplavená jazernými sifónmi I. — IV., 
pričom posledný, IV., sa doteraz pri potápačských pokusoch roku 1980 
a 1981 nepodarilo prekonať. Dĺžka jaskyne je 450 m. 

R — 1. Predstavuje priepastnú jaskyňu priamo pod vrcholom Rozpad-
lého grúňa, asi 20 m západne od kóty 1702, vzniknutú na zvislej gravi-
tačnej trhline smeru 240°, na povrch sa otvára jedným prielezným a dvo-
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Obr. 7. Mapa jaskýň v Rozpadlom griJni R — 1 až R — 7 
Abb. 7. Die Karte der Hôhlen im Rozpadlý grúň R — 1 bis R — 7 

7. Pian des grottes ä Rozpadlý Grúň R/l — R/7 
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ma neprieleznými otvormi, dĺžka dosahuje 9 m, hĺbka 5 m, nadmorská 
výška 1705 m. 

R — 2. Vchod sa nachádza asi 20 m pod hrebeňom Rozpadlého grúňa 
v nadmorskej výške 1710 m. Jaskyňa je puklinového typu, dlhá asi 6 m, 
potom pokračuje priepastne, ale neprielezne. Otvor vykazuje slabý prie-
van. 

R — 3. Vchod leží asi 20 m priamo nad R — 2, v bralnatom teréne, 
ťažko prístupný. Jaskyňa charakteru previsu trojuholníkového pôdorysu^ 
založeného na zvislej poruche smeru 270°, má severným smerom pokra-
čujúci neprielezný výbežok. 

R — 4. Markantný previs sa nachádza priamo nad Občasnou vyvierač-
kou v nadmorskej výške 1505 m (v pôdoryse práve nad jej 2. s ifónom). 
Previs má rozmery asi 7 X 7 m, je hlboký 6 m, z neprielezného otvoru 
a jeho východnej steny presakuje voda. 

R — 5. Puklina vo vrcholovej skupine brál Rozpadlého grúňa, zďaleka 
viditeľná, dala vznik krátkej, asi 6 m prieleznej puklinovitej jaskyni, 
ktorá nadväzuje na kratší previs založený na vrstvovej ploche asi 3 m 
nad úpätím brál, v nadmorskej výške 1620 m. 

R — 6. Otvor R — 6 sa černie asi v tretine výšky vrcholových brál 
(asi 30 m nad ich úpätím) v nadmorskej výške 1635 m a je prístupný 
iba lezecký (klas. III). Vo vchode rastie borovica. Jaskyňa je založená 
na zvislej poruche smeru 265° a previs založený na vrstvovej ploche, čím 
dosahuje dĺžku 7 m. 

R — 7. Previs má rozmery 7 X 2 m, hlboký je 4 m, nachádza sa na šik-
mej polici v najvýchodnejšej časti vrcholových brál Rozpadlého grúňa 
v nadmorskej výške 1615 m. 

3. 6. KRASOVÁ PODOBLASŤ SEVERNÉHO SVAHU ROZPADLÉHO GRÚŇA 

Severný svah Rozpadlého grúňa budovaný strednotriasovými vápenca-
mi a dolomitmi spadá strmo, miestami s bralnatými radmi, do Rozpadlej 
doliny. V chaotickom neprehľadnom teréne ľadovcového karu sa nachá-
dza niekoľko menších jaskýň. 

K a m z i č i a j a s k y ň a . Bola preskúmaná už počas prieskumnej ak-
cie MSK roku 1959, opisuje ju A. D r o p p a (1961). Nachádza sa v nad-
morskej výške 1800 m, v úpätí brala, ležiaceho západne od charakte-
ristického piliera v Rozpadlej doline. Má charakter kľukatej rútivej 
chodby, dlhej 30 m, založenej na sústave porúch smerov 200°, 180° a 100° 
a sklonov 60° — 90°. 

S n e ž n á p r i e p a s ť . Jej priepastný otvor s rozmermi 8 x 3,5 m 
sa nachádza na tej istej plošine ako Kamzičia jaskyňa, vzdialená od nej 
cca 40 m na ZSZ, v nadmorskej výške 1805 m. Priepasť je vyplnená mo-
nolitom firnu a firnového ľadu, ktorý však leží na sutine, takže sa nedá 
hlbšie preniknúť. Snežná priepasť má hĺbku 9,8 m, jaskyňu podrobne 
opisuje A. Droppa.(1961) a zverejňuje i plán od P. Janáčika (s. 29). 
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H a r i š ň a. Leží na tej istej plošine ako predchádzajúce jaskyne, 
vzdialená asi 50 m od Snežnej priepasti, pod nevýrazným bralkom sa 
černie jej umele prekopaný otvor (roku 1973), v nadmorskej výške 1808 
m. Jaskyňa predstavuje jedinú dutinu, založenú na zvislej poruche sme-
ru 220°, dlhú 7 a hlbokú 4 m, na dne s podlahovým ľadom. 

Ľ a d o v é o k n o . Nachádza sa v skalnej stienke nad zárezom, kto-
rým možno vystúpiť zo suťoviska Rozpadlej doliny na Kresanicu, v nad-
morskej výške 1800 m, asi 60 m SZ od Harišne. Ľadové okno predstavuje 
krátku dutinu, vzniknutú mrazovým zvetrávaním na zvislej poruche smeru 
270°, otvor v rozmeroch 1,8 X 0,6 m vedie do sienky s podlahovým ľa-
dom. 

3. 7. KRASOVÁ PODOBLASŤ KRESANICE [KR) 

Zahŕňa pomerne plochý, málo rozčlenený povrch sklonov len do 10 — 
— 15°, ktorý zrejme predstavuje zvyšok starého povrchu Tatier a zacho-

Obr. 8. Okolie priepasti Vyšná Kresanica. Foto: Z Hochmuth 
Abb. 8. Die Umgebung der Schlucht Vyšná Kresanica. Foto: Z. Hochmuth 

8. Alentours du gouffre Vyšná Kresanica. Photo Z. Hochmuth 
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val sa len v okolí vrcholu Kresanice (2122 m] a k juhu sklonene] ráz-
soche, končiace] kótou 1997 (Findžalka alebo Rozpadlý grúň) . Povrchy 
sú založené na sivých vápencoch a dolomitoch stredného triasu, na vr-
chole Kresanice leží nasunutá šupina kremencov spodného triasu, denu-
dačný zvyšok spodnotriasových bridlíc je zachovaný v blízkosti kóty 
1997. Na povrchoch sú dobre vyvinuté obyčajné škrapy, ako i škrapy 
voľné. Pozorujeme tu i množstvo plytkých depresií, s balvanitým dnom, 
sondážnymi prácami sa zistilo, že prevažne vedú do úzkych priestorov 
prevažne vertikálneho charakteru, niektoré z nich, napr. KR —• 11 a Vyš-
ná Kresanica dosahujú hĺbky vyše 30 m. V podoblasti registrujeme 10 
jaskýň a 7 významných perspektívnych miest na otváranie (prievany, 
viditeľné pokračovanie za zúženinou), ktoré ešte nedosahujú kritériá 
jaskyne (P. M i 11 e r, 1979). 

Priepasť K r e s a n i c a . Patrí k známym a mnohokrát opisovaným 
lokalitám (A. D r o p p a, 1961), jej vchod sa nachádza pod vrcholom 
Rozpadlého grúňa (kóta 1997) v nadmorskej výške 1985 m. Jej súčasná 
hĺbka dosahuje 71 m, predstavuje v hornej časti puklinovú priepasť za-
loženú na zvislej poruche SZ — JV, hlbšie má charakter studňovitej 
priepasti. 

KR — 1. Nachádza sa asi 150 m západne od sedla medzi Kresanicou 
a Rozpadlým grúňom, v závere žľabu Zadného úplazu, v nadmorskej 
výške 1965 m. Pôvodná závrtová depresia pri sondovacích prácach roku 
1975 bola prehĺbená a vcelku 5,5 m vertikálny úsek viedol do puklino-
vitej chodbičky smeru Z—V, na oboch koncoch neprieleznej, so slabým 
prievanom. 

KR — 2. Nachádza sa cca 100 m SZ od sedla medzi Kresanicou a Roz-
padlým grúňom, v nadmorskej výške 2003 m, teda asi 22 m nad sedlom 
v hladkom, mierne sklonenom svahu so škrapami. Pôvodná závrtovitá 
depresia bola roku 1975 rozšírená a preniklo sa do puklinovitej jaskyne. 
Od vchodu klesá šikmo 5 m smerom na SZ nepravidelná chodba, pri b. 
č. 3 nasleduje 3 m vertikálny stupeň, vedúci do nízkej chodbičky, ktorá 
smeruje na JV a po 3 m sa končí. 

KR — 3. Leží v nadmorskej výške 1999 m, 12 m JV od KR — 2. Závr-
tovitá depresia KR — 3 sa skúmala už roku 1974 i 1975, no bez podstat-
nejšieho výsledku, puklina v dne s prievanmi je neprielezná. 

KR — 4. Leží v blízkosti KR — 3, vzdialený 10 m na východ v nadmor-
skej výške 2001 m. Z pôvodnej závrtovitej depresie sa roku 1975 podarilo 
preniknúť do strmo klesajúcej chodby smeru 300°, ktorá sa po asi 5 m 
v hĺbke 4 m stáva neprieleznou. 

KR — 5. Predstavuje mohutnú trhlinu zrejme gravitačného pôvodu 
rozmerov 11 X 1,5 m, hlbokú 1 — 3 m smeru 120°, ktorá na oboch kon-
coch pokračuje podzemnými priestormi. Úzky povrchový otvor na JV 
konci trhliny vedie do> sienky 6 X 1,5 m s neprieleznými ďalšími otvormi 
na povrch, na SZ konci pukliny vedie do priestoru 4 x 1 m. Nadmorská 
výška KR — 5 dosahuje 1995 m. 
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KR — 6. Nachádza sa v hladkom svahu so škrapami vedúceho zo sedla 
medzi Kresanicou a Rozpadlým grúňom v nadmorskej výške 2019 m. 
Sondovacími prácami roku 1975 sa nepodarilo preniknúť do masívu, no 
KR — 6 i vyššie ležiaci nepomenovaný závrt vykazujú prievany. 

KR — 7. Vchod leží priamo na hrebeni spojujúcom Kresanicu a Roz-
padlý grúň v nadmorskej výške 2040 m, priamo v hrane nad záverom 
Rozpadlej doliny. Pôvodná depresia založená na poruche zrejme gravi-
tačného pôvodu bola roku 1975 rozšírená a vedie do 4 m krátkej chod-
bičky smeru 270°, s prievanmi, končiacej neprieleznou zúženinou. 

KR — 8. Vchod leží na plochom povrchu pod vrcholom Kresanice 
v nadmorskej výške 2080 m na dne plytkej závrtovitej depresie a ako 
závrt č. 1 ho opisuje už A. Droppa (1965, s. 46). Strmo klesajúca pukli-
nová chodba s intenzívnym prievanom sa končí v hĺbke 6 m neprieleznfe. 

KR — 9. Nachádza sa 20 m na SSZ od KR — 8 v nadmorskej výške 

Obr. 10. Vrchol Kresanice z Temniaka. Foto: Z. Hochmuth 
Abb. 10. Der Gipfel des Bergs Kresanica vom Temniak aus. Foto: Z. Hochmuth 

10. Sommet du Kresanica vu de Temniak. Photo Z. Hochmuth 
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2081 m, A. Droppa (1965) ho opisuje ako závrt č. 2. Puklina smeru 120° 
s intenzívnym prievanom je neprielezná. 

KR — 10. Leží 10 m JZ od predchádzajúcej lokality v nadmorskej výš-
ke 2079 m. Je opísaný už A. Droppom (1965) ako závrt č. 3. Táto depre-
sia vykazuje intenzívne prievany, no hlbšie do masívu sa zatiaľ nepre-
niklo'. 

KR — 11. Nachádza sa v nadmorskej výške 2077 m, priamo na okraji 
nadložných spodnotriasových kremencov. Na lokalite sa sondovalo roku 
1975, roku 1980 sa podarilo preniknúť do klesajúcich chodieb. Zvislé 
stupne 5, 2,5 a 6 m vedú do strmo klesajúcej puklinovitej chodby, ktorá 
po zúženie vedie do sienky v hĺbke 30 m. V jaskyni sú silné stopy koró-
zie povrchových vôd, intenzívne prievany svedčia o jej ďalšom pokra-
čovaní. Lokalitu považujeme za veľmi perspektívnu z hľadiska ďalších 
prieskumov. 

KR — 12. Nachádza sa na spádnici pod KR — 11 v nadmorskej výške 
2069 m. Sondovacie práce roku 1980 overili zatiaľ neprieleznú puklinu 
smeru 300°, s intenzívnym prievanom. 

KR — 13. Nachádza sa 20 m od KR — 11 v nadmorskej výške 2080 m 
na rozhraní kremencov a vápencov. Sondovacie práce roku 1980 pokra-
čovanie z tohto plytkého závrtu neoverili. 

Vyšná Kresanica (KR — 14). Priepasť je vyvinutá na výrazných zvis-
lých poruchách smeru 80—260° priamo na okraji spojovacieho hrebeňa 
vedúceho z Kresanice na Rozpadlý grúň, nad záverom Rozpadlej doliny 
v nadmorskej výške 2079 m. Priepasť objavenú roku 1963 opisuje i s ma-
pou podrobne A. Droppa (1965). Priepasť dosahuje hĺbku —30 m, ďalšie 
pokračovanie je pre závaly nepriechodné, i keď vchod priepasti vykazuje 
na jmä v zime silnejšie prievany. 

KR — 15. Predstavuje priepastnú trhlinu hlbokú 6 m, ktorej povrchový 
otvor sa nachádza priamo na československo-poľskej štátnej hranici 
v hrebeni medzi Mulovým sedlom a Kresanicou v nadmorskej výške asi 
2080 m. 

3. 8. KRASOVÁ PODOBLASŤ MALOLACNIAKA 

Zaberá južný svah vrchu Malolačniak (2096 m), skláňajúci sa do Roz-
padlej doliny od rozhrania s nekrasovou čapicou na vrchole cez známe 
štruktúrne stupne na vrstevných čelách malm-urgónskych vápencov. 
Hojne sa tu vyskytujú i niekoľkometrové žliabkovité škrapy, práve tu 
najtypickejšie vyvinuté v celej oblasti Červených vrchov. Depresie v mo-
rénovom materiáli na dne doliny, pokladané kedysi za závrty [Slovenský 
kras 1961, obr. 13), pokladáme za prejavy subsidencie. Z podoblasti po-
známe 5 jaskýň. 
< 

Obr. 11. Mapa jaskyne Ľadová morňa 
Abb. 11. Die Karte der Hohle Ľadová morňa 

11. Pian de la grotte Ľadová morňa 
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Z á v r t p o d M a l o l a č n i a k o m (tiež lyžicový závrt). Nachádza 
sa asi 40 m pod vrcholom (v nadmorskej výške 2045 m) tesne pod roz-
hraním s nekrasovým podložím, na hornom okraji najvyššieho radu brál 
Malolačniaka. Pôvodná závrtová depresia bola sondovaná v rokoch 1973, 
1975 i 1980, súčasný otvor, vedúci na S i J neprieleznými puklinami vy-
značuje sa intenzívnymi prievanmi. 

K a r o l a . Vchod sa nachádza na úpätí druhého horného radu brál 
pod vrcholom Malolačniaka, v nadmorskej výške 1955 m. Predstavuje 
zvislú trhlinu v súvislom bralnom rade, rozmerov 4 X 1 m, ktorá vedie 
do vysokej puklinovej chodby. Chodba má spočiatku smer na SZ, potom 
sa stáča na sever do sienky rozmerov 2 X 3 m, z ktorej pokračuje stú-
pajúci komín. Celková dĺžka dosahuje 15 m. Jaskyňa bola preskúmaná 
roku 1973, ale už predtým ju poznali poľskí jaskyniari. 

Ľ a d o v á m o r ň a . Vchod sa nachádza v úpätí výrazného priečneho 
radu brál, vzniknutého na vrstvových čelách spomínanej stupňoviny 
v nadmorskej výške asi 1880 m. Jaskyňa bola objavená a preskúmaná 
roku 1973, opis jaskyne sa nachádza v správe Z. Hochmutha (1974J. 
Jaskyňa spolu s predchádzajúcou vznikli sekundárnym krasovatením na 
gravitačnej poruche. V jaskyni sa i v letných mesiacoch nachádza men-
šie množstvo podlahového ľadu. 

S l a n č í k o v a j a s k y ň a . Vchod sa nachádza pod nevýrazným 
bralkom na chrbátiku spadajúcom z Malolačniaka ponad východný okraj 
spomínanej stupňoviny, v nadmorskej výške 1800 m. Jaskyňa bola obja-
vená a preskúmaná roku 1973 (Z. H o c h m u t h , 1974J, keď bol publi-
kovaný aj jej podrobný opis (bez mapy]. Jaskyňa má charakter puklino-
vitej chodby, spolu s nižšie ležiacou Firnovou jamou dosahuje dĺžku 
110 m. V jaskyni sú pozoruhodné riečne útvary — meandrujúci zárez 
v dne chodby spôsobený občasným tokom. (Mapu uvádzame v prílohe.) 

F i r n o v á j a m a . Vchod leží takisto v spomínanom trávnatom chr-
bátiku v nadmorskej výške 1785 m a je priepastného typu. Jaskyňu pre-
skúmal roku 1973 a opísal Z. Hochmuth (1974). Poniže Firnovej jamy 
sa nachádza plytká depresia, zrejme založená na zvislej poruche smeru 
120°, podobne ako obe predchádzajúce jaskyne. 

3. 9. KRASOVÁ PODOBLASŤ JAVOROVÉHO BRDA 

Javorové brdo predstavuje na juh vysunutú rázsochu vybiehajúcu 
z hlavného hrebeňa zo Suchého vrchu Kondráckeho (1890 m), ohraniče-
nú dolnou časťou Tomanovej a Rozpadlej doliny až Tichou dolinou, na 
východe žľabom vedúcim z Tichej doliny na hrebeň. Pre oblasť je typické 
rozšírenie strednotriasových vápencov, no na spojovacom chrbte so Su-

< 
Obr. 13. Mapa Firnovej Jamy 

Abb. 13. Die Karte der Hohle Firnová jama 
13. Pian de Firnová jama 
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Abb. 14. Die Karte der Hohlen im Javorové brdo 
14. Pian des grottes ä Javorové brdo 
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chým vrchom Kondráckym vystupujú horniny telesa kryštalinika vrásy 
Giewontu, na jeho obvode spodnotriasové kremence. 

J a s k y ň a n a d v o d o p á d o m . Pravidelný vchod s rozmermi 
1 X 1,5 m sa nachádza nad vodopádom Tomanovského potoka v nadmor-
skej výške okolo 1300 m, asi 15 m nad hladinou potoka a asi toľko pod 
turistickým chodníkom na Tomanové sedlo. Jaskyňa predstavuje jedinú 
chodbu smerujúcu spočiatku na SV, potom na SZ a na konci so sienkou. 
Pretože sa jaskyňa nachádza v horninách kryštalinika (hrubozrnné bio-
tické žuly) a našli sme v nej stopy po rozširovaní, domnievame sa, že 
išlo o nekrasovú trhlinu, umele rozšírenú, resp. o zabudnuté staré ban-
ské dielo, 

K r e m e n c o v á j a s k y ň a . Jej portálovitý vchod sa nachádza asi 
150 m proti toku potoka od mostíka cez potok z Rozpadlej dolinky, 
v nadmorskej výške 1330 m, asi 2 m nad hladinou. Jaskynka je dlhá asi 
9 m s 2 vchodmi, má nekrasový pôvod, vznikla vyvetrávaním na roz-
hraní tektonickej poruchy a vrstevnej plochy spodnotriasových kremen-
cov. 

S u c h á d i e r a. Pre svoj markantný portál 4 X 5 m je asi najstar-
šou známou jaskyňou v Červených vrchoch, zachytená i na mapách. Jas-
kyňu podrobne opisuje A. Droppa (1961), spomína ju i D. Kubíny (1961), 
ďalší opis s detailným plánom podáva Z. Hochmuth (1974). Erózny pô-
vod jaskyne spolu s alochtónnym materiálom je nepochybný, pôvodne 
predpokladané spojenie s vyššie ležiacim otvorom (Horná jaskyňa) je 
overené len dymovými skúškami. 

H o r n á jaskyňa. Nachádza sa bezprostredne nad portálom Suchej 
diery a spojenie s ňou je overené. Plán tejto jaskyne (ako súčasť Suchej 
diery) podáva Z. Hochmuth (1974). 

V dolinke nad Hornou jaskyňou sa nachádza niekoľko závrtovitých 
depresií, v ktorých sa roku 1973 neúspešne sondovalo. 

D i e r a n a d S u c h o u . Nachádza sa asi 100 m južne od Suchej diery 
v nadmorskej výške cca 1560 m a v bralnatom vŕšku v neprístupnom 
teréne, vchod je však viditeľný zďaleka. Jaskyňa predstavuje iba 3,5 m 
dlhú dutinu dovnútra sa zužujúcu, ktorá zrejme vznikla mrazovým zvet-
rávaním na zvislej poruche smeru 120°. 

P u k l i n a n a J a v o r o v o m b r d e . Predstavuje výraznú trhlinu 
v úpätí vrcholových brál Javorového brda, dobre viditeľnú z Tichej doli-
ny pri odbočke do Tomanovej. Zvislá strhlina, zrejme gravitačného pô-
vodu, má smer 70°, na nej vedie puklinová chodba 5 m, na ľavej strane 
pukliny je rozšírený previsovitý výklenok. 

3. 10. KRASOVÁ PODOBLASŤ GORIČKOVEJ 

Smerom na východ sa mezozoický komplex hornín Červených vrchov 
značne redukuje a y oblasti pod Goričkovou (1913) predstavuje už iba 
asi 200 m mocné súvrstvie triasových až malm-urgónskych vápencov, 
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dolomitov i pieskovcov, v nadloží prikryté žulami kryštalinika, ktoré 
budujú vrchol Goričkovej. Krasové javy sa tu preto vyvinuli v špecific-
kých podmienkach a predstavujú niekoľko menších jaskýň a previsov. 

G — 1. Vchod sa otvára v úpätí najzápadnejšej bralnej skupiny pod 
Goričkovou v ukončení trávnatého pásu, v nadmorskej výške 1650 m. 
Úpätný previs jaskyne má charakter dvojitého oblúka v rozmeroch 
11 X 4 m a prechádza na východnom okraji v puklinovú chodbu smeru 
20°, končiacu po 10 m neprielezným zúžením. 

G — 2. Vchod jaskyne sa nachádza na opačnom, východnom konci 
prvej skupiny brál Goričkovej, asi v tej istej nadmorskej výške ako 
G — 1. Vchod je viditeľný z ukončenia cesty Tichou dolinou. Jaskyňa 
predstavuje jedinú krátku chodbu smeru J — S, končiacu po 5 m, bez 
sedimentov na sklonenom dne, so zvláštnym dvojitým vchodom. 

G — 3. Jaskyňa G — 3 má charakter previsu, ktorý je vytvorený 
v dolinke medzi prvou a druhou skupinou brál Goričkovej, v mieste, kde 
dolinka na výstupe vápencov tvorí určitý bralnatý stupeň. Nadmorská 
výška previsu dosahuje 1520 m, rozmery: dĺžka 30 m, priemerná hlbka 
2 — 3 m. 

G — 4. Vchod do jaskyne sa nachádza pod vrcholom druhej skupiny 
brál Goričkovej (zv. tiež Skalné vráta] v exponovanom teréne v nad-
morskej výške 1700 m. Má charakter hlbokého previsu, dlhého 22 m, 
ktorý vznikol vyvetrávaním na vrstevnej ploche urgónskych vápencov. 
Vcelku 5 výklenkov pod jediným portálom má priemernú hĺbku 4 — 7 m. 
Strmo sklonené časti dna sú bez sedimentov, v ostatných častiach sa 
nachádza ostrohranná sutina. 

G — 5. Vchod do jaskyne sa nachádza v tretej bralnej skupine Go-
ričkovej, na jej západnom okraji, nad chodníkom, vedúcim na Kasprov 
vrch z Tichej doliny. Zrejme túto jaskynku spomína D. Kubíny (1961, 
s. 10). Vchod má charakter veľkého previsu 7 X 3 m a vedie do stúpa-
júcich slepých výbežkov, na východnej s trane portálu sa možno dostať do 
menšej sienky, s komínom vedúcim nahor a úzkou plazivkou, pred kon-
com tiež s neprielezným komínom. 

G — 6 PIU. Vchod sa nachádza v nadmorskej výške 1650 m, asi 20 m 
na V od G — 5, no je viditeľný iba z bezprostrednej blízkosti. Vstupná 
stupňovito klesajúca chodba je vytvorená na zvislej poruche 70° a na 
povrch sa otvára ešte dvoma neprieleznými perforáciami. Z chodby od-
bočuje smerom 330° plazivka, potom nasleduje stupeň 3 m, za ním ďal-
šia klesajúca chodba vedie do sieňovitého priestoru, z ktorého vedú 
šikmo nahor rúrovité chodby s množstvom mäkkých sintrov na stenách. 
Typické erózne tvary v jaskyni poukazujú na jej vznik fosílnym tokom, 
zrejme glaciálneho pôvodu. 

G — 7. Vchod leží asi 30 m na východ od G — 6, tesne vľavo od zá-
rezu v súvislom bralnom rade, v nadmorskej výške 1642 m. Nachádza sa 
asi 3 m nad úpätím v stene, rozmery 2 x 1 m. Jaskyňa predstavuje chod-
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bu oválneho prierezu, ktorá sa po 4 m neprielezne končí v nánosoch 
hliny. A] v tejto jaskyni možno usudzovať na riečny pôvod. 

4. GENETICKÉ TYPY JASKÝŇ 

Opísané jaskyne nachádzajúce sa na území Červených vrchov možno 
rozdeliť podľa genetickej podobnosti do týchto kategórií: 

4. 1. JASKYNE RIEČNEHO PÔVODU 

4. 1. 1. Riečne recentne pretekané jaskyne. Z opisovaných sem mô-
žeme zaradiť iba Občasnú vyvieračku, ktorá predstavuje vyššiu vývojo-
vú úroveň, pretekanú v čase zvýšeného stavu hladiny. Na trvalé prete-
kané predpokladané riečisko systému odvodňujúceho podstatnú časť 
krasového územia sa dosiaľ nepodarilo preniknúť. 

4. 1. 2. FOSÍLNE JASKYNE RIEČNEHO PÔVODU 

Riečny pôvod je nepochybný pri viacerých jaskyniach ležiacich vysoko 
na svahoch Tomanovej, Rozpadlej i Tichej doliny, napríklad Medvedia jas-
kyňa, Slančíkova jaskyňa, Suchá diera, Horná jaskyňa, G — 6 Piu a veľ-
mi pravdepodobný aj pri ďalších, ako S — 6, G — 7, G — 5, Kamzičia 
jaskyňa. Ich prevažne vysoká poloha nad dnom dolín a dobre zachované 
riečne tvary i v blízkosti vchodov vylučujú, že by išlo o staropleisto-
cénne jaskynné poschodia zodpovedajúce riečnym terasám. Ako naj-
pravdepodobnejší spôsob ich vzniku uvažujeme eróziu tavných vôd ľa-
dovca, na okraji ktorého počas zaľadnenia Západných Tatier jaskyne 
vznikali. Je pravdepodobné, že jaskyne vedú oveľa hlbšie do masívu, ako 
je ich dnešný známy rozsah. 

4. 2. PRIEPASTI TYPU AVEN 

Komínovitý charakter niektorých priepastí, resp. ich častí (Kosodre-
vina, Ľadová priepasť, Kresanica, Snežná) je veľmi pozoruhodný, ale 
v súčasnosti už zväčša nie funkčný. Komíny sú v stave deštrukcie, po-
stupujúceho ústupu svahov, často zasutené či zaľadnené. Domnievame 
sa, že vznikli za iných klimatických a azda i reliéfových podmienok, aké 
tu panujú dnes. Zvyšky korodovaných sintrov a brekcií svedčia azda až 
o predkvartérnom veku. 

4. 3. PUKLINOVÉ JASKYNE A PRIEPASTI 

Väčšina lokalít vo vrcholovej časti Kresanice (KR 1 — KR — 15) aj 
Ľadová morňa, Harišňa, Priepasť na Rozpadlom grúni, R — 1 až R — 2, 
G — 1 a iné sú vytvorené na výrazných zvislých poruchách, pričom ich 
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horné časti sú obyčajne zasutené, resp. vytvárajú l ineárne alebo okrúhle 
depresie na povrchu, v nižších častiach prevažujú zaklinené balvany a 
najnižšie časti sú zväčša neprielezne úzke. Poruchy sú zrejme gravitač-
ného charakteru a sú prejavom postupného rozpadania sa masívu, ba-
dateľného veľmi dobre napr. na svahu Rozpadlej doliny pod Malólač-
niakom. Maximálny rozvoj tohto procesu bol zrejme počas ľadových dôb, 
keď k nemu prispievalo mrazové rozširovanie trhlín, dnes vcelku zrejme 
rozpadanie stagnuje a skôr sa prejavuje sekundárne krasovatenie. Puk-
liny sú hlavnými kolektormi zrážkových vôd do podzemia a je pravdepo-
podobné, že nimi bude možné preniknúť na sústavu aktívne pretekaných 
chodieb charakteru horských jaskýň, ktoré vedú až k sústredeným vý-
verom vôd v dolinách. 

4. 4. ÚPÄTNÉ PREVISY, POLYGENETICKÉ A PSEUDOKRASOVÉ JASKYNE 

Väčšina menších jaskyniek a previsov (S — 2, T — 2, Čierna jama 
Diera nad Suchou, G - 1, G — 2) sú produktmi mrazového zvetrávania 
na výrazných poruchách, podporeného koróziou atmosferických vôd, 
zvetrávanie sa prejavuje i na horninách nekrasových, ako v prípade 
Kremencovej jaskyne alebo Jaskyne nad Vodopádom. 

5. ZÄVER 

Zhodnotením stavu preskúmanosti jednotlivých krasových lokalít Čer-
vených vrchov sa vytvárajú predpoklady na vypracovanie prognóz pre 
ďalší výskum či už krasu Červených vrchov ako celku alebo systema-
tických prác na vybraných lokalitách s cieľom ďalšieho postupu. Verí-
me, že v budúcnosti sa podarí práve v tejto oblasti objaviť významné ver-
tikálne systémy, ktoré potvrdia súvislosti vysoko ležiacich priepastí 
s vyvieračkami v dolinách. 

Do redakcie zborníka došlo 17. februára 1981 
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DER GEGENWÄRTIGE STAND DER FORSCHUNGEN IN DEN HOHLEN DER BERGE 
ČERVENÉ VRCHY 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

Die Forschung des Karstes der Berggruppe Červené vrchy in der Westlichen Tatra 
besitzt in der Slowakei eine mehr als zwanzigjährige Tradition. Das Vorkommen von 
verkarstenden Gesteinen hoch uber der oberen Waldgrenze (Kresanica 2 122 m J schuf 
die Bedingungen flir die Entstehung von Hochgebirgs-Karstformen, die fur das Gebiet 
der Slowakei vereinzelt sind. Die verkars te ten Kalksteine sinken vom Kamm tief in 
die Täler Tomanová, Tichá und Rozpadlá, ihr Hohenunterschied erreicht im Karstge-
biet bis zu 700 m. Und gerade diese Tatsache sowie auch die Existenz von bedeutungs-
vollen Springquellen am unteren Rand des Karstgebiets geben die Voraussetzungen 
fur die Entdeckung von bedeutuingsvollen vert ikalen Systemen, ähnlich wie auf der 
polnischen Seite des Gebiets. 

In der vorliegenden Studie sind die Ergebnisse der vorangegangenen Forschungen 
dargeboten, und es wird eine kurze Beschreibung aller 58 bekannten Hohlen der Karst-
gebiets gegeben, wovon die bedeutungsvollsten díe Schluchten Kosodrevina (—82 m), 
Kresanica (—71 m), Ľadová priepasť (—60 m), von den Hohlen die Hóhle Občasná 
vyvieračka, die 450 m lang ist und 4 Siphonabschnitte besitzt, sind. Die Erläuterung 
der Genese dieser Hohlen sowie des ganzen Gebiets t rägt sicherlich zu weiteren 
Entdeckungsarbei ten bei. 



S L O V E N S K Ý K R A S X X — 1982 

MOŽNOSTI VYUŽITIA VÝSLEDKOV HYDRAULICKÉHO HODNOTENIA 
KRASOVÝCH PRAMEŇOV V SPELEOLOGICKOM VÝSKUME 

EUGEN KULLMAN 

Die Arbeit beinhaltet eine Zusammenfassung der Kenntnisse uber die Verschieden-
heiten des Regimes der Karstgrundwässer, ausgehemd von der Bewertung der Trocken-
wetterabflusskurven der Quellen in den Zeiträumen, in denen die Grundwässervor-
räte nicht ergänzt werden. An den Beisplelen der Bewertung der Karstquellen aus den 
Westkarpaten werden die verschiedenen Regime der Ausleerung von Karstwässern 
von den einfachsten laminaren Regimen bis zu komplizierten, von der Kombination 
der laminaren und turbulenten Mikroregime der Karstwässer — Ausleerung gebilde-
ten Regimen demonstriert . Die einzelnen Regime und ihre Verschiedenheiten werden 
detaill iert mittels des Speicherkoeffizients der Quellen bewertet . Aufgrund der 
Verschiedenheiten im Regime der Ausleerung der Karstgrundwässer und der Verschie-
denheiten in den Werten des Speicherkoeffizients sind Prognosen uber den Charakter 
und Umfang des Spaltensystems und der Verkarstung der durch die einzelnen Quel-
len abgewässerten Gebiete vorgelegt. 

ÚVOD 

Objavovanie nových podzemných krasových priestorov a jaskynných 
systémov vychádza v súčasnosti jednak z geologických a hydrogeolo-
gických predpokladov, ale na jmä zo štúdia povrchových krasových fo-
riem indikujúcich možnosť existencie jaskynných systémov. Vo vhodných 
oblastiach na to nadväzujú pokusy preniknúť do podzemných krasových 
priestorov cez povrchové krasové javy, ako sú krasové vyvieračky, po-
nory, krasové jamy, priepasti a jaskynné vchody. Hodnotenie povrcho-
vých krasových foriem a ich rozsahu dáva teda orientačný podklad i pre 
prognózy o skrasovatení vo vnútrajšku karbonatických komplexov. Naj-
komplexnejší obraz v tomto smere, ako odraz charakteru a stupňa po-
rušenosti horninového prostredia, podávajú krasové pramene a zmeny 
ich výdatnosti. Krasové vody vystupujúce v prameňoch a zmeny ich 
výdatnosti v čase odrážajú režim podzemných krasových vôd prame-
ňom odvodňovanej časti karbonatického komplexu. Detailnejší rozbor 
zmien výdatnosti krasových prameňov umožňuje charakterizovať prí-
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slušné horninové prostredie podľa charakteru a stupňa jeho poruše-
nosti (rozpukanosti a skrasovatenia), a tým prispieť k poznatkom o rôz-
nom stupni významnosti jednotlivých krasových oblastí alebo ich častí 
z hľadiska možnej existencie významných podzemných krasových prie-
storov. 

Navyše podľa doterajších poznatkov o rozvoji krasu dokumentova-
ných vo viacerých oblastiach možno očakávať, že v tých územiach, kde 
v súčasnosti existuje rozsiahla a z hľadiska skrasovatenia veľmi rozvi-
nutá sieť podzemných krasových tokov, bude sa vyskytovať i vo vyšších 
častiach karbonatického komplexu veľký rozsah siete krasových kaná-
lov ako výsledok postupného rozvoja krasu do hĺbky. Dokumentuje to 
viacero lokalít v zahraničí i u nás, s niekoľkými výškovo rozdielnymi etá-
žami rozsiahlych krasových sietí kanálov nad existujúcou sieťou kraso-
vých vodných tokov. Ich vznik podmienili prevažne zmeny lokálnej eróznej 
bázy, či už vplyvom erózneho zarezávania sa povrchových tokov, jednot-
livých etáp zaľadnenia, tektonických poklesov a zdvihov, prípadne 
iných faktorov. Jedným z príkladov je i kras v Demänovskej doline (A 
D r o p p a, 1957, 1972). 

Pre speleológiu má preto veľký význam posúdenie charakteru súčas-
ného režimu podzemných krasových vôd, t. j. či sa v krasových prame-
ňoch odvodňujú podzemné krasové vody s viac-menej súvislou hladinou 
podzemných vôd v silne rozpukanom horninovom prostredí, alebo či sú 
krasové pramene zapojené na podzemnú sieť krasových vodných tokov. 
Okrem toho ešte významnejšie pre speleológiu je posúdenie rozvoja 
a hydraulických rozdielností siete krasových podzemných tokov zásobu-
júcich podzemnými vodami jednotlivé krasové pramene. Tieto ciele sle-
duje rozbor režimu krasových prameňov. 

ZÁKLADNÉ ZÁKONITOSTI REŽIMU PODZEMNÝCH KRASOVÝCH VÔD 

Krasový prameň a zmeny jeho výdatnosti v čase sú odrazom režimu 
podzemných vôd prameňom odvodňovanej časti horninového komplexu. 
Charakter režimu podzemných krasových vôd možno preto hodnotiť ana-
lýzou zmien výdatnosti krasových prameňov. Zatiaľ najvhodnejšie i naj-
rozpracovanejšie je hodnotenie, vychádzajúce z rozboru výtokových po-
merov prameňa v obdobiach zrážkami neovplyvneného režimu podzem-
ných krasových vôd. 

Režim vyprázdňovania krasových vôd z horninového komplexu v zráž-
kami neovplyvnenom období závisí vo väčšine prípadov od dvoch vzá-
jomne súvisiacich systémov vyprázdňovania. Je to jednak systém drob-
ných puklín a mikropuklín a jednak systém veľkých puklín a krasových 
kanálov. 

Po naplnení krasového horninového prostredia efektívnymi zrážkami 
spolupôsobia na odtok v prameni obidva systémy vyprázdňovania. Vy-
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prázdňovanie veľkých puklín a krasových kanálov je rýchle a uskutoč-
ňuje sa v prvej fáze vyprázdňovania. Výdatnosť prameňa v tejto fáze 
sa tvorí podzemnými vodami oboch uvedených systémov, pričom výtok 
podzemných vôd z veľkých puklín až krasových kanálov má významný po-
diel na podzemnom odtoku. V druhej fáze vyprázdňovania veľké pukliny 
a krasové kanály i naďalej privádzajú podzemné vody do prameňa, 
vystupujú však už iba vo funkcii drénu podzemných vôd malých puklín 
a mikropuklín. Výdatnosť prameňa v tejto fáze je limitovaná výlučne 
množstvom vody, ktoré poskytujú drobné pukliny a mikropukliny, pri-
čom výtok z nich sa zväčša iba pozvoľne zmenšuje. Takýto postup vy-
prázdňovania podzemných vôd krasového komplexu možno pokladať za 
základnú schému. Vzhľadom na to, že od rozsiahlych krasových kanálov 
a veľkých otvorených puklín až po zvodnené mikropukliny existuje celá 
škála rozdielností čo do veľkosti a počtu krasových kanálov a veľkých 
puklín, ako aj rozsahu a dimenzií malých puklín až mikropuklín, môže 
v rámci uvedených dvoch základných systémov vyprázdňovania existo-
vať niekoľko mikrosystémov, prípadne niektorý systém môže byť do-
konca zanedbateľný. 

HYDRAULICKÉ ZÁKONITOSTI VYPRÁZDŇOVANIA PODZEMNÝCH VOD Z KRASOVÝCH 
HYDROGEOLOGICKÝCH ŠTRUKTÚR V OBDOBIACH ZRÁŽKAMI NEOVPLYVNENÉHO 

REŽIMU 

Výsledky početných výskumov v zahraničí i u nás (H. S c h o e 11 e r, 
1948, 1965; C. D r o g u e, 1967; B. M i j a t o v i č, 1972; E. K u 11 m a n, 
1972, 1973, 1974, 1977, 1980; E. K u l l m a n — I. P e t r á š , 1979) do-
kázali, že v karbonatických masívoch pri vyprázdňovaní podzemných 
vôd sa prejavujú spravidla najmenej dva druhy odtoku, a to jeden z ma-
lých puklín vždy s režimom laminárnym, a druhý z veľkých puklín 
a krasových kanálov s režimom laminárnym alebo turbulentným. V oso-
bitných prípadoch môže existovať i vyprázdňovanie s charakterom jed-
noduchého laminárneho režimu prúdenia ako jeden extrém, alebo režim 
vyprázdňovania s charakterom iba turbulentného režimu (prípadne via-
cerých turbulentných mikrorežimov) ako druhý extrém. 

Tento' proces vyprázdňovania podzemných vôd1 sa mnohí autori pokú-
sili vyjadriť rozličnými matematickými funkciami, a to tak pre vyprázd-
ňovanie podzemných vôd s laminárnym režimom prúdenia, ako a j pre 
vyprázdňovanie podzemných vôd s turbulentným režimom prúdenia. 
Výsledky väčšej časti týchto prác sú zhrnuté v monografii E. K u 11-
m a n — I. P e t r á š , 1979 (pozri l i teratúru č. 9), kde sa rozoberajú aj 
výhody a nevýhody použitia jednotlivých matematických funkcií. 

t e r m í n „podzemná krasová voda" sa v práci chápe v širšom zmysle a rozumie sa 
ním podzemná voda cirkulujúca v súvrstviach vápencov a dolomitov. 
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PROCES VYPRÁZDŇOVANIA PODZEMNÝCH KRASOVÝCH VÔD S LAMINÁRNYM 
REŽIMOM PRÚDENIA 

Zo všetkých doterajších prác vychádza ako najvhodnejšie matematic-
ké vyjadrenie vyprázdňovania podzemných krasových vôd s laminárnym 
režimom prúdenia formou exponenciálnej funkcie, Qt = Q 0 « r a ( t — t o J , 
ktorá vychádza zo základnej nelineárnej, parciálnej diferenciálnej rov-
nice odvodenej Boussinesqom (1904) a upravenej E. Mailletom (1905). 
V rovnici Q t znamená výdatnosť prameňa v čase t, Q0 výdatnosť pra-
meňa v čase ť 0 a ce je koeficient vyčerpávania.2 Praktické je pre vlastné 
riešenia používať ako jednotky výdatnosti m 3 . s - 1 a ako jednotku času 
— dni. 

Koeficient vyčerpávania a je základnou charakterist ikou zvodneného 
horninového prostredia. Podáva základnú charakterist iku vyprázdňo-
vania, a tým i charakterist iku stupňa a charakteru otvorenej porušenosti 
karbonatického komplexu. Čiary vyčerpávania z rozdielne porušených 
horninových prostredí sa odlišujú hodnotou tohto koeficientu. Koefi-
cient u je predovšetkým priamo úmerný transmisivite (T) a nepriamo 
úmerný koeficientu vodnej akumulácie — koeficientu zásobnosti (S) 
a vzdialenosti medzi rozvodnicou a prameňom (X), čo možno vyjadriť 
takto: 

f (T) 
" f (S, X) 

Exponenciálna funkcia v uvedenom tvare je veľmi výhodná pre vlast-
né výpočty, pretože po jej zlogaritmovaní dostávame 

log Q t = log Q p — a . t . log e 

a po úprave 
= log Qo — log Q t log Qp — log Q t 

" t . log e ~ 0,4343 . t 

To znamená, že ak nanesieme takto definovanú krivku v semilogarit-
mickej stupnici (Q v logaritmickej a í v normálnej stupnici) dostaneme 
priamku. Koeficient vyčerpávania a je smernicou tejto priamky a platí 
pre celý rozsah krivky. 

V prípadoch, kde rovnica plne nevystihuje spôsob vyčerpávania, t. j. 
kde priebeh vyčerpávania je zložený z viacerých rozdielnych foriem 
vyčerpávania s laminárnym prúdením (z viacerých mikrorežimov), v se-

2V súlade s hydrologickou terminológiou čiaru vyprázdňovania podzemných vôd 
v zrážkami neovplyvnených obdobiach nazývame čiarou vyčerpávania a koeficient 
vyprázdňovania voláme koeficient vyčerpávania. 
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milogaritmickej stupnici nedostaneme priamku, ale krivku, teda i hod-
nota a bude premenlivá v čase. V týchto prípadoch treba použiť super-
pozíciu exponenciálnych rovníc, ktorých súčtovým vyjadrením je mate-
matické vyjadrenie čiary vyčerpávania i v prípade, že a sa mení v čase. 
Superponovať možno dve alebo viac exponenciálnych rovníc, ale aj (ako 
poukážeme ďalej) exponenciálne rovnice s rovnicami lineárnymi, cha-
rakterizujúcimi matematicky turbulentné režimy prúdenia. 

V prípade existencie viacerých mikrorežimov s rozdielnymi laminár-
nymi prúdeniami, a tým i potreby superpozície viacerých exponenciál-
nych rovníc, výsledná rovnica čiary vyčerpávania bude v tvare: 

—a" t Q t = Qoi e~ a l t + Qo2 e" a 2 t + Qon e 

Po určení hodnôt Q0 a a môžeme vypočítať objem vyprázdnených zá-
sob podzemných krasových vôd (V) v časovom intervale od t 0 po t zo 
vzťahu: 

V = Q0 $ e - a (t—to ) d t = (
 Q o ~ Q t ) . 86.400 (v m3) 

to 

V prípade viacerých mikrorežimov s laminárnym prúdením celkový 
objem vyprázdnených zásob (V) bude sumou jednotlivých objemov, t. j. 

Qol—Qtl . QO2 Qt2 . . Qon—Qtn , 

86.400 (v m3) 

PROCES VYPRÁZDŇOVANIA PODZEMNÝCH KRASOVÝCH VÔD S TURBULENTNÝM 
REŽIMOM PRÚDENIA 

Pri vyprázdňovaní podzemných krasových vôd s turbulentným reži-
mom prúdenia funkčná závislosť zmeny výdatnosti v čase má lineárny 
priebeh a možno ju matematicky vyjadriť lineárnymi rovnicami. Využí-
vajú sa l ineárne rovnice v tvare Qt = Q0 (t — t 0 ] (M. S c h o e 1-
1 e r, 1967) a v tvare Qt = Q0 [1 —/S (t — t 0 ) ] (B. Mi j a t o v i e , 1968). 
Lineárnu rovnicu v tvare Q t = Q 0 [ 1 — 0 ( t — t 0 ) ] aplikujeme ako vhod-
nejšiu i pri našich hodnoteniach. Upozorňujeme, že l ineárna rovnica 
v semilogaritmickej mierke vychádza ako konvexná krivka. 

Podobne ako pri laminárnom režime prúdenia, tak a j pri turbulentnom 
režime prúdenia v rovnici Q t vyjadruje výdatnosť prameňa v čase t, Q0 

výdatnosť prameňa v čase t 0 , t — čas v dňoch a 0 je koeficient vyčer-
pávania. 
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Koeficient vyčerpávania 0 je základnou charakteristikou turbulentného 
režimu prúdenia a nepriamo i charakteristikou vodičov podzemných vôd, 
t. j. makropuklín a krasových kanálov v karbonatickom komplexe. 

Pri vyprázdňovaní podzemných krasových vôd s turbulentným reži-
mom prúdenia môže byť takisto viac mikrorežimov líšiacich sa rozdielny-
mi hodnotami koeficientov vyčerpávania V tomto prípade výsledná rov-
nica čiary vyčerpávania bude: 

Qt =Qo i [ I - /S i (T - 1 0 )J + Q O 2 [ I - §2 (t - 1 0 ) ] . . . + Qon [ I - M t - t 0 ) I 

Po určení hodnôt Q0a ./3 môžeme vypočítať aj objem vyprázdnených 
zásob podzemných krasových vôd (V) 

V = S Q o ( l - č t ) dt = (Q0 t Q " f t 2 ] . 86.400 (v m3). 
O Ĺ 

PRAKTICKÉ VYUŽITIE VÝSLEDKOV HYDRAULICKÉHO H O D N O T E N I A PRAMEŇOV N A 
P O S Ú D E N I E STUPŇA A CHARAKTERU PORUŠENOSTI KARBONATICKÝCH 

HORNINOVÝCH KOMPLEXOV 

Rozbor režimu vyprázdňovania podzemných krasových vôd prameňmi, 
t. j. zhodnotenie priebehu čiar vyčerpávania najmä so zreteľom na jed-
notlivé režimy (laminárne, turbulentné) a ich mikrorežimy, celkové 
výdatnosti a vyčíslenie koeficientov vyčerpávania a a /S umožňuje zhod-
notiť charakter porušenosti [porušenie najmä mikropuklinami, mikro 
a makropuklľnami, prevahou makropuklín, makropuklinami a krasový-
mi kanálmi) a stupeň porušenosti (jeho rozsahu a predovšetkým vzá-
jomného pomeru napr. zvodnených mikropuklín a drobných puklín 
k zvodneným makropuklinám a krasovým kanálom) prameňom odvod-
ňovanej časti karbonatického komplexu. 

V ďalšej časti poukážeme na jednotlivé typické prípady prameňov 
s charakteristickými čiarami vyčerpávania reprezentujúcimi jednotlivé 
režimy vyprázdňovania podzemných krasových vôd a ich kombinácie, 
prípadne kombinácie viacerých mikrorežimov. 

I. REŽIM KRASOVÝCH VÔD, KTORÝCH VYPRÁZDŇOVANIE Z KARBONATICKÉHO 
KOMPLEXU MOŽNO VYJADRIŤ JEDNODUCHOU EXPONENCIÁLNOU FUNKCIOU TYPU 

Qt = Q 0 e - « ( t - t o ) 

Tento typ čiar vyčerpávania prameňov je charakteristický pre vy-
prázdňovanie podzemných krasových vôd z otvorených tektonických lí-
nií, často s dosahom do veľkých vzdialeností a v značnej časti prípadov 
s hlbším obehom podzemných vôd. V týchto prípadoch vyprázdňovanie 
podzemných krasových vôd je závislé od stupňa otvorenosti a dosahu 
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Obi\ 1. Čiara vyčerpávania prameňa „Slavianska dolina 3", pohorie Malá 
Fatra (1. 1. 1975 — 8, 10. 1975) 

Abb. 1. Die Erschôpfungslinle der Quelle „Slavianska dolina 3", Gebirge 
Kleine Fatra (1. 1. 1975 — 8. 10. 1975) 

1. Ligne de vidage de la source „Slavianska dolina 3", chaine de montagnes 
Petite Fatra (Malá Fatra) — du l e r janvier 1975 au 8 octobre 1975 

tektonickej poruchy, resp. poruchového' pásma. Zdá sa, že veľký význam 
tu môže mať zrnitosť priepustných materiálov, vyplňujúcich tektonickú 
poruchu, ktorá má charakter drénu pre krasové vody, ako aj veľký 
dĺžkový dosah jednotlivých porúch. Hodnota koeficientu a reprezentuje 
najmä stupeň otvorenosti a priepustnosti poruchy. So stupňom otvore-
nosti a priepustnosti poruchy 5a zvyšujú i hodnoty koeficientu a. 

Zhodnotenie 14 prameňov tohto typu v Západných Karpatoch [E. K u 11-
m a n — I. P e t r á š , 1979; E. K u 11 m a n, 1980) dokumentovalo vo 
väčšine prípadov veľmi nízke koeficienty vyčerpávania a pri jednotli-
vých prameňoch. Boli dokumentované zväčša koeficienty a medzi 
1,21 . 10"3 — 2,77 . 10"3. V menšej časti prípadov koeficient a dosahu-
je hranice 3,23 . 10~3 — 9,95 . 10"3, čo charakterizuje už relatívne otvo-
renejšie poruchy alebo poruchové pásma. 

Ako príklad uvádzame čiaru vyčerpávania z prameňa „Slavianska 
dolina 3" pri obci Valča v pohorí Malá Fatra (obr. 1). Prameň je via-
zaný na rozsiahlu tektonickú poruchu, ktorá drénuje najmä podzemné 
krasové vody dolomitov triasu krížňanského príkrovu. Výdatnosť prame-
ňa kolíše medzi 48,5 — 74,0 l . s 1 (sústavné merania HMÚ Bratislava od 
roku 1962 do roku 1975). Teplota vody kolíše v medziach 8,5 — 9,0 °C. 
Čiara vyčerpávania je z obdobia od 1. 1. 1975 — 8. 10. 1975, t. j. za 281 
dní. Jej koeficient vyčerpávania je extrémne nízky; a = 9,3 . 10~4. 

Pri týchto režimoch vyprázdňovania krasových vôd nie sú predpokla-

-On-

0,07 
^ o , o o < 393 
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dy uvažovať o tektonickej poruche s významnejším skrasovatením ale-
bo krasovými kanálmi. 

II. REŽIM KRASOVÝCH VOD s DVOMA ALEBO VIACERÝMI LAMINÁRNYMI 

MIKROŔEŽIMAMI PRÚDENIA 

Tento režim vyprázdňovania krasových vôd možno matematicky vy-
jadriť superpozíciou viacerých v predchádzajúcej časti uvedených ex-
ponenciálnych funkcií. Na účely praxe, pri určitom generalizovaní, vy-
prázdňovanie podzemných vôd s týmto charakterom režimu dostatočne 
charakterizuje superpozícia dvoch exponenciálnych rovníc reprezentujú-
cich dva základné mikrorežimy. Jednak mikrorežim vyprázdňovania kra-
sových vôd zo súboru mikropuklín alebo drobných makropuklín, ktorý 
je charakterizovaný koeficientom vyčerpávania «i, a jednak mikrorežim 
vyprázdňovania krasových vôd zo súboru makropuklín až veľkých mak-
ropuklín a krasových kanálov, ktorý je charakterizovaný koeficientom 
vyčerpávania «2. Pri veľkých makropuklinách a krasových kanáloch, po-
kiaľ v nich prebieha laminárny režim prúdenia, koeficienty vyčerpáva-
nia cc2 dosahujú zväčša vysoké hodnoty. Čiara vyčerpávania v týchto 
prípadoch bude mať všeobecný tvar: 

Qt = Qoi e ~ a l ( ť - t o > + Qo2 e ~ a z ( t ~ t o > 

Ako príklady uvádzame rozbor čiar vyčerpávania dvoch prameňov re-
prezentujúcich medzné prípady, a to 1. vyprázdňovanie podzemných 
krasových vôd z hornín porušených hustou sieťou jemných puklín a 2. 
vyprázdňovanie podzemných krasových vôd z horninového prostredia 
porušeného sieťou veľkých puklín až krasových kanálov. 

Prvý prípad reprezentuje vyprázdňovanie krasových vôd zo stredno-
triasových dolomitov krížňanského príkrovu Malých Karpát. Dolomity 
sú porušené hustou, pravidelnou sieťou mikropuklín a určitým podielom 
drobných makropuklín. Na posúdenie charakteru ich odvodňovania sa 
zhodnotila čiara vyčerpávania prameňa „Polčina č. 3" (obec Sološnica), 
ktorý ich odvodňuje (obr. 2J. Výdatnosť prameňa kolíše v rozpätí 1,31 — 
— 11,6 l.s"1 (sústavné merania prameňa HMÚ Bratislava v rokoch 1956 — 
— 1961). Podávame rozbor čiary vyčerpávania z obdobia 4. 8. 1965 — 15 
12. 1965 (obr. 2). 

Krasové vody vystupujúce v prameni odrážajú dva mikrorežimy s la-
minárnym prúdením, prvý mikrorežim z mikropuklín s koeficientom vy-
čerpávania ai = 2,5 . 10"3, druhý mikrorežim z drobných makropuklín 
s koeficientom vyčerpávania «2 = 3,14 . 10"2. Percentuálne v tomto prí-
pade v hodnotenom časovom období 133 dní na celkovom odtoku sa 
podieľal odtok z mikropuklín 82,59 % a odtok z drobných makropuklín 
17,41 %. Veľmi nízke hodnoty oboch koeficientov vyčerpávania a doku-
mentovaný pomer mikro a makropuklín charakterizuje horninové pro-
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Obr. 2. Čiara vyčerpávania prameňa „Polčina č. III", pohorie Malé Karpa-
ty (4. 8. 1965 — 15. 12. 1965) 

Abb 2. Die Erschopfungslinie der Quelle „Polčina Nr. III", Gebirge Kleine 
Karpaten (4. 8. 1965 — 15. 12. 1965) 

2. Ligne de vidage de la source „Polčina III", chaine de montagnes Petites 
Carpates (Malé Karpaty) — du 4 aôut 1965 au 15 decembre 1965 
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stredie porušené na jmä hustou sieťou mikropuklín bez možnej existen-
cie veľkých otvorených puklín a krasových kanálov. Akékoľvek vý-
znamnejšie skrasovatenie v prostredí reprezentovanom týmito koeficient-
mi vyčerpávania je prakticky vylúčené. 

Druhý prípad reprezentuje vyprázdňovanie podzemných krasových 
vôd odvodňujúcich strednotriasové vápence hydrogeologickej štruktúry 
Plešivskej planiny (Slovenský kras) . Krasové vody odvodňuje prameň 
„Gyepu", vyvierajúci severne od obce Slavec (obr. 3). Výdatnosť prame-
ňa kolíše v rozpätí 0,74 — 1130,0 l.s^1 (sústavné merania HMÚ Bratisla-
va v rokoch 1958 — 1977). Teplota vody kolíše od 6,0 — 11,0 °C. Podáva-
me rozbor čiary vyčerpávania od 25. 8. 1977 do 29. 10. 1977 (65 dní). 

Hodnotená čiara vyčerpávania dokumentuje dva laminárne mikrore-
žimy vyčerpávania s vysokými koeficientmi vyčerpávania z oboch od-
vodňovaných poruchových systémov. Koeficient vyčerpávania ai = 
= 1,981 . 10~2 je v porovnaní s koeficientom ai v predchádzajúcom prí-
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Obr. 3. Čiara vyčerpávania prameňa „Gyepii", pohorie Slovenský 
kras (25. 8. 1977 — 29. 10. 1977) 

Abb. 3. Die Erschopfungslinie der Quelle „Gyepii", Gebirge Slowa-
kischer Karst (25. 8. 1977 — 29. 10. 1977) 

3. Ligne de vidage de la source „Gyepii", chaine de montagnes 
Karst slovaque (Slovenský kras) du 25 aôut 1977 au 29 octobre 

1977 

pade vyšší zhruba o jeden rad a približuje sa svojou hodnotou koeficien-
tu vyčerpávania ai z predchádzajúceho príkladu. Dokumentuje to, že 
z prameňa „Gyepú" v prvom mikrorežime funkciu mikropuklín prebera-
jú podstatne otvorenejšie makropukliny. Koeficient vyčerpávania m = 
= 1,7608 . 10_1 má takisto veľmi vysokú hodnotu svedčiacu o režime 
krasových vôd vo veľkých otvorených makropuklinách až krasových ka-
náloch. Percentuálne sa v hodnotenom období na výtoku krasových vôd 
podieľali vody zo súboru makropuklín (prvý mikrorežim) 77,95 % a vody 
zo súboru veľkých makropuklín a krasových kanálov (druhý mikrore-
žim) 22,05 o/o. 

Celkove v porovnaní s predchádzajúcim príkladom prameňa „Gyepú" 
oba koeficienty vyčerpávania (ai i <*2) sú zhruba vyššie o jeden rad, 
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Tab. 1. Koeficienty vyčerpávania krasových prameňov vo vzťahu k litologickému a tektonickému charakteru zvodnených kar-
bonátových hornín 

Počet 
hodnote-

ných 
prameňov 

súboru 

Celkový 
počet hod-
notených 

čiar vyčer-
pávania 

Horninové prostredie Predpokladaný charakter porušenia 

Priemerné hodnoty 
koef. vyčerpávania 
z prameňov súboru 

Počet 
hodnote-

ných 
prameňov 

súboru 

Celkový 
počet hod-
notených 

čiar vyčer-
pávania 

Horninové prostredie Predpokladaný charakter porušenia 

a i a 2 

8 36 Dolomity 
Horniny tektonicky rozdrvené s hustou a pra-
videlnou sieťou mikropuklín až drobných puk-
lín 

2,88 .10-3 4,038 . ÍO"2 

5 33 
Dolomity a vápence s 
podstatnou- prevahou 
dolomitov 

Prevažne hustá sieť na jmä mikropuklín a drob-
ných puklín s podielom väčších otvorenejších 
puklín 

4,15 . 10~3 6,212 . ÍO-2 

10 51 
Vápence (možnosť pod-
radného podielu dolo-
mitov) 

Sieť makropuklín s prevahou menších makro-
puklín. Menší podiel velkých puklín, lokálne 
i krasových kanálov 

6,14 . 10"3 8,167 . ÍO"2 

5 33 
Vápence s povrchový-
mi prejavmi skrasova-
tenia 

Sieť s prevahou velkých makropuklín a kra-
sových kanálov 1,305 . ÍO-2 1,277 . 10-1 

2 7 
Vápence (oblasti s v e t -
mi rozvinutým povr-
chovým krasom) 

Veľmi rozvinutá sieť s podstatnou prevahou 
velkých makropuklín a krasových kanálov 3,126 . 10-2 4,360 .10- 1 



teda i puklinový systém je kvalitatívne odlišný, s puklinami niekoľko 
ráz väčšími. Dokumentuje to, že vápencový komplex nemá rozsiahlu sieť 
otvorených mikropuklín. Podzemnými cestami odvodňovania krasových 
vôd sú široké otvorené pukliny a krasové kanály a na ne nadväzujúca 
sieť makropuklín. 

Podľa charakteru vyprázdňovania krasových vôd dokumentovaného 
veľmi vysokými koeficientmi vyčerpávania a\ i <22 sú všetky predpoklady 
pre významné a rozsiahle skrasovatenie prameňom odvodňovanej časti 
vápencového komplexu. 

V predchádzajúcich prácach (E. K u l l m a n — I. P e t r á š, 1979; E. 
K u 11 m a n, 1980) sa zhodnotil súbor 30 krasových prameňov s inter-
pretovanými dvoma laminárnymi mikrorežimami pri vyprázdňovaní kra-
sových vôd z triasových karbonatických komplexov mezozoika, teda pra-
meňov súhlasného typu s prameňmi „Polčina 3" a „Gyepú".3 Tu predkla-
dáme iba závery z tohto hodnotenia (detailnejšie pozri citovanú litera-
túru). 

Pramene hodnoteného súboru sú zapojené na viaceré litologicky roz-
dielne typy infiltračných oblastí (dolomity, dolomity s podielom dolo-
mitických vápencov až vápencov, vápence s podielom dolomitov, vápen-
ce a skrasovatené vápence). Tieto rozdielne typy sa líšia i rozdielnym 
charakterom a stupňom porušenia horninového komplexu. 

Získané výsledky sú zhrnuté do tabuľky 1, ktorá podáva prehľad o do-
terajších poznatkoch, o vzťahoch medzi horninovým prostredím (dopl-
neným o prejavy povrchového skrasovatenia) a priemernými hodnotami 
koeficientov vyčerpávania «i a «2 z jednotlivých súborov prameňov. 
Na zaradenie prameňov do súboru boli hlavným kritériom zhruba zhodné 
litologické pomery ich infil tračných oblastí vychádzajúce z výsledkov 
geologického mapovania. 

Na základe geologických poznatkov, povrchových prejavov skrasova-
tenia a najmä výsledkov zhodnotenia čiar vyčerpávania boli vypracova-
né predpokladané rámcové charakteristiky porušenosti horninových pro-
stredí odvodňovaných jednotlivými súbormi prameňov. Výsledky v ta-
buľke 1 môžu slúžiť ako orientačný podklad pri interpretácii a posudzo-
vaní ďalších krasových prameňov charakteristických laminárnymi mik-
rorežimami pri vyprázdňovaní krasových vôd. 

III. REŽIM KRASOVÝCH VOD TVORENÝ KOMBINÁCIOU LAMINÄRNYCH 
A TURBULENTNÝCH MIKROREŽIMOV PRÚDENIA 

Tento režim vyprázdňovania vôd možno matematicky vyjadriť super-
pozíciou exponenciálnych a lineárnych rovníc. V praxi sa väčšinou stre-
távame s kombináciou jedného až dvoch mikrorežimov s laminárnym 

3Na hodnotenie jednotlivých krasových prameňov sme použili výsledky sústavných 
meraní výdatnosti Hydrometeorologického ústavu v Bratislave. 
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prúdením, s dvoma i viacerými mikrorežimami s turbulentným prúde-
ním. Tento zložitý režim vyprázdňovania krasových vôd je charakteris-
tický pre oblasti s veľmi alebo až extrémne rozvinutým krasom s veľ-
kými otvorenými puklinami a krasovými kanálmi. Predpokladáme, že 
v mnohých prípadoch môže ísť a j o sieť krasových vodných tokov bez 
existencie súvislejšej hladiny podzemných krasových vôd. Dosiaľ ziste-
ným najčastejš ím prípadom je kombinácia jedného mikrorežimu s lami-
nárnym prúdením s dvoma rozdielnymi mikrorežimami s turbulentným 
prúdením. V tomto prípade čiaru vyčerpávania prameňa možno matema-
ticky vyjadriť takto: 

Qt — QO3 [1 — §2 (t—to ) ] + Q o 2 [ l - č l ( t — to ) ] + Qol e - * 1 ( t - ^ ) 

Tento zložitý režim výprázdňovania krasových vôd demonštrujeme na 
prameni „Čierna vyvieračka", ktorý vyviera v Gombaseku z ardovskej 
hydrogeologickej štruktúry v Slovenskom krase (obr. 4). Výdatnosť pra-
meňa kolíše podľa výsledkov dlhodobých ústavných meraní HMÚ Bra-

« 5 -1 
Q m . s 

O 
O* . 

,Oo | 
.Q„«Qn,»Q„ 
V. \ \ \ Qt = 1 X545 1-0,133159 t) 

i I 
\ Q t = 0 , 5 4 5 { 1 - 0 , 1 3 3 1 5 9 t ) + 

\ 
t-0,1; 7 . 1 .0255 Ä 

0,054213 t 

?m N 
t-0,1; 

•V v \ t=0.137(1-0.047619 t) 
•s f 

N. A "O 

= 0,25 5e-o,o 42111 
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Obr. 4. Čiara vyčerpávania prameňa „Čierna vyvieračka", pohorie Slovenský kras 
(23. 10. 1974 — 4. 12. 1974) 

Abb. 4. Die Erschôpfungslinie der Quelle „Čierna vyvieračka", Gebirge Slowakischer 
Karst (23. 10. 1974 — 4. 12. 1974) 

4. Ligne de vidage de la source „Čierna vyvieračka", chaine de montagnes Karst 
Slovaque (Slovenský kras) — du 23 octobre 1974 au 4 decembre 1974 
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tislava (1967 — 1977) od 5,25 l.s"1 — 1892,0 l.s"1. Teplota vody prameňa 
sa pohybuje v rozpätí 7,0 — 11,6 °C. Čiary vyčerpávania prameňa zhod-
notené z viacerých období majú zhodný charakter priebehu a dokumen-
tujú jeden laminárny mikrorežim a dva turbulentné mikrorežimy. Z čiar 
v období extrémne vysokých výdatností prejavuje sa ešte náznak ďal-
šieho veľmi krátkodobého turbulentného mikrorežimu. Ako príklad je 
uvedená čiara vyčerpávania prameňa z obdobia od 23. 10. 1974 do 4. 12. 
1974 (42 dní). Počas tohto obdobia výdatnosť prameňa poklesla z 1088,0 
l.s"1 na 60,6 l.s"1. 

Zhodnotená čiara vyčerpávania dokumentuje veľmi rozvinutý kras bez 
prejavu odvodňovania mikropuklín a drobných puklín, ale s výrazným 
prejavom veľkých otvorených puklín (ai = 3,4213 . 10-2), ale najmä 
s predpokladom rozsiahlych krasových kanálov s turbulentným prúde-
ním krasových vôd (/5i = 4,7619 . 10~2, §2 = 1,33159 . 10'1). Dokumen-
tuje to rozsiahle skrasovatenie s predpokladom existencie veľkých otvo-
rených krasových kanálov a s možnosťou rozsiahlejších krasových prie-
storov. 

IV. REŽIM KRASOVÝCH VOD TVORENÝ NIEKOĽKÝMI MIKROREŽIMAMI 
S TURBULENTNÝM PRÚDENÍM 

Pramene odrážajúce takýto režim krasových podzemných vôd možno 
matematicky vyjadriť superpozíciou lineárnych rovníc uvedených v pre-
došlej časti. Napríklad v prípade troch mikrorežimov s turbulentným 
prúdením (pozri obr. 5) výslednú čiaru vyčerpávania možno vyjadriť 
takto: 

Q t = Q o r ( 1 - / S í t ) + Q o , ( l - / ? 2 t } + Q 0 3 (1—/Sst) 

Pramene odrážajúce takýto režim podzemných krasových vôd sú po-
merne zriedkavé. Názorným príkladom je prameň „Pri cintoríne" neďa-
leko obce Slavec v Slovenskom krase. Vyviera zo strednotriasových vá-
pencov Plešivskej planiny. Jeho výdatnosť kolíše od 0,0 — 91,2 l.s"1 

(sústavné merania H MÚ Bratislava v rokoch 1967 — 1978). Podávame 
rozbor čiary vyčerpávania prameňa z obdobia 2. 12. — 20. 12. 1968. 

Interpretáciu superponovaných rovníc v normálnej mierke graficky 
podáva obr. 5. Na porovnanie s interpretáciou ostatných režimov je su-
perpozícia turbulentných režimov vyjadrená i v semilogaritmickej mier-
ke (obr. 6). 

Režim vyprázdňovania podzemných krasových vôd dokumentovaný pri 
tomto prameni a interpretovaný ako 3 mikrorežimy s turbulentnými prú-
deniami vysvetľujeme ako režim sústavy podzemných tokov cirkulujú-
cich výlučne v krasových kanáloch s predpokladom ich priameho súvisu 
s povrchom a s nárazovým dopĺňaním v období zrážok. 
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Obr. 5. Čiara vyčerpávania prameňa „Pri cintoríne", pohorie Slovenský kras (2. 12. — 
20. 12. 1968) 

Abb. 5. Die Erschäpfungslinie der Quelle „Pri cintoríne", Gebirge Slowakischer Karst 
(2. 12. — 20. 12. 1968) 

5. Ligne de vidage de la source „Pri cintoríne" chaine de montagnes Karst Slovaque 
(Slovenský kras) — du 2 decembre au 20 decembre 1968 

ZÁVER 

V súčasnosti neexistuje metodika riešenia, ktorá by umožňovala podať 
komplexný obraz o režime krasových vôd v prostrediach puklinovej 
a puklinovokrasovej priepustnosti. 

Jednou z najperspektívnejších ciest komplexného hodnotenia režimu 
podzemných krasových vôd sú metódy vychádzajúce z rozboru čiar vy-
čerpávania prameňov v obdobiach zrážkami neovplyvneného režimu a 
dokumentujúce rozdielne režimy prúdenia. Jednotlivé režimy prúdenia 
sú závislé od charakteru a stupňa rozpukanosti a skrasovatenia karbo-
natických horninových prostredí. 
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Qrin š1 

kras (2. 12. — 20. 12. 1968) 
Abb. 6. Die Erschopfungslinie der Quelle „Pri cintoríne", Gebirge Slo-

wakischer Karst (2. 12. — 20. 12. 1968] 
6. Ligne de vidage de la source „Pri cintoríne", chaine de montagnes 
Karst Slovaque (Slovenský kras) — du 2 decembre au 20 decembre 

1968 

V štúdii sú zhrnuté doterajšie poznatky v tejto problematike a načrt-
nuté smery riešenia. Štúdiu treba považovať za vstup do hodnotenia 
týchto veľmi zložitých problémov krasovej hydrauliky. Viaceré problé-
my bude potrebné ešte dôkladnejšie preštudovať na väčších súboroch 
prameňov, čo iste prinesie viac spresnení a nových poznatkov. 

Z doterajších výsledkov vyplýva, že pri hodnotení stupňa skrasovate-
nia majú hlavný význam: režim vyprázdňovania podzemných krasových 
vôd, hodnoty koeficientov vyčerpávania v jednotlivých režimoch a vy-
prázdňované objemy podzemných krasových vôd v závislosti od času. 
Teda predpoklad významného skrasovatenia a prevahy veľkých otvore-
ných puklín sa zvyšuje so zväčšujúcim sa podielom turbulentného prú-
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denia a s narastaním hodnôt koeficientov vyčerpávania a pri laminár-
nych režimoch prúdenia. V prípade priaznivých predpokladov z hľadiska 
režimu a koeficientov vyčerpávania je tu ešte ďalší faktor — výdatnosť 
krasového prameňa, ktorá je tiež úmerná rozsahu skrasovatenia vzhľa-
dom na sumár prietokových profilov. 

Doterajšie poznatky možno zhrnúť takto: 
Pramene s laminárnym režimom vyprázdňovania a nízkymi koefi-

cientmi vyčerpávania a, bez ohľadu na ich výdatnosť, neposkytujú pred-
poklady na skrasovatenie priľahlých karbonatických komplexov. Doku-
mentujú rozpukané prostredie najmä mikropuklinami a drobnými pukli-
nami. 

Predpoklad obmedzeného skrasovatenia je v karbonatických kom-
plexoch s laminárnym režimom vyprázdňovania krasových vôd, ale s vyš-
šími hodnotami koeficientov vyčerpávania a. So zväčšovaním sa koefi-
cientov vyčerpávania a vzrastá i predpoklad väčšieho podielu velkých 
otvorených puklín a krasových kanálov na celkovej porušenosti hornino-
vého prostredia. Tu už majú svoj význam i rozdielnosti vo výdatnostiach 
prameňov. 

Najväčší predpoklad rozsiahlych otvorených puklín a krasových prie-
storov je v oblastiach odvodňovaných prameňmi s kombináciou lami-
nárnych a turbulentných režimov prúdenia a s turbulentnými režimami 
prúdenia. Tu takisto so vzrastom výdatnosti prameňov možno predpo-
kladať väčšie rozsiahlosti krasových priestorov. 

Predloženým metodickým postupom hodnotenia možno oceňovať pred-
poklady skrasovatenia v zberných oblastiach jednotlivých prameňov. 
Možno si však a j zhodnotením krasových prameňov odvodňujúcich hyd-
rogeologickú š truktúru ako celok urobiť obraz o rozdielnostiach režimu 
podzemných krasových vôd v jej k jednotlivým prameňom priľahlých 
častiach, a tým a j o rozdielnostiach perspektívnosti jej jednotlivých 
častí z hľadiska podzemného krasu. 

Do redakcie zborníka došlo 11. februára 1981 
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LES POSSIBILITÉS DE ĽEMPLOI DES RÉSULTATS DE ĽÉVALUATION HYDRAULIQUE 
DES SOURCES KARSTIQUES DANS LA RECHERCHE SPÉLÉOLOGIQUE 

R é s u m é 

Les sources karst iques et les changements de leur débit donnent le tableau le plus 
complexe du régime des eaux karst iques souterraines et des d i f férences dans les 
régions karst iques individuelles. Cependant, le régime des eaux kars t iques souterraines 
dépend dans une mesure substantielle du caractére et du degré de la dislocation 
des complexes des carbonates. 

Ľ u n des moyens les plv.s pDrspectifs de ľévaluat ion complexe des eaux karst iques 
souterraines sont les méthodes par tan t de ľana lyse des courbes de tar issement dans 
les périodes du régime non influencé (sans al imentat ion) . Elles documentent t rés 
expressivement les régimes de vidage. 

Dans les sources karst iques dra inant principalement les carbonates tr iasiques du 
mésozolque des Carpates Occidentales on a documeoté 4 types fondamentaux des 
régiines de vidage des eaux karst iques des complexes des carbonates. 

Le premier type sont les sources dra inant les failles tectoniques importantes et 
les zones des failles. Le vidage des eaux karst iques d'elles se déroule selon une 
fonction exponentielle simple du type Q t = Q 0 e ~ — ^ . caractér isant un ré-
gime laminaire de ľécoulement (voir fíg. 1). Ľévaluat ion de ľensemble des 14 sources 
de ce type (E. Kullman, 1980) a montré pour la plupart les coéff icients ce trés bas de 
tar issement et cela entre 1.21.10-3 á 2.77.10"3. Cela prouve un vidage t rés graduel, ce 
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qu' on expliqué tant par la supposition de ľexis tence des matéríaux rocheux broyés 
comblant la faille, ainsi que par la grande portée des fa i l les individuelles. Plus rares 
sont les cas des fail les tectoniques plus ouvertes avec coéfficient de tar issement a entre 
3.23.10-3 ä 9.95.10-3. 

Le second type sont les sources karst iques dans lesquelles le régime de tar issement 
des eaux karst iques est caractéťistique par deux ou plusieurs microrégimes lamt-
naires de ľécoulement . On peut exprimer mathématiquement ce régime par la super-
position de deux ou plusieurs fonctions exponentielles du type mentionné plus haut. 
Le régime des eaux karst iques dans la plupart de ces sources pour les buts pratiiques 
est suff isamment carastér isé par la superposit ion de deux équations exponentielles, 
représentant deux microrégimes fondamentaux. C'est le microrégime représentant le 
vidage des microfissures et des peti tes f issures avec le coéfficient de tar issement a t 
et le microrégime des macrofissures jusqu' aux canaux karst iques avec le coéfficient 
de tar issement a2. La grandeur de ces coéff icients dépend dans une mesure principale 
de la grandeur des f issures ouvertes, ce qui' a été documenté sur un ensemble étendu 
de 30 sources karst iques des dolomies et des calcaires. Les valeurs des coéfficients de 
tar issement obtenues a j et a2 ont été comparées avec les fai ts géologiques sur la 
dislocation des calcaires et des dolomies drainés par les sources individuelles (E. Kull-
man — I. Petráš, 1979; E. Kullman, 1980). Les sources dra inant les roches avec un 
réseau des microfissures dense et des peti tes f issures ont les coéfficients de tarisse-
ments t rés bas. Leurs valeurs augmentent avec ľaugmenta t ion des f issures permé^ 
ables et avec ľaddi t ion des canaux karst iques. II en résulte que les sources sortant 
des dolomies, ayant un réseau dense des microfissures et des petites fissures, ont 
les coéfficients de tar issement af et a2 t rés bas. Les valeurs moyennes résul tant des 
recherches actuelles sont a t = 2,88.10-3 et a 2 = 4,038.10~2. Le second extréme sont 
les sources karst iques dra inant les calcaires dans les régions avec le kars t de la 
surface t rés développé et avec le réseau t rés développé des macrofissures et des ca-
naux karst iques. Dans ces cas les coéfficients de tar issement des eaux karst iques 
souterraines a t te ignent des valeurs moyennes élevées, c' est-ä-dire, a j = 3,126.10-2, 
«2 = 4,36.1c-1 [voir table 1). Ces dif férences sont démontrées sur deux exemples 
(fig. 2 et 3). Les valeurs des coéfficients a4 et a2 permettent de se faire un tableau 
sur le caractére et ľé tendue de la dislocation de ľenvironnement rocheux drainé par 
une source et ainsi également sur les pronostics de la karst i f icat ion possible. 

Le troisiéme type sont les sources karsti 'ques dans lesquelles le régime total de 
vidage des eaux karst iques est formé par la combinaison des microrégimes d'écou-
lement laminaires et turbulents. Le cas le plus f réquent décelé jusqu' ä présent est 
la combinaison d'un microrégime avec ľécoulement laminaire avec deux microré-
gimes d i f férents ä ľécoulement turbulent (voir fig. 4). Dans ces cas la courbe de ta-
rissement de la source peut étre exprimée par la superposit ion des équations liné-
aires dans la forme de Q t = Q 0 [ l — — tQ ) ] avec ľéquat ion exponentielle de 
la forme de Q t = Qo . e ~ a ( t — to h Ľexemple du type pareil du régime est docu-
menté par la courbe de tar issement sur la fig, 4. Ce régime compliqué du vidage des 
eaux karst iques est caractér is t ique pour les régions avec un karst trés jusqu' ä ex-
t rémement développé avec de grandes fissuťes karst iques ouvertes et canaux kars-
tiques. 

Le quatriéme type sont les sources karst iques dans lesquelles le régime total du 
vidage des eaux karst iques est formé par plusieurs microrégimes avec ľécoulement 
turbulent d i f férent . Dans ces cas on peut exprimer la courbe de tar issement de la 
source par la superposit ion des équations l inéaires dans la forme de Q t = Q o [ l — 

(t — 1 0 ) ] . Ľexemple de ce type de vidage des eaux karst iques souterraines par 
une source est donné par les fig. 5 et 6. Le pareil régime des eaux karst iques on 
explique comme le régime de ľensemble du systéme des cours d 'eaux karst iques sou-
terra ins avec les eaux circulant exclusivement dans les canaux karstiques. On suppose 
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leur connexité directe avec la surface 6t ľa l imentat ion par choc durant la perióde 
des précipitations. 

Par la méthode de ľévaluation des régimes des eaux karst iques souterraines pré-
sentée il est possible d'évaluer le degré et ľé tendue de la f issurat ion et de la karsti-
fication de ľenvironnement rocheux drainé par les sources karst iques individuelles. 



S L O V E N S K Ý K R A S X X — 1982 

GEOLOGICKO-GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM A KRASOVÉ JAVY 
NA HORNEJ NÁDRŽI PREČERPÁVACEJ VODNEJ ELEKTRÁRNE ČIERNY 

VÁH 

ĽUDOVÍT KUCHARIČ — LADISLAV NOVOTNÝ — ANDREJ STEINER — JÁN TULIS 

The aim of the survey fo the superior basin of the Water Electric Power Platit Čier-
ny Váh was to find the endangered parts of the bed and of the banks from the 
point of view of the karst-changed minerals and the kars t caves. 

The problém has been solved by the geological-geophysical survey. 
On the basis of the work that has been done, the geological and speleological lear-

ning of the locality was specified and the areas with a high gráde of karst changes 
and with the ocourrence of the karst caves were selected. 

ÚVOD 

Hydrotechnické diela, najmä hydroenergetické stavby, sa často budu-
jú na územiach s intenzívne vyvinutým krasom. Veľké nebezpečenstvo 
pre tieto diela predstavuje drenážna schopnosť krasu, čo môže spôso-
biť unikanie vody z nádrže. 

Poznáme veľa prípadov (N. A. G v o z d e c k i j, 1972), keď z prie-
hrad vybudovaných v krase došlo k veľkému unikaniu vody (niektoré 
sa ani nepodarilo naplniť) alebo k havárii priehradného telesa a pod. 
Niekedy sa iba za obrovských finančných nákladov podarilo znížiť 
straty vody z nádrže na prijateľnú mieru. Spomenuté neúspechy výstav-
by vodných nádrží v krase spôsobili, že sa na kras hľadelo ako na veľ-
mi nepriaznivý faktor na výstavbu vodných nádrží. Až s vývojom doko-
nalejšej technológie utesňovania a izolácie skrasovatených hornín sa 
a j názory na stavbu hydrotechnických diel v krase zmenili. 

Hlavné nebezpečenstvo nevyvoláva proces krasovatenia hornín, ale 
výskyt už jestvujúcich krasových foriem a vynášanie sypkého materiá-
lu presakujúcou vodou z krasových dutín. 

Pre úspešný boj s krasom je potrebné podrobné štúdium zákonitostí 
jeho vývoja a rozšírenia. Podrobný výskum skrasovatenia hornín dovo-
ľuje správny výber a použitie technológie na úspešné zvládnutie výstav-
by hydrotechnického diela. 

Horná nádrž Prečerpávacej vodnej elektrárne (ďalej PVE) Čierny Váh 
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je umiestená v karbonátových horninách, rozlične skrasovatených. Pri 
výlomových prácach na tejto nádrži sa zistili otvorené krasové dutiny 
a intenzívne skrasovatené tmavosivé vápence, čo vyvolalo priame nebez-
pečenstvo pre úspešnú funkciu vodnej nádrže. Hlavné nebezpečenstvo 
nevyvolávali krasové dutiny, ktoré boli pri výlomových prácach otvore-
né (a hneď sa vyplnili betónovou zmesou), ale dutiny ukryté pod dnom 
nádrže. 

Preto IVES, závod 04 Liptovský Hrádok požiadal Uránový prieskum, 
závod IX Spišská Nová Ves, aby uskutočnil doplňujúci prieskum na hor-
nej nádrži PVE Čierny Váh. Úlohou prieskumu bolo vyčleniť ohrozené 
plochy s vysokým stupňom skrasovatenia a s výskytom prázdnych kra-
sových dutín. Zadaná úloha sa riešila: 

1. Geologickým prieskumom (zloženie hornín a ich rozšírenie, štruk-
túrny výskum, štúdium krasových javov). 

2. Geofyzikálnym prieskumom komplexom geoelektrických odporových 
metód (symetrické odporové profilovanie, dipólové odporové profilova-
nie a vertikálna elektrická sondáž). 

A. GEOLOGICKÁ STAVBA A KRAS ŠIRŠIEHO OKOLIA HORNEJ NÁDRŽE PVE 
ČIERNY VÁH 

Širšie okolie skúmaného územia buduje chočská jednotka vo vývoji 
bielovážskej a čiernovážskej série (M. M a h e ľ a kôl., 1967). 

B i e l o v á ž s k a s é r i a je rozšírená na sever a severozápad od hor-
nej nádrže. Najstarším členom vápencovodolomitického komplexu sú si-
vé a tmavosivé strednotriasové (anis) vápence. V ich nadloží je vyvinu-
tý niekoľkosto metrov mocný komplex dolomitov. Vekovo sa zaradujú 
do stredného triasu (ladin). Nad dolomitmi sú vyvinuté strednotriasové 
tmavé a sivé rohovcové vápence „reiflingského typu". Vrchný trias je 
tu zastúpený lunzskými vrstvami. 

Č i e r n o v á ž s k a s é r i a . Podložie čiernovážskej série buduje viac 
ako 1000 metrov mocný vulkanogénno-sedimentárny komplex hornín 
mladšieho paleozoika a spodného triasu. Čiernovážska séria sa vyzna-
čuje prevahou dolomitov, ktoré siahajú od anisu (?) až po nor. Podložie 
dolomitov tvoria šošovky tmavosivých strednotriasových vápencov (anis). 
V nadloží strednotriasového a vrchnotriasového súvrstvia sú uložené 
sivé až čierne, masívne, jemnozrnné a celistvé vápence spodnej jury 
s hľúzami červenohnedých a čiernych rohovcov. V ich nadloží sú lavi-
covité až masívne jemnozrnité až hrubozrnité vápence so spongolitmi. 

Horná nádrž PVE Čierny Váh sa nachádza na území rozšírenia hornín 
čiernovážskej série. 

Chočská jednotka je zložená z troch čiastkových šupín, oddelených 
navzájom tektonickými zlomami nižšieho radu. 

Pre j u ž n ú š u p i n u je príznačná mohutná séria hornín mladšieho 
paleozoika. 
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Obr. 1. Geologická mapa a rez okolia horne] nádrže Prečerpávacej vodnej e lektrárne 
Čierny Váh. Vysvetlivky: jura 1 = jura plytkovodného typu: rohovcové vápence, kri-
noidové vápence, spongolity a hľuznaté vápence, t r i a s : vrchný tr ias ( jura) 2 = 
rét-hetang: vápence, vložky lumachelových vápencov, ojedinele vložky bridlíc, 3 = 
nor-rét: svetlé a sivé lavicovité vápence, 4 = karn-nor: dolomity, 5 = karn-lunzské 
vrstvy: pieskovce a tmavé bridlice, stredný a vrchný trias, 6 = dolomity, stredný 
trias, 7 = ladin: dolomity, 8 = ladin: tmavé a sivé vápence, rohovcové vápence, 
9 = anis: sivé a tmavosivé vápence, spodný trias, 10 = kremence, pieskovce, brid-
lice, 11 = geologické hranice, 12 = tektonické zlomy, 13 — prešmyky, 14 = vodné 
toky, 15 = suché doliny, 16 = pramene, 17 = geologický rez, 18 = horná nádrž 
Pne 1, reoJiorzqecKaH KapTa n pa3pé3 oKpecTHOCTeä BepxHero BoaoxpaHHjiHuja rnaposJieKTpo-
CTamiHH HbepHH-Bar. IIoacHeHHa: ropa 1 = Kipa MeJiKOBoaHoro rana: poroBHaHwe HSBecTHaKH, 
KpHHOHSHbie H3BeCTHHKH, CnOHľOJIHTbl H KJIySHeBHÄHbie H3BeCTHHKH, TpHaC: B e p X H H H TpHaC 
( ropa) 2 = peT-reraHr: H3BecTHHKii, BCTaBKH jiroMaxeJiOBwx H3BecTHaKOB, oTaeabHbie BKjiroieHna 
CJiamjeB, 3 = Hop-peT: H3BecTHaKH, BKjiroieHHa CBeTjibix H cepbix cjioeB, 4 = KapH-Hop: a o a o -
MHTBI, 5 = KapH-jiyH3CKHe CJIOH: neciaHHKH h TeMHbie cJiaHijH, cpeaHHií H BepxHHH Tpnac, 
6 = aoaoMHTbi, cpeaHHH Tpnac, 7 = j iaanH: BOJIOMUTM, 8 = jiaaHH: TeMHbie H cepbie H3BecrHa-
KH, porOBHBHbie H3BecTHaKH, 9 = aHHc: cepbie h TeMHocepwe H3BecTHaKH, HHJKHHÍÍ Tpnae, 10 = 
KBapijHTbi, necqaHHKH, cJiaHijbi, 11 = reo j iornqecKze r p a m m b i , 12 = TeKTOHHqecKHe TpeiHHHbi, 
13 = nepeBajibi, 14 = BoaHbie TeieHna, 15 = cyxiie aojmHbi, 16 = HCTOIHHKH, 17 = r e o a o r n -

qecKHä pa3Mep, 18 = BepxHee BoaoxpaHHjiHme 
Fig. 1. Geological map and section of the surroundings of the upper basin of the 
pumped-storage power-plant of Čierny Váh. Explanations: 1 = Jurassic of a shallow 
water type: fl int limestones, crinoide limestones, spongolites and nodular limestones, 
Triassic: Upper Triassic (Jurassic) 2 = Rhaet-Hettang: limestones, intercalations of 
lumachella limestones, rarely shale intercalations, 3 = Nor-Rhaet: light and grey 
sheet limestones, 4 = Karn-Nor: dolomites, 5 = Karn-Lunz strata: sandstones and 
dark shales, Middle and Upper Triassic, 6 = dolomites, Middle Triassic, 7 = Ladin: 
dolomites, 8 = Ladin: dark and grey limestones, flint limestones, 9 — Anis: grey and 
dark-grey limestones, Lower Triassic, 10 = quartzites, sandstones, shales, 11 = geo-
logical limits, 12 = tectonic faults, 13 = overthrusts, 14 = water courses, 15 = dry 

valleys, 16 = springs, 17 = geo l^ i c íT jection, 18 = the upper water basin 



S t r e d n á š u p i n a je zložená z vápencov a dolomitov čiernováž-
skej série. 

S e v e r n á n a j v y š š i a š u p i n a je zložená z mocných komplexov 
bielovážskej série. 

Čiernovážska séria je od bielovážskej oddelená tektonickou násuno-
vou dislokáciou SV — JZ smeru. 

Kras skúmaného územia je začlenený do stredoeurópskeho krasu mier-
neho pásma a subtypu k o t l i n o v ý k r a s (E. M a ž ú r, J. J a k á l , 
1969). 

Kras záujmovej plochy sa doteraz podrobne neštudoval. Východné 
pokračovanie našej plochy — važecký kras podrobne spracoval A. Drop-
pa (1962), krasové javy v doline Bieleho Váhu a v okolí Východnej štu-
doval A. Droppa (1967) a M. Koreň (1975). Pri inžiniersko-geologickom 
prieskume PVE v doline Čierneho Váhu sa zistil (M. I n g r, I. Š a r í k, 
1976) vysoký stupeň skrasovatenia v gutensteinských a jurských krino-
idných vápencoch. Krasové štruktúry sú rozvinuté v gutensteinských 
vápencoch vo forme rozšírených trhlín, kaverien a rozsiahleho systému 
podzemných chodieb (J. S r n á n e k In: M. I n g r, I. Š a r í k, 1976). 

V. Hanzel (1977) vyčlenil važecko-svarínsky komplex karbonátov ako 
samostatnú štruktúru s vlastným obehom a režimom podzemných vôd. 
V tomto komplexe uvádza výskyt ojedinelých škráp, početnejšie kra-
sové jamy sledujúce smer starých údolí, resp. tektonické zlomy. Na-
chádzajú sa tam a j ponory, poloslepé údolia, kaňonovité údolia, suché 
doliny a podzemné krasové formy. Krasové javy sú plošne veľmi nerov-
nomerne rozšírené. Vertikálne skrasovatenie siaha miestami hlboko pod 
úroveň riek a tokov — v skúmanom území až 70 m pod Čierny Váh. 

Komplex triasových dolomitov čiernovážskej série v juhovýchodnej 
časti štruktúry odvodňujú iba dva väčšie erózne pramene v Nižnom 
Chmelienci s výdatnosťou 0,3 — 120 l/s a skrytým prestupom podzem-
ných vôd do Čierneho Váhu. 

Severnú časť územia odvodňuje prameň pri železničnej stanici Vý-
chodná (výdatnosť 76 — 94 l/s). Časť podzemných vôd drenuje Biely 
Váh na západ od Važca a na juh od Východnej. 

Rozhranie medzi povodím Bieleho a Čierneho Váhu tvoria v podzemí 
nepriepustné lunzské vrstvy, čím geologické povodie Bieleho Váhu hl-
boko zasahuje do geografického povodia Čierneho Váhu. 

B. GEOLOGICKÁ STAVBA LOKALITY 

Geologické pomery v priestore hornej nádrže sme sledovali v troch 
etapách (1977 — 1979) počas výlomových prác súčasne ako sa nádrž 
postupne prehlbovala a rozširovala, až kým nenadobudla konečný roz-
mer. 

Pretože nádrž okrem štyroch hrádzí, ktorých časť bola vybudovaná 
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ÍLOVITÁ.PIESČITÁ 
A KREM1TÄ ZLOŽKA 

ioor» 

1 

Obr. 2. Upravený te rnárny systém (podľa Z. K u k a l a , 1960). Vysvetlivky: 1 = ozna-
čenie a číslo analyzovanej vzorky 

PHC. 2. OSpaSoTaHHaH TepHapHaa cucreMa (no 3. K y K a JI e, 1960). noacHemiH: I - o6o3Haqe-
HHe H HOMep aHajiH3npoBaHHoro o6pa3iia 

Fig. 2. Adapted ternary systém (according to Z. K u k a l , 1960). Explanations: 1 = de-
signation and number of the analyzed sample 

zo sypaného materiálu, je vyhĺbená v masíve karbonátových hornín, 
bola odkrytosť terénu pre geologické a krasové pozorovania optimálna. 

Sledovali sme plošné rozloženie základných typov karbonátov, ich 
úložné pomery, š t ruktúrne prvky, priebeh a výplň tektonických zlomov 
a zón a, samozrejme, všetky krasové prvky na povrchu. 

Na rozdiel od iných autorov sme podrobnému sledovaniu týchto prv-
kov venovali najväčšiu pozornosť. Poznanie geologicko-štruktúrnej stav-
by a závislosť rozšírenia krasových javov od tejto stavby nám umožnili 
hodnovernejšie interpretovať geofyzikálne merania. 

Priebeh horninových súvrství je JZ — SV, rovnako a j priebeh hlav-
ných tektonických zlomov. Naprieč týmto smerom je od SZ na JV tento 
sled hornín a súvrství: pod korunou hrádze č. 1 je zachytené úzke pás-
mo tmavosivých vápencov jemno a strednozrnitých s hrubodoskovitou 
a lavicovitou vrstevnatosťou. V nich sa nachádzajú polohy i kalciticko-
-dolomitických ílovcov s obsahom nekarbonátovej zložky až 42,9 % (obr. 
7, 2, tabuľka 1). JV smerom až po tektonický zlom, ktorý je rozhraním 
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bielovážskej a čiernovážskej série, sa tiahne súvrstvie svetlosivých až 
žltosivých jemnozrnných kalcitických dolomitov. V tomto súvrství, ši-
rokom 40 — 50 m, prevládajú kalcitické dolomity s prechodmi do do-
lomitov, v ojedinelom prípade do železitých dolomitov (vzorka č. 2, ta-
buľka 1.). Nekarbonátovú zložku tvorí najmä ílovitá a piesčitá substan-
cia, ktorá tvorí 6 až 15 % obsahu horniny. Kalcitické dolomity sú veľmi 
rozpukané, prestúpené sieťou kratších a dlhších puklín. Na ich JV okra-
ji je vyvinutá 5 — 10 m široká zóna tektonickej brekcie, v ktorej sú 
úlomky kalcitických dolomitov tmelené žilkami (hrúbka do 5 mm) bie-
leho dolomitu. Zóna brekcie prebieha (pásmo nízkych merných odporov, 
obr. 3, 7) okolo krasovej dutiny HN — 1 a pokračuje SV smerom a j 
mimo skúmanej plochy. 

Juhovýchodne od zlomu patria súvrstvia karbonátov do čiernovážskej 
série. Najprv je to 10 - 20 m úzky pruh (súbežný so zlomom) svetlosi-
vých zrnitých vápencov s hľúzami hnedých silicitov alebo s obsahom 
piesčitých zhlukov. Sú to najčistejšie vápence s obsahom „len" 16 32 % 
nekarbonátovej zložky (obr. 2, tabuľka 1). Ďalej na J V, až do polovice 
dna nádrže, sa nachádza súvislé, do 200 m široké pásmo sivých až čier-
nosivých kryštalických vápencov liasu (A. B i e l y , 1960) s častými 
hľúzami čiernych silicitov. Nekarbonátovú zložku tvoria chalcedón, pies-
čitá a ílovitá substancia a dosahuje 24,14 % až 56,07 % (obr. 2, tabuľka 
1, vzorky č. 6, 7, 10) objemu horniny. Podľa toho sú to kremité vápence, 
ílovité vápence, ílovito-kalcitické dolomity a kalcitické ílovce. Sú to 
teda karbonáty veľmi nečisté, s rôznym podielom rozličnej nekarboná-
tovej zložky. 

Jurské vápence sú horniny s výrazne vyvinutou vrstevnatosťou. Vrstvy 
sú hrubodoskovité až tenkolavicovité s priemernou mocnosťou 0,5 — 1 
m. V 200 m širokom pásme vápencov sa teda nachádza okolo 300 strmo 
sklonených vrstvových plôch, podľa ktorých vnikajú zrážkové vody do 
masívu. 

V juhovýchodnej polovici nádrže sa nachádzajú dolomity stredného 
a vrchného triasu. Rozhranie oproti jurským vápencom je tektonické, 
pozdĺž zlomu JZ — SV smeru, ktorý prebieha približne prostriedkom ná-
drže. Makroskopický boli vyčlenené tieto variety dolomitov: svetlosivé 
dolomity (vzorka č. 14) so slabým svetlohnedým sfarbením tvoria až 
100 m široké pásmo pri styku s jurskými vápencami. Ďalej sú to menej 
rozšírené sivé dolomity (vzorka č. 11), tmavosivé dolomity (vzorka č 
12), tmavosivé brekciovité dolomity, sivé dolomity s nádychom ružovej 
farby (vzorka č. 13) a sivé a tmavosivé brekciovité dolomity (vzorka č. 
15). Väčšina dolomitov sa rozpadáva na drobnú drvinu okrem sivých 
a tmavosivých typov dolomitov. Uvedené dolomity sú podľa podielu 
dolomitovej a kalcitovej zložky (obr. 2, tabuľka 1) kalcitické dolomity 
a len v jednom prípade (vzorka č. 15) dolomitické vápence. Ich zloženie 
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Výsledky DTA 

Tabuľka 1. 

Čislo 
vzor-

ky 
CaO MgO FeO 

Strata 
žíhaním 

Kremi-
čitany CaC03 MgCOä FeC03 

1 46,88 — 38,02 — 83,68 — — 

2 34,15 10,52 6,80 45,83 — 60,95 22,09 10,95 

3 29,63 16,65 — 44,34 — 52,88 34,96 — 

4 26,06 18,21 — 44,09 — 46,52 38,24 — 

5 22,19 8,33 — 26,39 — 39,61 17,49 — 

6 29,11 8.49 — 32,71 — 51,96 17,83 — 

7 38,18 — — 32,67 — 68,16 — — 

8 35,66 10,59 — 44,66 — 63,65 22,24 — 

9 41,38 — — 33,97 — 73,86 — — 

10 24,61 — — 23,50 — 43,93 — — 

11 33,51 17,68 — 48,54 2,92 59,85 36,95 — 

12 32,74 17,53 — 47,85 2,99 58,47 36,64 — 

13 30,95 18,86 — 47,48 2,57 55,28 39,42 — 

14 31,71 16,98 — 48,09 4,63 56,63 35,49 — 

15 36,78 14,46 — 47,37 2,69 65,69 30,22 — 

Analyzoval: Geologický prieskum, n. p., Spišská Nová Ves, Laboratórne stredisko 
Spišská Nová Ves, Ing. Kováŕová. 

je však veľmi podobné (obr. 2). Komplex hornín všeobecne opisovaný 
ako dolomitový. tvoria podľa zloženia kalcitické dolomity. 

Osobitné postavenie má výskyt 5 — 10 m mocných más kryštalických 
kalcitov [obr. 7), ktoré sa nachádzajú v JV časti nádrže v dolomitoch 
v dlžke 120 m. Sú sprevádzané tektonickým zlomom SV — JZ smeru. 
Kryštalické kalcity vytvárajú navzájom sa prerastajúce, radiálne lúčovi-
té agregáty svetložltej až hnedej farby. Tvoria pritom hrubé (10 — 30 
cm) kôry a nepravidelné bloky, miestami s povlakmi a nátekmi mladých 
kalcitových — sintrových kôr. Agregáty kryštalických kalcitov sú vlast-
ne prekryštalizované fosílne sintre. Ich výskyt a veľká mocnosť sú dô-
kazom prítomnosti pôvodne voľných dutín v zlomovom pásme. 

V juhozápadnom úseku sprievodného tektonického zlomu (obr. 7), 
súhlasne s jeho priebehom, sa nachádza 0,2 — 0,5 m mocná poloha 
svetlozelených a červenkastých bridlíc, ktoré prislúchajú asi keupru. 
Je pravdepodobné, že inhomogenita týchto bridlíc voči dolomitom pod-
mienila vznik a pozíciu tohto zlomu. 
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1. ŠTRUKT0RNO-TEKTONICKÉ POMERY 

Cieľom štruktúrneho výskumu bolo zistiť prednostnú orientáciu 
v usporiadaní vrstvových plôch, tektonických puklín a zlomov, vyšetriť 
ich kvalitu a kvantitu, význam v stavbe karbonátového komplexu a ich 
spojitosť s lokalizáciou a rozvojom krasových foriem. 

V rámci drobnotektonického výskumu sa zmeralo 647 štruktúrnych 
prvkov, ktoré boli graficky zhodnotené v šiestich kruhových tektono-
gramoch (obr. 7), pričom tektonogramy 1, 2, 3 zahrnujú merania vo 
vápencovom komplexe podľa jednotlivých tektonických blokov a tekto-
nogramy 4, 5, 6 predstavujú spracované údaje v komplexe dolomitov. 

V severozápadnej polovici nádrže, v komplexe s prevahou vápencov, 
je vrstevnatosť výrazne vyvinutá. Maximá pólov vrstvových plôch „ssi" 
(tektonogramy 2, 3) a „ss2" (tektonogram 1) ukazujú, že smery sklonov 
vrstvových plôch majú minimálny rozptyl od 136° do 139° a rovnako aj 
veľkosť sklonov je vyrovnaná od 71° do 75°. Vrstvy vápencov majú te-
da priebeh JZ — SV so strmým sklonom na JV a tvoria samostatný 
štruktúrno-tektonický celok (čiernovážska séria). 

V komplexe vápencov sa zmeralo 388 štruktúrnych prvkov. Z toho až 
62,4 % tvoria vrstvové plochy a len 37,6 % tektonické pukliny. Z uve-
deného vidieť dominantné postavenie vrstvových plôch v š t ruktúrnej 
stavbe vápencov. Vrstvy sú hrubodoskovité až tenkolavicovité s prie-
mernou mocnosťou 0,5 — 1 m. V 200 m širokom pásme vápencov sa teda 
nachádza okolo 300 strmo sklonených vrstvových plôch. Plochy jednot-
livých vrstiev sú výrazne priebežné (bolo ich možné sledovať na výšku 
lomových stien, t. j. 5 — 10 m), vzájomne rovnobežné, len mierne pri-
márne zvlnené a často sekundárne rozšírené krasovými procesmi. 

Kvantita a kvalita vrstvových plôch, ich priestorová orientácia (sklon), 
zloženie vápencov a klimatické podmienky mali zásadný význam pre 
intenzívne krasové procesy, ktoré postihli vápencový komplex. 

V juhovýchodnej polovici nádrže, v komplexe dolomitov je vrstevna-
tosť zväčša málo zreteľná, v jednotlivých prípadoch sa dá určiť stredno 
až hrubolavicovitá vrstevnatosť. Maximá pólov vrstvových plôch „ssi" 
(tektonogramy 4, 5, 6) ukazujú, že smery sklonov vrstvových plôch ma-
jú minimálny rozptyl od 148° do 154°, ale sklony varírujú od 57° do 77°. 
Vrstvy dolomitov majú priebeh JZ — SV so strmým sklonom na JV a 
tvoria teda so severnejším komplexom vápencov jednotný štruktúrno-
-tektonický celok (čiernovážska séria). 

V komplexe dolomitov sa zmeralo 259 štruktúrnych prvkov. Z toho 
len 31,6 % tvoria vrstvové plochy a až 68,4 % tektonické pukliny. Vrstvo-
vé plochy sú nevýrazne vyvinuté — nerovné, nepriebežné, sledovateľné 
maximálne v dĺžke prvých metrov. Vrstvové plochy v dolomitoch sú 
z hľadiska krasových procesov podradnými štruktúrnymi plochami. 

Tektonické pukliny vo vápencoch majú veľký rozptyl pólov plôch. 
Maximá pólov (si, s2, s3) majú okrem toho malú koncentráciu (3 %) 
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a sú od seba značne vzdialené. Ich dĺžky sú zväčša malé. Sú teda dru-
horadými štruktúrnymi plochami. 

Tektonické pukliny v dolomitoch, i keď majú značný podiel (68,4 %) 
v zastúpení, majú veľký rozptyl pólov plôch puklín „si; S2". Maximá pó-
lov plôch vytvárajú len pukliny s dlhším smerným priebehom. Ostatné 
— krátke pukliny majú v dolomitoch veľký rozptyl smerov a sklonov 
a nevytvárajú nijaké maximum (tektonogramy 4, 5, 6). Typickým javom 
v dolomitoch je hustá sieť krátkych pukliniek, v dôsledku čoho sa znač-
ná časť dolomitov rozpadáva na drvinu. Tektonické pukliny sú prvora-
dými štruktúrnymi plochami, ktoré určujú porušenosť dolomitov. 

V celom komplexe karbonátov sú vyčlenené tri tektonické zlomy pod-
statného významu. Všetky majú v zásade JZ — SV smer a sklon na JV 
80°. Len najjužnejší zlom má sklon 64° — 74°. Najsevernejší zlom (na 
styku návodného svahu hrádze a dna nádrže) oddeľuje karbonáty bielo-
vážskej série od vápencov a dolomitov čiernovážskej série (JV od zlo-
mu). Dosahuje mocnosť 0,5 — 2 m a zväčša je vyplnený žltohnedou 
hlinito-ílovitou masou tuhej konzistencie s malým množstvom drviny kar-
bonátov (je to pravdepodobne rezíduum po krasovej korózii). Pozdĺž 
tohto zlomu sa nachádza väčšina známych krasových dutín. Druhý zlom, 
prebiehajúci stredom nádrže, oddeľuje jurské vápence od vrchno a stred-
notriasových kalcitických dolomitov (na JV). Jeho mocnosť dosahuje 
1 — 2 m a je vyplnený nespevnenou brekciou karbonátov s malým množ-
stvom hlinito-ílovitej výplne. Tretí zlom prebieha v komplexe kalcitic-
kých dolomitov pozdĺž výskytu kryštalických kalcitov a polohy bridlíc 
keupru. Dosahuje mocnosť 0,1 — 1,5 m a je vyplnený najmä nespevne-
nou brekciou hornín s malým množstvom hlinitého materiálu. Okolité 
horniny sú veľmi porušené. Zistené tektonické zlomy majú priebeh pri-
bližne zhodný s priebehom vrstiev. 

C. KRASOVÉ JAVY 

Základom výsledkov o krasových procesoch a ich produktoch v kom-
plexe vápencov a dolomitov na skúmanej ploche sú zistenia, ktoré po-
skytli predchádzajúce prieskumné etapy, speleologický prieskum (J. 
K n a p a kol., 1979; S. P a v l a r č í k a kol., 1977) a naše pozorova-
nia (Ľ. K u c h a r i č a kol., 1977 — 1979). 

V prevládajúcom počte prieskumných technických diel (jamice, vr-
ty) boli zistené najčastejšie zahlinené a menej prázdne krasové dutiny. 
Okrem priamych pozorovaní poskytli ďalšie dôkazy o značnej priepust-
nosti karbonátov vodné tlakové skúšky vo vrtoch. Problémy s udržaním 
ustálenej hladiny vody vo vrtoch dokazujú tektonickú porušenosť hor-
nín, ale predovšetkým skrasovatenia (V. N e v i c k ý, 1972). Tieto zis-
tenia boli potvrdené výlomovými prácami, ktoré odkryli veľký počet 
zahlinených krasových dutín v pásme vápencov a do deviatich kraso-
vých dutín boli odkryté vstupy. Speleologický prieskum zistil ich morfo-
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lógiu, rozmery a osvetlil a] ich genézu. Ďalší rozsiahly vrtný prieskum 
(injektážne vrty) do dna nádrže potvrdil najmä na plochách anomálií 
geofyzikálneho prieskumu výskyt väčšieho množstva prázdnych kraso-
vých dutín rôznych rozmerov (V. N e v i c k ý, 1978). 

Intenzita krasového procesu vo všeobecnosti závisí od mnohých pod-
mienok. Je to predovšetkým zloženie karbonátov, ich š t ruktúrna stavba 
a tektonické prepracovanie, klimatické podmienky, dĺžka trvania pro-
cesu a veľa ďalších. 

Severozápadnú polovicu nádrže budujú najmä vápence jury. Ako sme 
už uviedli (tab. 1), sú to zväčša silne a v rozličnom rozsahu znečistené 
vápence. Napriek tomu sa v nich nachádzajú produkty krasového proce-
su, vyvinuté v rôznych formách a vo veľkom množstve. Je to podľa nášho 
názoru zapríčinené okrem iných (klimatických) predovšetkým veľmi 
priaznivými štruktúrnymi podmienkami. Okrem značného tektonického 
porušenia vápencov (pukliny) a prítomnosti zlomov (exponovaná polo-
ha na tektonickom styku čiernovážskej a bielovážskej série), sú to pre-
dovšetkým veľmi strmé sklony vrstiev — vrstvových plôch vápencov. 
To umožňuje ničím nerušený vstup vodných zrážok do masívu karboná-
tov. Ak si ďalej uvedomíme, že priemerná mocnosť vrstiev dosahuje pri-
bližne 0,5 — 1,0 m (obr. 9), potom v 200 m mocnom pásme vápencov 
sa nachádza okolo 300 strmo sklonených vrstvových plôch, pozdĺž kto-
rých vnikajú vodné zrážky do masívu. Voda takto rýchlo vertikálne pre-
niká a v menších hĺbkach sa pravdepodobne vôbec nekoncentruje. Preto 
predpokladáme, že možné krasové dutiny majú zväčša vertikálny prie-
beh a v dôsledku malej koncentrácie vôd a j malé rozmery. Najväčšie 
rozmery predpokladaných krasových dutín môžu byť blízke známym kra-
sovým dutinám HN — 3, HN — 4, HN — 5. Speleologický prieskum 
a injektácia dutín stanovili tieto rozmery na dne odkrytých dutín: 

HN — 1 22,25 m3 

HN — 2 8 m3 

HN — 3 150 m3, hĺbka 26,3 m 
HN — 4 650 m3, hĺbka 17 m 
HN — 5 280,50 m3, hĺbka 14 m, dĺžka 

P — 1 6 m3 

P — 2 6 m3 

P — 3 20 m3 

P — 4 19 m3. 

Krasové dutiny P — 1 až P — 4 neboli speleologický preskúmané. 
Okrem dutín odkrytých výlomovými prácami bola väčšina overená prie-
skumnými vrtmi pod dnom nádrže. S kubatúrou väčšou ako 2 m3 sa zisti-
lo 53 dutín. Najväčšia je dutina VO — 18 s objemom 159 m3 (V. N e-
v i c k ý , 1978, 1980). Predĺženie dutín je v smere priebehu hlavných 
štruktúrnych plôch, t. j. JZ — SV. Priebeh dutín do hĺbky je strmý, oby-
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čajne 40° — 90°. Sú to zväčša priepasťovité jaskyne alebo priepasti (HN 
— 3). Zistené prázdne krasové dutiny HN — 1 až HN — 5, P — 1 až 
P — 4, sa nachádzajú v pásme širokom 15 — 40 m (obr. 7). V priesto-
re sú usporiadané kulisovite v tektonickom pásme pozdĺž zlomu, ktorý 
tvorí rozhranie medzi vápencami liasu a úzkym pruhom kalcitických 
dolomitov na SZ okraji nádrže. 

Prázdne krasové dutiny sú len jednou z foriem krasového procesu a j 
keď najmenej rozšírenou. V basových vápencoch prevládajú však kra-
sové dutiny vyplnené krasovým rezíduom. Veľmi zahlinené úseky dna 
nádrže (plochy odporových miním) indikujú najväčšie rozšírenie tých-
to dutín (obr. 7). Podľa pozorovaní sú tieto dutiny vlastne priestormi 
vzniknutými extrémnym korozívnym rozšírením vrstvových plôch. Pre-
tože vápence majú vysoký podiel (6,01 — 56,07 %, tab. 1) nekarbonáto-
vej zložky (nerozpustný zvyšok), je výsledkom krasového procesu, okrem 
iného, a j neobyčajne veľké množstvo reziduálnych hlín. Hliny majú 
zväčša tuhoplastickú konzistenciu so značným obsahom reliktov koro-
zívnej deštrukcie vápencov, piesčitú frakciu a úlomky hľúz silicitov. 
Úseky s väčším množstvom krasových dutín vyplnených rezíduom majú 
šírky 5 — 50 m a dĺžky 20 — 150 m s predĺžením v smere hlavných 
štruktúrnych plôch, t. j. v smere JZ — SV (obr. 7). 

Juhovýchodnú polovicu nádrže budujú kalcitické dolomity (obr. 2, 
tabuľka 1), ktoré patria strednému a vrchnému triasu. Na celej ploche 
majú veľmi vyrovnané zloženie. Podiel nekarbonátovej prímesi je veľmi 
nízky (do 5 °/o), teda tieto horniny sú „čisté". Odolnosť dolomitov (vše-
obecne) proti korozívnym účinkom presakujúcich vôd je niekoľkonásob-
ne väčšia ako pri vápencoch (J. K u n s k ý, 1950). Z toho vyplýva, že 
účinok krasových procesov na dolomity je malý, potvrdzujú to a j naše 
pozorovania. Okrem toho v masíve kalcitických dolomitov chýbajú vý-
razné vrstvové plochy. Sú málo početné a majú malý smerný a hĺbkový 
dosah. Teda niet tu dostatok vhodných medzivrstvových plôch (puklín), 
podľa ktorých by mohli infi l trujúce vody nerušene vstupovať do masívu 
a vytvárať voľné či sekundárne zaplňované dutiny. Z tohto hľadiska sú 
v masíve kalcitických dolomitov vhodnými štruktúrami tektonické zlomy 
a s nimi súbežné porušené pásma. Predstavujú vhodné prostredie pre 
cirkuláciu vôd z povrchu do hĺbky. Napriek veľmi nízkej rozpustnosti 
kalcitických dolomitov, môžeme tu očakávať vývoj a výskyt niektorých 
krasových foriem. 

Na skúmanej ploche kalcitických dolomitov sme zistili produkty kra-
sových procesov predovšetkým v jej JV časti, ktorá je tektonicky oso-
bitne porušená. Vo východnom oblúku nádrže a návodných svahov 
hrádze, v pásme priebehu zlomov a ich blízkom okolí, sa v kalcitických 
dolomitoch nachádzajú korozívne rozšírené trhliny vyplnené hnedým, 
úlomkovito-ílovitým rezíduom. Vyskytujú sa ojedinele a sú nepravidel-
ne rozmiestené. Mocnosť ich výplne dosahuje od jedného centimetra do 
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1 m a dlžkový priebeh je krátky (v prvých metroch). Prázdne krasové 
dutiny neboli zistené. 

V iných miestach masívu kalcitických dolomitov sú v málo význam-
ných zlomoch, tektonických puklinách alebo na vrstvových plochách 
zistené len slabé povlaky ílovitej hmoty, ktorej prítomnosť nemožno 
jednoznačne pripočítať krasovému procesu. 

Osobitnú zmienku si zasluhujú pomerne mocné masy kryštalických 
kalcitov v tejto časti plochy (obr. 7). Ich vznik spájame s krasovými 
procesmi, ktoré tu prebiehali v rozvoľnených úsekoch súbežného zlomu 
a v okolitých rozrušených horninách. Sú to teda fosílne sintre, ktoré 
vypĺňali dutiny. Možno predpokladať, že v priestore ich výskytu sa môžu 
doteraz nachádzať prázdne krasové priestory, a j keď nie veľkých roz-
merov. O pokračujúcom a recentnom krasovom procese v tomto úseku 
svedčia náteky mladých sintrov, ktoré pokrývajú úlomky kalcitických 
dolomitov alebo fosílne sintre. 

Formy a produkty krasových procesov v komplexe kalcitických do-
lomitov sa nachádzajú len na opísaných úsekoch. Z toho vyplýva, 
že okrem spomenutých úsekov sú tieto horniny málo postihnuté kraso-
vým procesom a nemožno ani predpokladať výskyt prázdnych krasových 
dutín v danej úrovni odkrytosti masívu. 

D. GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM 

Presná lokalizácia podzemných dutín, resp. určenie ich rozmerov je 
veľmi dôležité pre projektovanie a realizáciu geotechnických prác. Vo 
väčšine prípadov ide o komplikovanú geofyzikálnu úlohu, často na hra-
niciach detegovateľnosti. Vzhľadom na konkrétne geologické, morfolo-
gické, fyzikálne a technické podmienky na lokalite, išlo o riešenie zloži-
tej a zodpovednej úlohy. 

Úspešnosť riešenia danej problematiky bola podmienená výberom opti-
málneho komplexu geofyzikálnych metód a voľbou vhodnej metodiky 
nielen terénnych, ale a j vyhodnocovacích prác. 

Neoceniteľným prínosom bola skutočnosť, že podrobné geologické ma-
povanie spolu s pozorovaním krasových javov a speleologickým priesku-
mom (S. P a v l a r č í k — J. Š a v r n o c h , 1979) tesne nadväzovalo na 
terénne geofyzikálne práce, takže niektoré namerané hodnoty sa mohli 
interpretovať priamo pri meraní v teréne. 

1. VÝBER GEOFYZIKÁLNYCH METÓD, FYZIKÁLNE VLASTNOSTI HORNÍN A METODIKA 
TERÉNNYCH PRÁC 

Vytýčenie prieskumnej siete sa urobilo tak, aby smer profilov bol kol-
mý na prevažujúci smer zistených geologických štruktúr, to znamená 
SZ — JV. Táto podmienka sa nedodržala len pri premeriavaní hrádzí 
nádrže (smer profilov bol paralelný s osami hrádzí) preto, aby sme vy-
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lúčili nežiadúci topoefekt, ktorého účinok by negatívne ovplyvnil name-
rané hodnoty. Prieskumná sieť bola meračský pripojená na dva oporné 
body, podľa ktorých bola v priebehu realizácie prác (3 roky) obnovo-
vaná a vytyčovaná. Krok vytýčenia profilov, ako a j krok merania na 
profile sa zvolili podľa geologicko-štruktúrnych podmienok lokality. 
Krok profilov bol 20 m, zahustený v oblastiach skrasovatených a tekto-
nicky porušených zón na 10 m (najmä vo vápencoch). Krok merania na 
profile bol 10 m, zahustený v miestach výskytu vápencov, resp. v mies-
tach zistenia krasových javov a tektonických zlomov v dolomitoch na 
5 m. 

Výber geofyzikálnych metód bol determinovaný okrem predpokladu 
vhodnosti použitia tej-ktorej metódy a jeho očakávaného výsledku a j 
našimi možnosťami (z hľadiska prístrojového vybavenia). Aj napriek 
tomuto zdanlivému obmedzeniu, z množstva prác zahraničných a našich 
autorov vyplynulo, že najvhodnejšie a súčasne najviac využívané sú 
metódy geoelektrické (Ľ. K u c h á r i č, A. S t e i n e r , 1980). Z naj-
novších prác v zahraničí vieme, že sa tento poznatok overuje na odpo-
rových modelových meraniach nad prázdnou dutinou (H. M i 1 i t z e r, 
R. R ô s l e r , W. L ô s c h, 1979). 

Široká paleta množstva geoelektrických metód umožňuje výber väč-
šieho počtu modifikácií a rozostupov na riešenie predmetnej problema-
tiky. 

Pozitívnou špecifickou črtou pri riešení danej úlohy bolo, že na skú-
manom území bola odstránená skrývka a merania sa vykonali priamo 
na skalnom reliéfe. Súčasne pre výber metodiky bolo vhodné, že sa na 
danom území nachádzali už zistené krasové dutiny, odkryté výlomovými 
prácami. Tieto dve skutočnosti sme využili pri množstve skúšobných 
a parametrických meraní, ktorých výsledkom bol výber štandardného 
komplexu metód. Bolo to symetrické profilovanie (SOP) a dipólové od-
porové profilovanie (DOP) vo dvoch rozostupoch (A20M10N20B, A40M1 
0N40B, A10B40M10N, A10B20M10N). V priebehu ďalších prác na zá-
klade priamej konfrontácie s geologickými zisteniami sme dospeli k po-
znatku, že dipólové odporové profilovanie nám dáva nesprávne inter-
pretovateľné výsledky, a preto sme ho z ďalších prác vylúčili. Namiesto 
neho sme nasadili ďalší rozostúp symetrického profilovania (A10M5N 
10B), pričom sme zmenšili potenčný dipól na 5 m pri dovtedy používa-
ných rozostupoch, aby sme dosiahli väčšiu rozlišovaciu schopnosť me-
tód. Tak sme mohli detegovať tektonické zlomy a medzivrstvové plochy 
vyplnené rezíduom s mocnosťou nad 0,5 m. Nevhodné použitie dipólo-
vého odporového profilovania (osového) v takýchto zložitých podmien-
kach nám bolo známe z našich predošlých prác (Ľ. K u c h a r i č, L. 
N o v o t n ý , A. S t e i n e r , J. T u l i s , 1977), čo je v čiastočnom roz-
pore s doterajšími teóriami na vyhľadávanie tenkých, strmo uklonených 
vodivých telies (J. G r u n t o r á d, M. K a r o u s, 1972; M. K a r o u s, 
1978). 
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Komplex metód sme doplnili o miniatúrnu vertikálnu elektrickú son-
dáž (VES) (AB/2 do 40 m) so zahusteným postupom sýtnych elektród 
AB. Je] konštrukcia (so stabilnými prúdovými a meracími elektródami) 
umožňovala pri rozvinuté] línii AB okamžitú kontrolu ktoréhokoľvek 
zásahu hĺbkového po zakreslení nameraných hodnôt. Krok merania ver-
tikálnych elektrických sond sme volili v závislosti od vzdialenosti in-
dikačných bodov prázdnych krasových dutín, zistených odporovým pro-
filovaním. Inými slovami, „metóda VES nám slúžila ako overovacia me-
tóda". 

Pri meraniach sme používali prístroj ČASTA (SOP) a prístroj GESKA 
II (VES). Ako zdroj prúdu nám slúžili anódové batérie. 

Strednú relatívnu chybu p sme vypočítali na základe opakovaných me-
raní podľa vzťahu 

N _ 
s = y i / t * i - y i )2 

1 2N 
1 = 1 

kde 
a — stredná kvadratická chyba 
x i — prvé meranie 
y i — opakované meranie 
N — počet dvojíc 

1 i = 1 

p = . 100 o/o, kde R = J (x; + y, ) 
N 

Počas celého trvania prieskumných prác nepresiahla stredná relatív-
na chyba pri SOP 12 % a VES 7 %. To znamená, že merania boli reali-
zované s dostatočnou presnosťou, ktorá plne vyhovuje požiadavkám kla-
deným na podobné problémy. 

Ako sme spomenuli, vlastným geofyzikálnym prácam predchádzali pa-
rametrické merania na rôznych častiach plochy. Z nich vyplynulo, že 
odporové vlastnosti rôznych hornín sa líšia v závislosti od ich zloženia, 
stupňa tektonického porušenia, intenzity krasového procesu, štruktúry, 
textúry, vlhkosti, stupňa rozvoľnenia hornín a pod. 

Prehľad odporových vlastností hornín dokumentuje tabuľka 2. 
Z tabuľky vidieť, že vyčlenené horninové skupiny sa od seba dosta-

točne odporovo odlišujú. V prípade výskytu prázdnej krasovej dutiny, 
v tom-ktorom súvrství odporová anomália výrazne prevyšuje okolité 
hodnoty. Tento poznatok sme zistili parametrickými meraniami nad kra-
sovými dutinami, ktoré boli odkryté výlomovými prácami na hornej ná-
drži. Nevýhodou bolo, že zistené dutiny boli okamžite vyplnené betó-
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Tabuľka 2. 

Horniny Merný odpor Q m 

kalcitické dolomity 

sivé až tmavosivé hľuznaté vápence 

kalcit ické dolomity skrasovatené, tektonicky porušené 

sivé až tmavosivé hľuznaté vápence skrasovatené, tekto-
nicky porušené 

hlinito-ílovité výplne 

2 000 — 10 000 

500 — 1500 

500 — 2 000 

150 — 500 

50 — 200 

nom, takže počet parametrických meraní nad jaskynnými priestormi bol 
pomerne ohraničený. 

Od použitých metód sme očakávali riešenie týchto problémov: 
a) symetrické odporové profilovanie 

— lokalizovanie prázdnych krasových dutín výraznými odporový-
mi maximami, 

— vyčlenenie vodivých pášem a línií, ktoré by mali byť odrazom 
rôznej intenzity krasového procesu a tektonického porušenia a rozpuka-
nia karbonátov, 

— odlíšenie jednotlivých horninových celkov na základe odporo-
vej diferencovateľnosti (kalcitické dolomity — hľuznaté vápence). 

Aplikácia troch rôznych rozostupov symetrického odporového profi-
lovania umožňovala sledovať zmenu uvedených faktorov vo vertikálnom 
smere. 

b) vertikálne elektrické sondovanie 
— overenie indícií prázdnych krasových dutín zistených symetric-

kým odporovým profilovaním, s cieľom detailnejšie zistiť vertikálnu zme-
nu odporov, 

— doplňujúce informácie o hĺbke hľadanej odporovej inhomoge-
nity. 

2. SPRACOVANIE A INTERPRETÁCIA NAMERANÝCH HODNÔT 

Metodika spracovania nameraných hodnôt musela byť vzhľadom na 
špecifickosť problému odlišná od bežných zaužívaných metodík. Odliš-
nosť spočívala najmä v tesnej spolupráci s geológmi. Nie je to nijaká 
novinka. V odborných geofyzikálnych kruhoch sa táto skutočnosť dlhé 
roky diskutuje a podporuje. Ale v naprostej väčšine prípadov zisťujeme 
absenciu najnovších geologických poznatkov pri geofyzikálnej inter-
pretácii. 

Vlastné spracovanie a interpretáciu sme urobili v dvoch etapách. 
V prvej etape, ktorej charakter spracovania bol výlučne fyzikálny, 
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sme zostavili mapy profilov a izolínií zdanlivého merného odporu pre 
jednotlivé rozostupy SOP, resp. zdanlivé izoohmické rezy z VES. 

V druhej etape sme vzájomne korelovali zistené výsledky medzi se-
bou, porovnávali sme ich s geologickými a speleologickými poznatkami 
a v konečnom dôsledku sme im prisudzovali geologický zmysel. 

Pre lepšiu názornosť a dôkladnejšiu analýzu nameraných hodnôt sme 
získané výsledky zobrazili nielen v zaužívaných mapách izolínií, ale a j 
v mapách profilov pz . Kým mapy izolínií prehľadnou formou závisiacou 
od kroku izolínií podávajú plošné rozmiestenie odporových polí, jednako 
sú i pri najväčšom úsilí interpretátora v určitom zmysle subjektívne ge-
neralizované (obr. 3 a 4], 

Z predošlej mapy izolínií možno opísať jednotlivé odporové polia, ale 
vysloviť záver o existencii dutiny je veľmi ťažká vec. Pri podrobnejšej 
analýze tejto mapy zistíme, že je oveľa výhodnejšia na geologické ma-
povanie typov hornín budujúcich záujmové územie. 

Naproti tomu mapy profilov nám umožňujú analyzovať a j také zmeny, 
ktoré sú v mapách izolínií zastreté, resp. nejasné, ale pri detailnom rie-
šení je nevyhnutné prikladať im veľkú váhu. Nevyhnutnou podmienkou 
je však optimálne zvolená mierka. Pre daný prípad (vyhľadávanie prázd-
nych dutín, ktoré sa prejavujú lokálnymi maximami) vyhovuje lineárna 
mierka (obr. 4). 

Z priloženého obrázku je jasné, že z takéhoto typu mapy môžeme po-
merne objektívne interpretovať indikačné body dutín, resp. zóny ich 
rozšírenia. Správnosť takejto interpretácie bola potvrdená vrtným prie-
skumom a technickými prácami. 

Z výsledkov VES boli zostrojené zdanlivé izoohmické rezy, ktoré sú 
prakticky paralelou mapy izolínií, ale vo vertikálnej rovine. Z hľadiska 
vyhľadávania prázdnych krasových dutín je nevyhnutná dôkladná a 

fr 

Obr. 3. Mapa izolínií zdanlivého merného odporu — pz . Vysvetlivky: 1 — 7 = izo-
oblasti zdanlivého odporu, 1 = < 200 Ohm m, 2 = 200 — 400 Ohm m, 3 = 400 — 
— 700 Ohm m, 4 = 700 — 1200 Ohm m, 5 = 1200 — 2000 Ohm m, 6 = 2000 — 3000 
Ohm m, 7 = > 3000 Ohm m, 8 = označenie a číslo báz, 9 = označenie a číslo pro-
filov, 10 = označenie a číslo komplexných profilov, 11 = zistené krasové dutiny a ich 

označenie 
Pne . 3. KapTa H30JIHHHH Ka)Kymerocs yaeJibHoro conpoTHBJíeHna — p z . noaCHeHHH: 1 — 7 = 
H30o6jiacTH KajKymeroca conpoTHBJíeHHH, 1 = < 200 OM M, 2 = 200 — 400 OM M, 3 = 400 — 700 
OM M, 4 = 7 0 0 - 1 2 0 0 OM M, 5 = 1 2 0 0 - 2 0 0 0 O M M, 6 = 2 0 0 0 - 3 0 0 0 OM M, 7 = 
> 3000 OM M, 8 = o6o3HaieHiie N HOMep 6a3, 9 = o6o3HaqeHiie H HOMep npo<j>njieô, 10 = 
o6o3HaieHne H HOMep KOMiuieKCHbix npcxfHjieií, 11 = onpeaej ie imbie KapcTOB&ie no j ioc ra n n x 

o6o3HaqeHHe 
Fig. 3. Map of i'solines of the seeming specific resistance — pz . Explanations: 1 — 7 
= iso-areas of the seeming resistence, 1 = < 200 Ohm m, 2 = 200 — 400 Ohm m, 
3 = 400 — 700 Ohm m, 4 = 700 — 1200 Ohm m, 5 = 1200 — 20Q0 Ohm m, 6 = 
2000 — 3000 Ohm m, 7 = > 3000 Ohm m, 8 = designation and number of bases, 
9 = designation and number of profiles, 10 = designation and number of complex 

profiles, 11 = the determined karst hollows and their designation 
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podrobná analýza každej krivky samostatne, pričom musíme mať na 
zreteli a j malé odporové anomálie, ktoré pri bežnej prospekcii neberieme 
do úvahy. 

Za indikačný bod prázdnej krasovej dutiny sme považovali taký ne-
vodič, ktorý mal výrazný gradient, ležal vo väčšine prípadov v blízkosti 
vodivého ^ásma a nebol korelovateľný s hodnotami odporov na sused-
ných profiloch. Ako vidieť z obr. 4, takéto objekty sú vzhľadom na ich 
morfológiu detegované prevažne len jedným, maximálne dvoma bodmi 
(pri kroku merania 5 m) . Presnosť indikácie takéhoto bodu bola pod-
mienená hustotou siete profilov a bodov merania na profile. 

Tieto interpretačné vývody nemožno, pochopiteľne, generalizovať, resp. 
použiť pre všetky možné prípady. 

Odporový prejav krasových fenoménov býva obyčajne ovplyvnený 
množstvom faktorov, ktoré zohrávajú negatívnu úlohu pri interpretácii 
získaných výsledkov. 

Niektoré z týchto faktorov, ako a j niektoré metodické odporúčania 
pri aplikácii odporových metód pri riešení takýchto a podobných prob-
lémov sme prediskutovali v našich predošlých prácach, a preto nepo-
važujeme za potrebné opätovne ich opisovať (Ľ. K u c h a r i č, A. 
S t e i n e r , 1979,1980). 

Pri interpretácii geofyzikálnych výsledkov sme sa zamerali na geo-
logickú interpretáciu týchto údajov: 

a) určenie indikačných bodov, resp. zón, v ktorých sme predpokla-
dali výskyt prázdnych krasových dutín, 

b) vymedzenie osí vodivých zón, reprezentujúcich pásmo tektonicky 
porušených hornín, alebo vymedzenie oblastí intenzívne skrasovatených 
hornín bez predpokladu výskytu podzemných priestorov. Podotýkame, 
že geofyzikálne odlíšenie faktorov uvedených v tomto bode nie je mož-
né, pretože prejav tektoniky a skrasovatenia je identický (hoci je zrej-
mé, že intenzívnejší postup krasového procesu je v tektonicky oslabe-
ných zónach). Preto sme museli čerpať z geologických poznatkov a po-
zorovaní, čím sme zaručili vyššiu objektívnosť interpretovaných výsled-
kov. 

c) priradenie horninového typu k jednotlivým odporovým poliam. 
Indikačné body boli vymedzené na základe etalónovacích meraní a < 

Obr. 4. Mapa profilov zdanl ivého merného odporu — pz . Vysvetlivky: 1 = označenie 
a číslo báz, 2 = označenie a číslo profilov, 3 = označenie a číslo komplexných pro-

filov, 4 = zis tené prázdne krasové dut iny a ich označenie 
P H C . 4 . KapTa npoij>njieH Kascymerocs yÄejibHOro conpoTHBjíeHHa — pz . I LOHCHEHHH: 1 = 060-
3HaieHiie H HOMep 6a3, 2 = o6o3HaieHne 11 HOMep npo$njieä, 3 = o6o3HaieHHe H H O M e p 

KOMiuieKCHbix npwjmjieH, 4 = onpeÄejieHHhie nycTtie KapcTOBbie nojiocra H HX o6t>3HaieHHe 
Fig. 4. Map of prof i les of the seeming specif ic res is tance — PZ . Explanat ions: 1 = 
designat ion and number of bases, 2 = des ignat ion and number of profiles, 3 = de-
signat ion and number of complex profiles, 4 = de termined empty kars t hollows and 

their designat ion 
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Dbr. 5. Ukážka geologicko-geofyzikál-
neho profilu. Vysvetlivky: 1 = ozna-
čenie a čislo báz, 2 = tektonické 
zlomy, 3 = zistené prázdne kraso-
vé dutiny, 4 = zistené úseky inten-
zívne skrasovatených karbonátov, 
5 = miesto výrazne] indikácie prázd-

nych krasových dutín 
Pne. 5. 06pa3eij reojioro-reo$n3nqecKoro 
npo$Hjia. noacHeHHH: \ = o6o3HaieHne 
H HOMep 6a3, 2 = TeKTOHHqeciaie Tpe-
HJHH&I, 3 = onpeÄeJieHHtie n y c T b i e K a p -

CTOBbie nojiocľH, 4 = onpeaejieHHbie 
y q a c T K H H H T e H C H B H O K a p c T o o 6 p a 3 y i o m H x 

KapSoHaTOB, 5 = MecTO BbipaaceHHOH HH-
aHKaiiHH nycTbix KapcľOBbix nojiocTeň 

Fig. 5. Example of a geological-geo-
physical profile. Explanations: 1 = 
designation and number of bases, 
2 = tectonic faults, 3 = determined 
empty karst hollows, 4 = determi-
ned sections of vigorously karstified 
carbonates, 5 = plače of a striking 

indication of empty karst hollows 
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Obr. 6. Komplexný proí i l 56. Vysvetlivky: 1 = s taničenie ver t ikálna e lekt r ická son-
dáž (VES), 2 — 10 = izooblasti zdanlivého odporu, 2 < 500 Ohm m, 3 = 501 — 750 
Ohm m, 4 = 751 — 1000 Ohm m, 5 = 1001 — 1500 Ohm m, 6 = 1501 — 2000 Ohm m, 
7 = 2001 — 3000 Ohm m, 8 = 3001 — 4000 Ohm m, 9 = 4001 — 5000 Ohm m, 10 = 
5001 Ohm m, 11 = hran ice hornín, 12 = tektonické zlomy, 13 = násyp hrádze, 14 — 
kalci t ické dolomity, 15 = skrasovatené karbonáty s krasovým rezíduom, 16 = indi-

kácie p rázdnych krasových dutín 
PHC. 6. KoMnjieKCHbiä npo$njib 5 6 . IIoHCHeHHH: 1 = BepTHKajibHoe 3JieKTpo3<>HanpoBaHne ( B 3 3 ) , 

2 — 10 = n3oo6jiacTH KaaíymerocH conpoTHBjíeHHH, 2 = < 500 OM M, 3 = 501 — 750 OM M, 
4 = 7 5 1 - 1 0 0 0 O M M, 5 = 1 0 0 1 - 1 5 0 0 O M M, 6 = 1 5 0 1 - 2 0 0 0 O M M, 7 = 2 0 0 1 - 3 0 0 0 O M M, 

8 = 3001 — 4000 OM M, 9 = 4001 — 5000 OM M, 10 = 5001 OM M, 11 = rpaHHiia ropnbix no-
poÄ, 12 = TEKTOHHQECKHE TpemHHM, 13 = Hacbint IUIOTHHM, 14 = KOJibiiHľHbie SOJIOMHTBI, 
15 = KapcTO$opMHpyiomHe KapSoHaTbi c KapcroBbiMH ocaaKaMH, 16 = HHHiiKaijHH nycTHX 

KapCTOBblX nOJlOCTeÄ 
Fig. 6. Complex profi le 56. Explanat ions: 1 = vert ical electr ic sounding (VES) aut 
the s ta t ion, 2—10 = iso-areas of the seeming res is tance: 2 500 Ohm m, 3 = 501 — 
— 750 Ohm m, 4 = 751 — 1000 Ohm m, 5 = 1001 — 1500 Ohm m, 6 = 1501 — 2000 
Ohm m, 7 = 2001 — 3000 Ohm m, 8 = 3001 — 4000 Ohm m, 9 = 4001 — 5000 Ohm 
m, 10 = 5001 — Ohm m, 11 = limits of rocks, 12 = tectonic faults , 13 = dam fill, 
14 = calcit ic dolomites, 15 = kars t i f ied carbonates with kars t residuals , 16 = indi-

cat ions of empty karst hollows 



teoretických predpokladov. Tieto body slúžili na vymedzenie ohrozených 
plôch. 

Na celej ploche hornej nádrže sme podrobne analyzovali všetky ziste-
né odporové minimá. Ak išlo o vodivé línie korelovateľné na celej plo-
che s výraznými gradientmi, interpretovali sme ich ako prejav tektonic-
kého zlomu. Skrasovatenie sa prejavovalo väčšinou nekorelovateľnými, 
resp. korelovateľnými minimami na menšej smernej dĺžke, zväčša menej 
výraznými gradientmi, ktorých hodnota bola závislá od stupňa skraso-
vatenia. Nekorelovateínosť, resp. malú korelovateľnosť týchto miním 
spôsobilo skrasovatenie medzivrstvových škár strmo uložených vrstiev 
v smernej dĺžke len do prvých desiatok metrov. V niektorých prípadoch 
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nebolo možné vysvetliť geologický zmysel vodivých línií, pretože ich 
dno bolo zakryté cudzorodým materiálom (navážkou), alebo pre absen-
ciu takých geologických prvkov, ktoré by prijateľne vysvetlili geoelek-
trické indikácie. 

Vysokoodporové bloky, ktoré sa prejavili na mapách izolínií a profi-
lov, zodpovedajú kalcitickým dolomitom (tab. 2). Relatívne nízkoodpo-
rové oblasti spôsobujú hľuznaté vápence. Na základe komplexnej geo-
logicko-geofyzikálnej interpretácie sme mohli vysloviť záver, že styk 
medzi týmito litologickými celkami je tektonický. Ukážka takej inter-
pretácie je na obr. 5 a 6. 

Pretože existuje možnosť výskytu prázdnych priestorov v intenzívne 
skrasovatených zónach, ktorých plošný vodivý prejav potláča nevodivý 
prejav dutín, treba vyčleňovať v záverečnom zhodnotení oblasti s mož-
ným výskytom podzemných priestorov a nielen izolované indikačné bo-
dy. V takých oblastiach sú potom zahrnuté i také dutiny, ktorých roz-
mer z hľadiska mierky geofyzikálneho prieskumu je malý, a nemožno 
ich detegovať. 

Obr. 7. Mapa výsledkov geologicko-geofyzikálnych prác. Vysvetlivky: 1 = sinter, 2 = 
sivé a tmavosivé hľuznaté vápence, 3 = kalcit ické dolomity, 4 = svetlosivé a sivé 
kalcit ické dolomity, 5 = hranice hornín, 6 = zistený tektonický zlom s udaním 
sklonu v stupňoch ä mocnosti v cm, 7 = predpokladaný tektonický zlom, 8 = miesta 
odberu vzoriek, 9 = plocha geoelektr ického prieskumu, 10 = plochy geoelektrických 
anomálií s indikáciou prázdnych krasových dutín, 11 = plochy geoelektrických anomá-
lií s indikáciou výskytov krasového rezíduá, 12 =• plochy s výskytom krasových dutín 
overených vrtmi a výlomovými prácami, 13 = zistené prázdne krasové dutiny odkry-

té na dne nádrže a ich označenie 
PHC. 7. KapTa pesyjibTaTOB reoJioro-reo(|>H3H<recKHx HccJieaoBaHHií. IIoacHeHHa: 1 = ocaaoqHbie 
CJIOH, 2 = cepbie H TeMHO-cepbie KjiyÔHeoSpasHbie H3BecraaKH, 3 = KajibijHTHBie HOJIOMHTBI, 
4 = ' CBeľjio-cepbie H cepbie KajibHHTHbie HOJIOMHTBI, 5 = rpamma ropHBix nopoa, 6 = onpeae-
jieHHaa TeKTOHHiecKaa TpemHHa c aaHHHM o HaKJione B rpaaycax H TOJimaHoň B CM, 7 = npea-
noJiaraeMaa TeKTomraecKaa TpemHHa, 8 = MOCTO B3HTHH oôpasnoB, 9 = njiomaai reosJieKTpn-
qecKOH pa3BeaKH, 10 = miomajiK reo3jieKTpiraecKHx aHOMajinií c HHHHKaitHeô nycTbix KapcTOBbix 
noJiocTeô, 11 = nJiomaHH reoJioro3JieKTpH<iecKHx aHOMajmií c HHÄHKaHHen HajiHiHH KapcTOBBix 
ocaaKOB, 12 = njioina«H c HajiHineM KapcroBBix noJiocTeií, OTKpbrrbix cKBa)KHHaMii H mypfaMH, 
13 = onpeaeJieHHtie nycTbie KapcTOBbie no^ocTH, oTKpbiTbie Ha HHe BoaoxpaHHjiHHja H HX 060-

3HaieHHe 
Fig. 7. Map of the results of geological-geophysical works. Explanations: 1 = sinter, 
2 = grey and dark-grey nodular limestones, 3 = calcitic dolomites, 4 = light-grey 
and grey calcitic dolomites, 5 = limits of rocks, 6 = the determined tectonic fault 
with dip angle (in degrees) and thi'ckness (in cm), 7 = supposed tectonic fault, 8 = 
sample — points, 9 = area of the geoelectrical research, 10 = areas of geoelectri-
cal anomalies with indication of empty karst hollows, 11 = areas of geoelectrical 
anomalies with indications of occurrence of karst residuals, 12 = areas with 
occurrence of kars t hollows opened through boreholes and breaking of rocks, 13 = 
determined empty karst hollows díscovered on the bottom of the basin und their de-

signation 
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O 50 100 m 

Obr. 8. Mapa anomálnych plôch použi tých geofyz iká lnych metód. Vysvetl ivky: 1 = 
geoelekt r ické anomál ie , 2 = grav imet r ické anomál ie (podľa Geofyziky, n. p.) , 3 = 
seizmické anomál ie (podľa Geofyziky, n. p.), 4 = plochy s výskytom krasových dut ín 

overených vrtmi a s tavebnými prácami 
Pac. 8. KapTa aHOMaJibHbix njiomaaež c Hcnojib30BaHneM reo<j>H3HiecKHx MeToaoB. noacHeHHfi: 
1 = reoajieKTpHqecKHe aHOMajmii, 2 = rpaBHMeTpHqecKHe aHOMajmn (no naii. npeanpHHTHio 
„reo$H3HKa"), 3 = cencMsraecKHe aHOMajiHH (no aaHHbiM H. n. „reo$H3HKa"), 4 = njionjaan 

c HajiHqneM KapcTOBbix noaocTeň, npoBepeHHbix CKBajKHHaMH H cTpoHTeJibHbiMH paôoTaMH 
Fig. 8. Map of anomalous a reas of the geophysica l methods appl ied. Explanat ions: 
1 = geoelect r ica l anomalies , 2 = gravimetr ic anomal ies (da ta given by the f i rm Geo-
fyz ika) , 3 = seismic anomal ies (accord ing to the f i rm Geofyzika) , 4 = a r e a s with 
occurence of the ka r s t hollows de te rmined through boreholes and cons t ruc t ion woi'ks 
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3. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE GEOFYZIKÁLNYCH PRÁC 

Na vyriešenie zadanej úlohy sa okrem geoelektrických metód použila 
a j stotinová gravimetria v mikromodifikácii a plytká refrakčná seizmi-
ka (realizovala Geofyzika, n. p., Brno). 

Od gravimetrických meraní sa očakávalo, že na základe čiastkových 
záporných anomálií bude možné interpretovať lokálny úbytok hmôt, 
ktorý môže byť spôsobený krasovou dutinou prázdnou, resp. vyplnenou, 
rozšírením vrstevných plôch a puklín vyplnených piesočnato-ílovitým 
materiálom. Doplňujúce seizmické merania mali v hrubších črtách roz-
líšiť nízko-rýchlostné pásmo, ktoré predstavuje výraznejšiu porušenosť 
horninového masívu a môže byť spresňujúcim kritériom. Na obr. 8 sú 
interpretované anomálie zo seizmického prieskumu, gravimetrického 
prieskumu, geoelektrického prieskumu a súčasne pozitívne (výskyt 
prázdnych krasových dutín) miesta zistené vrtným overením, resp. vý-
lomovými prácami. Najlepšie výsledky sa dosiahli geoelektrickými me-

Obr. 9. Lavice liasových vápencov v záreze kontroínej štôlne. Foto: RNDr. Ladislav 
Novotný 

Pne. 9. CJIOH jmacHbix H3BecTHHKOB B pa3pe3e KOHTpoJibHoň iHTOJibHbi. OOTO: fl —p JlaaiicJiaB 
HoBOTHbm 

Fig. 9. Benches of Liassic l imestones in the cut of the inspection gallery. Photo by 
RNDr Ladislav Novotný 
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Obr. 10. Casť vchodu do jaskyne HN — 5. Foto: RNDr. Ladislav Novotný 
P N E . 10. HacTb Bxoaa B nemepy HN — 5. <!>OTO: R—p JLAÄHCJIAB HOBOTHB IH 

Fig. 10. Part of the entrance into the cave HN—5. Photo by RNDr Ladislav Novotný 

tódami. I keď nie sú ešte k dispozícii všetky výsledky overovacích prác, 
možno konštatovať, že prakticky všetky pozitívne overené úseky s vý-
skytom podzemných dutín sa nachádzajú v oblastiach vymedzených geo-
elektrikou. Pomerne dobré výsledky sa dosiahli a j ref rakčným seizmic-
kým sondovaním. Vyznačené oblasti s rýchlosťou Vi menšou ako 1000 
m/s zodpovedajú prostrediam s intenzívnou porušenosťou (tektonicky, 
skrasovatením, mechanicky a pod.), v ktorých sa prednostne nachádza-
jú prázdne, resp. zaplnené krasové dutiny. Rozlíšiť jednotlivé podzemné 
priestory nie je možné, pretože sa nesplnila podmienka pre priame vy-
hľadávanie tej, aby rozmer dutiny bol oveľa väčší ako vlnová dĺž-
ka seizmickej vlny. Vymedzené oblasti bolo treba detailne preveriť 
inými metódami, resp. vrtmi. Pri seizmických metódach je zásadný a j 
problém: zaviesť vhodný nedeštruktívny zdroj s dostatočnou energiou. 
Energia získaná mechanickým padacím zariadením je asi päťkrát men-
šia ako vyžaduje väčšina seizmických prác, realizovaných pri podob-
ných problémoch. 

Najmenej úspešná metóda z komplexu aplikovaných geofyzikálnych 
metód pri riešení opisového problému bola gravimetria, ako to vidieť 
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na obr. 8. Bolo to zavinené jednak podmienkami merania na lokalite, 
ktoré boli veľmi nepriaznivé (činnosť ťažkých stavebných strojov a hus-
tá prevádzka nákladných áut, ktoré spôsobovali vibrácie, sťažili a nie-
kedy a j znemožnili gravimetrické merania) , jednak malými rozmermi 
vyhľadávaných dutín, ktoré dávajú hmotnostnú anomáliu s amplitúdou 
porovnateľnou s chybou merania. Pri interpretácii lokálnych anomálií 
nebolo možné jednoznačne vylúčiť ani vplyv takých nepriaznivých fak-
torov, ako je rozrušenosť horniny ležiacej pri povrchu (tektonická, resp. 
umelá) a vyrovnanie nerovností cudzorodým materiálom. 

Z porovnania jednotlivých metód vyplynul záver o vhodnosti priorit-
ného nasadenia geoelektrických metód na riešenie daného problému. 
Tieto metódy okrem dobrých výsledkov boli a j prevádzkovo najvhodnej-
šie v zložitých podmienkach neprerušenej stavebnej prevádzky. Na do-
kreslenie ich hodnovernosti uvádzame príklad z roku 1977, keď sme 
zaznamenali najvýraznejšie maximum v mape profilov (obr. 4). Toto 
maximum sa neoverovalo technickými prácami, ale po odstránení 20 m 
mocnej vrstvy horniny o 2 roky bola obnažená jaskyňa HN — 5 s obje-
mom 280 m3. Je možné, že vrchná časť jaskyne bola „odpálená" spolu 
s horninou pri strelných prácach. Okrem toho jednoduché spracovanie 
nameraných hodnôt umožnilo odovzdať odberateľovi interpretované 
„plochy ohrozenia" už na druhý deň po terénnych meraniach. 

ZÁVER 

Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že v pásme bu-
dovanom liasovými vápencami sa krasové fenomény nachádzajú vo veľ-
kom množstve najmä vo forme veľkého množstva krasových dutín, vy-
plnených krasovým rezíduom. Tieto dutiny majú veľkosť embryonálnych 
kanálov, prípadne až objem desiatok m3, pričom ich priebeh väčšinou 
súhlasí s orientáciou vrstvových plôch, alebo tektonicky porušených pá-
šem vápencov. Oveľa zriedkavejšie sú prázdne krasové dutiny, lenže 
s výraznou koncentráciou v úzkom pásme tektonického zlomu. 

V pásme kalcitických dolomitov v juhovýchodnej časti nádrže sú kra-
sové javy vyvinuté ojedinele, ale len tam, kde majú dolomity vyšší po-
diel kalcitovej zložky, t. j. JV od úzkeho pruhu kryštalického sintra. Vy-
skytujú sa tu ojedinelé embryonálne kanáliky a dutiny vyplnené kraso-
vým rezíduom. Kryštalický sinter je pravdepodobne produktom fosílneho 
krasového procesu. 

Pretože okolité hlboko vrezané doliny vo vápencoch a dolomitoch sú 
bez povrchových odtokov a krasové vyvieračky vyvierajú na eróznej 
úrovni Čierneho a Bieleho Váhu, je predpoklad, že podzemné krasové 
fenomény sú vyvinuté v masíve do veľkých hĺbok, v doline Čierneho 
Váhu miestami až 70 m pod súčasnou povrchovou eróznou bázou. 

Situovanie významného hydroenergetického diela na značne skrasova-
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tený karbonátový komplex prináša so sebou nebezpečenstvo unikania 
vôd do podzemia, a tým jeho znehodnotenie. Toto nebezpečenstvo možno 
eliminovať len dokonalým utesnením dna a hrádzí nádrže, čo pri znač-
ne skrasovatenom podloží nie je vždy zaručené. 

Zhodnotením geologicko-geofyzikálneho prieskumu sme dospeli k tým-
to výsledkom: 

Vyčlenili sme plochy s vysokým stupňom skrasovatenia karbonátov 
a s výskytom geologicko-geofyzikálnych indikácií prázdnych krasových 
dutín — plochy prvoradého významu z hľadiska ohrozenia stavby. 

Vymedzili sme plochy s vysokým stupňom skrasovatenia karbonátov 
s výskytom menej výrazných geologicko-geofyzikálnych indikácií prázd-
nych krasových dutín. 

Vyčlenili sme plochy s vysokým stupňom skrasovatenia karbonátov, 
zahlinenia krasových dutín s malým predpokladom výskytu prázdnych 
krasových dutín. V týchto plochách neboli indikované prázdne krasové 
dutiny (rýchlym a nepravidelným striedaním úsekov skrasovatených kar-
bonátov a krasových hlín je homogénnosť masívu vo vyznačených plo-
chách veľmi porušená) . 

Spresnili sme rozloženie a hranice jednotlivých typov karbonátov. Dô-
ležitým faktom je zistenie, že vrstvy hornín majú priebeh (smer) juho-
západ-severovýchod a sklony vrstiev sú veľmi strmé (70° — 80°), väč-
šinou so smerom sklonu k juhovýchodu. 
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rEO^OrO - rEO$H3HqECKOE HCCJIEflOBAHHE H KAPCTOBBIE HBJIEHHH 
B BEPXHEM BOÄOXPAHHJIHIUE rHflPOSJIEKTPOCTAHHHH HbEPHH-BAľ 

P e 3 10 M e 

BepxHee BoaoxpaHHjrame ľHapo3JieKTpocTaHi(HH ^bepHH-Bar nocTpoeHo Ha KapcTOBtix H3Becr-
HSKax j m a c a H aoaoMHTax cpeaHero a BepxHero Tpnaca. B pe3yjibTaTe KaMeHOJlOMeHHbix paôoT 
6BIJIH OTKPBITH aeBaTb KapcTOBbix nojiocTeň 06teM0M OT 6 a o 6 5 0 M3, KOTOpbie HMeioT xapaKTep 
nponacTeo6pa3Hbix nemep . H a yqacrKax, onpeaeJieHHbix reosJieirrpHiecKHMH HccaeaoBaHHaMH, 
6HJIH B pe3yjibTaTe pa3BeaHBaTeJibHoro 6ypeHHa onpeaeaeHbi cjieayioruHe CBo6oaHbie KapcTOBbie 
noaocTH n o a ÄHOM BoaoxpaHHjnmja. B H3BecTHaKax 6biJia ycTaaoBJíeHa BbicoKaa OTeneHb Kapcro-
o6pa30BaHHa c BCTpeqaeMOCTblO MHo>KecTBa nojiocTeô, 3anojiHeHHbix KapcTOBHMH oTjioaceHaaMH. 
BoraToe pa3BHTHe KapcxOBbix <j>opM 6biJio KpoMe n p o i e r o oSycaoBJíeHo ÔJiaronpnaTHbiMH cxpyK-
TypaMH B H3BecTHaKax — 6oJibinHM KOJiniecTBOM CHjibHo HaKJiOHeHHbix cjioHCTbix n j i omaae i í 
c TeKTOHHqecKHMH TpeiHHHaMH, qTO o6pa3yeT xopomyio HH<$HJibTpanHio Boa B rjiyfíHHy. H a 
yiacTice, caoaceHHOM aojioMHTaMH, KapcTOBbie $opMbi HeaocTaTO<iHO pa3BHTti, KpoMe nojiocbi 
c H a j i m n e M KpncTaajiHqecKHx 06pa30BaHHÍí. 

Bo BpeMa CTpoHTejibHbix paôoT Ha. BoaoxpaHHjmme MeToaaMH reosaeKTpnqecKHx HccjieaoBaHHÔ 
(CHMMeTpniecKHe npo$HjiH conpoTHBjíeHHa, annojibHbie npo$Hj in conpoTHBjíeHHa H BepTHKajib-
Hue 9JieKTpHiecKHe 30Habi) B coqeTaHHH c napaMeTpaiecKHMH H3MepeHHaMH, reoaorHiecKHM 
H KapcTOBbiM HccjieaoBaHHeM 6bijiH BbiaejieHbi n a o m a a n c pa3aniHOH CTeneHBio Kapcroo6pa3o-
BaHHa H c BO3M0acHBiM HaJUľjHeM nycxbix KapcTOBbix nojiocTen. KpoMe reosJieKTpHiecKHx Me-
Toa GbiJia Hcn0ab30BaHa rpaBHMeTpna a Meľoabi pe$paKi;HOHHOH ceäCMHqecKoii pa3BeaKH, C a -
Mbie Haae)KHbie pe3yjibTaTbi SBIJIH OÄHaKO aocTHrHyTbi reoaaeKTpHqecKHMH MeToaaMH, KOTOpbie 
ABHJIHCB HanSojiee yaaiHbiMH H C TOTOH 3peHHa SKcnJiyaTaijHH H CTOHMOCTH. 

noa3eMHbie KapcTOBbie aBjíeHHa, KaK noKa3ajiH HccJieaoBaHHa, pa3BHTbi Ha ôojibmyio rjiy6HHy 
a o 'COBpeMeHHOÔ 9p03HÍÍH0H 6a3bl nOBepXHOCTHMX BOaHblX TeieHHH, 1TO CBa3aHO C B03MO>KHOCTbK) 
ySbiTKa BOÄH H3 BoaoxpaHHjiHH^a B cj iyqae, BCJIH He 6yaeT oSecneieHO KaiecTBefíHoe ynjioTHe-
HHe aHa H naoTHHbi BoaoxpaHHjranja. 



S L O V E N S K Ý K R A S X X — 1982 

V E D E C K É S P R Á V Y 

OCHRANA KRASOVÝCH JAVOV A ÚZEMÍ NA SLOVENSKU 

JOZEF KLINDA 

VÝVOJ OCHRANY KRASU DO ROKU 1945 

Ochrana krasových javov a území na Slovensku sa začala uplatňovať 
až po vzniku Československej republiky roku 1918. Už 6. decembra 1921 
nadobudlo platnosť Nariadenie ministra Čs. republiky s plnou mocou 
pre správu Slovenska č. 31—1921/10 873—prez. o ochrane pravekých 
a pr írodných pamiatok (Úradné noviny, roč. III, číslo 51/1921), podľa 
ktorého sa všetky jaskyne a iné pamiatky (objavené i neobjavené) do-
stali pod osobitnú ochranu štátu. Vykonávací predpis tohto nariadenia 
— Výnos č. 7739 prez. zo 6. augusta 1923 o ochrane prírodných pamia-
tok (Úradné noviny, roč. V, číslo 39/1923) s úlohou zachovať jaskyne 
a iné hodnotné krasové formy pod osobitnou úradnou ochranou určil: 
Liptovský kras — krasové územie severných svahov Nízkych Tatier, Slo-
venský kras, Chočský kras (doslovne „jaskyňový obvod v pohorí Orav-
sko-Liptovskom, a to v horske j skupine Prosečansko-Chočskej"), „jasky-
ne krasové v obvode Belanských álp k Javorine" (Beliansky a Javorin-
ský kras vo Vysokých Tatrách) , Muránsku planinu s horami Hnileckými 
(Slovenský ra j ) , „krasové úkazy v Malých Karpatoch menovite u Pla-
veckého Mikuláša a susednom území" (Plavecký a Smolenický kras) 
a „krasový obvod Tatier v pohorí Ľubochňanskom, Starohorskom a Revú-
čanskom" (išlo o krasové územia Veľkej Fatry a Starohorských vrchov). 
Spomínaným výnosom sa zakázalo bez úradného povolenia samovoľne 
vnikať do menovaných krasových území. Rozhodnutia o úradnom povo-
lení vnikať do jaskýň Slovenska a kopať v nich podliehali odbornému 
vyjadreniu vtedajšieho Štátneho re ferá tu na ochranu pamiatok v Bra-
tislave. 

K ďalším právnym opatreniam z tohto obdobia, týkajúcich sa ochrany 
krasových javov, patria župné štatúty o ochrane prírodných znameni-
tostí, napr íklad Štatút župy Liptovskej č. 15 000/108/1922 zo 4. decembra 
1922 o ochrane prírodných znamenitostí, umeleckých a historických pa-
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miatok, ktorého platnosť sa týkala územia Podtatranskej župy (vyhlá-
senie vydal Župný úrad v Lipt. Mikuláši č. 34 523/1925 z 28. novembra 
1925 a publikovalo sa v Úradných novinách župy Podtatranskej, roč. 
III, č. 41 — 50 zo 17. decembra 1925 j a rozhodnutia ústredných orgánov 
o vyhlásení niekoľkých prírodných rezervácií. Išlo napríklad o vyhláse-
nie rezervácie Jasovské jaskyne s rozlohou približne 200 ha, rozhodnu-
tím Štátneho pozemkového úradu (SPÚJ v Prahe v súčinnosti s Minis-
terstvom školstva a národnej osvety (MŠaNO] v Prahe č. 81 040/25— 
—II/4 z 29. júla 1925, ktorej podmienky ochrany následne upravili ďal-
šie rozhodnutia SPÚ (č. 111 259/1926—II/4 z 5. novembra 1926 a 105 571/ 
/27—II/4 z 13. decembra 1927) a definitívne rozhodnutie Ministerstva poľ-
nohospodárstva v Prahe č. 172 619/1936—IX/3 z 20. októbra 1936 doplne-
né č. 167 595/1938—IX/5 z 9. februára 1938. Veľmi komplikovaný spôsob 
vyhlasovania chránených území vyplýval zo súkromného vlastníctva spo-
menutých pozemkov. Takto sa za rezervácie vyhlásili známa travertíno-
vá lokalita Dreveník na Spiši (rozhodnutie SPÚ č. 60 585/25—II/4 z 27. 
mája 1925 doplnené č. 78 824/29—II/4 z 3. marca 1930), Jánska a Demä-
novská dolina v Nízkych Tatrách i pseudokras Súľovských skál. Vyhláš-
kou Ministerstva poľnohospodárstva č. 88 560—V/17—1932 z 9. júla 1932 
(Úŕední list č. 159/1932) sa zriadila tzv. „Slovenská štátna rezervácia 
v Pieninách" s rozlohou 423,49 ha, zahrnujúca prielom Dunajca vo vá-
pencoch bradlového pásma. Ďalšie chránené územia tridsiatych rokov 
vyhlásené SPÚ alebo Ministerstvom poľnohospodárstva, napríklad v Bie-
lych Karpatoch pri Kameničanoch, v západnej časti planiny Koniar pri 
Nováčanoch, v povodí Turca, v Gemeri, sa v praxi neujali . Vyhlasovanie 
chránených území sa uskutočňovalo na základe zákona záberového č. 
215/1919 Sb. z. a n. a zákona prídelového č. 81/1920 Sb. z. a n. 

K významnejším dokumentom z medzivojnového obdobia dotýkajúcim 
sa a j ochrany krasových javov patrí Výzva MŠaNO k profesorom a uči-
teľom k súčinnosti pri súpise a pri ochrane prírodných pamiatok (Vest-
ník MŠaNO, roč. VIII, zoš. 4/1926) a Výnos MŠaNO č. 143 547—V z 31. 
decembra 1933 o ochrane prírodných pamiatok (Vestník MŠaNO, roč. 
XVI, zoš. 2/1934), ktorý vyzýva chrániť prírodu, chápať jej zákonitosti a 
krásy a uverejňuje prvý informačný zoznam chránených území v Českoslo-
vensku ako didaktickú pomôcku. K ďalším patrí Výnos MŠaNO č. 5229 
z 24. februára 1922 (Vestník MŠaNO, roč. IV, č. 3/1922) o ochrane príro-
dy a starostlivosť o krásu domoviny a Nariadenie ministra Čs. republiky 
s plnou mocou pre správu Slovenska č. 155/1919/8380 prez. z 20. októbra 
1919 (Úradné noviny, roč. I, č. 32—33/1919) o právomoci Vládneho ko-
misariátu na ochranu pamiatok na Slovensku, ktorý nahradil uhorský 
Mííemlékek országos bizottság v Budapešti. K tomuto nariadeniu vyšiel 
doplnok č. 32—1921/10 872 prez. — 3542 o trestných sankciách na 
ochranu pamiatok (Úradné noviny, roč. III, č. 51/1921), medzi ktoré 
v tom čase patrili a j jaskyne alebo iné významné krasové javy. V zmys-
le Výnosu MŠaNO č. 144 655—V z 3. decembra 1935 (Vestník MŠaNO, 
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roč. XVII, zoš. 12/1935} dozor nad ich ochranou mali na Slovensku vy-
konávať okresní konzervátori združení pri Štátnom referáte na ochranu 
pamiatok v Bratislave. Potom nastúpil a] nový trend — vyhlasovanie 
národných parkov. Uznesením vlády ČSR z 13. októbra 1933 sa zriadila 
pri MŠaNO prípravná komisia na zriadenie národného parku vo Vyso-
kých Tatrách (Vestník MŠaNO, roč. XVI, zoš./1934), ktorej členom sa 
stal a j ochranár a speleológ, prof. Ján Volko-Starohorský z Liptovské-
ho Mikuláša ako jeden z prvých zástancov ochrany význačných kraso-
vých javov pri Múzeu Slovenského krasu a v Československu vôbec. 

STAROSTLIVOSŤ O KRASOVÉ JAVY PO OSLOBODENÍ 

K vyhláseniu nášho prvého národného parku došlo až po druhej sve-
tovej vojne zákonom SNR č. 11 z 18. decembra 1948 o Tatranskom ná-
rodnom parku (TANAP) (Zb. SNR, čiastka 2/1949). Územie TANAP-u 
zahrnulo Beliansky kras, Javorinský kras a kras Červených vrchov, jeho 
ochranné pásmo kras Sivého vrchu. V tom období sa vytvorením Slo-
venskej speleologickej spoločnosti na III. zjazde Jaskyniarskeho zboru 
KSTL v š tátnej prírodnej rezervácii (ŠPR) Demänovská dolina zavŕšilo 
úsilie obdivovateľov podzemných krás o vlastnú organizovanosť. Pred-
pokladá sa, že úpravou č. 184 548/1949—VII/2 z 26. októbra 1949 Pove-
reníctvo školstva, vied a umení (PŠVU) opäť vyhlásilo všetky jaskyne 
za chránené prírodné pamiatky s tým, že ich vlastník i celá verejnosť 
sú povinní starať sa o ne, zabraňovať ich poškodzovaniu a ničeniu; sú-
časne sa vyzvali všetky ONV, aby zabezpečili uzatváranie jaskýň (po-
známka autora: túto informáciu nebolo možné zatiaľ úradne overiť). 

Výnosom PŠVU č. 9864—1/5 z 15. marca 1951 bol založený Pamiatkový 
ústav a vyšiel i jeho štatút (Školské zvesti, roč. VII, zoš. 9/1951), ktorý 
sa na základe Vládneho nariadenia č. 112 z 11. decembra 1951 o reor-
ganizácii š tá tnej pamiatkovej starostlivosti premenoval na Slovenský pa-
miatkový ústav (Zb. zákonov, čiastka 51/1951). Prevzatím nezmyselného 
romantického spojenia ochrany prírodných pamiatok a ochrany umelec-
kých pamiatok z buržoáznej ČSR sa takto utvorila ústredná odborná 
organizácia štátnej ochrany prírody zabezpečujúca a j ochranu kraso-
vých javov. 

Roky po oslobodení Československa slávnou Sovietskou armádou sa 
vyznačovali veľkou aktivitou a j na úseku vyhlasovania chránených úze-
mí vyhláškami PŠVU, neskoršie Povereníctva školstva a osvety a potom 
Povereníctva kultúry. Z nich sa na kras viaže napríklad ŠPR Harmanec-
ká tisina a ŠPR Plavno, ktorých motívom ochrany bol miznúci tis oby-
čajný (Taxus baccata), ŠPR Mofetový prameň v kat. území Sliače (tzv. 
Sliačske travertíny), ŠPR na kopci „Lupka" v kat. územiach Dražovce 
a Nitra, ŠPR pod západným svahom Zobora „Jaskyňa sv. Svorada" v kat. 
území Dražovce (tzv. Zoborská lesostep), menšie rezervácie Krkavá 
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skala, Tufová terasa (Jazierce), Dogerské skaly, Vlčia skala v kat. úze-
mí Ružomberok, rezervácie Humenec, Bokšov a Šivec v Čiernej hore, 
ŠPR Kašvár na vápencovom ostrove Zemplínskych vrchov, ŠPR Žibrica 
v Tríbeči, ŠPR Roštún v Plaveckom krase, ŠPR Javorina a čiastočne ŠPR 
Podbanské s krasom Červených vrchov v TANAP-e, ŠPR Zádielska doli-
na (1,99 km2) a ŠPR Hrušov v Slovenskom krase. V rezervácii Jasovské 
jaskyne došlo z neujasnených príčin k vyhláseniu menšej ŠPR Teplica 
(1950) a na tej istej ploche o štyri roky neskôr k vyhláseniu ŠPR Jasov 
(1954). Predpokladalo sa uznesením Rady KNV v Žiline č. 622/1954 vy-
hlásenie prírodných chránených oblastí Súľovské skaly, Manínska úži-
na, Demänovská dolina, Jánska dolina a Vrátna dolina. Z hľadiska ochra-
ny krasových javov patria k najdôležitejším podmienkam ochrany zákazy 
ťažby kameňa (napríklad v ŠPR Bokšov, ŠPR Zádielska dolina, ŠPR Hru-
šov, ŠPR Jasov), povinnosť správcu pozemkov chrániť príslušnú ŠPR 
pred akýmkoľvek poškodením a zákaz odberu podzemnej vody. Vyhláš-
ka PSVU č. 162/1951 o prírodnej rezervácii travertínového poľa v kat. 
území Bešeňová (tzv. Bešeňovské travertíny) dokonca diferencuje pod-
mienky ochrany pre lokality Drienok, Skala pod Hájom, Travertínová 
terasa (červená) a Kaplička. Podľa nich je správca povinný chrániť vy-
značené parcely, nepovoliť v nich vykonávať skúšobné vrty a sondy, 
lámať kameň, stavať, budovať jarčeky, neponechať voľne odtekať vodu 
atď. Krasovej problematiky sa dotýka najmä úprava Povereníctva škol-
stva a osvety č. 52 174/1953—V/5 z 10. februára 1953 (Úradný vestník, 
čiastka 31/1953) o vyhlásení ŠPR Suché doly, Teplica a Periodická vy-
vieračka v kat. území Tisovec na rozlohe pravdepodobne 2,764 km2. 
V článku 2, ods. 2 tejto úpravy sa uvádza: „V tejto rezervácii zakazujú 
sa také zásahy, ktorými by bol ráz a účel rezervácie narušený, najmä 
prevádzanie výskumných prác bez vedomia Slovenskej speleologickej 
spoločnosti, svojvoľný pohyb zemín, premiesťovanie voľných skál, láma-
nie vápenca na škrapových poliach . . . Voda Teplice sa môže používať 
pre miestne potreby do tej miery, aby zjav periodického vyvierania ne-
bol ohrozený." Ďalej podľa ods. 3 sa poškodenie alebo zničenie rezervá-
cie trestá podľa § 125 trestného zákona správneho č. 88/1950 Zb. (v sú-
časnosti platné predpisy o sankciách citované ďalej). 

SCHVÁLENIE ZÁKONA O ŠTÁTNEJ OCHRANE PRÍRODY 

Konkrétnejšiu právnu podobu dosiahla ochrana krasových javov a úze-
mí však až roku 1955 schválením zákona SNR č. 1 z 18. októbra 1955 
o štátnej ochrane prírody (Zb. SNR, čiastka 1/1955). Podľa tohto zákona 
sa ochrana prírody, postavená na vedeckom základe, stala vecou všet-
kých pracujúcich a jej predmet — príroda ako celok a súčasne jej vý-
znamné časti a výtvory s ich prírodným prostredím, ako a j kraj ina s jej 
typickými znakmi — sa dostali pod ochranu štátu s úlohou, aby tieto 
hodnoty trvalé slúžili uspokojovaniu hospodárskych, všeobecne kultúr-
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ných, estetických a zdravotných potrieb nášho ľudu a aby prispievali 
k stálemu zvyšovaniu jeho hmotnej i kul túrnej úrovne. Zákonom usta-
novené kategórie chránených častí prírody — národný park (NP), chrá-
nená kraj inná oblasť (CHKO), ŠPR, chránené nálezisko (CHN), chráne-
ný park alebo záhrada, chránená študijná plocha (CHŠP), chránená prí-
rodná pamiatka (CHPP), chránený prírodný výtvor (CHPV) i chránené 
druhy rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín — sa všetky v konkrét-
ne j podobe môžu dotýkať ochrany krasových javov alebo krasových 
území. Krasové formy v rámci komplexu prírodného prostredia môžu 
byť podľa definícií jednotlivých kategórií motívom ochrany SPR, ako 
napríklad CHPV. Na ukážku citujeme § 6, ods. 3, zákona: „Menšie plo-
chy pôvodnej alebo ľudskými zásahmi málo dotknutej prírody, dôležité 
prevažne z hľadísk vedeckých alebo výskumných, možno vyhlásiť za 
ŠPR" a § 8, ods. 1, zákona: „Za chránené prírodné výtvory možno vy-
hlásiť na jmä krasové javy, skalné útvary . . . " Už z tohto vidieť, že a j 
dnes veľmi progresívny zákon o štátnej ochrane prírody ako jeden z pr-
vých na svete bol rozhraním komplexného geoekologického a starého 
romantického chápania ochrany prírody. 

Zákon trvalé zaradil jaskyniarstvo do sféry štátnej ochrany prírody, 
i keď v prevádzke sprístupnených jaskýň z hľadiska organizácie ešte 
istý čas prevládal komercionalizmus. Podľa § 8, ods. 3, zákona „prie-
skum, výskum, otváranie, sprístupňovanie, ako a j prevádzku krasových 
útvarov, najmä kvapľových a ľadových jaskýň, ktoré patria medzi naše 
najvýznamnejšie prírodné výtvory ako národné hodnoty usmerňuje Po-
vereníctvo kultúry" [t. č. Ministerstvo kultúry SSR), ktoré sa stalo 
ústredným orgánom štátnej ochrany prírody. Na rozdiel od ostatných 
CHPV krasové javy nevyhlasujú za chránené ONV, ale MK SSR, ktoré 
je zmocnené v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z podmienok 
ich ochrany. Pre veci jaskýň a krasových javov sa podľa § 15, ods. 2 
zákona zriaďuje pri Povereníctve kultúry poradný zbor (Organizačný 
a rokovací poriadok SPZ č. KI 3976/1967—osv. z 23. novembra 1967 — 
Vestník MŠaMKai, zoš. 5/1968; neskôr č. 9800/1970—OP z 27. decembra 
1970 — Zvesti MŠ a MK SSR, zoš. 1—2/1971). Z hľadiska ich ochrany je 
však dôležitý najmä § 12 zákona zakazujúci ničiť alebo poškodzovať 
chránené územia a meniť zachovaný stav alebo ohrozovať prirodzený 
vývoj CHPV a CHPP, ďalej § 13 o povinnosti vlastníka a užívateľa po-
zemku trpieť obmedzenia určené podmienkami ochrany a ustanovenia 
o evidencii chránených častí prírody a o sistačnom práve konzerváto-
rov štátnej ochrany prírody v prípade bezprostredného nebezpečenstva 
porušenia podmienok ochrany príslušnej chránenej časti prírody. Povin-
nosti a práva týchto dobrovoľných pracovníkov štátnej ochrany prírody 
(konzervátorov a spravodajcov) bližšie určila Vyhláška Povereníctva 
školstva a kultúry č. 212/1958 (Úradný vestník, čiastka 111/1958). 

Po nadobudnutí účinnosti zákona sa v podstate určitý čas nezačalo 
s budovaním siete chránených častí prírody. Len koncom päťdesiatych 
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(STAV 3II2.I98A) < J .KI inda ) 
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N P A C H K O \ 

O M A L O P L O Š N É CHÚ 

C H P V ' N E S P R Í S T U PNE NÉ J A S K Y N E 

C H P V • S P R Í S T U P N E N É J A S K Y N E 

Obr. 1. mapka Sieť ch ránených území SSR viazaných na k ra s (s tav 31. 12. 1980). 
Zostavil J. Klinda 

Pac. 1. KapTa — CeTt oxpaHneMbix TeppHTopHH CCP, cBH3aHHbix c K a p c T O M ( « a 31. 12. 1980). 
CoCTaBHJi M. KjiHHua 

rokov, keď na základe zákona č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiat-
kach vznikol Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prí-
rody (SÚPSOP) ako právny nástupca predchádzajúcej ústrednej orga-
nizácie štátnej ochrany prírody, nadobudla platnosť vyhláška Povereníc-
tva školstva a kultúry č. 211/1958 (Úradný vestník, čiastka 111/1958), 
ktorá zabezpečila právnu ochranu aj viacerým vápnomilným ojedine-
lým druhom rastlín. 

OBDOBIE ŠTVRTEJ AZ ŠIESTEJ PÄŤROČNICE — STAV A PERSPEKTÍVY ROZVOJA 

Väčšia aktivizácia zložiek štátnej ochrany prírody sa prejavila až v po-
lovici šesťdesiatych rokov, keď zákon č. 69/1967 Zb. o národných vý-
boroch ustanovil, že národné výbory podľa osobitných predpisov vyko-
návajú štátnu správu a j na úseku ochrany prírody, nadobudla účinnosť 
Vyhláška Predsedníctva SNR č. 215/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich 
živočíchov, podľa ktorej sa za chránený určil a j symbol jaskyniarov — 
netopier (konkrétne všetky druhy čeľadí Vespertilionidae — netopiero-
vité a Rhinolophidae — podkovárovité) a vyhlásilo sa väčšie množstvo 
chránených území. Z hľadiska ochrany krasových javov a krasových 
území išlo najmä o Pieninský národný park zriadený nariadením Pred-
sedníctva SNR č. 5/1967 Zb., CHKO Slovenský r a j (140,61 km2) a CHKO 
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Obr. 2. ŠPR Pieniny — Prielom Dunajca v PIENAP — bilaterálne chránené územie ako 
jedno z prvých na Slovensku 

PHC. 2. 3anoBCAHHK IlbeHHHbi — IIpojiOM flyHafiija B I l b E H A n — SBomiafl oxpaHaeMaH 
TeppHTOpHH, OSHa H3 IiepBblX B CjIOBaKHH 
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« 

Obr. 3. Pasenie kôz v CHPV Bradlo v Červenom Kameni v CHKO Biele Karpaty 
Pne . 3. n a c ľ b 6 a K03 B oxp. oťxbeKTe. EpaaJio B HEPBEHH-KaMeHb B X K O oxp. oSjiacTH Eejibie 

KapnaTbi 
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Malá Fatra vyhlásených Komisiou SNR pre školstvo a kultúru (Vestník 
MŠ a MK, zoš. 34/1964 a Ústredný vestník č. 11/1967), niekoľko SPR, 
ako napríklad: Čachtický hradný vrch, Čierny Kameň a Skalná Alpa vo 
Veľkej Fatre, Kamenná Baba v Branisku, Turková pri Čiernom Váhu, 
Veľká Stožka, Malá Stožka a CHN Ľadová jama na Muráni, SPR Vozár-
ska v Čiernej hore; v Strážovských vrchoch SPR Smradľavý vrch, SPR 
Veľký vrch, ŠPR Omšenská Baba, SPR Zihlavník — Baske, v Slovenskom 
krase ŠPR Pod Strážnym hrebeňom, ŠPR Nad^ drienovskými kúpeľmi 
a CHN Turniansky hradný vrch, v Malej Fatre ŠPR Kľak, SPR Tiesňavy, 
ŠPR Rozsutec, ŠPR Pod Chlebom, ŠPR Veľká Bránica a ŠPR Srámková, 
v Chočských vrchoch ŠPR Kvačianska dolina a SPR Prosiecka dolina, 
v Slovenskom raj i ŠPR Mokrá, ŠPR Vernárska tiesnina a niekoľko CHPV 
neskôr roku 1976 spresnené na ŠPR — Kyseľ, Prielom Hornádu, Su-
chá Belá, Piecky, Sokol, Stratená. Spolu so zriadením PIENAP sa vyhlá-
sili a j ŠPR Pieniny — Prielom Dunajca (obr. 2), CHPV Haligovské skaly, 
CHPV Prielom Lesníckeho potoka — Kače, CHPV Jarabinský prielom a 
známy CHPV Travertínové jazierko Kráter vo Vyšných Ružbachoch. 
Okresné národné výbory v tom čase vyhlásili niekoľko CHPV viazaných 
na kras, napríklad Beckovské hradné bralo, Dudinské travertíny, Sl-
nečné skaly a Poluvsiansku skalnú ihlu pri Rajeckých Tepliciach, Hri-
čovskú skalnú ihlu, Kostoleckú sútesku v Súľovských vrchoch, Ostrú 
hôrku, Skalice, Lednické bradlo, Bradlo v Červenom Kameni (obr. 3) 
a Vršatecké bradlá v Bielych Karpatoch. Uznesením školskej a kultúr-
nej komisie ONV v Prievidzi č. 29 z 28. mája 1964 sa vyhlásila za CHPV 
a j Prepoštská jaskyňa (Jaskyňa pračloveka) v Bojniciach. Neskôr z ini-
ciatívy na jmä prof. Leonarda Blahu, člena SPZ, a dr. Štefana Homzu, 
tajomníka SPZ, sa začali vyhlasovať jaskyne za CHPV aj ústredne. K pr-
vým CHPV patrili jaskyňa Driny, Bystrianska jaskyňa, Harmanecká jas-
kyňa a Važecká jaskyňa, potom od roku 1972 všetky Demänovské jas-
kyne a Stanišovská jaskyňa, jaskyňa Domica, Gombasecká, Krásnohor-
ská, Milada, Ardovská v Slovenskom krase, Medvedia v Slovenskom raji, 
Ochtinská aragonitová jaskyňa a Čachtická jaskyňa. 

V tomto období obnovením SSS a schválením jej stanov MV SSR 15. 
decembra 1969, ako a j schválením stanov Slovenského zväzu ochrancov 
prírody a krajiny tiež Ministerstvom vnútra SSR 11. novembra 1971 sa 
pre starostlivosť o prírodné hodnoty na Slovensku vytvorila na báze 
dobrovoľnosti nová organizačná základňa. Na profesionálnej úrovni pri 
SÚPSOP v Bratislave, jeho strediskách v Bratislave, B. Bystrici a Prešove, 
Správe CHKO Slovenský r a j a Správe CHKO Malá Fatra, ako a j právne 
špecifickej Správe TANAP, vznikla na báze Múzea slovenského krasu 
a sprístupnených slovenských jaskýň nová ústredná organizácia štátnej 
ochrany prírody — Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši 
— ustanovená zriaďovacou listinou č. 8605/1969—OP a kompetenčne vy-
medzená štatútom č. 8530/1969—OP (Zvesti MŠ a MK SSR, zoš. 35/1969), 
čím sa definitívne uplatnila litera zákona a starostlivosť o jaskyne a kra-
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Obr. 4. Spr ís tupnený krasový fenomén — Silická ľadnica v CHKO Slovenský kras 
Pne. 4. OľKpbrroe JIJIH nocexHTe^eii KapcTOBOe HBJICHHC — CmiHiiKaa JieaflHaa n e m e p a B oxpaHH-

eMoň oÔJiacTH CjiOBaiiKHň Kpac 

sové javy nadobudla nové kvalitatívne základy. Z hľadiska zabezpečenia 
ochrany sa sprístupnila Silická ľadnica (obr. 4) a Ochtinská aragonito-
vá jaskyňa (obr. 5), pre ktorú sa roku 1976 odovzdal do prevádzky aj 
prvý moderný vstupný areál v hodnote 6 miliónov Kčs. Upravili sa 
vstupné areály, prevádzkové zariadenia i okruhy všetkých ostatných 
sprístupnených jaskýň. Postavilo sa speleolaboratórium pri Gombasec-
kej jaskyni. Nové prevádzkové budovy, realizované obnovy elektroinšta-
lácií a chodníkov, bezpečnostných a protipovodňových opatrení, výsled-
ky a vytvorenie podmienok pre systematickú výskumnú, dokumentačnú 
i prezentačnú činnosť Múzea slovenského krasu v rámci SSJ, obnovená 
plavba v Domici a projekčná pripravenosť výstavby jej nového moder-
ného vstupného areálu v rokoch 1981 — 1983 v hodnote asi 10 miliónov 
Kčs svedčia o progresívnosti uskutočnených organizačných opatrení. 
Projekčne i realizačne je pripravené sprístupnenie Demänovskej jasky-
ne Mieru. Sprístupnenie Stanišovskej jaskyne však stroskotalo na stret-
nutiach záujmov zo strany vodohospodárov. Postupným sprístupňovaním 
CHPV Krásnohorská jaskyňa s najvyšším stalagmitom v Európe (32,4 m) 
a následnou výstavbou jej vstupného areálu v opustenom lome Silickej 
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planiny, by sa tento mohol opticky eliminovať a náležite využiť na 
ochranárske účely. A] tu sa však vynárajú vodohospodárske záujmy. 
Uvažuje sa a j o sprístupnení Brestovskej jaskyne. 

Aj keď návštevnosť sprístupnených jaskýň prevádzkovaných v rokoch 
1970—1981 SSJ a potom Ústredím štátnej ochrany prírody — ÚŠOP (okrem 
nich Zámockú jaskyňu má na starosti Múzeum Bojnice) neustále rastie 
(za roky 1971 — 1980 dosiahla okolo 6,5 miliónov, z toho skoro 1,5 mi-
lióna cudzincov asi zo 40 štátov; rekord návštevnosti roku 1976 dosia-
hol 705 570 návštevníkov, z toho 190 594 zo zahraničia) nie je určujúca. 
V prípade ohrozenia interiéru jaskyne ÚŠOP uvádza do účinnosti opatre-
nia na zníženie návštevnosti, ako to bolo v prípade Dobšinskej ľadovej 
jaskyne, alebo iným spôsobom sa ho usiluje okamžite eliminovať. Význam 
v tomto smere má i prevencia. Dôraz sa teda kladie predovšetkým na 
ochranu jaskýň, ich kultúrno-výchovné, náučné a prípadne zdravotnícke 
využitie, ako napríklad v prípade CHPV Bystrianska jaskyňa, v ktorom 
sa účinne experimentálne liečia deti na astmu. Dobré výsledky sa v po-
slednom čase dosiahli zásluhou pracovníka ÚŠOP Ing. Pavla Cukera, pri 
ochrane interiérov sprístupnených jaskýň pred nežiadúcou vegetáciou 
a pri vytváraní vhodných vegetačných krytov nad nimi. Z hľadiska ochra-
ny nesprístupnených jaskýň má veľký význam ich bezpečné uzatvára-
nie (v SSR asi 70 uzavretých jaskýň). Dnes len táto činnosť, ktorá je 
doménou najmä SSS (uzavrela a j najdlhšiu slovenskú Stratenskú jasky-
ňu — 15 km, najhlbšie jaskyne ČSSR Starý hrad — 322 m a v Záskočí — 
284 m — objavy rokov 1972 — 1980), umožňuje zabezpečiť spoľahlivú 
ochranu ich prírodných hodnôt a krás, prípadne archeologických alebo 
paleontologických nálezov v nich, pred vandalmi. 

Obr. 5. Nový a reá l CHPV Ocht inská aragoni tová Jaskyňa z roku 1976 
Pne . 5. HoBbiň apeaj i oxpaHHeMoň oSjiacxH Ox-rHHCKax aparoHHTHaa n e m e p a c 1976 r . 
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Obr. 6. graf — Vývoj návš tevnost i j askýň v SSR. Zostavil J. Klinda. 
PHC. 6. rpa<f>nK — PÔCT nocemaeMocTH nemep B CCP. CocTaBHji ň . KjiHH.ua. 

Ochrane jaskýň, krasových javov a krasových území sa začala ve-
novať väčšia pozornosť v posledných rokoch v rámci š tátnej ochrany 
prírody už a j na úseku výskumu, legislatívy, budovania siete chráne-
ných území a kultúrno-výchovnej činnosti. 

Výskum sa uskutočňoval najmä v rámci hlavnej úlohy ŠPZV „Ochra-
na prírody a jej zložiek". Zameral sa na komplexný výskum ŠPR Roz-
sutec, ŠPR Súľovské skaly, krasu Gaderskej a Blatnickej doliny v CHKO 
Veľká Fatra, zisťovanie príčin zmien výzdoby ľadových jaskýň, pohyb 
horninových vrstiev v porušených častiach jaskynných priestorov, zhod-
notenie geomorfologických pomerov Borinského krasu, na ŠPR Ohnište 
a podobne. 

V ďalšom období sa sústredí najmä na naše najväčšie planinové kra-
sové územie — Slovenský kras — ako jedinú biosférickú rezerváciu 
UNESCO na Slovensku. Vlastnou krasovou problematikou sa bude bliž-
šie zaoberať čiastková úloha VI—3—3/01 „Neživá zložka chránenej prí-
rody Slovenského krasu". Pokračovať budú a j niektoré začaté výskumné 
práce, ďalšie kapacity sa sústredia na výskum sprístupňovaných jaskýň 
s možnosťou priamo aplikovať ich výsledky do praxe. 
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Na úseku legislatívy sa pripravuje návrh vyhlášky MK SSR, ktorou 
sa určujú chránené nerasty a spôsob ich ochrany, podľa ktorého sa má 
právne zabezpečiť druhová ochrana kalcitu — kryštál nad 5 cm, drúza 
nad 100 cm2 a aragonitu — kryštál nad 3 cm, drúza nad 100 cm2 i celej 
jaskynnej výzdoby, ktorú tvoria uvedené minerály. Podľa návrhu zákona 
ktorým sa doplna zákon SNR č. 1/1955 Zb. o štátnej ochrane prírody 
v znení zákona SNR č. 100/1977 Zb., bude možné vydať ako záväzný 
predpis a j pripravený Sadzobník na určovanie výšky škody spôsobenej 
na všetkých druhoch jaskynných výzdob a zvyšovať sankcie za poruše-
nie podmienok ochrany v priestupkovom konaní (do 5000 Kčs jednot-
livcom a do 250 000 Kčs organizáciám). Do schválenia tohto návrhu zá-
kona sa postupuje podľa zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných 
výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku (ide .prevažne o blo-
kové pokuty za priestupok do výšky 500 Kčs), resp. podľa rozsahu spô-
sobenej škody alebo významu protiprávneho konania podľa zákona č. 
150/1969 Zb. o prečinoch (najvyšší trest je odňatie slobody na 1 rok 
alebo 10 000 Kčs peňažný trest) , prípadne v zmysle trestného zákona 
č. 140/1961 Zb., podľa ktorého možno potrestať vinníkov oveľa vyššími 
trestmi. Začalo sa a j s prípravou podkladov pre nový zákon o štátnej 
ochrane prírody. Z hľadiska ochrany krasu je dôležité, že v zmysle 
právnych predpisov o vyhlásení NP alebo CHKO starostlivosť o jaskyne 
a krasové javy v nich zabezpečuje SSJ v Liptovskom Mikuláši (t. č. 
ÚŠOP). 

Aj pri budovaní siete chránených území sa uskutočnili výrazné zme-
ny. Kým do roku 1945 sa na kras viazalo len 8 ŠPR a právne sa zabez-
pečila ochrana všetkých jaskýň a uvedených krasových území z roku 
1923 bez podstatného uplatnenia do života, v rokoch 1946 — 1970 pri-
budlo na Slovensku v nadväznosti na kras 86 chránených území a v ro-
koch 1971 — 1980 až 94 chránených území (vývoj znázorňuje tabuľka). 
K 31. decembru 1980 ide z celkového počtu 397 o 170 maloplošných 
chránených území úplne alebo čiastočne viazaných na kras, resp. s mo-
tívom ochrany krasových javov, z toho 32 v Západoslovenskom kraji, 
84 v Stredoslovenskom kraji, 54 vo Východoslovenskom kraj i a 2 na 
území Hlavného mesta SSR Bratislavy (sieť znázorňuje mapka) . K naj-
exponovanejším (z hľadiska množstva maloplošných chránených úze-
mí viazaných na kras) patria okresy Liptovský Mikuláš (33), Rožňava 
(18), Žilina (15), Dolný Kubín (14), Spišská Nová Ves a Košice-vidiek 
(12). Koncentrácia z hľadiska geomorfologického členenia je najvyššia 
v Spišsko-gemerskom krase (18), vo Veľkej Fatre (17), v Slovenskom 
krase a Malých Karpatoch (15), v Malej Fatre (11). Tieto ukazovatele 
sú však skutočne relatívne vo vzťahu k rozlohe chránených území (na 
porovnanie ŠPR Javorina má asi 115,89 km2, ŠPR Kyseľ 8,801 km2, Skalná 
päsť v Líškovej 0,00001 km2) a takisto k rozlohe geomorfologických cel-
kov alebo okresov (v rozlohove značne rozsiahlych Vysokých Tatrách ale-
bo Nízkych Tatrách len 9, v menších Súľovských vrchoch až 7, tak ako 
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Tabulka 1. Vývoj budovania siete chránených území na Slovensku viazaných na kras k 31. 12. 1980 (zostavil J. Klinda) 

Obdobia 

Chránené 
územia 

do roku 
1918 

1918— 
1945 

1946— 
1950 

1951— 
1955 

1956— 
1960 

1961— 
1965 

1966— 
1970 

1971— 
1975 

1976— 
1980 

Celkove 
k 31. 12. 

1980 

Národné parky 0 0 1 0 0 0 • 1 0 1 3 

Chránené kra j inné 
oblasti 0 0 0 0 0 1 1 2 3 7 

M
al

op
lo

šn
é 

ch
rá

ne
né

 
úz

em
ia

 

vyhlásené 1 
7 

+ všetky 
jaskyne 

1 21 1 26 33 43 37 170 

M
al

op
lo

šn
é 

ch
rá

ne
né

 
úz

em
ia

 

spresnené 0 1 2 3 0 0 1 6 11 24 

M
al

op
lo

šn
é 

ch
rá

ne
né

 
úz

em
ia

 

z rušené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M
al

op
lo

šn
é 

ch
rá

ne
né

 
úz

em
ia

 

spresňované alebo 
zrušené v cíalšom 
období 

1 6 1 2 0 6 7 1 0 24 

M
al

op
lo

šn
é 

ch
rá

ne
né

 
úz

em
ia

 

v ďalšom období 
nespresňované 0 2 2 22 1 20 27 48 48 170 

M
al

op
lo

šn
é 

ch
rá

ne
né

 
úz

em
ia

 

celkove 1 8 19 30 31 57 90 133 170 170 

Celkove chránené 
územia 1 8 20 31 32 59 94 139 180 180 



v Strážovských vrchoch alebo Podtatranskej kotline), prípadne k roz-
lohe krasu vôbec (v niektorých okresoch alebo geomorfologických cel-
koch sa krasové územia nenachádzajú) . Skreslenie celkového pohľadu 
zaviňuje a j vyhlasovanie CHPV — jaskýň v chránených územiach iných 
kategórií, napríklad CHPV Kostrová jaskyňa v ŠPR Zádielska dolina, 
CHPV Jasovská jaskyňa v ŠPR Jasovské jaskyne, CHPV Demänovské jas-
kyne v ŠPR Demänovská dolina, CHPV Veľká ružínska jaskyňa v ŠPR 
Šivec, CHPV Belianska jaskyňa v ŠPR Javorina, CHPV Kryštálová jasky-
ňa v ŠPR Rozsutec, CHPV Jaskyňa Šarkania diera v ŠPR Súľovské skaly, 
dokonca CHPV Jaskyňa Aksamitka v PIENAP-e je na území CHPV Hali-
govské skaly. 

Z hľadiska veľkoplošných chránených území (NP a CHKO) v SSR, 
z ktorých sa viaže z celkového počtu 14 na kras 10 (stav k 31. decembru 
1980), je pokiaľ ide o počet najexponovanejší Východoslovenský kra j 
(6) a okresy Poprad (4), Banská Bystrica a Rožňava (3). V rokoch 
1971 — 1980 vyhlásilo MK SSR v nadväznosti na kras CHKO Veľká Fatra, 
CHKO Muránska planina (219,3 km2), CHKO Malé Karpaty, CHKO Biele 
Karpaty a CHKO Slovenský kras (361,65 km2). Nariadením vlády SSR 
č. 119 zo 14. júna 1978 (Zb. zák. č. 27/1978) bol vyhlásený tretí sloven-
ský Národný park Nízke Tatry — naše doteraz najrozsiahlejšie chránené 
územie (810,95 km2). Medzi maloplošné chránené územia viazané na 
kras vyhlásené po roku 1971 úpravami MK SSR patria napríklad ŠPR 
Ohnište a ŠPR Ďumbier, Brodnianka a Rochovica, Domické škrapy, Ju-
ráňová dolina, Osobitá, Sivý vrch a Oplazíky v Západných Tatrách, Ro-
koš v Strážovských vrchoch, Holý Kameň, Ostrá skala, Zejmarská rokli-
na a Kocúrová v CHKO Slovenský raj, Plešivec a Pohanská v CHKO Ma-
lé Karpaty, Šíp a 5 ďalších v CHKO Veľká Fatra, Humenský Sokol, nie-
koľko v CHKO Malá Fatra, travertínová Sivá Brada atd. Opäť sa vyhlá-
sili Demänovská dolina, Súľovské skaly a Tematínske vrchy. Pribudli a j 
ďalšie CHPV — jaskyne, napr. Deravá skala (obr. 7), Tmavá skala a 
Plavecká jaskyňa v CHKO Malé Karpaty, Liskovská jaskyňa, Jaskyňa 
Dúpna diera v Teplicko-slatinskom krase, Brestovská jaskyňa, Drienčan-
ská jaskyňa, Jaskyňa Šarkanova diera v Poráčskom krase. Okresné ná-
rodné výbory vyhlásili za CHPV napríklad Krasín v Dolnej Súči, Tra-
vertínovú kopu pri Stankovanoch a Gánovské travertíny, Hradné bralo 
a Bielsku skalu na Orave, Travertíny na Lúčkach a Mičinské travertíny, 
Borinskú vyvieračku, skupinu jaskýň — Prepadlé a občasnú vyvieračku 
s estavelou (Limbašská vyvieračka) a podobne. 

Z hľadiska kategorizácie bolo k 31. decembru 1980 z celkového počtu 
411 chránených území 180 viazaných na kras, z toho 3 NP, 7 CHKO, 
89 SPR (vrátane 7 travertínových lokalít, pseudokrasu Súľovských skál 
a 1 ŠPR s krasovou vyvieračkou), 10 CHN, 35 ústredne a 35 ONV vyhlá-
sených CHPV (vrátane 33 CHPV — jaskýň alebo jaskynných systémov, 
8 travertínových lokalít a 2 vyvieračiek) a 1 CHPP Vyšehrad. Na vyhlá-
senie, resp. spresnenie sa pripravuje ďalších 16 ŠPR (napr. Tlstá s roz-
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lohou až 30,66 km2, Strážov, Červené skaly, Kečovské škrapy, Havrania 
skala, Gerlachovské skaly, Sokol — Mních, Salatín a znovu Dreveník), 
3 CHN, 7 CHPV — jaskýň (Alabastrová, Čertova diera v ŠPR Kyseľ, Ma-
žarná, Jelenská a Túfne, Čertova Pec; spresní sa Prepoštská) a 1 CHPV 
Občasná vyvieračka pod Bacharkou v okrese Trnava. Podľa „Návrhu 
projektu budovania siete chránených území v SSR do roku 2000", uzne-
sením vlády SSR č. 98/1981 sa má vyhlásiť ešte v tomto storočí na Slo-
vensku asi 70 CHPV — jaskýň a priepastí (do roku 1985 napr. Hubinské 
a Drevenícke jaskyne, jaskyňa v Záskočí, Teplica, Stratenská jaskyňa, 
Mošnická, Brestová, Diviačia, Brázda, Zvonivá jama, Silická ľadnica; 
po roku 1985 Brzotínska, Hrušovská, Bobačka, Majkova, Drieňovská, Ha-
čavská, Zbojnícka, Obrovská priepasť, Veterná priepasť, priepasť pod 
Žibricou atď.), niekoľko CHPV — krasových vyvieračiek (Jánska), CHPV 
— travertínových lokalít (Ludrovské travertíny, Moštenické travertíny) 
a viac ŠPR, resp. CHN viazaných na kras (Choč, Vápeč, Hradová, Cigán-
ka, Brzotínske s k a l y . . . ) . Rozšíriť sa majú napríklad ŠPR Devínska Ko-
byla, Sivý vrch; prekategorizovať CHPV Krasín na SPR. Krasové územia 
bude zahrnovať a j plánovaná CHKO Strážovské vrchy, prípadne CHKO 
Lúčanská Malá Fatra, ďalšie pojme TANAP po rozšírení o Západné Tatry. 

Obr. 7. CHPV Jaskyňa Deravá skala v CHKO Malé Karpaty 
Pne. 7. Oxp. OSTEKT Ilemepa flepaua cnajia B oxp. oSjiacľii Majxtie KapnaThi 
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Obr. 8. Nežiadúca exploatácia vápenca v blízkosti CHPV Gombasecká j a skyňa v CHKO 
Slovenský k r a s 

PHC. 8. HejKejiaTe.nbHaíi 3KciuiyaTai(HH H3BecTH3Ka HejiajieKO or oxp. OSTEKTA TOMSACEIÍKAA 
nemepa B oxp. oôjiacra CjioBaiiKHä Kpac 

Podľa jednotlivých vykonávacích predpisov sa v skúmaných chráne-
ných územiach má hospodáriť v súlade s ich podmienkami ochrany pod 
kontrolou zložiek štátnej ochrany prírody. Za poškodzovanie chránených 
území sa pokladá a j táborenie, zakladanie ohňa, akákoľvek výstavba, 
znečisťovanie prostredia odpadkami a odpadmi, ťažba nerastných suro-
vín (obr. 8), narúšanie pôdneho a vegetačného krytu, ľudská činnosť 
spôsobujúca zmeny vodného režimu, pasenie hospodárskych zvierat, bu-
dovanie turistických alebo poľovníckych chodníkov a zariadení atď. Vo 
veľkoplošných chránených územiach ide o usmerňovanie spomínaných 
činností v súlade so zásadami ochrany prírody. Podobné podmienky 
ochrany platia a j pre ochranné pásma CHPV — jaskýň. V jaskyniach nie 
je dovolené robiť akékoľvek zásahy, ktoré by mohli narušiť alebo ohro-
ziť dosiaľ jestvujúci stav prírodného výtvoru, ďalej zakladať oheň, tá-
boriť, znečisťovať a akýmkoľvek spôsobom poškodzovať interiér jasky-
ne, zbierať prírodniny, robiť výskum a prieskum bez povolenia MK SSR, 
ktoré udeľuje prípadné výnimky a j z ostatných podmienok ochrany. 

Činnosť organizácií výrobných rezortov v súlade so záujmami štátnej 
ochrany prírody zaväzuje jednak Ústava ČSSR, zákon SNR č. 1/1955 Zb. 
SNR o š tátnej ochrane prírody a takisto príslušné zákony a z nich vy-
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Obr. 9.—10. Vodohospodársky záujem v chránených krasových územiach — zanedba-
ný ponor a zachytená vyvieračka v Borinskom krase [Prepadlé) v CHKO Malé Kar-
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plývajúce vykonávacie predpisy lesného hospodárstva, poľnohospodár-
stva, vodného hospodárstva (obr. 9 a 10), stavebníctva, dopravy, prie-
myslu, baníctva, ako a] zdravotníctva, poľovníctva, cestovného ruchu 
a podobne, ktoré v zásade ustanovujú, že každú výstavbu, resp. hospo-
dársku alebo inú na ochranu prírody sa viažúcu činnosť treba zosúladiť 
so záujmami štátnej ochrany prírody. Osobitne dôležitý v tomto smere 
je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon). 

Praktická ochrana teda okrem uvedených činiteľov spočíva najmä v za-
bezpečovaní právnej ochrany chránených častí prírody, t. j. dodržiavaní 
podmienok ich ochrany a príslušných predpisov štátnej ochrany príro-
dy i zainteresovaných odvetví národného hospodárstva, resp. predpisov 
na uplatňovanie sankcií. Predpokladom je však dôsledná riadiaca a kon-
trolná činnosť, dozor vrátane strážnej služby (obr. 11), kádrové a eko-
nomické zázemie štátnej ochrany prírody v rámci orgánov (MK SSR 
a KNV, ONV, MNV) a organizácií š tátnej ochrany prírody vrátane jasky-
niarstva. K ďalším prostriedkom praktickej ochrany v súčasnosti patria 
napríklad realizačné plány ochrany prírody pre jednotlivé objekty, územ-
né priemety veľkoplošných chránených území. Podľa nich sa usmerňu-
je hospodárska činnosť v jednotlivých funkčných priestoroch týchto úze-
mí. Realizujú sa regulačné opatrenia (budovanie oplotení, rámp na prí-
stupových cestách, sprístupňovanie vybraných objektov, uvedené zníže-
nie počtu návštevníkov, inštalácia studených osvetlení v jaskyniach s ľa-
dovou výzdobou). Zabezpečujú sa jednotné označovania chránených 
území informačnými a zákazovými tabuľami. (V zahraničí uvádzajú a j 
cudzojazyčné texty; v BĽR sa uvádza na tabuľu príslušná vyhláška a a j 
výška jednorazovej pokuty za poškodzovanie príslušného územia.) 
Usmerňuje sa výskum a prieskum vo vzťahu k chráneným častiam prí-
rody. Budujú sa základný informačný systém a dokumentácia štátnej 
ochrany prírody, jednotná a cieľavedomá propagácia ochrany prírody. 
Kultúrno-výchovné usmerňovanie verejnosti osobnou agitáciou a pôso-
bením i prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, formou 
prednášok, besied, súťaží, práce s mládežou, publikačnou činnosťou by 
malo vyústiť v uvedomelom vzťahu obyvateľstva k prírode, ako základ-
nej zložke životného prostredia našej socialistickej spoločnosti a jej 
účinnej ochrane. Dôležitým faktorom je a j medzinárodná spolupráca 
a koordinácia práce, na jej zlepšenie má v celoštátnom meradle pri-
spieť Československý speleologický koordinačný výbor (ČSKV) zriadený 
ministrami kultúry SSR a ČSR roku 1980. Skladá sa zo zástupcov ústred-
ných orgánov, odborných organizácií a dobrovoľných spoločností jasky-
niarstva SSR a ČSR a so sekretariátom — ÚŠOP v Liptovskom Mikuláši. 

Vývoj š tátnej ochrany prírody vrátane jaskyniarstva závisí a j od reál-
neho a cieľavedomého plánovania. Z hľadiska ochrany krasových javov 
a krasových území, ako a j celého jaskyniarstva sa v posledných rokoch 
opieral o dlhodobú Koncepciu rozvoja slovenského jaskyniarstva na ro-
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Obr. 11. Uzatvorená jaskyňa bez uzáveru v Bonnskom 
krase — nevhodný objekt pre hry detí 

Pne . 11. 3aKpbiTaa n e m e p a 6e3 3anopa B EopiiHcitoM Kapcre 
— HeacejiaTeJiBHbiií o6i.eKT JIJIH ae icKux u r p 

ky 1971 — 1985 schválenú kolégiom ministra kultúry SSR roku 1970 
a rozpracovanú do Zásad ďalšieho rozvoja jaskyniarstva na Slovensku 
v rokoch 1976 — 1980 schválených kolégiom ministra kultúry SSR. Roku 
1975 sa zahrnuli do Zásad ďalšieho rozvoja š tátnej ochrany prírody 
v SSR schválených Predsedníctvom ÚV KSS, Predsedníctvom SNR a vlá-
dou SSR roku 1976. V rokoch 1981 — 1985 sa bude vychádzať z Plánu 
hlavných úloh Ústredia štátnej ochrany prírody na 7. päťročnicu. Plne-
ním vytýčených úloh sa majú vytvoriť reálne predpoklady pre ďalší roz-
voj š tátnej ochrany prírody vrátane jaskyniarstva a na zabezpečenie 
ochrany chránených krasových javov a krasových území v SSR, aby sa 
stali zdrojom poznania prírody pre ďalšie generácie. 

Do redakc ie zborníka došlo 4. f ebruára 1981 
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OXPAHA KAPCTOBHX 0EPA30BAHHR HA TEPPHTOPHH CJIOBAKHH 

P e 3 io M e 

O x p a H a KapcTOBtix o6pa30BaHHií Ha TeppHTopHH CJIOB3KHH Haiajia pa3BHBaTbca JIHIHB nocjie 
o6pa30BaHHa yexocJioBauKoii pecnyôjíHKH B 1918 roay. Z(o 1945 roaa SBIJIO o6T.aBjieHo HecKOjib-
KO 3aKa3HHKOB (HanpHMep ' HeoBCKHe nenjepbi , fleMaHOBCKaa aoJiHHa, JIpeBeHHK), 6BIJIO H3aaHO 

HecKOJibKO HHCTpyKiíHä H oSpanjeHHH no oxpaHe npupoabi, 6biJio ci<5pa30BaHO rocyaapcTBeHHoe 

ynpaBJíeHHe n o oxpaHe naMHTHHKOB B EpaTHCJiaBe H noaroTOBHTeJibHaa KOMHCCHH no opraHH3a-
IIHK HartHOHaJi&Horo napKa ( H l i ) B BMCOKHX TaTpax. H a ocHoBaHHii npnKa3a No 31 1921 r o a a 
Bce n e m e p M nonaaaioT n o a ocoôyio oxpaHy rocyaapcTBa, a B 1923 roay H TaKHe KapcTOBbie 
o6jiaCTH KaK CjioBaifKHH Kpac, MypaHCKaa paBHHHa, CjiOBaijKHH p a ô , ceBepHbie CKJIOHBI HH3KHX 
TaTp, HBOPHHCKHH Kpac H T. N. 

nocjie BTOpOH M H p Q B O H BOHHBI B 1948 ľOay CjIOBaiIKHÔ HaflHOHaJIbHblH COBeT Ha OCHOB aHH H 
oco6oro yKa3a co3aaeT nepBbiií TaTpaHCKHH HaHHOHajibHbiii napK, B 1949 r o a y B03HHKaeT CJIO-
BaiiKoe cnejieojioriľjecKoe oômecTBo, a B 1951 r o a y CjiOBaijKoe ynpaBJíeHHe n o oxpaHe naMaTHH-

KOB. HeCKOJIbKO KapCTOBblX OÔJiaCTeä 6bIJIH o6l>aBJIeHbI 3 a K a 3 H H K a M H . 3TanHbIM aBJíaeTCa 3aKOH 
C H C No 1/1955 C6. o rocyaapcTBeHHoii oxpaHe npnpoabi , KOTopbiií BnepBbie B Mupe co3aaeT npa -
BOByro ocHOBy SJia oxpaHti npnpoab i Ha coiiHajiHCTHiecKHx n p m m n n a x . 3aKOH o n p e a e a a j i KaTe-
ropHH oxpaHaeMbix ofijiacTeií npnpoab i (HaiiHOHaJibHbiň napK, oxpaHaeMyio oÔJiacTb, r o c y a a p -
CTBeHHbiň 3anoBeaHHK, oxpaHaeMoe MecTopo>KaeHHe H T. a . ) , o n p e a e j m j i npaBa H o6a3aHHocTH 
coScTBeHHHKOB H noJib30BaTejieií oxpaHHeMbix oÔJiacTeä H aoôpoBOjibHbix 3aiHHTHHKOB npnpoabi , 
a a a e e cnocoô OÔTÍABJÍEHHA oxpaHaeMbix o6jiacTeä n p a p o a b i H ocHOBHbie ycjiOBHa HX oxpaHbi. 
Il,eHTpajibHbiM opraHOM rocyaapcTBeHHoii oxpaHbi npnpoab i , BKjiioqaa nemep t i , CTajio MHHHCTep-
CTBO KyjibTypbi C C P , n p n KOTOPOM 6biji 0Ôpa30BaH CnejieojiorHiecKHÔ coBemaTeJibHbiä opraH. 
B 1958 r o a y 6MJI o6pa30BaH CjiOBaiiKHH HHCTHTyT y x o a a 3a naMaTHHKaMH H oxpaHbi npnpoab i 
B BpaTHCJiaBe. B 60-x r o a a x 06pa30BaJica nbeHHHCKHŽ HaijHOHaJibHbiH napK ( 1 9 6 7 ) , oxpaHa-
eMaa ofíjiacTb CaOBaijKHH p a n , oxpaHaeMaa oôjiacTb M a j i a a <J>aTpa H MHoro a p y r u x HeôoJibiHHx 
3aKa3HHKOB. n o a oxpaHy n o n a j i a H j i eTyiaa MLimb (Bce BHÄBI ceMeäcTBa Vesper t i l ion idae H 
R h i n o l o p h i d a e ) — CHMSOJI cjiOBaijKHx nemep . B 1964 r o a y 6bijia oôtaBjíeHa oxpaHaeMHM 
o6i>eKT0M nepBaa npenoniTcKaa n e m e p a . 3 a Heŕi nocjieaOBajiH ocTaaBHbie — flpHHbi, BncTpHaH-
CKaa n e m e p a , TapMaHeiiKaa n e m e p a , BaateHKaa n e m e p a n T. a . 

B 1969 roay BO3O6HOBHJIO CBOIO paôoTy CjiOBaijKoe cneJieojiornqecKoe oômecTBO ( C C O ) , a 
B 1971 roay c>6pa30Bajica CJIOBAQKHÔ coio3 3AUJHTHHKOB npnpoabi H rop. H a 6aae M y 3 e a CJIO-
BAUKORO Kpaca B 1970 roay 6buia yqpeacaeHa cjieayioinaa ueHTpajibHaa cneiinajibHaa opraHH3a-

IIHH rocyaapcTBeHHoii oxpaHbi npnpoabi — YnpaBJíeHHe cjiOBaiiKHx nemep ( Y C n ) B JIHHTOBCKH-
-MnKyjiauie, KOTopoe nocTeneHHo npoBejio peMOHT oSopyaoBaHHa H ycTpoäcTB Bcex oaHHHaauara 
nemep, aocTynnbix B TO BpeMa B CjioBaKHH, oTKpbiao aocTyn B CHJiHijKyio jieaaHyio nemepy N 
OxTHHCKyio aparoHHTHyio nemepy c coBpeMeHHbiM BxoaHbiM apeaJiOM, n0ar0T0BHji0 npoeKT cTpo-

HTeJibCTBa apeajia nemepbi floMHiia, npncrynHJio K CTpoHTejibCTBy Bxoaa B KpacHoropcKyio ne-
mepy c caMbiM ôojibmHM B ĽBpone CTajiarMHTOM ( 3 2 , 4 M) H cOBMecTHO c C C O ocymecTBHJio He-
cKOjibKO M e p o n p n a T H H no oxpaHe nemep H 3aMeiaTeJibHtix KapcTOBbix aBJíeHHií (HanpHMep 6HJIO 
3aKpbrro OKOJIO 70 nemep 6e3 BO3MO;KHOCTH Bxoaa, cpeaH Koropbix caMbie Sojibmue CTpaTeHCKaa 
+ 15 KM, CTapH-Fpaa — 3 2 2 M N B 3acKoiH — 2 8 4 M). K 3amHTe H oxpaHe KapcTOBbix o6pa-
30BaHiiž nocjie 1971 roaa 6biJia HanpaBjíeHa H aeaTeJibHocTb HccjieaoBaTejibCKHx H npaBOBtix 
yipexcaeHHH, aaabHeámee co3aaHHe oxpaHaeMbix TeppHTopHH n KyabTypHO-BOCirHiaTejibHaa 
aeaTejibHocTb. HccjieaoBauHa B nocjieaHee BpeMa cocpeaoro^HJiHcb Ha eaHHtm 6H0c$epHiecKHH 
3anOBeaHHK I O H E C K O B C C P — oxpanaeMyio oÔJiacTb CJIOBAQKHÔ Kpac. 

B oSjiacTH npaBOBBix OTHOineHHä roTOBHTca HOBMH 3aKOH o rocyaapcTBeHHoii oxpaHe npnpo-
abi, HOBtie Mepbi HaKa3aHHa H BHaoBaa oxpaHa noae3HBix HCKonaeMbix ( cpeau HHX KaJibiiHT 
K aparoHHT). BHJI oS-baBjíeH eme OÄHH HaiiHOHajibHbiií napK HH3KHe TaTpbi, Koropuň aBJíaeTca 
caMoii 6ojibmoii oxpaHaeMoií TeppHTopHež, HecKoabKo oxpaHaeMbix oÔJiacTeii (Hanp., CjlOBaiiKHii 
Kpac, MypaHCKaa paBHHHa, MaJibie KapnaTbi, Bojibmaa <ŕaTpa) z MHO)KecTBO HeSoJibuinx oxpa-
HaeMbix yiacTKOB. H a 31 aeKaÔpa 1980 roaa H3 ofímero KoaniecTBa 411 oxpaHaeMbix TeppHTo-
pHH CjioBaKHH 180 SBIJIO CBa3aHo c KapcTOBbiMH c>6pa30BaHHaMH, cpean HHX 3 H n , 7 oxpana-

119 



eMBix ofijiacTeií, 89 3an0BeÄHHK0B, 10 oxpaHaeMBix MecTopoacaeHHií, I oxpaHaeMBiô naMHTHHK 
npnpoÄbi h 70 oxpaHaeMBix ecTecTBeHHBix o6pa30BaHHH (cpeaii HHX 33-nemepu), B cooTBeT-

CTBHH C „IIpOeKTOM C03ÄaHH» CeTH OXpaHHeMblX TeppHTOpHH B CCP ÄO 2000 TOÄa" rOTOBHTCa 
cjieayromne oSteKra. YCJIOBIIJI H peacnM oxpaHbi ycTaHaBjíHBaioT cooTBeľcByiomne 3aKOHHbie npea-

nHcaiiHla rocyaapcTBeHHoň oxpaHbi irpHpoati, BKJnoieHHBie B npaBOBbie aonyMeHTBi H HopMbi 

apyrnx OTpacJieň (naiip.. jiecox03HäcTBO, eejibCKoe XO3HHCTBO, ropHoe aeao, BOÄOXO3HHCTBO, 

3ÄpaBOOxpaHeHHe, CTpoirreJiBCTBBo H T. Ä.) IIpaKTHHecKaa oxpaHa 3aKjnoiaeTCH B oSecncieHiiH 
npaBOBOH oxpaHbi H o6meä 3a6oTbi 06 oxpaHHeMBix TeppHTopHax (HanpHMep peryjiapoBoiHbie 

BMemaTeabCTBa, peajiH3aiína npHHiíHnaB, BKjnoieHHbix B TeppHTopnajibHBie MeponpHHTHH no 

oxpaHe npnpoÄbi, cTponTeJibCTBO ycTpoiícTB h HH<{>0pMai(H0HHbix TaSjio no oxpaHe npnpoubi, 

0Ôpa30BaHHe eaHHOH nponaraHSbi n T. a.). 
BaJKHbiM ^aKTopoM HB^aeTca H MeatayHapoaHoe coTpyaHHiecTBO n KOopaHHaijHH ycHJinä, 

coBepmeHCTBOBaTb KOTopbie noMoraeT co3aaHHBiä B 1980 r o a y ^exocjioBaiiKHH cneJieoJioraqecKHň 

KoopÄHHaijHOHHbiH KOMHTeT H ceKpeTapnaT — yCIT B JlnrrroBCKn-MnKyjiarae. K RJIABHBIM $aK-

TopaM OTHOCHTCH njiaHOMepHOCTb, ocHcmaHHaH Ha „IIjiaHax rjiaBHbix 3 a a a H n ž Y C I I " H Ha 

„IlpHHiiHnax aaj iBHeômero pa3BHTHa nemepHoro ae j i a B CJIOBAKHN B 1976 — 1980 r r " , BKJIIO-
leHHbix B „IIpzHííHnbi aaJibHeňmero pa3BHTHS rocyaapcTBeHHoň oxpaHBi npupoab i B CjiOBat(KOH 
ComiajmcTHqecKOH PecnygjíHKe", yTBepacaeHHBie BBICIHHMH napTHHHo-rocyaapcTBeHHbiMH o p r a -
HaMn CCP. 



S L O V E N S K Ý K R A S X X — 1982 

PROBLÉMY ZNEČISŤOVANIA A OCHRANY KRASOVÝCH VÔD 
ZÁPADNÝCH KARPÁT 

DUŠAN LAMOŠ 

Problémy spojené s riešením znečisťovania a ochrany puklinovo-kra-
sových a krasových vôd mezozoika Západných Karpát sú veľmi zložité 
a teoreticky i metodicky náročné na riešenie. Ich rozpracovanie je v sú-
časnosti len čiastočné a možno povedať, že až nedostatočné na zabez-
pečovanie optimálnej exploatácie a ochrany týchto vodohospodársky vý-
znamných zdrojov podzemnej vody. 

Krasové vody Slovenska patria medzi hlavné zdroje vodárenský využi-
teľných podzemných vôd u nás. Ich význam na využitie vzrastá so zre-
teľom na vyššie kvalitatívne požiadavky na nové zdroje a v dôsledku už 
značného využitia, ako a j zvyšujúceho sa znečisťovania podzemných vôd 
v kvartérnych sedimentoch. Hydrogeologický priaznivé vápencovo-dolo-
mitické komplexy Západných Karpát vystupujú na povrch na ploche asi 
3280 km2, pričom ich celkové dynamické zásoby sa oceňujú na 26 až 
33 m 3 . s - 1 [E. K u 11 m a n, 1964). Na zásobovanie obyvateľstva pitnou 
vodou sa v súčasnosti využíva asi 4 m 3 . s - 1 krasových vôd, t. j. približne 
35 % z celkového množstva vodohospodársky využívaných podzemných 
vôd SSR. Podľa Smerného vodohospodárskeho plánu SSR ( A n o n y m u s, 
1976) sa predpokladá využívať 30 % — 40 % z celkových dynamických 
zásob podzemných vôd mezozoika, a tým na 25 % až 30 % kryť výhľa-
dovú spotrebu pitných vôd SSR v roku 2000 asi 38,4 m 3 . s-1. 

V poslednom období sa negatívne dôsledky životnej činnosti človeka 
prejavujú i v znečisťovaní podzemných vôd. Kvalitu podzemných vôd 
vápencovo-dolomitických komplexov mezozoika Západných Karpát nega-
tívne ovplyvňujú najmä znečistením atmosféry plynnými a pevnými ex-
halátmi, intenzívnou ťažbou dreva, živočíšnou a rastlinnou výrobou 
(v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve), exploatáciou nerastných 
surovín, rozvíjajúcim sa cestovným ruchom a výstavbou priemyselných 
závodov. 
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VPLYV ZRÁŽKOVÝCH VÔD NA KVALITU PODZEMNÝCH VOD 

Atmosferické zrážky sú nositeľom významne], v čase i priestore značne 
variabilnej mineralizácie, ktoré svojím zložením často charakterizujú 
a j antropogénne znečistenie atmosféry. Pričom treba uviesť, že v rámci 
SSR sa nerealizovalo systematické meranie mineralizácie zrážkových vôd. 
Na základe niektorých čiastkových výsledkov výskumu (S. G a z d a , 1978; 
F. Š t e i n , 1973) možno povedať, že zimné zrážky v niektorých kraso-
vých oblastiach dosahovali mineralizáciu 0,01 — 0,08 g . I"1. Letné zrážky 
v oblastiach Slovenského krasu vykazovali pritom mineralizáciu v roz-
medzí 0,05 — 0,23 g. I-1, pričom jednou z rozhodujúcich zložiek boli 
sírany. V. J i r e l e (1974) pre územie južnej Moravy uvádza rozptyl mi-
neralizácie letných zrážok 0,02 — 0,40 g . I-1. 

Keď uvažujeme s predpokladanou priemernou mineralizáciou zrážko-
vých vôd 0,04 — 0,5 g . I-1, potom celkový atmosferický spád solí, vypo-
čítaný z tejto hodnoty a z ročných úhrnov zrážok, sa pohybuje v kra-
sových územiach SSR v rozmedzí 20 — 60 t/km2/rok. A to nie sú zaned-
bateľné hodnoty. Časť týchto solí, odpovedajúca podzemnému odtoku, sa 
priamo zúčastňuje na tvorbe chemického zloženia krasových vôd a časť 
vstupuje do interakcií s pôdnym pokryvom a okolitým horninovým pro-
stredím a ovplyvňuje ich fyzikálno-chemické vlastnosti. 

Zvyšovaním znečisťovania atmosféry bude potrebné v budúcnosti rá-
tať s ďalším rastom mineralizácie zrážkových vôd, zintenzívnením ich 
acidity a prehlbovaním sulfátového charakteru zrážkových vôd. Tieto 
skutočnosti môžu spôsobiť acidifikáciu pôd, zníženie intenzity zložitých 
geochemických a mikrobiologických procesov prebiehajúcich v nich a 
tým a j výrazné ovplyvnenie nielen ich produkčnej schopnosti, ale a j 
ochrannej samočistiacej funkcie. 

LESNÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA PODZEMNÝCH VOD 

Vodohospodárske i pôdohospodárske vlastnosti lesa sú výsledkom 
spolupôsobenia mnohých činiteľov, pričom sa prejavujú vlastne vždy 
inak podľa rozličných klimaticko-geografických, pôdno-geologických, ve-
getačných a hydrologických podmienok. Lesné ekosystémy, v ktorých sa 
realizuje nepretržitý kolobeh organických i minerálnych látok, význam-
ne vplývajú na formovanie kvality povrchových i podzemných vôd. 
O ochrannej funkcii lesa svedčia niektoré výsledky výskumu (E. S. S p i-
r i d o n o v, 1965), podľa ktorých sa zistilo, že liter vody z nezalesne-
ných pastvín obsahuje 920 ks črevných baktérií, no voda z borovicových 
porastov ich obsahuje 18-krát menej a zo zmiešaného dubového porastu 
dokonca 23-krát menej. 

Podobne majú lesné porasty alebo ochranné lesné pásy veľký vplyv 
na eliminovanie obsahu škodlivých exhalátov, ako je prach, aerosóly 
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a rádioaktívny prach, ktoré sa do ovzdušia dostávajú zväčša ľudskou 
činnosťou. 

Niektorí autori [P. L. B r e z o n i k, 1972 In: S. G a z d a , 1978) uvá-
dzajú, že hodnota povrchového odtoku dusíka z lesných ekosystémov 
reprezentuje 1,3 — 5,0 kg/ha/rok a v prípade fosforu 0,084 — 0,18 
kg/ha/rok. 

Intenzívnou ťažbou dreva sa kolobeh látok v lesných ekosystémoch 
výrazne narušuje. Pritom treba uviesť, že niektoré bioprvky (N, P, K, 
Mg, Fe) sa koncentrujú v najtenších hrúbkových kategóriách vetiev 
a v listoch sa koncentruje 50 °/o až 75 °/o ich nadzemnej mineralomasy. 
Okrem toho pri úplnom vyrúbaní lesa vzrastá nebezpečenstvo erózie pô-
dy a splavovania do povrchových tokov, kde často vzrastie mineralizá-
cia najmä dusičnanov až niekoľkonásobne. R. M i n d r i a k (1980) pre 
územia nad hornou hranicou lesa Západných Karpát udáva hodnoty inten-
zity potenciálnej erózie pôdy, ktoré uvádzam na doplnenie. Najvyššie 
hodnoty boli overené v Belianskych Tatrách (s priemerným možným 
odnosom 9,52 mm za rok), ďalej v Západných Tatrách (9,42 m m . rok-1), 
Vysokých Tatrách (9,10 m m . rok"1), západnej časti Nízkych Tatier (8,59 
m m . rok"1), vo Veľkej Fatre (7,98 m m . rok"1), v Malej Fatre (7,33 
m m . rok"1), Chočských vrchoch (6,87 m m . rok"1) a vo východnej časti 
Nízkych Tatier (5,21 mm . rok"1), ide o územie s rozlohou takmer 184 000 
ha. S eróziou úzko súvisí nebezpečenstvo kontaminácie podzemných vôd 
z povrchu terénu v dôsledku odnášania nadložných krycích vrstiev pô-
dy. 

Medzi ďalšie nepriaznivé faktory z hľadiska ochrany akosti povrcho-
vých a podzemných vôd krasových oblastí je aplikácia agrochemikálií 
v záujme zvyšovania produkcie dreva v lesnom hospodárstve. Okrem 
intenzívnej aplikácie priemyselných hnojív sa v poslednom období v po-
merne veľkom rozsahu používajú chemické prostriedky na ochranu rast-
lín. Medzi najnebezpečnejšie pesticídy patria chlórované uhľovodíky 
pre svoju veľkú stabilitu a výbornú akumulačnú a migračnú schopnosť. 
Ako príklad možno uviesť obsah chlórovaných uhľovodíkov v krasových 
prameňoch série Veľkého Boku, vyvierajúcich v okolí obce Liptovská 
Teplička (T. E 1 e k, 1975). Ich koncentrácia dosahovala niekoľko de-
siatok (ig . r 1 (išlo predovšetkým o deriváty HCH, izomérov DDT a jeho 
derivátov). Zistila sa a j prítomnosť chlórovaných insekticídov v podzem-
nej vode karbonatických komplexov Slovenského krasu (F. Š t e i n, 
1973). 

MOŽNÝ VPLYV POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY NA KVALITU 
PUKLINOVO-KRASOVÝCH VĎD 

S postupným prechodom na intenzívne využívanie horských lúk a pa-
sienkov vzrastá i nebezpečenstvo kontaminácie povrchových a podzem-
ných vôd týchto oblastí. V súčasnosti sa horské lúky a pasienky využí-
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vajú na pasenie dobytka a oviec. Ich plocha predstavuje viac ako polovi-
cu z celkovej výmery trvalých trávnych porastov (asi 790 000 ha), čo 
predstavuje významný plošný zdroj fekálneho a bakteriálneho znečisťo-
vania povrchových a podzemných vôd. Túto skutočnosť potvrdzujú vý-
sledky výskumu kvality krasových vôd F. Š t e i n a a J. S t a n k o v i-
č o v e j (1975) v Slovenskom krase. 

Pri porušení ochranného drnu na trvalých trávnych porastoch, ako 
dôsledku nadmerného pasenia dobytka a oviec môže nastať zrýchlená 
erózia pôdy. Keď uvážime, že v Západných Karpatoch (E. M a z ú r — 
J. J a k á 1, 1969) sú krasové oblasti vo veľkej väčšine obnažené, mies-
tami až na skalné podložie, alebo ich kryje len do určitej miery zacho-
vaný pôdny kryt (súvislý v zalesnených územiach, sporadický v oblas-
tiach odlesnených) typu prevažne rendzin, preto je nevyhnutné hovoriť 
o ochrane krasových vôd pred znečistením. Vplyvom zrážkových a po-
vrchových vôd časť uvoľnených pôdnych častíc a často a j povrchové 
organické znečistenie vstupuje do obehu krasových vôd spolu so se-
kundárne vyplavenými jemnými vápnitými, resp. ílovitými kalmi podmie-
ňujú ich charakteristické periodické zakaľovanie. 

Zvyšovanie intenzifikácie objemových krmovín predpokladá v najbliž-
ších rokoch intenzívnejšiu aplikáciu priemyselných hnojív na horských 
lúkách a pasienkoch, kde priemerné dávky na 1 hektár majú dosiahnuť 
100 kg NPK (O. T o m k a, 1975). Množstvo vyplavovaných živín z pôdy 
v týchto oblastiach je závislé od mnohých faktorov, medzi ktoré patrí: 

1. členitosť reliéfu, 
2. druh vegetácie a ich potreba živín, 
3. plošné a časové rozdelenie zrážok, 
4. množstvo infiltrovanej vody na jednotku plochy, 
5. obsah živín v pôde, 
6. chemické a biologické vlastnosti vody, 
7. sorpčná kapacita pôdy, 
8. hĺbka koreňového systému v pôde, 
9. výška hladiny podzemnej vody, 

]0. množstvo, druh, čas a spôsob aplikácie priemyselných hnojív. 
Medzi najčastejšie používané hnojivá anorganického pôvodu patria 

dusíkaté, fosforečné a draselné. Maximálne koncentrácie dusična-
nov v povrchových vodách sa zistili predovšetkým v období vegetač-
ného pokoja a v čase vyšších prietokov. Vyplavovanie dusíka je závislé 
vo veľkej miere od obsahu organickej hmoty v pôde (D. L a m o š, 1977). 
Príčinou podstatného ovplyvnenia koncentrácie dusičnanov vo vodách je 
ich dobrá rozpustnosť a malá schopnosť viazať sa v pôdnom komplexe. 
Okrem dusičnanov môže dochádzať v menšej miere i k vyplavovaniu 
draslíka. Fosfor sa prakticky z pôdy nevyplavuje, lebo je významne 
sorbovaný ílovými minerálmi. 

124 



NEGATÍVNY VPLYV CESTOVNÉHO RUCHU NA KVALITU PODZEMNÝCH VÔD 

Zvyšovanie životnej úrovne nášho obyvateľstva sa v posledných ro-
koch výrazne odrazilo i v návštevnosti chránených krajinných oblastí 
a národných parkov. Sú to často územia, v ktorých sa formujú krasové 
vody. Jedným z negatívnych vplyvov na prírodné a životné prostredie 
týchto rekreačných horských a podhorských oblastí sa stáva motoriz-
mus (D. L a m o š — A. P o r u b s k ý , 1980). Predpokladá sa, že z cel-
kovej ročnej antrogénnej produkcie CO asi 50 % vzniká nedokonalým 
spaľovaním pohonných hmôt v automobilových motoroch. Ďalším ne-
gatívnym sprievodným javom motorizmu je a j nadmerná produkcia kar-
cinogénnych látok (polycyklické aromatické uhľovodíky, napr. 3,4-benz-
pyrén prítomný vo výfukových plynoch v koncentráciách 5 —120 
mg . m~3 a olovo asi 1 kg Pb . rok™1), ktoré následne pôsobia na minerali-
záciu zrážkových vôd. V asimilačných orgánoch lesných drevín pozdĺž 
ciest v Nízkych Tatrách sa zistilo 10 až 100-násobné zvýšenie obsahu 
olova, 10 až 60-násobné zvýšenie obsahu kadmia a 2 až 10-násobné zvý-
šenie obsahu chloridov (aktívnej zložky posypových solí) v porovnaní 
so stromami rastúcimi mimo dosahu automobilových emisií (B. M a ň-
k o v s k á , 1971). Asi 83 % olova sa koncentruje vo vzdialenosti 100 m 
od komunikácie [J. K 1 e t e č k a, 1981). Vertikálna kontaminácia pôdy 
olovom z výfukových plynov býva najväčšia v povrchovej 5 cm vrstve 
a vyššie obsahy boli zistené do hĺbky 20 cm. Okrem toho motorizmus 
v krasových oblastiach predstavuje potenciálne nebezpečenstvo znečis-
ťovania povrchových a podzemných vôd ropnými látkami (benzín, opo-
trebované oleje, mazadlá) a saponátmi (pri umývaní motorových vozi-
diel). 

Medzi zdroje znečisťovania povrchových a podzemných vôd rekreač-
ných oblastí patria organizované, ale často a j „divé" skládky pevných 
odpadov zo zariadení cestovného ruchu. V rekreačných oblastiach s náv-
števnosťou približne 300 000 osôb sa ročne nahromadí celkove 2500 t 
pevných odpadov, čo pri prepočítaní na jedného návštevníka predsta-
vuje až 80 kg odpadov (K. R i š k o v á , 1972). 

Vplyvom zrážkových vôd zo skládok pevných odpadov dochádza k vy-
lúhovaniu značného množstva rôznych organických a anorganických 
látok, ktoré môžu negatívne vplývať na kvalitu povrchových a podzem-
ných vôd. Z výsledkov výskumu optimalizácie riešenia likvidácie kalov 
a pevných odpadov v rekreačných oblastiach Vysokých Tatier (J. B a 1-
1 e r, 1975) vyplýva, že výluhy sušeného zvyšku pevných odpadov sklád-
ky Smokovce obsahuje okrem vysokých hodnôt BSKs, ktoré dosahovali 
8,5 g O2.1-1, boli zistené i vysoké obsahy síranov 2,1 g . I-1, chloridov 
0,8 g . I"1, vápnika 1,6 g . horčíka 1,4 g . r 1 , draslíka 0,55 g . I"1 a amo-
niaku 0,3 g . I"1. 

V rekreačných oblastiach pristupuje a j otázka neuspokojivého stavu 
v čistení odpadových vôd z turistických, rekreačných a liečebných za-
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riadení. P. J e c h (1973) pre oblasť Vysokých Tatier uvádza, že z cel-
kového počtu 44 evidovaných zdrojov znečistenia bolo iba v piatich prí-
padoch čiastočné čistenie odpadových vôd vyhovujúce. V 21 prípadoch 
bolo čistenie odpadových vôd nedostatočné a v 18 prípadoch sa odpa-
dové vody vôbec nečistili. 

FILTRAČNÁ A SAMOČISTIACA SCHOPNOSŤ ZVODNENÉHO PUKLINOVO-KRASOVÉHO 
PROSTREDIA 

Aby bolo možné hlbšie vniknúť do problematiky ochrany krasových 
vôd Západných Karpát, je potrebné uviesť niektoré poznatky z ich tvor-
by a obehu. 

Karbonátové prostredie, v ktorom prúdia krasové vody, sa vyznačuje 
značnou anizotropiou, ktorá je charakteristická pre masív podliehajúci 
intenzívnemu skrasovateniu. Prostredím obehu podzemných vôd sú čas-
to tektonicky predisponované zóny, ktoré ľahšie podľahli skrasovateniu. 
Môžu sa teda prejavovať na jednej strane len ako tektonicky porušené 
vápence, na druhej strane až ako systémy jaskynných chodieb. Obehové 
cesty vôd v krasovom masíve bývajú preto veľmi obmedzené a často už 
malá odchýlka od zvodneného pásma znamená nezvodnené prostredie. 
Podzemné vody v krasových územiach často ani netvoria súvislú hladi-
nu, ale sa sústreďujú do určitých usmernených prúdov. 

Podľa charakteru priepustnosti možno hydrogeologický priaznivé hor-
niny mezozoika rozdeliť do troch základných skupín (S. G a z d a — E. 
K u 11 m a n, 1977). Prvú tvoria piesočnaté, rohovcové, organogenické 
a slienité vápence jury a kriedy s prevažujúcou typickou puklinovou 
priepustnosťou. Ich fil tračná schopnosť je rôzna, závisí od otvorenosti 
puklín, dĺžky obehu, rozsahu výplne puklín a jej charakteru. Do druhej 
skupiny patria triasové karbonáty, ktoré sú hlavným nositeľom podzem-
ných vôd; v mezozoiku sú vápence obvykle silne skrasovatené a vyka-
zujú typickú puklinovo-krasovú priepustnosť. Pre skrasovatenie a čas-
tú otvorenosť puklín je ich fil tračná schopnosť veľmi malá a sa-
močistiaca schopnosť rozmanitá v závislosti od rozsahu akumulačných 
priestorov a celkového času zadržania vody. V prípadoch, keď sú kra-
sové priestory sekundárne vyplnené piesčitými, resp. pôdnymi sediment-
mi, možno predpokladať zvýšenú fi l tračnú a samočistiacu schopnosť. 
Z hľadiska priepustnosti patria dolomity do ďalšej skupiny hornín me-
zozoika, ktoré vykazuje prevažne puklinovú priepustnosť, miestami s ur-
čitým podielom pórovej priepustnosti, ktorá je vo všeobecnosti podstat-
ne väčšia ako pri skrasovatených vápencoch. Vzhľadom na podstatne 
pomalší obeh podzemných vôd je a j ich samočistiaca schopnosť väčšia, 
ako majú skrasovatené vápence. Filtračná a samočistiaca schopnosť 
jednotlivých dolomitov sa môže výrazne meniť. Dolomity môžu byť pre-
stúpené hustou sieťou makropuklín s menšou filtračnou schopnosťou 
(napr. časť dolomitov SV časti Krivánskej Malej Fatry, dolomity vepori-
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dogemeridného mezozoika a iné), alebo sú veľmi tektonicky podrvené 
často až na jemnú drvinu s podielom prachu. Tie majú veľmi dobrú fil-
tračnú schopnosť, ktorá zodpovedá filtračnej schopnosti stredno až jem-
nozrnných vodárenských pieskov (napr. JZ časť Veľkej Fatry, Mezo-
zoikum Považského Inovca, južná časť Strážovských vrchov a iné). 

Pri hodnotení samočistiacej schopnosti krasových hornín treba zdô-
razniť, že v podmienkach rýchleho turbulentného prúdenia, charakteris-
tického pre plytké obehy v tektonicky silne porušených karbonatických 
komplexoch, ako a j typické krasové obehy, je styk kvapalnej fázy s hor-
ninovým prostredím krátkodobý. Horninové prostredie pôsobí na kvapal-
nú fázu viac fyzikálno-mechanicky ako fyzikálno-chemicky. Pre nízku 
samočistiacu schopnosť horninového prostredia dochádza často k zaka-
ľovaniu podzemnej vody. 

Hydrogeologický typ štruktúry zohráva významnú úlohu vo vzťahu 
k samočistiacej schopnosti, závislej od dĺžky zdržania podzemných vôd 
v hydrogeologickej štruktúre, a to buď v štruktúrach s voľnou hladinou, 
alebo s tlakovým režimom (E. K u 11 m a n — S. G a z d a , 1977). Pri-
tom treba povedať, že problematika samočistiacej schopnosti a jej efek-
tívnosť v puklinovo-krasových systémoch je doteraz preskúmaná veľmi 
sporadicky. Mechanické čistenie krasových vôd nastáva vtedy, keď pod-
zemné vody prechádzajú rozsiahlejšími podzemnými akumulačnými ná-
držami, prípadne vzdávaním podzemných vôd na podzemných bariérach 

Štruktúry s hlbším a hlbinným obehom podzemných vôd vytvárajú 
súvrstvia mezozoických hornín tatridného obalu a krížňanského príkro-
vu a iba zriedkavo i súvrstvia vyšších príkrovov. V týchto štruktúrach 
možno rozlišovať infiltračnú oblasť s možnosťou priamej kontaminácie 
infiltrovaných vôd, prechodnú oblasť prekrytú nepriepustnými súvrst-
viami, v ktorej nehrozí priame znečistenie podzemných vôd a napokon 
oblasť výstupu podzemných vôd, ústiacu do výverovej oblasti. V tomto 
type štruktúr sa tvoria prevažne termálne a termominerálne vody. Z oby-
čajných podzemných vôd, ktoré sú viazané na tieto štruktúry, badať 
často zvýšené teploty. V štruktúrach, ktoré tvoria kombináciu plytkých 
a hlbinných obehov, časť vôd nastupuje hlbinnú cirkuláciu a časť tvo-
riaca prebytky sa odvodňuje prevažne v bariérových prameňoch (často 
pretekavých) na obvode štruktúry. Vody, ktoré sa zúčastňujú na hlbin-
nom obehu, sú zhodné svojou hydrogeologickou charakteristikou so 
štruktúrami hlbinného obehu. Vody plytkého obehu z hľadiska možností 
kontaminácie sú analógom plytkých obehov. Rozdiel je v tom, že ide 
zväčša o krasové vody, vytvárajúce súvislú hladinu blokovanú bariérou 
nepriepustných súvrství, a tým s možnosťou zvýšenej samočistiacej 
schopnosti v porovnaní s podzemným vodným tokom. 
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NIEKTORÉ ZÁSADY OCHRANY PUKLINOVO-KRASOVÝCH VĎD 

Ochrana puklinovo-krasových vôd mezozoika musí vychádzať najmä 
z podrobných znalostí procesov ich tvorby a obehu. Detailnému pozna-
niu zákonitostí tvorby puklinovo-krasových vôd sa doteraz venovala veľ-
mi malá pozornosť. Uspokojovali sme sa zväčša konštatovaním výsled-
kov hydrogeologického prieskumu, to znamená s údajmi o zmenách 
hladín podzemných vôd, s výdatnosťou prameňov a ich kvalitou. Zákla-
dom na vymedzenie užších a širších ochranných pášem puklinovo-kra-
sových vôd je štúdium oblastí infiltrácie alebo prítokov podzemných vôd, 
oblasti prietokov podzemných tokov a akumulácie a oblasti prirodze-
ných prameňov, resp. umelých odberov vody. 

Posúdiť charakter hydrogeologickej štruktúry, litológiu jej súvrství, 
charakter a stupeň ich porušenia možno zväčša v hrubých črtách už na 
základe poznatkov o geologických pomeroch hodnoteného územia a jeho 
tektoniky, prípadne na základe hydrologických, hydrogeologických úda-
jov opierajúcich sa predovšetkým o dlhodobé hodnotenie zmien výdat-
nosti a teploty prameňov. Systematické a dlhodobé merania umožňujú 
určiť charakter porušenosti hydrogeologickej štruktúry, v niektorých 
prípadoch aj percentuálny podiel mikropuklín a makropuklín, čas zdr-
žania podzemnej vody i hĺbku obehu, čo by teoreticky mohlo stačiť na 
vypracovanie návrhov na vymedzenie ochranných pášem zdrojov vody. 
Napriek týmto skutočnostiam ostáva tu veľké množstvo nedoriešených 
problémov dôležitých z hľadiska objektivity navrhovania a zriaďovania 
pášem hygienickej ochrany prvého a druhého stupňa. 

Na presnejšie vymedzenie poruchových pášem sa z metodického hľa-
diska javí výraznejšie uplatnenie geofyzikálnych metód, ktoré sa úspeš-
ne uplatňujú napr. v rámci hydrogeologických prieskumov ochranných 
pášem prírodných liečivých zdrojov a minerálnych vôd. Pozdĺžna, ako 
a j priečna tektonika môže zasahovať do veľkých vzdialeností, čím sa vy-
tvárajú možnosti priameho znečistenia puklinovo-krasových vôd z po-
vrchu. 

Z uvedených problémov, spojených s ochranou krasovo-puklinových 
vôd mezozoika Západných Karpát, pre prax vyplýva, že kým v jednotli-
vých hydrogeologických š t ruktúrach nebudeme poznať detailné zákoni-
tosti režimu, obehu a zmien kvality puklinových a puklinovo-krasových 
vôd, budú sa musieť vymedzovať veľmi rozsiahle ochranné pásma týchto 
vodných zdrojov. Túto skutočnosť môžeme dokumentovať výsledkami 
hydrogeologického prieskumu v Slovenskom krase [J. O r v a n, 1981), 
kde do druhého stupňa hygienickej ochrany zdrojov vody, v zmysle 
platných predpisov, treba zahrnúť a j priľahlé planiny s plochou niekoľ-
ko desiatok km2. 

Stúpajúci trend negatívneho ovplyvňovania prírodného prostredia a 
s ním a j súvisiaca koexistencia poľnohospodárskej výroby, lesnej výro-
by, ťažby nerastných surovín, zvýšeného cestovného ruchu a záujmov 
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vodného hospodárstva v horských a podhorských krasových oblastiach 
mezozoika Západných Karpát nás núti maximálne a racionálne využívať 
všetky existujúce zdroje vody na splnenie jednej zo základných úloh 
rozvoja spoločnosti a národného hospodárstva, t. j. zabezpečiť dostatoč-
né množstvo vody dobrej kvality na zásobovanie obyvateľstva, priemyslu 
a poľnohospodárstva. 

Do redakcie zborníka došlo 3. marca 1981 
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THE PROBLEMS OF POLLUTION AND PROTECTION OF THE KARST WATERS OF THE 
WEST CARPATHIANS 

S u m m a r y 

The karst waters in Slovakia belong to the main resources of the underground wa-
ters suitable for water-supply usage. Out of the total dynamic deposits of the underground 
karst waters , which are estimated as 26 — 33 m 3 . sec—1, according to the State Water-
Supply Pian of the Slovák Socialist Republic, 30—40 % of the total dynamic depo-
sits of mesozoic underground waters are assumed for the purposes of communal em 
ployment by the year 2000. Apart f rom pollution of the surface waters, there has been 
a remarkable worsening of quality of the underground waters in the past periód. The 
quality of the underground waters of the limestone-dolomitic complexes of mesozoic 
origin of the West Carpathians is negatively influenced by the atmospheric pollution 
with gas and corpuscular exhalates, by the intensive lumber production, art if icial 
ferti l izers and pesticides applied in forestry and agriculture, by grazing and sheep 
grazing, by minerál extraction, by the developing tourist t ra f f ic and by the construc-
tion of industrial plants. 

Constant at tention should be paid to the complex study of the global circulation of 
anthropogenic substances i;n the environment on the build-up of kars t waters, the re-
gular spread of pollutants of the part icular types and their cycles, the velocity of the 
processes of metabolism between the part icular components of the karst ecosystem and 
the self-cleaning ability of the: minerál environment. The solution to these interdiscip-
lfaary problems calls for rat ional and well coordinated cooperation of several 
scientific fields. This is the only way how to collect all the necessary data for 
determination of the optimal systém of exploitation and protection of the karst waters by 
simultaneous exploitation of the mesozoic kars t a reas of the West Carpathians for the 
indispensable recreat ion purposes and productive function of the natural environment. 



SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

AUTOMATIZÁCIA ELEKTRICKÉHO MERANIA NEELEKTRICKÝCH 
VELIČÍN V JASKYNIACH 

LADISLAV RAJMAN A ŠTEFAN RODA 

ÚVOD 

V rámci úloh speleolaboratória Múzea slovenského krasu pri Gomba-
seckej jaskyni sme v období 1970 — 1975 vyvinuli a skonštruovali diaľ-
kový systém elektrického merania vybraných fyzikálnych veličín a che-
mických komponentov v jaskyniach. Tento systém bol skonštruovaný na 
manuálne ovládanie s voliteľným odčítavaním nameraných údajov. (In: 
Slovenský kras, 14, 1976.) 

V závere referá tu o uvedenom systéme sme naznačili potrebu vyvi-
núť automatizovaný systém. Naše úsilie sa stretlo s pochopením nadria-
dených orgánov a výsledkom je táto práca. 

Aktuálnosť vývoja automatického meracieho zariadenia, pri ktorom 
má človek na starosti len údržbu a odčítanie hodnôt, vznikla z dlho-
ročných potrieb výskumu v oblasti speleogenézy i z novšej aplikovanej 
speleoterapie. Okrem priameho významu pre výskum, treba vyzdvihnúť 
a j účelnosť takýchto presných a početných meraní, ktoré poslúžia pri 
ich štatistickom spracovaní s možnosťou veľmi objektívne hodnotiť zís-
kané výsledky. 

Vynára sa otázka, prečo systém vlastnej konštrukcie, a nie profesio-
nálny zo sériovej výroby? Je známe, že podpovrchový kras je z hľadiska 
fyzikálno-chemického a do určitej miery a j biologického stavu špeci-
fické prostredie, a preto hodnoty sledovaných komponentov sú odlišné 
od iných prírodných podmienok. Podotýkame, že jaskyňa ako prostredie 
výskumu pre agresívne chovanie sa látok produkovaných hydrochemic-
kými procesmi núti použiť len materiály, ktorých vlastnosti sa v takom 
prostredí nemenia. 

Dôležitá je a j hospodárska stránka problematiky, keď si dovolíme 
tvrdiť, že profesionálny vývoj takéhoto systému by určite vysoko pre-
kročil f inančné možnosti speleológie, najmä ak by sa zhotovoval len 
malý počet prístrojov. Predložené zariadenie sa konštruovalo na základe 
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niekoľkoročných skúseností a dostupných materiálov z rôznych priemy-
selných odvetví. Funkčne, ako a j prevádzkovo optimálne vyhovuje po-
trebám speleológie. 

Vyslovujeme úprimnú vďaku prof. Ing. I. Spálovi, CSc., za kladný po-
sudok a odporúčanie metodiky úlohy. Za konzultáciu a hodnotné od-
borné rady ďakujeme Ing. M. Gádorosovi, výskumnému odborníkovi 
z MĽR, Ing. K. Martonovi a doc. Ing. L. Višnyiovi, CSc., z VST v Košiciach. 
Za grafickú úpravu práce a kreslenie príloh sme povďační Ing. M. Er-
dôsovi, pracovníkovi MSK, detašovaného pracoviska v Košiciach. Napo-
kon za konštruktívne chápanie našej činnosti a jej morálnu a materiál-
nu podporu ďakujeme vedeniu materského ústavu MSK a SSJ v Liptov-
skom Mikuláši. 

PRINCÍP VÝVOJA KONŠTRUKCIE 

Vzhľadom na skutočnosť, že predošlý manuálny systém bol konštrukč-
ne nevhodný pre automatizáciu, prikročili sme po schválení metodiky 
úlohy k vývoju zariadenia pri použití: I. elektrických snímačov, II. pre-
nosového zariadenia informácií, III. prepínacej automatiky a IV. regis-
t račnej sústavy nameraných hodnôt. Celý systém tvorí elektricky izolo-
vanú sústavu, napájanú z akumulátorových batérií. Meranie požadova-
ných parametrov je z funkčného hľadiska rozdelené na tri časti: 

1. meranie odporu (v rozsahu radovo k ň ) , 
2. meranie napätia (v rozsahu I V), 
3. registrácia impulzov. 

I. KONŠTRUKCIA MERACIEHO ZARIADENIA 

Konštrukčne sa zariadenie riešilo tak, aby splnilo základnú požiadav-
ku na zautomatizovanie merania požadovaných fyzikálnych údajov, kto-
ré sme podľa použitých druhov snímačov rozdelili do týchto skupín: 

a) Meranie teplôt (v rozsahu 8 — 10 °C) 

Na snímanie teplôt sme použili perličkové termistory približne rov-
nakých ohmických hodnôt. Technické riešenie, prispôsobenie, montáž 
a pripevnenie snímačov sme uskutočnili podľa osvedčenej metódy z pre-
došlého zariadenia. 

Okrem sledovania teploty vzduchu sme tu zaradili a j snímač na me-
ranie teploty vôd, ktorý sa dá vsunúť do centrálnych kanálikov stalak-
titov. 

b) Meranie vlhkosti vzduchu 

Z funkčného hľadiska sme ponechali psychrometer z predchádzajúce-
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Obr. 1. Bloková schéma automatického systému elektrického merania neelektr ických 
veličín v jaskyniach 

ho systému. Zmenili sme však konštrukčný materiál a zmenšili rozmery 
pristroja (obr. 2). 

c) Meranie prúdenia vzduchu 

Vzhľadom na nedostupnosť priemyselne vyrábaného anaemometra na 
tento účel, boli sme nútení skonštruovať vlastný snímač. Na jeho zho-
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Obr. 2. Aspiračný psychometer 
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tovenie nám poslúžil sklenený perličkový termistor. Po prepočítaní 
hrúbky a potrebne] dĺžky platinového drôtu, zvoleného na tento účel, 
zhotovili sme na hrote termistora vyhrievaciu špirálu. Vyhrievací prúd 
odoberaný z rovnosmerného 24 V zdroja je napätovo stabilizovaný 
tranzistorovým stabilizátorom napätia. Merajú sa zmeny odporu termi-
stora, ktoré vyvoláva rozdielny ochladzovací účinok prúdiaceho vzduchu 
v závislosti od rýchlosti prúdenia. 

d) Meranie tlaku vzduchu 

Na báze Vídiho komory, ktorej prevodový mechanizmus sme prispô-
sobili na meranie odporu pomocou vertikálne sa pohybujúcej elektródy 
v elektrolyte stálej koncentrácie, sme skonštruovali barometer. Ponára-
ním pohyblivej elektródy do elektrolytu sa mení jej dotyková plocha, 
čím sa lineárne mení a j odpor sústavy. 

e) Meranie tvrdosti vôd 

Na sledovanie tvrdosti vertikálne presakujúcich vôd používame kon-
duktometrickú metódu. Za snímač slúži priemyselná š tandardná vodi-
vostná elektróda (typu Radelkis OK — 9023]. Konštrukciu a montáž 
snímača opíšeme v časti o registrácii údajov. 

Aby sme mohli sledovať tvrdosť roztokov priamo v kanálikoch sin-
trových útvarov, zhotovili sme a j elektródu miniatúrnych rozmerov. 

f) Meranie pH roztokov 

Meranie uskutočňujeme pomocou priemyselne vyrábanej kombinova-
nej elektródy. Vzhľadom na veľký vnútorný odpor elektródy a na nízky 
vstupný odpor meracieho prístroja (voltmeter MT 100) sme zhotovili 
osobitný predzosilňovač, ktorý sme umiestili ku snímaču do jaskyne. 

g) Meranie hladín 

Principiálne je prístroj založený na oscilátore ladenom kapacitou, kde 
za ladiaci kondenzátor slúži paralelný, izolovaný dvojvodič, ktorého ka-
pacita závisí od hĺbky ponoru. Takto získaná variabilná frekvencia osci-
látora je cez ďalší prevádzač — frekvencia, napätie — meraná ako na-
pätie. (Elektronickú časť skonštruoval Ing. M. Gádoros, obr. 3, sché-
ma 1.) 

h) Prietokomer infiltračných vôd 

Na novodurovú zvislú tyč sú pod sebou pripevnené tri valcovité poly-
etylénové nádoby. Do horného valca je zamontovaná dvojitá nádoba, 
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v strede podopretá osou tak, že tvorí vahadlo. Nad túto nádobu je na-
smerovaný roztok, ktorý naplní najprv jednu časť nádoby a po prevá-
žení sa roztok samovoľne vyleje. Potom sa proces opakuje a je časovo 
závislý od množstva prietoku (obr. 4). 

Alternatívna možnosť merania prietoku je, že do valcovitej nádoby sa 
privádza presakujúca voda a po natečení určitého množstva sa voda 
násoskou odsáva do spodného valca (obr. 5). 

Pretečená voda do ďalšej polyetylénovej nádoby spôsobuje elektrické 
spojenie dvoch paralelne zasunutých elektród, čím vznikne elektrický 
impulz určujúci pretečené množstvo. 

Roztok ďalej voľne preteká gumovou hadicou do t retej nádoby. Pri-
vádza sa do nej zospodu tak, aby vytekal cez horný okraj. Zaručuje sa 
tým stála výmena roztoku a dokonale naplnený stav nádobky, do ktorej 
sú vložené elektródy na meranie pH a vodivostné elektródy (obr. 6). 
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i) Počítač kvapiek 

Pod zdroj kvapky je umiestený vhodne upravený, od seba izolovaný 
pár elektród. Elektrické spojenie vyvolané padajúcou kvapkou udrží 
kontakt na potrebný čas a vytvorí požadovaný impulz. 

II. ZARIADENIE PRENOSU INFORMÁCII 

Prenosové zariadenie pozostáva z mnohožilového telekomunikačného 
kábla s PE izoláciou jednotlivých žíl a z káblových hlavíc. (Zariadenie 
bolo opísané v práci o prvom systéme.] 

III. PREPÍNANIE MERANÝCH HODNÔT 

Skladá sa z týchto častí: 

1. Napájanie 

Napájanie uskutočňujeme nezávisle od elektrovodnej siete 24 V rov-
nosmerným prúdom z akumulátorov o vypočítanej ampérhodinovej ka-
pacite pre 14-dňové pracovné cykly káblom privedeným do jaskyne. 

Pretože naše meracie a registračné zariadenie potrebuje a j 220 V strie-
davý prúd, zhotovili sme a j vhodný invertor požadovaného výkonu. 

Kontrolu celého napájacieho systému zabezpečujú panelové voltmetre. 

2. Riadiaci systém 

Riadiacou jednotkou celého automatického systému je spínacia a pre-
pínacia časť. Napájači prúd sa privádza do spínacích hodín typu LS 2U 
z NDR. Signálom z prepínacej časti sa v priebehu niekoľkých minút pred 
vypnutím spínacích hodín uvedie do vodivostného stavu spínací tran-
zistor typu KUY 12, ktorý je paralelne zapojený na kontakt hodín. Tran-
zistor potom a j po rozpojení kontaktov udrží systém v prevádzke až po 
zostúpenie posledného kontaktu prepínacieho krokového voliča. 

Naťahovanie mechanizmu spínacích hodín je napájané z výstupu in-
vertora počas jeho funkčnej doby. 

Základom riadenia a merania väčšieho súboru faktorov je vhodný 
prepínací mechanizmus. Pre našu konštrukciu sme volili dostupný a 
z hľadiska konštrukcie jednoduchý elektromagneticky ovládaný telefón-
ny krokový volič. Riadi ho elektronický generátor impulzov. Časový in-
terval jednotlivých impulzov je nastaviteľný potenciometrom. Po pripojení 
systému pod napätie, na zabezpečenie nábehovej doby prístrojov, prejde 
na krokovom voliči 12 krokov naprázdno. Počas doby nábehu je na 
vstup meracieho a registračného systému zapojený vhodne zvolený kon-
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Obr.- 7. — Spínacia a meracia časť automatického meracieho systému. Foto Ing. Erdôs 

štantný odpor. Takéto riešenie je pri použití daných prístrojov nevyhnut-
né, pretože registračný interval je nastavený v určitom rozsahu, pričom 
zmeny by vyvolali potrebu prepínania, čo v automatickom systéme nie 
je možné. Spomenutý odpor je umiestený v jaskyni a zároveň slúži a j 
na kontrolu kábla. 

Po nabehnutí krokového voliča na trinásty kontakt sa uvedie do cho-
du meracie a registračné zariadenie (vhodný batériový mV-meter s ana-
lógovým výstupom a príslušenstvom na registráciu hodnôt s veľkou roz-
lišovacou schopnosťou). Meranie a registrácia údajov zo snímačov pre-
bieha ďalej automaticky, prepínaním kontaktov na krokovom voliči, až 
po dokončenie cyklu. 

Je evidentné, že klzné kontakty krokového voliča sú z hľadiska pres-
nosti meraní diskutabilné. Kvôli dosiahnutiu kontaktov s malým pre-
chodovým odporom sme zaradili do prepínacej sústavy jazýčkové relé 
s pozlátenými kontaktmi typu HU 130 118 fy Tesla. Zapínanie jednotli-
vých relé je indikované na čelnom paneli prístroja svetelne, v poradí 
postupného zapínania. 

Časť jedného radu kontaktov na krokovom voliči je použitá na udr-
žiavanie elektrického kontaktu spomínaného spínacieho tranzistora. Me-
dzi bázu tranzistora KUY 12 a záporný pól napájacieho systému je za-
pojený kondenzátor vhodnej kapacity tak, aby udržal tranzistor vo vo-

139 



Schéma 2. Automatický prepínací systém 



divom stave aj vtedy, keď pohyblivý kontakt krokového voliča práve 
prepína (schéma 2]. 

IV. REGISTRÁCIA NAMERANÝCH HODNÔT 

Štvrtým stupňom navrhnutého systému je zariadenie na registráciu 
nameraných hodnôt. 

Informácie z odporových snímačov prechádzajú cez rovnosmerný odpo-
rový merací mostík napájaný z batérií pomocou elektronického stabili-
zátora do číslicového voltmetra. Mostík pracuje v nevyváženom stave, 
pričom sa meria rozdiel medzi dvoma ramenami. 

Po skončení merania z odporových snímačov prepne prepínacie za-
riadenie priamo na číslicový voltmeter. Tak možno odmerať hodnoty zo 
snímačov napätia. 

Na ochranu vstupu meracieho prístroja prepne zariadenie po zostupe 
krokového voliča z posledného kroku napojeného na napäťové snímače 
znova na meranie cez rovnosmerný mostík. Tým krokom sa uvedie zno-
va do funkcie a j konštantný odpor. 

Súčasne s opätovným prepnutím na konštantný odpor uvedie sa do 
chodu invertor, slúžiaci na napájanie striedavého mostíka. Tým istým 
krokom sa zapne a j registračný voltmeter. Takýto podsystém slúži na 
registráciu vodivostných údajov, ktorých podstatou je, že sa nemôžu 
uskutočňovať rovnosmerným prúdom. 

Registráciu impulzov vysielaných prietokomerom a počítačom kvapiek 
vykonáva pomocou hodinkového registračného prístroja s elektromagne-
tickým záznamovým zariadením pomocou rovnosmerného tranzistorové-
ho zosilňovača. Na registračnej páske zariadenia s kalibráciou času sa 
na každý impulz urobí vertikálny záznam. Spomínané zariadenie pra-
cuje nezávisle od ostatného meracieho systému, lebo je stále zapojené na 
zdroj prúdu. Výhodou riešenia je možnosť kvantitatívne zachytiť infil-
t račné vody v presnom časovom rozložení jednotlivých prietokov, prí-
padne každej kvapky. 

V. POMOCNÉ ZARIADENIA 

a) Telefón 

Pár silového kábla sme rezervovali na montáž dorozumievacieho 
zariadenia medzi jaskyňou a vonkajšou stanicou. Je to prenosný tele-
fónny prístroj, ktorý možno zapojiť pomocou zásuviek. 

b) Nabíjanie batérií 
t 

Na nabíjanie akumulátorových batérií používame priemyselne vyrába-
nú nabíjačku vhodných parametrov. 
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VI. CIACHOVANIE SNÍMAČOV 

a) Ciachovanie termistorov 

Uskutočňujeme ho podľa metodiky opísanej v predošlom systéme. 
Rozdiel je v tom, že kým sme tam registrovali priamo odpor snímačov, 
v terajšom systéme meriame a registrujeme údaje v mV. Na ciachova-
ných krivkách vyjadrujeme závislosť V = t/mV/. 

b) Ciachovanie anaemometra 

Pre tento snímač sme zhotovili samostatnú ciachovaciu aparatúru. 
Aparatúra sa skladá z aspirátora (typ ZMP 01] s nastaviteľným obje-
mom sania a z vymeniteľných rúr s dĺžkou 1 (m], s rôznym definova-
teľným prierezom. S uvedenou aparatúrou dosiahneme potrebný počet 
rôznych rýchlostí prúdenia vzduchu, ktoré nám po prenesení na kalib-
račnú krivku umožnia presne odčítať závislosti s údajmi získanými 
z mV metra (obr. 8]. 

c) Ciachovanie barometra 

Prístroj ciachujeme porovnávacou metódou pomocou aneroidu fy Met-
ra, nastaveného podľa ortuťového barometra. 

d) Ciachovanie konduktometrických elektród 

Konduktometrické snímacie elektródy ciachujeme obvyklým laboratór-
nym spôsobom, rozšíreným o meranie 10 pripravených roztokov rôznej 
vodivosti v rámci kolísania tvrdosti krasových vôd. Údaje prenesieme na 

z: •vymeniteľná rúra 

/ 
gumwá hadica 

X 

(viď obr. 3 ) 

nasavacie 
zariadenie 

(ZMP 01) 

Obr. 8. Kalibrácia anemomet ra 
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kalibračnú krivku, podľa ktorej potom zisťujeme závislosť medzi vodi-
vosťou vzorky a nameranými údajmi v mV. Pri zhodnocovaní údajov 
z odporových a vodivostných snímačov si treba všímať a j prípadné zme-
ny, ktoré mohli nastať kolísaním teploty vonkajšej časti prenosového 
kábla. Kontrolu zabezpečuje spomenutý konštantný odpor. 

e) Ciachovanie meraní pH v roztoku 

Ciachovanie uskutočňujeme podobne ako v predošlom bode, len roz-
toky sa pripravujú s určitou hodnotou pH z tzv. tlmivých roztokov (puf-
rov). 

f) Ciachovanie hladinomeru 

Hladinomer ciachujeme jednoduchým porovnávaním metrických úda-
jov na ponorenej časti snímača s údajmi na meracom prístroji. 

g) Ciachovanie prietokomeru 

Vykonávame ho podobným spôsobom opísaným v predošlom systéme. 

VII. OBSLUHA A ÚDRŽBA SYSTÉMU 

Obsluhu a údržbu systému vykonáva technik, ktorý obhospodaruje 
racionálny počet kompletných systémov, umiestených do minimálne 4 až 
5 jaskýň. Túto činnosť vykonáva v 14-dňových intervaloch podľa vy-
pracovanej metodiky (pozri rukopis ústavnej úlohy MSK). 

VIII. ZHODNOTENIE ÚDAJOV 

Z nameraných výsledkov na registračnej páske, zo záznamom písa-
cieho stroja alebo z diernej pásky (prípadne štítku), odčítava technik 
pomocou kalibračných kriviek alebo nomogramov objektívne hodnoty 
meraných údajov, ktoré potom zapíše do tabuliek. Raz za rok sa z tabu-
liek zhotovujú a j prehľadnejšie grafy. 

IX. MOŽNOSTI ZLEPŠENIA A ĎALŠIEHO ROZŠÍRENIA A VYUŽITIA MERACIEHO 
ZARIADENIA 

Automatický systém svojou konštrukciou ponúka možnosť rozší-
riť merania o ďalšie hodnoty (napr. zisťovanie COz vo vzduchu, meranie 
elektricky nabitých častíc vo vzduchu, analýzu chemických komponen-
tov v krasových vodách, sledovanie rádioaktivity atď.), je problém len 
v získaní ďalších prídavných zariadení a snímačov. Systém možno pou-
žiť a j na získanie reprezentatívneho počtu údajov o jednej hodnote, 
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rozložených v priestore a v závislosti od času. Využijú sa pritom všetky 
káble na prenos informácií z väčšieho počtu snímačov toho istého druhu. 

Ak tento systém chceme ďalej rozvinúť, potom v ďalšom systéme na-
vrhujeme zaviesť registráciu údajov diaľkovým prenosom dát do riadia-
ceho centra, kde sa výsledky môžu spracovať počítačom. 

Ako to vyplýva a j z charakteru práce, systém bol konštruovaný na 
sledovanie klimatických a hydrologických faktorov v jaskyniach. Pro-
jekt sa realizoval so zreteľom na maximálnu objektivitu získaných úda-
jov i s prihliadnutím na aspekty ekonomického významu problematiky. 
Spresnením metodiky ciachovania a časovým zhustením kontrol dosa-
huje systém výsledky aplikovateľné nielen v dokumentácii, ale a j vo 
vedeckom výskume. Zdôrazniť azda treba možnosť využitia systému pri 
uskutočňovaní speleoterapie, čo okrem odborného významu prináša a j 
ekonomický efekt. 

Do redakcie zborníka došlo 6. februára 1981 
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DIE AUTOMATISIERUNG DER ELEKTRISCHEN MESSUNG VON NICHTELEKTRISCHEN 
GROfiEN IN HOHLEN 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

Nach der Entwicklung und Konstruierung des Weitensystems der elektrischen Mes-
sung von ausgesuchten physikalischen Grofien und chemischen Komponenten in Hôh-
len mit manueller Beherrschung und wählbarem Ablesen der Daten (1970 — 1975), 
begannen die Autoren mit der Entwicklung der Automatisierung des Messungssystems. 
Die Aktualität einer solchen Einrichtung ging aus den langjährigen Bedurfnissen der 
Forschung, einersei ts itn Bereich der Speläogenese, anderersei ts in der Sphäre der 
applizierten wissenschaft l ichen Bereiche, hervor. Aber warum ein System eigener 
Konstruktion? Diese Frage beantworten die Autoren so vom Aspekt der bescheidenen 
ôkonomischen Moglichkeiten der Speläologie hinsichtlich auf den Bedarf einer ge-
ringen Anzahl solcher Einrichtungen wie auch vom Aspekt der spezifischen Notwen-
digkeit der aggressiven Bedingungen der physikalisch-chemischen Bedingungen in 
den Hôhlen aus. 

Im Prinzip beruht die Einrichtung auf: 1. elektr ischen Abnehmern, 2. einer uber-
tragbaren Informationseinrichtung, 3. Umschalterautomatik und 4. einem Registrations-
system. Vom funkt ionel len Gesichtspunkt aus werden die Messungen in drei Teile 
untertei l t : 

1. die Messung des Widerstands (in der Reichweite der Serie k Ohm), 
2. die Messung der Spannung (in der Reichweite 1 V), 
3. die Registrierung der Impulse. 
Die Konstruierung des Systems ist so gelost worden, dafi es den Anforderungen der 

automatisierten Messung der notwendigen Angaben entspricht, und nach den verwen-
deten Abnehmern ist es in folgende Gruppen untergliedert : 

a) Temperaturmessung (Perltermi'storen im Bereich von 8 — 10 °C). 
b) Messung der Luftfeuchtigkeit (mit einem Psychrometer eigener Konstruktion auf 

der Basis von Perl termistoren) . 
c) Messung der Luftstromung (mit einem' elektrisch extra erwärmten Perltermistor 

eigener Konstruktion). 
d) Messung des Luftdrucks (mit einem Gerät, das nach der in der Industrie her-

gestel l ten Vídi-Kammer hergestel l t worden ist, mit einem elektr ischen Informations-
iiberträger). 

e) Messung der Wasserhärte (mit einer s tandarden leitfähigen Elektróde und gleich-
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žeitig auch mit einer Elektróde toit Miniatúr-Ausmafi und mit der Mčglichkeit, diese 
in Stalakti ten zu s tecken) . 

f) Messung der pH-Losungen (mit einer kombinierten Elektróde durch einen extra 
konstruier ten Vorverstärker, der wegen des grofien inneren Widerstands der Elektró-
de notwendig ist) . 

g) Messung der Lôsungsspiegel (mit einem der Kapazität nach abgestimmten Oszillator, 
wo als Stimmungskondensatoi ein paralleler Doppelleiter, dessen Kapazität von der 
Tauchtiefe abhängt, dient. Die Frequenz des Oszillators wird Uber den Meflwertum-
wandler Frequenz — Spannung als Spannung gemessen. Der Konstrukteur dieses elek-
tronischen Teils des Apparats ist Ing. M. Gádoros). 

h) Durchflufimesser des infi l t r ier ten Wassers (mit Mechanismen eigener Konstruk-
tion wie auf Abb. 4 und 5). 

i) Tropfenmesser (mit der Ausnutzung der physikalischen Eigenschaf ten des Karst-
wassers als Elektrolyt, mit der Entstehung der elektr ischen Verbindung zweier pa-
ralleler Elektroden). 

Die Informationsttbertragung gewährleistet ein Telekommunikationskabel mit vielen 
Drähten und PE-Isolierung. 

Die Umschaltungseinrichtung hat folgende Teile: 
1. Den Anschlufi (24-V-Gleichstrom aus den Bleiakkumulatoren). 
2. Das Leistungssystem (es besteht aus einem Schalt- und Umschaltungsteil) . Der 

erste Teil besteht aus einer elektr ischen Schaltuhr und einem Schalt transistor . Zum 
Aufziehen der Uhr dient ein besonderer Invertor. Der Umschaltteil besteht aus einem 
elektromagnetisch beherrschten Telefon-Schrit twähler, der von einem elektronischen 
Impulsgenerator gelenkt wird. FUr die Gewährleistung der Kontakte mit schwach durch-
gängigen Widerständen wurden in das System kleine Zungenrelais mit vergoldeten 
Kontakten ftir jeden Abnehmer eingebaut. 

Die Registrierung der gemessenen Werte der Widerstandsabnehmer nimmt das System 
des Ziffern-Voltmessers MT 100 uber eine geradlinige Mefibriicke vor. Die Spannungs-
abnehmer sind automatisch direkt an das Mefigerät MT 100 angeschlossen. Die Lei-
tungsangaben werden mit dem Registrations-Voltmeter registriert , da man sie nicht 
mit Gleichstrom messen kann. Die Registrierung der Impulse verläuft einersei ts Uber 
den elektronischen Verstärker auf der e lektromagnet ischen Uhr-Aufzeichnungseinrich-
tung, anderseits mit dem Computer von Telefongesprächen. 

Im weiteren Teil beschreiben die Autoren die Methoden der Eichung der Abnehmer, 
die Bedienung des Systems sowie die Anleitung der Auswertung der Daten. Letzten 
Endes sind in der Arbeit die Moglichkeiten der Verbesserung und weiteren Verbrei-
tung sowie auch die Verwendung des beschriebenen Systems angefiihrt. 



SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

S P R Á V Y , D O K U M E N T Á C I A , H I S T Ó R I A A O R G A N I Z Á C I A 

JASKYŇA HN — 5 NA VODNEJ NÁDRŽI ČIERNY VÁH 

STANISLAV PAVLARČlK A JÁN ŠAVRNOCH 

ÚVOD 

V príspevku o krasových dutinách na horne j nádrži Prečerpávacej 
vodnej e lekt rárne (PVE) Čierny Váh sme hovorili o niektorých problé-
moch, ktoré vyplynuli z toho, že horná nádrž je umiestená v krasovej 
oblasti (S. P a v l a r č í k — J. S a v r n o c h , 1979). 

Náš príspevok nadväzuje na spomínanú problematiku a uvádza opis 
ďalšej krasovej dutiny, ktorú na požiadanie pracovníkov Investičnej 
výstavby energetiky Slovenska, závod 04, v Liptovskom Hrádku preskú-
mali a zameral i autori príspevku spolu s J. Knapom a J. Veteškom. 

V krasovej dutine sme vykonali polohové a výškové zameranie, cie-
ľom ktorého bolo zistiť a zakresliť rozsah podzemných priestorov tak, 
aby sa mohli lokalizovať na situovanie vrtov, cez ktoré sa mali sanovať. 
Zameranie sme uskutočnili ortogonálnou metódou s použitím banského 
závesného kompasu, sklonomeru a oceľového pásma. Každý polygónový 
ťah sme meral i dvakrát (ta a späť). Polygónové body sme osadili na-
pevno, pričom sme použili alumíniové expanzné nity v pr iemere 6 mm, 
osadené v predvŕ tanom otvore. Celkove sme stabilizovali 16 bodov, 
z ktorých body č. 1 a 13 sa nachádzajú na povrchu v blízkosti otvoru 
do krasovej dutiny. Ostatné body sú v podzemných priestoroch. 

Podzemné priestory za polygónovým bodom č. 10 sme z bezpečnost-
ných dôvodov nezamerali , pretože hrozilo uvoľnenie balvanov, ktoré vy-
pĺňajú komín vo vrchnej časti. Nezamerali sme ani priestory za bodom 
č. 9, lebo sú to veľmi malé priestory. Ďalšie pokračovanie chodby za 
polygónovým bodom č. 6 je zanesené hlinitým materiálom. Vyznačenú 
čiarkovanú hranicu za bodom č. 11 tvoria balvany napadané počas tr-
hacích prác. 
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KRASOVÁ DUTINA HN — 5 

L o k a l i z á c i a 

Krasová dutina HN — 5 sa nachádza v SZ časti dna hornej nádrže 
PVE Čierny Váh. Vchod do nej leží 40 m na juhovýchod od krasových 
dutín označených ako HN — l a HN — 2, na dne výkopu pre kontrol-
nú chodbu. Bola odkrytá pri výkopových prácach 14. februára 1979, 
hoci sa o jej existencii vedelo už koncom predchádzajúceho roka na zá-
klade geofyzikálneho prieskumu. 

G e o l o g i c k é p o m e r y o k o l i a d u t i n y 

Bezprostredné okolie krasovej dutiny HN — 5 budujú sivé masívne 
jemnozrnné dolomity stredného až vrchného triasu a svetlosivé masív-
ne rovnomerne zrnité krinoidové vápence a hľuznaté vápence spodnej 
jury (lias). Dolomitovo-vápencový komplex patrí k čiernovážskej sérii 
chočského príkrovu (V. N e v i c k ý, 1972). 

Sivé dolomity smerom do nadložia prechádzajú do hnedoružovkastých, 

Obr. 1. Geologická situácia okolia jaskyne HN — 5. Podľa V. Nevického, 1972 a Ľ. Ku-
chariča a kol., 1978 upravil a doplnil S. Pavlarčík. Vysvetlivky: 1 = Stredný-vrchný 
trias, vápence a dolomity, 2 = Spodná jura-lias?, kalcit ické dolomity, 3 = Spodná 
jura-lias, krinoidové a hľuznaté vápence (1 — 3 = čiernovážska séria) , 4 = Tekto-

nický zlom s udaním sklonu 
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jemnozrnných dolomitov s častými železito-mangánovými povlakmi hne-
dej až čiernej farby. Styk medzi sivými a hnedoružovkastými dolomitmi 
je výrazne ostrý a má nepravidelný priebeh. Na kontakte sú žilky bie-
leho sekundárneho kalcitu s mocnosťou 0,2 až 0,5 mm, ktoré sprevádza-
jú a zvýrazňujú toto ohraničenie. Na základe diferenčných termických 
analýz môžeme tieto dolomity označiť za kalcitické [Ľ. K u c h a r i č 
a kol., 1977). Kalcitické dolomity s prechodom do dolomitov vytvárajú 
pásmo SV — JZ smeru a budujú prakticky celú SZ časť hornej nádrže. 

Hnedoružové dolomity a nadložné krinoidové vápence ohraničuje 
výrazná puklinová plocha 280/54. Puklina široká 3 cm je vyplnená žlto-
hnedou hlinou. K tejto puklinovej ploche sa pridružuje a j ďalšia mar-
kantná diskontinuita 304/47, na ktorej sú založené podzemné priestory 
krasovej dutiny HN — 5. Hnedoružové dolomity vystupujúce v nadloží 
sivých dolomitov patria pravdepodobne už spodnej jure (lias). 

Sama krasová dutina je vytvorená vo svetlosivých až hnedých jemno-
zrnných, miestami drobnobrekciovitých kalcitických dolomitoch. V dô-
sledku pôsobenia selektívnych koróznych procesov kalcitické dolomity 
v podzemných priestoroch majú hubovitý vzhľad. 

Krasová dutina je založená na výraznej zlomovej poruche smeru SV — 
— JZ so sklonom 47° na SZ. Priebeh tejto poruchy možno dobre sledovať 
vo výkope pre kontrolnú chodbu. 

G e o m o r f o 1 o g i c k é p o m e r y o k o l i a d u t i n y 

Vývoj krasových dutín v študovanej oblasti súvisí nielen s geologic-
kou stavbou, ale a j s celkovým geomorfologickým vývojom územia. Vý-
razné stopy starého reliéfu možno sledovať na niektorých rázsochách 
Nízkych Tatier. V súčasnosti je tento reliéf veľmi porušený a intenzívne 
rozčlenený eróznymi procesmi. Zvyšky starého niveau označované ako 
stredohorská rovina (roveň) (E. M a z ú r, In: M a h e ľ M. a kol., 
1964) môžeme pozorovať a j v iných pohoriach Západných Karpát. Dom-
nievame sa, že a j rovina vytvorená na vrchole kóty Neznáma predsta-
vuje zvyšok starého niveau, samozrejme, už zníženého eróziou a proces-
mi vertikálneho krasovatenia. Po vzniku stredohorskej roviny, pravdepo-
dobne po spodnom pliocéne (panón), došlo v dôsledku diferenciačných 
pohybov k zodvihnutiu pohorí a poklesu kotlín pozdĺž zlomových po-
rúch a prešmykov, a to v rámci celkového zdvihu Západných Karpát. 
Tieto tektonické zmeny zintenzívnili erózne a denudačné procesy a se-
lektívnou eróziou spôsobili a j výraznejšiu diferenciáciu jednotlivých po-
vrchových celkov, čím dochádzalo a j k znižovaniu eróznej bázy a vytvo-
reniu týchto jaskýň. Rozrušovanie stredohorskej roviny neprebiehalo 
plynulé. Geomorfologický vývoj v priebehu pleistocénu bol pod vplyvom 
striedavého otepľovania a ochladzovania klímy, ktoré sa prejavilo a j 
striedaním období s prevahou akumulácie a období s prevahou erózie, 
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ktorá tieto sedimenty odstraňovala. Erózne procesy mali v podstate ráz 
hĺbkovej erózie, takže zvyšky riečnej akumulácie sa zachovali len na 
okrajoch dolín vo forme terás alebo terasových kužeľov (E. M a z ú r, 
In: M. M a h e í a kol., 1964). 

O p i s d u t i n y HN — 5 

Otvor dutiny má tvar nepravidelného štvoruholníka s rozmermi 
0,7 X 0,7 m. Za otvorom sa podzemný priestor zväčšuje a prechádza do 
klesajúcej chodby so sklonom 30 — 35°. Na jej ľavej s trane sa nachádza 
korózne okno vyúsťujúce do strmo vystupujúceho komína, ktorý sa po-
stupne smerom nahor zužuje. Komín je vo vrchnej časti vyplnený uvoľ-
nenými balvanmi. Výška komína dosahuje 3,5 m. 

Z tejto chodby smerom na sever vybieha úzka, ťažko priechodná chod-
bička vyúsťujúca do väčšieho priestoru charakteru dómu. Tento prie-
stor má rozmery 6,0 x 3,0 x 2,5 m. Do neho bol neskôr, po odstránení 
uvoľnených balvanov, odkrytý nový vchod s rozmermi 3,0 x 2,0 m. Tento 
priestor má bohatú sintrovú výzdobu, ktorú tvoria stalaktity, stalagmity, 
drapérie, brčká a plošné náteky na stenách. Prevažná časť nátekov je 
tvorená kalcitom a ojedinele sa nachádzajú aragonitové brčká. Z dómu 

Obr. 2. Jaskyňa HN — 5, pohľad na vstupné otvory. Foto J. Knap 
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6 = Drobné úlomky a balvany, 7 = Hlina, 8 = Polygónový bod 

smerom na severovýchod pokračuje úzka chodbička, ktorá postupne vy-
znieva. Pokračovanie dómu smerom nadol je ukončené napadanými bal-
vanmi. 

Vstupná chodba od polygónového bodu č. 4 pokračuje na juhozápad, 
zužuje sa a prechádza do strmo naklonenej zahlinenej chodby, ktorá je 
ukončená plytkým jazierkom. Jazierko vzniklo v mieste upchatia chodby 
hlinou, ktorá tvorí pre vody nepriepustnú zátku. Na juhozápadnej strane 
chodby, pri polygónovom bode č. 7, sa začína mohutnejší, strmo vystu-
pujúci komín, ktorý je vo vrchnej časti čiastočne uzavretý zaklinenými 
blokmi. Dosahuje výšku 8,5 m. V spodnej časti komína na vyčnievajú-
cich stupienkoch sme našli dobre opracované dolomitové štrky premie-
šané s hlinou. Štrky svedčia o tom, že v podzemnom priestore dochá-
dzalo k pohybu vody, ktorá ich dokonale opracovala. Neskôr sa množ-
stvo pri tekajúcich vôd podstatne zmenšilo. 

Krasová dutina má charakter niekoľkých komínov, ktoré sa smerom 
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do hĺbky rozširujú a spájajú do jedného, geneticky súvisiaceho priesto-
ru, ktorého sledovanie do hĺbky znemožňujú napadané balvany a hlina. 
Celková dĺžka dutiny dosahuje 60 m. Hĺbka dutiny od vchodu má 14 m. 

ZÁVER 

Na záver možno konštatovať, že ide o puklinové priestory rozšírené 
činnosťou atmosferických vôd. Okrem presakujúcich vôd sa na rozširo-
vaní priestorov zúčastňovalo a j gravitačné opadávanie rôzne veľkých 
úlomkov horniny zo stien a stropu. 
Ako vidieť z priloženej mapky, všetky dosiaľ preskúmané krasové duti-

ny sú sústredené v okolí výrazného tektonického zlomu, kde vzniká 
zvýšená puklinová priepustnosť, ku ktorej sa pridružuje a j krasová prie-
pustnosť. Sú to miesta, v ktorých treba rátať so značným rizikom strát 
vody z nádrže. 
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SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

VÝSLEDKY PRIESKUMU KRASOVÝCH JAVOV V SEVERNEJ ČASTI 
CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI MALÁ FATRA 

MATÚŠ PEŠKO 

ÚVOD 

Úlohou našej socialistickej spoločnosti na poli ochrany prírody a ži-
votného prostredia je zabezpečiť dôslednú ochranu, obnovu a zveľaďo-
vanie prírodného bohatstva, okrem toho využívať ho na vedecké, kul-
túrne a hospodárske potreby človeka. V rámci tohto programu bola opat-
rením č. 22 komisie SNR pre školstvo a kultúru z 3. januára 1967 vy-
hlásená krivánska časť Malej Fatry za Chránenú kraj innú oblasť (CHKO). 
Jej územie je ohraničené dolinami riek Oravy, Váhu, Varínky a Zázriv-
ky. Spolu s ochranným pásmom zaberá celkovú rozlohu 46 221 ha. Pes-
trá geologická stavba podmienila vznik výrazných foriem reliéfu, vytvá-
rajúc pestré a členité územie horského charakteru. Okrem atraktívnych 
a bizarných povrchových prejavov morfológie poskytuje i pestrú paletu 
podzemných krasových foriem. 

GEOLOGICKO-GEOMORFOLOGICKÉ POMERY 

Svojou veľkou rozlohou zasahuje spomenuté územie viaceré geolo-
gické celky. Je to časť jadrového pohoria Malá Fatra, úzky pás centrál-
nokarpatského paleogénu a na severe časť bradlového pásma. Krasové 
javy sú najviac viazané na komplexy karbonátov tvoriacich obal kryšta-
lického jadra a na série vyšších subtatranských príkrovov. V menšom 
rozsahu je to bradlové pásmo a centrálnokarpatský paleogén. 

Kryštalické jadro Malej Fatry je tvorené granitoidnými horninami 
a nevykazuje podstatnejšie rozdiely v morfológii. Reliéf je homogénny, 
mladšie modelovaný. Doliny sú hlboké, ale pravidelné, bez náhlych 
zmien v morfológii terénu. Z hornín sú tu zastúpené zväčša biotitické 
a dvojsľudové granity a granodiority, väčšinou autometamorfované. Na 
rozdiel od jadra mezozoické komplexy sú charakteristické neobvyklou 
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pestrosťou povrchových foriem. Mohutné súvrstvia strednotriasových kar-
bonátov nápadne vystupujú vo forme ostrých hrebeňov, brál a skalných 
miest, v ktorých často nachádzame krasové formy, krasové dutiny, abri, 
jaskyne. Mezozoikum spomenutého územia je tvorené obalovou sériou 
v malofatranskom vývine a vyššími subtatranskými príkrovmi. Spodný 
subtatranský príkrov-krížňanský vystupuje v nadloží obalovej série, 
tvoriacej bezprostredný sedimentárny obal jadra a patrí hlbokovodné-
mu zliechovskému vývinu. Chočský príkrov vystupuje v záujmovom úze-
mí vo forme tektonických trosiek na krížňanskom príkrove. Ide o kryhu 
Veľkého Rozsutca a kryhy Bobôt a Sokolia. Tektonická stavba týchto 
jednotiek je pomerne jednoduchá, charakterizovaná mierne zvlnenou 
monoklinálnou stavbou s úklonom na sever resp. SZ (M. P o 1 á k, 1972). 

Na mezozoikum chočského príkrovu t ransgreduje od severu centrálno-
karpatský paleogén, ktorý tvorí v záujmovom území úzky pruh na se-
vere obmedzený bradlovým pásmom, na juhu mezozoikom Malej Fatry. 
Stavba bradlového pásma je charakterizovaná osobitými črtami, ktoré 
sa výrazne odrážajú v morfológii. Ide o značný výskyt vápencových tvr-
došov-bradiel, zväčša tektonického pôvodu (J. H a š k o, 1975). 

Kvartérne sedimenty záujmového územia sa sústreďujú najmä v do-
line Varínky vo forme riečnych terás. Vo vyšších častiach pohoria za-
ujímajú značné rozšírenie deluviálne sedimenty, ktorých mocnosť a zlo-
ženie závisia od geologickej stavby podložia, stupňa zvetrania a skloni-
tosti terénu. Často najmä na exponovanejších svahoch sa prejavujú gra-
vitačné procesy, ktoré zapríčiňujú rozrušovanie kvartérnych sedimentov. 
Ide o rôzne formy modelácie svahov, ako sú zosuvy, skalné zrútenia 
a prejavy soliflukcie. Charakter pokryvných sedimentov má veľký vplyv 
a j na stupeň krasovatenia. Deluviálne sedimenty s vyšším obsahom poly-
genetických hlín a ílovitých prímesí sú prekážkou pri prenikaní povr-
chovej vody do systémov puklín mezozoického podkladu. Na rozdiel od 
nich sedimenty s prevahou kamenitého materiálu a menším obsahom 
hlín nezabraňujú rozrušovanie podložných hornín. 

OPIS KRASOVÝCH LOKALlT 

V spomenutom území vykonávali prieskum krasových javov P. J a n á-
č i k (1959), V. B u k o v i n s k ý (1961, 1972), L. V. P r i k r y 1 (1969), 
A. D r o p p a (1972), P. M i t t e r (1972) a ďalší. V opise uvádzame 
výber výsledkov výskumu tých krasových javov, ktoré tieto práce ne-
obsahujú, alebo sa ich dotýkajú len okrajovo. Na ostatné už spracované 
lokality poukazujeme len stručne s úsilím podať ucelenejší prehľad 
o krase záujmového územia. 

* 

Obr. 1. Jaskyňa v Ďurkových skalách. Zamerali: M. Peško, J. Kubančok 24. 10. 1980 
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JASKYŇA V ĎURKOVÝCH SKALÁCH 

Jaskyňa sa nachádza v Štátnej prírodnej rezervácii Tiesňavy — So-
kolie — Boboty, ktorá predstavuje scenericky atraktívny krajinný typ 
s množstvom bizarných výtvorov. Asi 10 metrov pod hrebeňom Bobôt, ka-
diaľ vedie zelená turistická značka z Tiesňav cez Boboty na Podžiar vo 
výške asi 1070 m je vchod do jaskyne orientovaný na juh vo vzdialenosti 
približne 400 m západným smerom od kóty Boboty (1085 m), šir-
šie okolie jaskyne je budované masívnymi a vrstevnatými dolomitmi 
(haupdolomit-vrchný karn-nór), ktoré sú najvrchnejším členom chočské-
ho príkrovu Malej Fatry. Dolomity sú obyčajne mikrokryštalické, celist-
vé s prechodmi až do dolomitických brekcií. Sú silne rekryštalizované, 
pórovité a kavernózne (M. P o 1 á k, 1972). Jaskyňa vznikla v šošovke 
dolomitických brekcií rozpúšťaním a vyplavovaním kalcitového tmelu. 
Vchod do vlastných priestorov jaskyne sa nachádza v skalnej abre dĺž-
ky 3,20 m a maximálnej šírky 1,50 m v stene, na ktorej je jasne viditeľný 
styk masívnych dolomitov s dolomitickými brekciami. Plocha styku má 
smer sklonu 135° so sklonom 87°. Časť abri v masívnych dolomitoch je 
charakterizovaná ostrohrannými výlomami spôsobenými na jmä mrazo-
vým zvetrávaním. Druhú časť, v ktorej je situovaný vchod do jaskyne, 
vypĺňajú dutiny rôznej veľkosti a tvaru spôsobené vyplavovaním tmelu 
zrážkovou vodou. Vchod dosahuje šírku 1,35 m a výšku 0,53 m, pokra-
čuje asi po 1 m napravo za lomiacou oválnou chodbou v dĺžke asi 3 m. 
Chodba má maximálnu šírku 0,80 m a výšku 0,40 m a ústi do vlastných 
priestorov jaskyne. Na pravej strane vchodu je 0,70 m široká a 0,30 m 
vysoká chodbička zasypaná ostrohranným vápencovým materiálom, sme-
rujúca tiež do priestorov jaskyne. Vstupná chodba ústi v jaskynnom 
priestore dosahujúcom výšku pri vyústení chodby v priemere 1,0 m. Na-
ľavo i napravo od vyústenia vstupnej chodbičky sa paralelne tiahnú 
tektonické plochy — ohraničenia šošovky brekcií vzdialené od seba 5,0 m, 
smeru SSV — JJZ. Pozdĺž každého ohraničenia, vytvárajúceho lokálne 
hladké plochy s tektonickým ryhovaním, pokračujú priestory jaskyne. 
Na ľavej strane priestor dosahuje dĺžku od vyústenia vstupnej chodbič-
ky 4,5 m, šírku 1,2 m a výšku asi 4,0 m. Na pravej s trane majú priestory 
dĺžku 7,5 m s priemernou výškou 1,0 m a šírkou 1,5 m. V ľavej časti 
jaskyne je šikmý komín smerujúci na povrch, ktorý sleduje severový-
chodné ohraničenie šošovky. Má šírku 0,30 m a výšku v priemere 0,25 m, 
smerom dohora sa zužuje. Je silno zahlinený. Výplň dna jaskyne tvorí 
hnedosivá hlina s ostrohrannými úlomkami dolomitu rôznej veľkosti, kto-
ré sú sústredené najmä pri vyústení zasutenej chodbičky do jaskynných 
priestorov. Na stenách sa nachádza výplň bradavcovitých a karfiolovitých 
sintrov sivej farby, sfarbenie ktorej zrejme spôsobili pochodne príleži-
tostných návštevníkov. Ojedinele zo stropu vystupujú dohladka opraco-
vané úlomky dolomitu. V priestore pri pravom ohraničení sa na stenách 
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nachádza mäkký sinter bielej a sivej farby. Výzdoba je charakteristická 
len pre polohy dolomitických brekcií, steny jaskyne v masívnych dolo-
mitoch sú hladké. V Štátnej prírodnej rezervácii Tiesňavy — Sokolie — 
Boboty sa nachádzajú a j ďalšie krasové javy, ktoré sú vytvorené v ma-
sívnych alebo lavicovitých dolomitoch. Okrem menších, málo význam-
ných krasových dutín, komínov a výklenkov pozornosť si zaslúži Jaskyňa 
pod Vencovou skalou, ktorá dosahuje dĺžku 5,20 m a Previs pod Ven-
covou skalou prechádzajúci v menší jaskynný priestor, kde sa počas 
fašistickej okupácie ukrývali občania z Terchovej. Obidve krasové loka-
lity sa nachádzajú v blízkosti Vrátňanskej tiesňavy vo výške asi 725 m 
n. m., neďaleko skalného zrútenia na ľavej strane tiesňavy. 

JASKYŇA POD ČERVENOU 

V ŠPR Tiesňavy — Sokolie — Boboty sa nachádza zatiaľ najväčší jas-
kynný priestor v CHKO Malá Fatra, ktorý tvorí Jaskyňa pod Červenou. 
Jej portál má severnú expozíciu a pri dobrej viditeľnosti ho môžeme lo-
kalizovať priamo z Terchovej. Jaskyňa sa nachádza vo výške asi 950 m 
n. m. v skalnom masíve v bezmennej, občas pretekanej dolinke s expo-
novanými svahmi. Je vytvorená v masívnych dolomitoch-haupdolomit 
(vrchný karn-nór) a má smer tektonickej poruchy JJV — SSZ. Jaskyňa 
dosahuje dĺžku 16,45 m pri šírke vo vchode 5,60 m. Smerom do vnútra 
sa postupne mierne zužuje. Priemerná výška jaskynného priestoru dosa-
huje približne 7,0 m. Výška portálu sa pohybuje od 2,30 m do 2,60 m. 
Obsah dna tvorí hlina sivočiernej farby. Steny sú okrem lokálnych výsky-
tov bradavcovitých sintrov dohladka vyerodované, čiastočne porušené 
mrazovým zvetrávaním. V zadnej časti jaskynného priestoru sú vo výške 
od 1,5 m do asi 6,0 m tri šikmé komíny, jeden so zasuteným dnom. Ko-
míny sa nachádzajú nad sebou a sledujú smer hlavnej tektonickej poru-
chy viditeľnej v strope a podmieňujúcej vznik jaskyne. Zrejme slúžili 
ako privádzacie kanály zrážkovej vody stekajúcej do jaskyne z vyššie 
položených miest dolinky. Jaskyňa má erozívno-korózny pôvod a jej 
vznik je podmienený tektonickou preddispozíciou masívu a v dôsledku 
exponovanosti terénu aj zvýšenou energiou povrchovej vody. 

PRIEPASŤ V KRAVIARSKOM 

Priepasť sa nachádza asi 1,2 km na západ od chaty Vrátna v nadmor-
skej výške asi 1100 m n. m. na východ od kóty 1129,0. Morfologicky 
okolie priepasti tvorí pomerne ostrý skalný hrebeň, kde výška jednotli-
vých skalných útvarov dosahuje asi 7 m. Horniny budujúce hrebeň a je-
ho okolie patria krížňanskému príkrovu a sú zastúpené svetlosivými 
piesočnato-krinoidovými vápencami (lias-hetanž?). Vchod do priepasti 
je situovaný priamo v hrebeni, ktorý v tých miestach dosahuje šírku cca 
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Obr. 2. Jaskyňa pod Červenou. Zamerali: M. Peško, J. Kubančok 22. 10. 1980 

3,5 m, v bočnej stene kráterovitej zníženiny a má rozmery 0,90 m do 
širky a 1,0 m do výšky. Zníženina má rozmery 2,60 x 2,80 m s hĺbkou 
v priemere 1,20 m. Priepasť má smer SV — JZ a dosahuje hlbku 7,55 m 
pri sklone 47°. Od bodu 1. strmo spadá v dĺžke 4,60 m po umelý stupeň 
vytvorený z brván a napadaného vápencového materiálu — sutiny rôznej 
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Obr. 3. Priepasť v Kraviarskom. Zamerali: M. Peško, J. Kubančok 17. 10. 1980 

veľkosti. Stupeň dosahuje výšku 0,80 m. Obsah dna tvorí ostrohranný 
materiál zložený z vápencových balvanov veľkosti v priemere 0,40 x 
x 0,30 x 0,20 m a hlinou zmiešanou s množstvom napadaného lístia. Pri 
stupni dosahuje priestor výšku v priemere 1,80 m, odkiaľ pokračuje na 
vlastné dno, kde sa končí zužujúcou sa neprieleznou puklinou vyplnenou 

PRIEČNE 

P O Z D Ĺ Ž N Y REZ 

159 



vápencovou suťou. V cele] dĺžke priepasti vo výške v priemere 1,20 m 
sa tiahne v pravej časti šikmá tektonická porucha v šírke priemerne 
0,30 m, končiaca sa po 1,2 m zúžením vyplneným vápencovými balvan-
mi. Vznik priepasti podmienila tektonická porucha smeru SV — JZ so 
sklonom 65°, ktorá bola pravdepodobne rozširovaná gravitačnými po-
sunmi vápencových blokov pri svahovej modelácii za spoluúčasti mrazo-
vého zvetrávania. Vzhľadom na značnú expozíciu a silný odnos pokrýva 
okolie priepasti zvetralinový plášť minimálnej mocnosti, čo umožnilo 
intenzívne pôsobenie zrážkovej vody pri vytváraní podzemného priesto-
ru. Vápence sú tektonicky postihnuté a rozpukané. Na stenách priepasti 
sa ojedinele nachádzajú útržky bradavcovitých sintrov a v nižších čas-
tiach lokálne a j malé množstvo mäkkého sintru bielej farby. V pukli-
nách pri vchode sa nachádza hlina červenohnedej farby, ktorej sfarbe-
nie spôsobili pravdepodobne produkty zvetrávania vápencov. 

V závere Vrátnej doliny sa nachádzajú ďalšie významné krasové javy, 
ktoré sa viažu na jeden hydrogeologický celok. Jeho infil tračnú oblasť 
tvoria severné svahy Veľkého Kriváňa (1709 m n. m.), ktoré buduje 
komplex karbonatických hornín obalovej série v malofatranskom vývine. 
Oblasť je odvodňovaná vyvieračkou prameniacou z dvoch výverov, z kto-
rých horný funguje ako estavella. Asi 50 m nad ním vo svahu je situo-
vaný vchod do Jaskyne nad vyvieračkou, ktorá dosahuje dĺžku približne 
200 m. Jaskyňa charakterizuje jednu z vývojových etáp vyvieračky a za-
rezávania doliny. Je pravdepodobné jej hydrogeologické spojenie s reži-
mom vyvieračky (P. M i 11 e r, 1972). Asi 200 m severovýchodným sme-
rom od vyvieračky sa nachádza vchod do Medvedej jaskyne dlhej 32 
metrov. Z vývojového hľadiska sa predpokladá, že jaskyňa tvorí samo-
statný celok nesúvisiaci s vyvieračkou (A. D r o p p a — V. B u k o v i n -
s k ý , 1972). 

Od Snilovského sedla po údolnú stanicu sedačkového výťahu vystu-
pujú na severných svahoch Veľkého Kriváňa východy karbonatických 
značne skrasovatených hornín vo forme skalných radov a ojedinelých 
brál. V nich môžeme pozorovať rozmanité povrchové krasové javy, ako 
škrapy, abri, previsy, krasové komíny a dutiny. V Snilovskom sedle, asi 
50 metrov od cesty k sedačkovému výťahu, sa nachádzajú dve krasové 
jamy. Prvá, väčšia, má rozmery 15 x 8 x 2 metre, druhá je o niečo men-
šia. Obidve majú misovitý charakter a ich dná sú značne zahlinené (P. 
J a n á č i k, 1959). K vysokohorskému typu krasu Malej Fatry môžeme 
zaradiť Malokrivánsku priepasť nachádzajúcu sa na severnom svahu Ma-
lého Fatranského Kriváňa vo výške 1622 m n. m., hlbokú 59 metrov. Na 
severnom svahu Stratenca (1512 m n. m.) vo výške 1255 m n. m. je 
situovaný otvor Strateneckej priepasti hlbokej asi 25 metrov, ktorá prav-
depodobne súvisí s nižšie položenou Kukurišovou jaskyňou a vyvierač-
kou pri vyústení bezmennej dolinky do Kukurišovej doliny. 

V severnom svahu Malého Rozsutca (1342 m n. m.), vo výške 973 m 
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n. m. sa nachádza Kryštálová jaskyňa, známa svojou charakteristickou 
a ojedinelou výzdobou. Voda pri jej vzniku nehrala pravdepodobne ni-
jakú úlohu. Výplň stien a stropu pôvodnej trhliny tvoria kryštály kalcitu 
vo forme pekných klencov, dosahujúcich veľkosti päste, vykryštalizova-
ných z hydrotermálnych roztokov (L. V. P r i k r y l , 1970). 

ZÄVER 

Vznik a vývoj krasu v CHKO Malá Fatra je odrazom geologickej a tek-
tonickej stavby skúmaného územia, kde vložky menej čistých, slienitých 
druhov hornín a pomerné zastúpenie dolomitov ovplyvňujú stupeň a 
rýchlosť krasovatenia. V čisto dolomitických komplexoch sú častejšie 
vyvinuté fluviokrasové formy v podobe kaňonov a tiesňav. Aj morfo-
štruktúrne vlastnosti spomenutého územia sa výrazne zúčastňujú na vý-
voji krasu, kde v dôsledku jednostranného zdvihu karbonatické horniny 
vystupujú v podobe naklonených morfoštruktúrnych prvkov len na jed-
nej strane pohoria. Tieto skutočnosti výrazne ovplyvňujú a j hydrogeo-
logické pomery, kde značné relatívne výšky a veľká sklonitosť kraso-
vých oblastí spôsobujú rýchlu cirkuláciu podzemnej vody a najmä rých-
ly povrchový odtok zabraňujú vytvoreniu stáleho horizontu podzemnej 
vody. 

Aj napriek týmto menej priaznivým podmienkam pre vznik a vývoj 
podzemných krasových foriem sú ešte v CHKO Malá Fatra perspektívne 
možnosti na prieskum v krasových oblastiach v závere Vrátnej doliny, 
v Belianskej a Kukurišovej doline a rovnako i v masíve Stratenca. Na 
tieto krasové lokality sa v súčasnosti sústreďujú členovia OS SSS Ter-
chová, ktorých úsilie prináša pozitívne výsledky. 
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SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

JASKYŇA POD VABCOM 

STANISLAV PAVLARČIK 

Jaskyňa pod Vabcom leží v juhozápadnej časti Ľubovnianskej vrcho-
viny, ktorú budujú prevažne nekarbonátové horniny flyšového vývoja 
čerchovskej jednotky magurského príkrovu a bradlových mezozoických 
a paleogénnych vývojov. Karbonáty sú zastúpené až v pokračovaní pie-
ninského úseku bradlového pásma, ktoré prakticky lemuje celý juhozá-
padný okra j Ľubovnianskej vrchoviny (Z. R o t h a kol., 1963). 

Z hľadiska rozšírenia krasového fenoménu je zaujímavé bradlové 
pásmo, i keď krasové javy v tejto oblasti nie sú typicky vyvinuté a na-
chádzajú sa pomerne ojedinele vo forme nedokonale vyvinutých škra-
pov, tiesňav a niekoľkých menších jaskýň. V zmysle typologického čle-
nenia krasu Západných Karpát E. M a z ú r a a J. J a k á l a (1969) mô-
žeme krasové javy predmetnej oblasti začleniť ku sporadickému krasu 
bradlovej štruktúry. 

Jaskyňa sa nachádza v opustenom kameňolome Na Homolovačke pod 
štátnou cestou Stará Ľubovňa — Mníšek nad Popradom, neďaleko sedla 
Vabec (766 m), asi 200 m východne od kóty 738. 

Jaskyňa bola odkrytá v minulosti počas ťažby vápencov, ktoré sa po-
užívali ako podkladový materiál pri stavbe ciest. Neskôr, roku 1971 
jaskyňu orientačne preskúmali členovia oblastnej skupiny SSS Spišská 
Belá (J. Fudaly, S. Pavlarčík a V. Vadovský). 

V kameňolome a jeho blízkom okolí vystupuje vápencový komplex 
czorstýnskeho vývoja bradlového pásma zložený z niekoľkých typov 
vápencov od strednej jury až po spodnú kriedu (J. N e m č o k, 1975). 

Podstatnú časť vápencov tvoria svetlé, bieložlté, hnedasté a ružov-
kasté jemnozrnné masívne krinoidové vápence s trednej jury (bajok-
-bath) prestúpené častými žilkami mliečnobieleho sekundárneho kalcitu 
(žilky sú obyčajne asi 1 — 2 mm hrubé) . 

Krinoidové vápence prechádzajú v nadloží do svetlo až tmavoružo-
vých hľuznatých vápencov a slienitých vápencov strednej až vrchnej 
jury (bat-kimeridž). Vápence sú tenko až hrubo doskovité s hojnými 
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stylolitmi. Spodnú časť tvoria hľuznaté czorstýnske vápence s amonit-
mi. Vyššie vystupujú celistvejšie ružovkasté vápence s belemnitmi. Naj-
vyššiu časť súvrstvia tvoria ružovkasté doskovité vápence. V tomto sú-
vrství možno pozorovať tektonické vyvalcovanie hľuznatých vápencov, 
ktoré majú charakter vápencových mylonitov s deformovanými jadrami 
amonitov. 

Najvyššiu časť vápencového komplexu tvoria svetlé doskovité rogoz-
nícke vápence vrchnej jury až spodnej kriedy (titón-berias) s bohatou 
makrofaunou. 

Vápencový komplex sa pomerne strmo (72°) nakláňa na juhozápad. 
Otvor jaskyne je situovaný hneď na začiatku kameňolomu pod zráz-

nou asi 10 m vysokou vápencovou stenou a leží vo výške okolo 750 m 
n. m. Jaskyňa je vytvorená vo veľmi popukaných svetloružových jemno-
zrnných masívnych krinoidových vápencoch, miestami až s 3 cm nepra-
videlnými bielymi žilkami sekundárneho kalcitu. Vstupný trojuholníko-
vý otvor je pri dne široký 0,6 m, s výškou 1,4 m a je založený na výraz-
nej tektonickej poruche, ktorá svojimi dislokačnými plochami vymedzu-
je charakteristický tvar otvoru (obr. 1). 

Pomerne malý otvor prechádza dovnútra do relatívne väčšieho prie-
storu so šírkou 0,8 m a výškou 2,2 m. Dno jaskyne pokryté drobnými 
vápencovými úlomkami spočiatku mierne klesá (asi 35 — 40°) a potom 
už vodorovne pokračuje popod zaklinený balvan až ku zrútenej vápen-
covej platni v s t rednej časti jaskyne, kde sa priestor začína postupne 
zužovať až na šírku 0,5 m. Za platňou dno opäť klesá (okolo 45°} a asi 
po 2 m znovu vodorovne pokračuje až na koniec jaskyne, kde sa priestor 
úplne zužuje až na 15 — 20 cm a zaniká v úzkej pukline. Výška podzem-
ných priestorov sa pohybuje od 2,2 m do 3,5 m. 

Jaskyňa predstavuje jednoduchý priestor založený na tektonickej po-
ruche SV — JZ smeru so sklonom 60 — 80° na SZ, ktorá zreteľne pretí-
na celú obnaženú stenu kameňolomu nad jaskynným otvorom. Z gene-
tického hľadiska bol podzemný priestor jaskyne vytvorený oddialením 
— rozostúpením tektonických plôch (stien) z pôvodne zovretej zlomo-
vej tektonickej poruchy strižného charakteru, čím vznikol tektonický 
typ jaskyne príznačný pre bradlový tektonický štýl. 

Na základe stupňa roztvorenosti tektonickej poruchy by sme mohli 
potom podľa A. G. Č i k i š e v a (1975) jaskyňu ešte presnejšie označiť 
ako štrbinovo-trhlinovú jaskyňu (obr. 2). 

Jaskyňa nemá sintrovú výzdobu, jej dno pokrývajú drobno-hrubozrn-
né nespevnené vápencové úlomky a niekoľko väčších balvanov. V zim-
ných mesiacoch sa v prednej časti jaskyne vytvárajú ľadové náteky 
(krátke stalaktity a stalagmity). Povrch stien vo vnútri jaskyne je tek-
< — 

Obr. 1. Mapka Jaskyne pod Vabcom. Zamerali: S. Pavlarčik a M. Vdovjak 25. 3. 1977 
pásmom a geologickým kompasom 
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Obr. 2. Tektonický charakter jaskyne Pod Vabcom. Foto 
S. Pavlarčík 

tonický vyhladený (tektonické zrkadlá) a na viacerých miestach mecha-
nicky porušený. 

Celková dĺžka jaskyne dosahuje 7,5 m a údajne jej hĺbkové pokračo-
vanie siahalo až 50 m pod úroveň kameňolomu. 
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SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

PESTERA DE LA CAPTARE 
(JASKYŇA NAD VODOJEMOM) 

MARTIN SLUKA 

0VOD 

Krasové územia Rumunska zaberajú celkovú plochu asi 4500 km2. 
Druhou najväčšou krasovou oblasťou s plochou 807 km2 je časť Muntii 
Banatului (Banátskych hôr) medzi mestami Resita na severe a Moldova 
Nouä na juhu (obr. 1), pričom 600 km2 prináleží Muntii Aninei (Aninské 
hory). Časť Muntii Aninei južne od rieky Minis zostávala napriek svoj-
mu rozsahu až do začiatku 60. rokov zo speleologického hľadiska úplne 
neznáma a nepreskúmaná. Až v rokoch 1961 — 1962 preskúmali a za-
merali niekoľko najväčších a väčšinou od nepamäti známych jaskýň 
L. Boto§aneanu, A. Negrea a St. Negrea (1967). Systematickým priesku-
mom oblasti ohraničenej na severe riekou Mini§ a na juhu Dunajom sa 
od roku 1977 začali zaoberať členovia amatérskej speleologickej skupiny 
Focul Viu z Bukurešti. 

Toto územie je asi 30 km široké a viac ako 40 km dlhé a patrí k naj-
väčším krasovým regiónom v Rumunsku. Členovia Focul Viu v priebe-
hu troch rokov usporiadali niekoľko expedícií, objavili a zdokumentova-
li 32 nových jaskýň, z toho 15 priepastí. 

Na letných výskumných táboroch v rokoch 1977 a 1978 sa zúčastnili 
a j členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti — oblastnej skupiny 
Čachtice. Opisovanú jaskyňu sme objavili v priebehu spoločnej akcie 
roku 1978.1 

GEOLOGICKÁ SITUÁCIA 

Sedimentárna zóna Resita — Moldova Nouä je tvorená radom synkli-
nál a antiklinál oddelených pozdĺžnymi zlomami generálneho smeru 

1 V úvode daku jem Gheorghe Pontovi za nezištnú pomoc pri zostavovaní článku. Zá-
roveň ďakujem vedeniu a členom speleologickej skupiny Focul Viu, ktorí nám umož-
nili poznať túto nádhernú a speleologický velmi zaujímavú oblasť. 
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SV — JZ. Jaskyňa vznikla vo východnom krídle synklinály Pitulat v Ma-
rilských vápencoch vrchného titónu sklonených 45 — 70° na západ. 
Tieto vápence sú tvorené decimetrovými lavicami vápencov s centimetro-
vými vložkami silicitov (obr. 2). 

Chodby jaskyne vznikli na systéme puklín, ktoré sledujú pozdĺžnu os 
spomínanej synklinály. 

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA 

Muntii Aninei odvodňujú rieky Birzava, Caras a Nera, do povodia kto-
re j patrí celá južná časť spomínaného pohoria. 

Vodný tok pretekajúci na dvoch miestach opisovanou jaskyňou prav-
depodobne reprezentuje hlavný systém odvodňovania náhornej planiny 
Padina Cracul Rosu severným smerom do údolia rieky Minis (obr. 3). 
Vyvieračka pod vchodom do jaskyne vytvorila rozsiahlu travertínovú 
kopu vysokú 20 — 25 m s priemerom asi 200 m. Výdatnosť vyvieračky 
sme odhadli na 100 l/s, čo predpokladá niekoľko desiatok km2 veľkú 
zbernú oblasť. Pri teplote vzduchu 20 °C bola teplota vody 8,5 °C a pH = 
= 6,5. 

Jaskyňa je fosílnou úrovňou spomínanej vyvieračky. Pretože steny 
jaskyne sú pokryté vrstvou bahna, zdá sa, že pri extrémne vysokých 
vodných stavoch môže byť aktívna. 
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Obr. 2. Geologická situácia okolia jaskyne 

MORFOLOGICKÁ SITUÁCIA 

Povrch Muntii Aninei tvoria prevažne mezozoické sedimenty, najmä 
intenzívne krasovejúce vápence triasu, s trednej a vrchnej jury a spod-
nej kriedy. Vodné toky vytvorili v týchto horninách veľa mohutných 
tiesňav s množstvom jaskýň. Medzi najväčšie patrí Cheile Nerei (Ties-
ňava rieky Nera) a Cheila Carasului. Podobne rieka Minis preteká mies-
tami až 300 m hlbokou tiesňavou. 
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Obr. 3. S t redná časť údolia r ieky Min i j s vyznačenou polohou P e f t e r a de la Captere 

Územie južne od Cheile Minisului je pomerne členité, rozsiahle pla-
niny striedajú horské pásma a osamotené svedecké vrchy. Najvyšším 
vrcholom je Leordis — 1160 m n. m. Veľkú časť územia pokrývajú skra-
pové polia a množstvo závrtov, z ktorých pomerne veľa je aktívnych, 
otvorených, známe priepasti dosahujú hĺbku 70 m. 

Povrch planín je porastený teplomilným stepným rastlinstvom, svahy 
hôr bukovými lesmi. 

LOKALIZÁCIA JASKYNE A HISTÓRIA OBJAVU 

Dňa 1. augusta 1978 sme pri prieskume južných svahov údolia rieky 
Minis narazili na opisovanú travertínovú kopu, podľa míľnikov vzdiale-
nú 9,2 km od starého baníckeho mesta Anina smerom na mestečko Bo-
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zovici. V jej svahoch sme našli a zdokumentovali tri jaskyne so zaují-
mavou výzdobou. Týmto lokalitám boli podľa Katalógu rumunských jas-
kýň pridelené tieto čísla: 2233/37 — nadmorská výška vchodu 458 m, 
dĺžka 10,5 m; 2233/38 — 453 m n. m., dĺžka 14 m a 2233/36 — 445 m n. 
m., dĺžka 12 m. (Číslo 2233 patrí údoliu rieky Minis, v menovateli je 
číslo lokality.) 

Po prieskume týchto jaskýň sme sa zamerali na strmý svah nad vy-
vieračkou, ktorá bola pravdepodobne už v minulom storočí zachytená 
pre vodovod zásobujúci osadu Colonia Minis. 

Sto metrov nad dnom údolia sme preskúmali a zdokumentovali 30 m 
dlhú jaskyňu (pravdepodobne relikt staršej úrovne Pestera de la Captare) 
a o 35 m nižšie, po prekonaní závalu, Jaroslav Zôldfay odkryl vchod do 
jaskyne, ktorá bola nazvaná podľa spomínaného vodojemu — Pe§tera 
de la Captare. V ten deň sme jaskyňu preskúmali a zamerali až do 
vzdialenosti 300 m od vchodu. V ďalších dňoch, po prekonaní polosifó-
nu za oknom, sme jaskyňu zdokumentovali až po sifón v Riečnej chod-
be a preskúmali Jazernú chodbu. 

V dňoch 1. — 4. septembra 1978 D. Monteanu, G. Ponta a T. Tulucan 
z Focul Viu dokončili meranie jaskyne, preliezli a zdokumentovali asi 
40 m vysoký Veľký komín. 

Výzdoba vo vstupnej časti jaskyne je veľmi poškodená. Túto záhadu 
objasnil nález podpisov troch baníkov z Aniny z roku 1857. Jaskyňa 
bola teda známa už v minulom storočí, objavili ju pravdepodobne pri 
budovaní vodovodu. Neskôr bol vchod do nej zasypaný a na jeho exis-
tenciu upozornil iba studený prievan vanúci suťou, ktorá zakrývala 
vchod. 

OPIS JASKYNE 

Pestera de la Captare — Jaskyňa nad vodojemom — začína sa veľmi 
tesným otvorom pri strope vchodu v nadmorskej výške 495 m. Po nie-
koľkých metroch sa chodba dvíha a dosahuje výšku 2 m. Strop jaskyne 
je v týchto miestach značne porušený vplyvom veľkých teplotných roz-
dielov, dno je pokryté odpadanými blokmi. Po 10 m sa chodba rozširuje 
do malého dómu, na jeho pravej s trane je pekná ukážka alternovania 
vápencových a silicitových vrstiev. Za dómom sa vplyv externých kli-
matických podmienok už neprejavuje, strop i steny sú celistvé a začína 
sa zjavovať výzdoba, pozoruhodné sú stalagmity zakončené sintrovým 
štítom. Priemerná výška priestorov dosahuje 2 až 3 m, šírka 1 — 3 m. 
Asi 100 m od vchodu sa nachádza niekoľko vyššie položených chodieb — 
zvyšok staršej úrovne s bohatou výzdobou. 

Hlavná chodba klesá do suchého sifónu, obracia sa na západ, opäť 
stúpa a končí sa 0,75 m širokou a asi 6 m vysokou puklinou. V jej pra-
vej stene vo výške 4 m je okno so spomínaným nápisom. (Toto je súčasne 
najvyššie miesto celej jaskyne, odtiaľto chodby postupne klesajú až na 
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hladinu spodnej vody.) Za oknom chodba klesá do polosifónu, svah za 
ním vyúsťuje do rozsiahleho 10 m vysokého dómu. Ďalšie chodby do-
sahujú výšku až 10 m, šírku 6 m a miestami sú pekne vyzdobené. Dno 
je pokryté hrubou vrstvou bahna a strmo klesá niekoľkými stupňami na 
tzv. Križovatku. 

Z tohto miesta na SZ odbočuje Riečna chodba, ktorá sa po 50 m kon-
čí značne hlbokým jazerným sifónom v priemere asi 5 m. Po pretra-
verzovaní nad jazerom sme zostúpili k riečke a proti prúdu sme sa 
dostali ešte 20 m k ďalšiemu sifónu, ktorým sa chodba končí. 

Z Križovatky na JV vedie Jazerná chodba začínajúca 0,5 m hlbokým 
jazerom. V auguste a začiatkom septembra 1978 sa v chodbe nachádza-
li ešte dve podobné jazerá, ale ich počet a hĺbka závisí od hydrologic-
kej situácie. Za tretím jazerom pokračuje úzka a strmo stúpajúca chod-
ba s prevýšením 35 m, tzv. Veľký komín. Pôvodná rozmerná galéria sa 
obracia na Z, dosahuje výšku 15 m a šírku 7 m. Dno je pokryté zrúte-
nými blokmi, spomedzi ktorých počuť hluk prúdiacej vody. V týchto 
miestach jaskyňa po druhý raz dosahuje hladinu spodnej vody. Zložitý 
systém chodbičiek a puklín na troch miestach sa končí prítokovými si-
fónmi. 

Zmeraná dĺžka jaskyne dosahuje 961 m a prevýšenie merané baro-
metrickým výškomerom —50 m. 

ZÁVER 

Opísaná jaskyňa je iba malá časť systému, ktorý odvodňuje Padinu 
Cracu Rosu. Po prekonaní koncového sifónu sa dá predpokladať ďalšie 
pokračovanie južným smerom. 
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SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

ANTROPOGÉNNE NEGATÍVNE VPLYVY V KRASE A SPELEOTERAPIA 

ŠTEFAN RODA — LADISLAV RAJMAN 

Od roku 1964 sme skúmali fyzikálne a chemické faktory jaskynného 
prostredia, pôsobiace na fyziologický režim ľudského organizmu z aspek-
tu speleo-klimatoterapie. Na základe výskumom získaných pozitívnych 
a negatívnych poznatkov v Gombaseckej jaskyni na území Slovenského 
krasu, aplikujúc pochopiteľne a j údaje z iných proveniencií, zostavili 
sme v posledných rokoch tabelárny súhrn podmienok využitia neter-
málnych vápencových jaskýň v klimazonálnych podmienkach strednej 
Európy (okrem vysokohorského krasu) pre ciele speleo-klimatoterapie. 
Spomínanú tabuľku s definovaním jednotlivých čiastkových údajov sme 
publikovali jednak na sympóziu UIS v Budapešti (1972) a jednak a j 
v Zborníku MSK, roč. XI. 

Na ďalšie zdôvodnenie potreby vypracovať jednotné podmienky tera-
peutického využitia niektorých podzemných priestorov krasového a ne-
krasového pôvodu (jaskyne a j banské štôlne), rozhodli sme sa skúmať 
rušivé vplyvy pôsobiace cez krasový povrch smerom do vnútra krasu. 
Väčšina týchto rušivých faktorov je priamy, alebo nepriamy dôsledok 
civilizačnej činnosti a zmeny, ktoré ich vplyvom v krasovom fenoméne 
vznikajú, nazývame antropogénne. 

Morfogenetický proces krasovatenia povrchového i podpovrchového 
krasu je podmienený najmä činnosťou vody. Podľa L. J a k u c s a (1962) 
rozoznávame v krase dva hlavné typy vôd. Vody typu A pretekajú ne-
krasovým územím a ponárajú sa pod krasový povrch na rozhraní dvoch 
kvalitatívne rozdielnych hornín — nekrasovej horniny s krasovou. Vody 
typu B sú typicky krasové a pre ich závislosť od atmosferických vôd 
sa nazývajú pôvodné krasové vody. Vody typu B sa ďalej delia na po-
norné toky a vertikálne infil tračné vody. Podľa času presakovania tých-
to vôd rozlišujeme recentné a subrecentné vertikálne sa pohybujúce 
krasové vody. Recentné vody sa v krasových dutinách zjavujú už za 
niekoľko mesiacov, subrecentné za niekoľko desiatok rokov. 

Ako sme naznačili, rozvojom civilizácie sa čoraz viac prejavujú a j 

175 



antropogénne vplyvy, najmä na organický život, ale a j na neživý ma-
teriál v prírode. Okrem nesporných kladov civilizačného procesu stáva 
sa človek producentom rôznych škodlivín, mení chemizmus prostredia 
a mechanickými zásahmi do prírody zapríčiňuje fyzikálne a biologické 
zmeny, čím porušuje rovnováhu prírody. Už sme konštatovali, že z cha-
rakteru krasovej hydrografie územia plynie a j špecifická citlivosť kra-
sového prostredia na priame, ale a j nepriame antropogénne zmeny. Ďa-
lej chceme informatívne poukázať na niektoré závažné problémy tých-
to zmien z aspektu speleo-klimatoterapie, ktoré sme kvôli prehľadnosti 
zhrnuli do priloženej tabuľky. 

Tabuľka: Súhrn a klasif ikácia antropogénnych negatívnych faktorov, ktoré ovplyvňu-
jú fyzikálny, chemický stav a biotop podzemných krasových dutín 

TRIEDENIE POMENOVANIE FAKTOROV 

I. ATMOSFERICKÉ FAKTORY 

1. Tuhé priemyselné exhaláty: 
a) netoxické 
b) toxické 

2. Plynné priemyselné exhaláty: 

sadza, netoxický prach, netoxický popolček; 
poloček s obsahom As, exhaláty s obsahom Pb, 
Cu, fluoridy, exhaláty dechtové a rádioaktívne 
exhaláty. 
spaliny s obsahom S02, exhaláty s e lementárnym 
F, Cl, s nitróznymi plynmi, rádioaktívne plyny 
a výfukové plyny. 

II. POVRCHOVÉ FAKTORY 

1. Agrotechnické zásahy: 
a) fyzikálne 

b) chemické 
2. Osídlenie krasu: 

úprava pôd, zmena vegetácie, zmeny poľnohos-
podárskej výroby; 
priemyselné hnojivá, pesticídy, prírodné hnojivá, 
odpadové vody, pohrebištia, pevný odpad. 

III. VNÚTORNÉ FAKTORY 

1. Hospodárska činnosť: 

2. Trestná činnosť: 

dolovanie hornín, razenie tunelov, priemyselné 
využitie krasových vôd; 
likvidácia jedovatých látok, pesticídov, zdochlín 
a vojnového materiálu v jaskyniach. 

VYSVETLIVKY K TABUĽKE 

I. 1. a) 

Mechanizmus pôsobenia tohto faktora je nepriamy. Vytváraním kôry na povrchu 
pôdy a vegetácie zabraňuje rastu, negatívne pôsobí na fotosyntézu a porušuje tepelný 
režim listových čepelí. Dôsledkom uvedených negatívnych javov mení sa a j kvalita 
vert ikálne infi l trujúcich vôd, čo sa v podzemných priestoroch prejavuje zmenou zlo-
ženia speleo-aerosólu a zmenou množstva CO2 v jaskynnom vzduchu. 
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I. 1. b) 

Tu zaradený faktor pôsobí nepr iamo tým, že toxicky vplýva na povrchovú vegetá-
ciu, čo sa vert ikálnym smerom prejaví podobne ako pri predošlom faktore. Tento 
faktor má však a j účinok priamy, lebo vo vode rozpustené toxické exhaláty sa roz-
tokmi vplavujú do krasových dutín a môžu sa tak stať súčasťou speleo-aerosólu. 

I. 2. 

Do podpovrchového krasu sú vodou zanášané podobne ako predošlé a j tieto plyn-
né exhaláty. Predpokladá sa ich čiastočná fi l trácia v sedimentoch, alebo v systéme 
lytokláz. Pri rádioaktívnych plynoch je možnosť ich šírenia sa vzdušnými komuniká-
ciami, čím sa môže zvýšiť priamo rádioaktivita jaskynného ovzdušia. 

II. 1. a) 

Zmenou bioaktivity pôdy mení sa koncentrácia biogénneho CO2 v pôdnej atmosfére 
a súčasne s ňou a j intenzita procesov skrasovatenia. Neuvážené agrotechnické zásahy 
zapríčiňujú zanášania kultivovanej pôdy do jaskýň, kde v podobe sedimentov produ-
kujú enormné množstvo C02 do stat ického prostredia. Z hľadiska biologického tieto sedi-
menty zaviňujú a j zmenu biotopu v negatívnom zmysle na jmä pre speleoterapiu. Ako 
markantný príklad uvedieme smrť troch mladých speleológov v jaskyni Aggtelek v MĽR. 
Následkom katas t rofá lnych vôd v lete 1963 a 1964 naplavilo sa do jaskyne Domica, 
ktorá na území ČSSR tvorí horný tok jaskynnej sústavy Domica — Baradla, 12 000 — 
— 15 000 m3 kult ivovanej ornej pôdy. Táto pôda sedimentovala v priestoroch na rie-
čisku hlavnej jaskynnej chodby, čiastočne a j na s trane MĽR, kde je chodba riečiska 
za sifónom členitá a nízka. Práve tu v oblasti sifónu zhodou okolností momentálnej 
kl imatickej situácie a predpokladaného veľkého množstva CO2 vo vzduchu, zomreli 
prechladnutí a vyčerpaní speleológovla. Merania biologickej produkcie CO2 v uvede-
ných sedimentoch sme uskutočnili v ďalších rokoch a výsledky sme publikovali v re-
feráte na s t ránkach Zborníka MSK, Slovenský kras, roč. X. 

II. 1. b) 

Sú to látky zväčša zdraviu škodlivé a do krasového podzemia sa dostávajú pukli-
novým systémom. Pretože väčšina týchto látok tvorí s krasovými vodami pravé roz-
toky, sú pre speleoterapiu veľmi nebezpečné. Prirodzené hnojivá ako nositelia pato-
génnych zárodkov priamo inf ikujú celý hydrologický režim jaskýň. Ako súčasť re-
centných, vert ikálne infi l t rujúcich vôd a horizontálnych ponorných tokov, môžu sa 
tieto zárodky objaviť priamo v jaskynnom aerosóle. 

II. 2. 

Negatívny účinok tohto faktora sa prejavuje podobne ako v predchádzajúcom, t. j. 
infikovaním vôd. 

III. 1. 

Tento faktor môže zasiahnuť jednak zmenu mikroklímy a stavu vodného režimu, 
jednak a j mechanicky deštruktívne. 

III. 2. 

Trestná činnosť v krase vyčerpáva vlastne celú škálu hygienicky negatívnych zá-
sahov. Treba s ňou rátať pri vyhľadávaní objektov všade. 
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PRÍKLADY Z LOKALÍT SLOVENSKÉHO KRASU: 

V y y i e r a č k a č. 6. (Číslovanie Speleolabora tór ia , Gombasek.) 
Dve t re t iny vodozbernej plochy oblast i vyvieračky na povrchu Siláckej p laniny tvorí 

územie s intenzívnou po lnohospodárskou Činnosťou. 

Vzorka 1. (17. 1. 1965) Vzorka 2. (28. 5. 1965) 
fa rba neg. 1,0 mg PtCO/l 
zák lad neg. 9,2 m g SÍO2/I 
zápach neg. neg. 
sed iment neg. ílovitý, veľmi málo 
oxidovateľnosť 2,24 mg 0 2 / l 4,95 mg 0 2 / l 
N0 2 - neg. 0,04 mg/l 
NO3- 5,6 mg/l 22,4 mg/l 
Cl- 3,0 mg/l 6,2 mg/l 
sof 19,75 mg/I 28,8 mg/l 
POf 0,05 mg/l 0,18 mg/l 
N H 4 + neg. 0,07 mg/l 
Fe 2 + neg. s topy 
Mn 2 + neg. s topy 

V y v i e r a č k a č. 3. (Číslovanie Speleolaboratór ia , Gombasek.) 

Do j a s k y n n e j p r iepas t i pa t r i ace j hydrogra f i cky pravdepodobne k s k ú m a n e j vyvie-
račke , bolo s cieľom likvidovať n a s y p a n é väčšie množstvo pest icídov s obsahom Cu. 
Z vody sa odobral i vzorky v období minima a maxima krasových vôd a vyhotovila sa 
z nich semikvant i ta t ívna spek t r á lna analýza . 

V z o r k a č. 1. (Maximum, 24. 4. 1967) 
Kolonka 3: 0,1 — 0,01 % 

Cu Si A1 
Ba 

V z o r k a č. 2. (Minimum, 19. 9. 1967) 
Kolonka 4: 0,01 — 0,001 % 

Pb 
A1 Ag M n 
B Ni Cu 

Sn 

Pr íklad meran í C02 v pôdne j a tmos fé re krasového povrchu, k torý pokrýva rôznorodá 
vegetác ia . Merania boli vykonané v t en istý deň medzi 11.—14. hodinou. 
Teplota vzduchu 22,3 °C 
Relat ívna vlhkosť vzduchu 74 % 
Ihl ičnatý les 0,06 vol. % CO2 
Strnisko 2,80 vol. % CO2 
Lúka 4,45 vol. % CO2 
Bahno na dne závr tu 7,60 vol. % CO2 



SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI ZA 
ROKY 1979 — 1980 

JOZEF HLAVÁČ 

ÚVOD 

Slovenská speleologická spoločnosť vstúpila roku 1979 do tridsiateho 
roku svojej existencie. Tridsiate výročie založenia organizácie podnietilo 
členov ku zvýšenej iniciatíve. Z príležitosti tohto jubilea sa uskutočnilo 
viacero významných podujatí, ktorých cieľom bolo prezentovať úroveň 
súčasného dobrovoľného jaskyniarstva na Slovensku. Roku 1979 sa usku-
točnilo vrcholné rokovanie jaskyniarov — IV. valné zhromaždenie — 
ktoré vytýčilo ďalšie smery rozvoja činnosti organizácie na budúce vo-
lebné obdobie a obdobie 7. päťročnice. 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

Stav členskej základne ovplyvnilo IV. valné zhromaždenie, ktoré zru-
šilo za uplynulé trojročné obdobie členstvo pasívnym členom, 20 členov 
sa vzdalo členstva písomným oznámením, 6 členov zomrelo. Predsed-
níctvo prijalo 125 nových členov. Slovenská speleologická spoločnosť 
(ďalej Spoločnosť] evidovala koncom roka 1980 601 členov. Z toho 34 
nezaradených a 567 organizovaných v 32 oblastných skupinách. 

Pre dlhodobú pasivitu zrušilo predsedníctvo oblastnú skupinu vo Vý-
chodnej. Zriadilo dve nové oblastné skupiny so sídlami v Prešove a Ži-
line na dosiaľ neobsadených krasových územiach Braniska, Malá Fatra 
a Strážovské vrchy. 

IV. VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

Nepochybne najvýznamnejšou udalosťou uplynulého obdobia bolo za-
sadanie IV. valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 15. septembra 
1979 v Liptovskom Mikuláši. Na rokovaní sa zúčastnilo 120 delegátov 
a hostí. V slávnostnej časti programu odznel prejav predsedu Spoločnosti 
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Alfonza Chovana, ktorý zhodnotil činnosť organizácie za uplynulých 30 
rokov. Z príležitosti 30. výročia vzniku organizácie udelila Správa slo-
venských jaskýň 11 jednotlivcom a 5 kolektívom najvyššie jaskyniarske 
vyznamenanie Plaketu Správy slovenských jaskýň za dlhoročnú prácu, 
významné úspechy a objavy. Za podobné výsledky udelilo predsedníc-
tvo Čestné uznanie 8 jednotlivcom a 5 oblastným skupinám. 

Valné zhromaždenie schválilo: správu o činnosti, správu o hospodá-
rení, správu kontrolnej a revíznej komisie za obdobie od III. valného 
zhromaždenia, zámery rozvoja činnosti do roku 1982 s výhľadom do 
roku 1985, zmeny a doplnky stanov Spoločnosti a zrušenie členstva pa-
sívnym členom. Rokovanie valného zhromaždenia súčasne prijalo uzne-
senie, ktoré ukladá predsedníctvu, odborným komisiám, oblastným sku-
pinám a všetkým členom uviesť do praxe konkrétne úlohy z oblasti 
prieskumu, výskumu, dokumentácie a ochrany krasových javov, výchovy 
členov a prezentačných foriem činnosti. 

Na ďalšie funkčné obdobie zvolilo valné zhromaždenie orgány v tom-
to obsadení: 
predsedníctvo — predseda: Alfonz Chovan 
členovia: Ing. Arpád Abonyi, Štefan Belička, Ing. Jozef Hlaváč, RNDr. 

Jozef Jakál, CSc., RNDr. Dušan Kubíny, CSc., Ing. Marcel Lal-
kovič, RNDr. Milan Liška, RNDr. Pavol Mitter, CSc., PhMr. Šte-
fan Roda, Ing. Ján Slančík 

náhradníci: Ing. Ivan Demovič, Ing. Peter Štefanča 
kontrolná a revízna komisia: 
predseda: JUDr. Peter Varga 
členovia: Ing. Mikuláš Erdôs, Štefan Daňko. 

ČINNOSŤ PREDSEDNÍCTVA -

Predsedníctvo je výkonným orgánom Spoločnosti, ktoré metodicky 
usmerňuje činnosť organizácie a zastupuje ju navonok vo vzťahu k iným 
inštitúciám. V súčasnosti disponuje dvoma pracovníkmi Správy sloven-
ských jaskýň vo funkciách tajomník a administratívno-hospodárska pra-
covníčka. 

V súlade s plánom zorganizovalo 10 riadnych a 2 rozšírené zasadania 
predsedníctva o vedúcich oblastných skupín. Predsedníctvo pravidelne 
hodnotilo činnosť organizácie na jednotlivých stupňoch, posudzovalo a 
schvaľovalo plány na príslušné obdobia. Zabezpečovalo finančné krytie 
schválených úloh. 

Predsedníctvo schválilo niekoľko interných smerníc, výmenu vedú-
cich oblastných skupín, plány zahraničných podujatí a domácich podu-
jatí s celoslovenskou pôsobnosťou. Organizačne zabezpečilo tlačovú be-
sedu s novinármi z príležitosti osláv 30. výročia organizácie. Riešilo 
otázky súvisiace s organizovaním výskumu, prieskumu, dokumentácie a 
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Obr. 1. Účastníci IV. valného zhromaždenia Slovenskej 
speleologickej spoločnosti. Foto M. Eliáš, archív MSK 

ochrany krasu oblastnými skupinami. Rozhodujúcim spôsobom sa zúčast-
ňovalo na vytvorení Jaskyniarskej záchrannej služby. 

Aktivita členov predsedníctva bola na požadovanej úrovni. Do tejto 
oblasti môžeme zaradiť a j činnosť kontrolnej a revíznej komisie, ktorej 
predseda JUDr. Peter Varga sa zúčastňoval na zasadaní predsedníctva. 

ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ 

Špecifické otázky v jednotlivých speleologických odvetviach riešia po-
dľa vzoru Medzinárodnej speleologickej únie odborné komisie. Od svoj-
ho založenia roku 1976 vykonali veľa užitočnej práce pre ďalší rozvoj 
jaskyniarstva. V súčasnosti pracuje pri predsedníctve deväť komisií. 

1. Komisia pre speleologickú dokumentáciu usporiadala konferenciu 
Dokumentácia krasu a jaskýň, ktorá sa uskutočnila 2. — 3. novembra 
1979 v Pribyline za účasti 67 dobrovoľných a profesionálnych jaskynia-
rov z celého Československa. Na konferencii odznelo 19 referátov s cie-
ľom zjednotiť názory vo sfére dokumentácie krasových javov. Komisia 
vypracovala zásady pre tvorbu názvov jaskýň a ich častí a zásady pre 
prihlasovanie objavu. 
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2. Komisia pre jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce 
intenzívne pripravovala pôdu na zriadenie záchrannej služby, o ktorej 
sa zmieňujeme na inom mieste. Vypracovala smernice na hospodárenie 
so záchranným materiálom. 

3. Na poli prieskumu a výskumu metodicky pôsobí komisia pre apli-
kovaný prieskum a výskum. Členovia komisie sú odbornými ručiteľmi 
a vykonávajú poradenskú činnosť v oblastných skupinách. Komisia vy-
pracovala čiastkovú správu o aplikovanom potápačskom prieskume si-
fónu Brzotínskej vyvieračky pre IGHP Žilina. 

4. Členovia technickej komisie vypracovali výkresovú dokumentáciu 
a prototypy individuálneho osvetlenia, moderných lezeckých pomôcok 
a osobného výstroja jaskyniarov. V spolupráci s hospodárom Spoločnosti 
vypracovali smernice na získavanie, používanie a odpis výstroja a tech-
nických pomôcok. 

5. Komisia pre študijné a vedecké styky so zahraničím sa zúčastňovala 
na organizovaní zahraničnej cesty do Francúzska roku 1979 a účasti 
našich jaskyniarov na Európskej regionálnej speleologickej konferencii 
v Bulharsku. Pravidelne zostavuje a predkladá na schválenie plány za-
hraničných akcií organizácie. 

6. Činnosť potápačov-jaskyniarov z Košíc a Trenčína usmerňuje komi-
sia pre speleopotápanie. Preto dosahujú potápači dobré výsledky v prie-
skume, ktoré sa podrobnejšie komentujú v činnosti oblastných skupín. 

7. Dobré výsledky dosahuje komisia pre pedagogickú speleológiu a vý-
chovu. 

8. Komisia pre speleoterapiu a speleomedicínu bola založená roku 
1980. 

9. Komisia na ochranu krasu nevykazovala činnosť v súlade s požia-
davkami a potrebami organizácie. 

JASKYNIARSKA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

Intenzívny rozvoj jaskyniarstva na Slovensku v poslednom desaťročí 
a s ním súvisiaca bezpečnosť práce v jaskyniach i značná návštevnosť 
nesprístupnených jaskýň nepovolanými návštevníkmi, vynútili si potre-
bu zamyslieť sa nad prevenciou úrazovosti a záchranou osôb ohrozených 
pri pobyte v jaskynnom prostredí. Skúsenosti dokázali, že v extrém-
nych jaskynných podmienkach sú neúčinné a j také zariadenia, ako sú 
Banská záchranná služba a Horská služba. Súvisí to najmä s osobitosťou 
prostredia a materiálno-technického vybavenia. 

Prvé pokusy vytvoriť záchrannú službu v jaskyniach sa uskutočnili už 
roku 1973. Ukázalo sa, že realizovať pôvodný návrh je nad sily a mož-
nosti Slovenskej speleologickej spoločnosti. Značným prínosom pri rie-
šení problematiky bolo zriadenie odbornej komisie pre záchrannú služ-
bu a bezpečnosť práce roku 1976. Jej predseda RNDr. Pavol Mitter, CSc., 
ktorý sa už v minulosti angažoval v tejto sfére činnosti, ukázal s pomo-

182 



cou niektorých členov predsedníctva správnu cestu. Na jar 1978 sa usku-
točnilo v Demänovskej doline školenie 22 členov, ktorí spĺňali potrebné 
kritériá. Školenia sa opakovali, postupne sa doplňoval nevyhnutný vý-
stroj a materiál, niektoré pomôcky si zhotovili budúci adepti záchrannej 
služby svojpomocne tak, aby vyhovovali charakteru záchrany v našich 
jaskyniach. V príprave boli členovia všetkých oblastných skupín obo-
známení s poplachovými smernicami, predsedníctvo schválilo štatút zá-
chrannej služby a jej všeobecný poplachový plán. Účinnú pomoc pri for-
movaní záchrannej služby poskytla Správa slovenských jaskýň, ktorá 
zabezpečila nákup zahraničného materiálu, výstroja a pomôcok. 

Obr. 2. Odznak Jaskyn ia r ske j z á c h r a n n e j 
služby 

Po dlhoročnej náročnej príprave v rámci rozšíreného zasadania pred-
sedníctva bola dňa 1. marca 1980 oficiálne ustanovená Jaskyniarska zá-
chranná služba so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Za náčelníka bol me-
novaný RNDr. Pavol Mitter, CSc. Jaskyniarska záchranná služba má 13 
členov v dvoch záchranných družstvách s centrami v Liptovskom Miku-
láši a Rožňave. Členovia vykonali sľub, dostali preukaz a odznak. Jasky-
niarska záchranná služba má pohotovostné motorové vozidlo. 

Zriadením Jaskyniarskej záchrannej služby sa položil základ pre pre-
venciu úrazovosti a záchranu osôb v jaskyniach. 

ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN 

Oblastná skupina Košice-Jasov 

Jaskyniari sa zamerali najmä na dokumentáciu a ochranu jaskýň. Za-
merali 405 m chodieb Moldavskej jaskyne. V krase SZ od Košíc zamerali 
jaskyne Medvediu a Šiveckú galériu. Na rovnakom území objavili po-
kračovanie Hadej jaskyne v dlžke 22 m. V spolupráci s IGHP Žilina usku-
točnili farbiaci pokus v priepasti pod Hajagošom s negatívnym výsled-
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Obr. 3. Praktické cvičenie členov Jaskyniarskej zá-
chrannej služby v Pustej jaskyni. Foto P. Mitter 

kom. Uzavreli vchody do jaskýň Drienovecká vyvieračka a Okno, ktorá 
je súčasťou sústavy Jasovskej jaskyne. 

Oblastná skupina Spišská Nová Ves 

Za uplynulé oblobie objavili jaskyniari 4000 m nových priestorov 
v Stratenskej jaskyni. Nové objavy zaznamenali ako pokračovanie cho-
dieb Krištáľovej, Rímsovej a Reprezentantov. Nové priestory zmapovali, 
a tým celková dlžka najväčšej jaskyne na Slovensku dosiahla 15 000 m. 
V Stratenskej jaskyni sa uskutočnil výskum štrkov, mikroklimatické po-
zorovanie, geologické mapovanie a farbiaci pokus. Na planine Pele v Slo-
venskom raji objavili dve menšie jaskyne. Prieskum pokračoval a j v jas-
kyniach Čertovej, Koniarovej a Vývrtka. 
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Obr. 4. Sprístupnenie Chodby reprezentantov zo Studňového dómu v Stratenskej jasky-
ni. Foto J. Tulis 
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Oblastná skupina Rimavská Sobota 

Jaskyniari začali so systematickým prieskumom krasových javov vý-
chodnej časti Silickej planiny. Sondážnymi prácami zaznamenali čiast-
kové postupy v jaskyniach Besná diera (—55 m), Suchá diera a Múri-
ková. V sonde prepadliska Múrikovej jaskyne objavili lebku muža z mlad-
šej doby bronzovej. Nádejným sa ukazuje prieskum Ponornej priepasti 
pri Silickej Brezovej. Člen skupiny Gustáv Stibrányi ako prvý vyskúšal 
podľa francúzskych skúseností tzv. šnúrkovú metódu lezenia po lane 
v priepastiach Slovenského krasu. 

Oblastná skupina Spišská Belá 

V jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách objavili jaskyniari zdola-
ním steny tretieho vodopádu 318 m nových priestorov. Dňa 8. marca za-
merali chodbu a časť hlavného ťahu v celkovej dĺžke 553 m. V rámci 
ochrany uzavreli jaskyňu Javorinka. Na ujasnenie situácie krasových ja-
vov v strednej časti Javorovej doliny zamerali polygónový ťah medzi 
aktívnym ponorom, puklinovou vyvieračkou a jaskyňami Suchá a Mokrá 
diera v dĺžke 284 m. Pre OPaS Stará Ľubovňa v rámci aplikovaného 
prieskumu ukončili všetky merania v jaskyni v Ostrých skalách pri Lit-
manovej. O výskume vypracovali samostatnú správu. 

Oblastná skupina Šafárikovo 

V Gemersko-teplickej jaskyni v Jelšavskom krase našli ďalšie pokračo-
vanie a objavili vyše 400 m chodieb a zamerali ich. Čiastkové postupy 
zaznamenali pri prieskume jaskýň Činčianska č. 1 a 2 a Puklina v Stár-
ňanskom krase. O Činčianskej jaskyni č. 2 dlhej 36 m vyhotovili evi-
denčný list. 

Oblastná skupina Tisovec 

Ústredným problémom ostáva prieskum jaskyne Teplica v Tisovskom 
krase. Potápači z Košíc tu preskúmali 180 m nových, zväčša vodou za-
topených priestorov. Jaskyniari sa rozhodli riešiť situáciu z druhej stra-
ny, t. j. pomedzi systém jaskyne Teplica. Pomocou techniky otvorili ak-
tívny ponor Daxner a objavili a zamerali 35 m nových chodieb. Akcie 
menšieho rozsahu boli venované prácam v jaskyni Bobačka, povrcho-
vému prieskumu Veľkej Stožky, lokalite Lopušné-Havranie a jaskyniam 
v masíve Hradovej. Členovia skupiny organizovali roku 1979 celoslo-
venský zraz jaskyniarov. 
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Oblastná skupina Rimavská Sobota 

Členovia skupiny pokračovali v prieskume jaskyne U diery a zamerali 
jaskyňu v Okosenom. Pre okresnú správu rekreačných služieb vyčistili 
sedem ponorov v blízkosti vodnej nádrže Krpáčovo a spolupracovali pri 
ich injektovaní. 

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš 

Pôsobnosť činnosti jaskyniarov sa vzťahuje na kras Jánskej a Demä-
novskej doliny. V Jánskej doline urobili prienik občasnou vyvieračkou 
pod Škopovom do vzdialenosti 40 m od vchodu. Na lokalite Zadné obja-
vili 70 m dlhú jaskyňu so sintrovou výzdobou bez pomenovania. V De-
mänovskej doline objavili jaskyňu s dĺžkou priestorov 182 m. Jaskyňu 
zamerali a pomenovali Pavúčia. 

Oblastná skupina Liptovský Trnovec 

Členovia skupiny vykonávajú činnosť v južnej časti krasu Sivého vr-
chu a východných častí Chočských vrchov. Nové objavy v Medvedej 
jaskyni sú spojené s existenciou osteologického materiálu jaskynného 
medveďa. Túto jaskyňu zatvorili. Farbiace pokusy dokázali kontinuitu 
aktívnych ponorov Hôľneho potoka a vyvieračky pod Mníškom v južnej 
časti masívu Babky. Akcie menšieho rozsahu venovali prieskumu závrtu 
na lokalite Hlboké Košarisko, jaskyni Dúpnica a Bielej jaskyni. 

Oblastná skupina Dolný Kubín 

Brestovská jaskyňa v Západných Tatrách je zaradená do plánu na 7. 
päťročnicu, ktorý uvažuje o jej sprístupnení. Zodpovedá tomu a j inten-
zita prieskumu. Potápači z Trenčína tu v spolupráci s dolnokubínskymi 
jaskyniarmi prekonali štyri sifóny a objavili 950 m jaskynných priesto-
rov, ktoré sú z 30 % zaplavené vodou. Na objasnenie hydrológie jaskyne 
uskutočnili farbiaci pokus, skúmali ponory v doline Volariská a Stude-
ného potoka. 

Oblastná skupina Ružomberok 

Niekoľkoročný systematický prieskum Červených vrchov v Západ-
ných Tatrách prináša ďalšie výsledky. V krasovej oblasti pod masívom 
Goryčkovej objavili jaskyniari 7 menších jaskýň v dĺžke 10 — 30 m. 
V jaskyni Občasná vyvieračka uskutočnil potápač z Trenčína Jozef Ku-
charič prienik štvrtým sifónom a orientačne zameral 165 m vodou zato-
pených priestorov bez vyplávania nad hladinu. Nad jaskyňou Občasná 
vyvieračka boli objavené dve jaskyne v dĺžke chodieb 50 a 110 m. Vo 
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vrchnej časti masívu Kresanica (nadmorská výška 2128 m) sondovali 
jaskyniari v závrtoch KR 11 — 13. V závrte KR — 11 sa podarilo pre-
niknúť do hlbky 30 m s dĺžkou chodieb 50 m. Prieskumné akcie sa usku-
točnili v oblasti Salatína v Nízkych Tatrách, kde objavili a zamerali dve 
jaskyne (25 a 30 m) a v oblasti Hradu Liptov v Chočských vrchoch, 
tu zamerali dve jaskyne do 10 m. 

Oblastná skupina Skýcov 

V pohorí Tríbeč dosiahli jaskyniari čiastkové postupy prieskumom 
lokalít Vápenného vrchu a Cibajky. V jaskyni pod Predným brlohom 
narazili sondovacími prácami na kultúrne vrstvy, ktoré posúdil Archeo-
logický ústav SAV v Nitre. 

Oblastná skupina Zvolen 

Intenzívnym prieskumom jaskyne Starý hrad v Nízkych Tatrách do-
siahli jaskyniari významný úspech. Po preniknutí závalom a sifónom 
objavili 1000 m meandrových chodieb a priepastí s deniveláciou 179,5 m. 
Jaskyňa Starý hrad sa tak stala najhlbšou jaskyňou v Československu 
s hĺbkou — 322 m, pričom dĺžka zameraných priestorov vzrástla na 
2355 m. Prvý raz v histórii čs. jaskyniarstva sa podarilo prekonať hra-
nicu 300 m hĺbky. Potápačský pokus v koncovom sifóne zvanom Mŕtve 
jazero jaskyne v Záskočí dokázal jeho neprieleznosť. Oblastná skupina 
bola roku 1980 organizátorom Jaskyniarskeho týždňa Jánska dolina '80. 
V rámci ochrany uzatvorili členovia skupiny vchody do jaskýň Na pred-
ných (horný vchod jaskyne v Záskočí] a Starý hrad. 

Oblastná skupina Harmanec 

V Harmaneckom krase objavili jaskyniari v Ponornej jaskyni pod 
Flochovou 18 m nových chodieb. Zamerali Môcovskú jaskyňu, zabezpe-
čili ju proti prívalom vôd, ktoré ju často zaplavujú. V južnom svahu 
Štefánky prenikli cez aktívny ponor zvaný Peklo do úzkych priestorov 
a objavili 50 m chodieb. Členovia zatvorili Netopiersku jaskyňu (archeo-
logické nálezy), jaskyňu Pod školou a bočný vchod Harmaneckej jasky-
ne do Priestorov sprievodcov. Výbor skupiny zorganizoval pre svojich 
členov študijnú cestu do krasových oblastí Bulharska. 

Oblastná skupina Terchová 

Jaskyniari prenikli v priepasti pod Veľkým Fatranským Kriváňom 
v Malej Fatre do hĺbky 60 m. Pokračovali v prieskume a dokumentácii 
jaskyne Nad vyvieračkou vo Vrátnej doline. Hľadali sa tu možnosti prie-
niku do ďalších priestorov, pretože podplávaním sifónov sa overila ich 
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Obr. 5. Jaskyňa Starý "hrad, odčerpávanie sifónu v Siení prieskumníkov (—272 m) do 
nádrže. Foto P. Hipman 

neprieleznosť. V spolupráci s MSK sa zúčastňovali na výskume krasových 
javov v Malej Fatre. 

Oblastná skupina Dubnica nad Váhom 

Členovia skupiny objavili v oblasti Čierneho vrchu, Rohatína a obce 
Mojtína v západnej časti Strážovských vrchov niekoľko menších jaskýň 
s celkovou dĺžkou priestorov 55 m. Odstránením nánosov v sifóne Moj-
tínskej jaskyne prenikli do nových priestorov s dĺžkou 30 m. Povrcho-
vým prieskumom zaregistrovali 5 menších jaskýň, najdlhšia z nich 
(20 m) sa nachádza v masíve Veľkej Tuchyne. 

Oblastná skupina Dolné Orešany 

V Mesačnej jaskyni v SV časti Malých Karpát objavili jaskyniari a sú-
časne zamerali 49 m chodieb. Povrchovým prieskumom masívu Jelenec 
zaregistrovali povrchové krasové javy. Niektoré z nich budú predme-
tom záujmu v ďalšom období. 
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Oblastná skupina Rimavská Sobota 

Prekopaním závalu ponoru Pod Dujničom objavili členovia skupiny 
200 m chodieb s deniveláciou 40 m. Priestory zamerali a zdokumento-
vali. Sondovacími prácami v jaskyni Sedmička objavili 15 m chodbu. 
V spolupráci s Katedrou PF UK v Bratislave uskutočnili geofyzikálne 
merania na lokalitách Veľký závrt a jaskyne Sedmička. Aj ďalšie mera-
nia v priestoroch medzi jaskyňami Pod Dujničom a Sedmička ich in-
terpretáciou dokázali existenciu dosiaľ neznámych jaskynných priesto-
rov. Člen skupiny Vladimír Nosko vypracoval na základe meraní štúdiu, 
ktorá komplexne hodnotí časť územia Borinského krasu s ohľadom na 
existenciu ďalších podzemných dutín. 

Oblastná skupina Uhrovec 

Pre dokumentáciu krasových javov Rokošského krasu zamerali a zdo-
kumentovali členovia skupiny 18 jaskýň. Čiastkový postup zaznamenali 
sondážami v jaskyni Melková. Urobili podstatnú časť práce na uzávere 
vchodu do jaskyne Vlčia diera. 

Oblastná skupina Čachtice 

Činnosť jaskyniarov sa sústreďuje na prieskum Čachtickej jaskyne. 
Za uplynulé obdobie objavili v tejto jaskyni 760 m nových chodieb a 
priepastí. Priestory zamerali, extrémne miesta zabezpečili kovovými reb-
ríkmi. Za pomoci strojného zariadenia prehĺbili závrt Štepnica do hĺbky 
— 42 m. V jaskyni Landrovec objavili a zamerali ďalších 30 m nových 
chodieb. Archeologický nález v novoobjavenej jaskyni pri obci Hrušo-
vé dokázal jej osídlenie v neolite. Svedčí o tom nález l ineárnej kera-
miky. 

Oblastná skupina Blatnica 

Členovia skúmali kras Belianskej doliny v západnej časti Veľkej Fatry. 
Zamerali a zhotovili plány 9 jaskýň. V Suchej jaskyni č. 2 objavili druhý 
vchod a 40 m chodieb. Počas týždňového pracovného sústredenia roku 
1980 objavili v Belianskej doline tri jaskyne s celkovou dĺžkou 130 m 
chodieb, ktoré zamerali. Vypracovali súpis krasových javov spomínanej 
doliny. 

Oblastná skupina Slovinky 

V južnej časti Slovinskej skaly uskutočnili jaskyniari systematický 
prieskum s cieľom objaviť nové jaskyne. Takto objavili 11 menších jas-
kýň s celkovou dĺžkou chodieb 150 m. Realizovali dymovú skúšku v jas-
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kyni Poráčske Mlynky a urobili orientačný prieskum krasu doliny Ba-
nisko. 

Oblastná skupina Piešťany 

Činnosť skupiny sa výhradne viazala na prieskum a sondovacie práce 
jaskyne Havran v južnej časti Považského Inovca. Práce sa stávajú čo-
raz náročnejšími. Preto upravili jaskyniari okolie vchodu priepastnej 
jaskyne, osadili zariadenie na vyťahovanie materiálu a vchod znovu 
zatvorili. 

Oblastná skupina Jedľové Kostoľany 

Jaskyniari vykonávali prieskum v jaskyniach Horné Lúčno a Píla. 
V jaskyni Horné Lúčno dosiahli hĺbku 22 m. Čiastkový postup dosiahli 
a j v jaskyni Píla, ktorú z bezpečnostných dôvodov uzatvorili. Spolu-
pracovali s Československou televíziou pri nakrúcaní filmu z jaskyn-
ného prostredia. 

Obr. 6. Drienčanský kras, archeologický výskum Male] Drienčanskej jaskyne. Foto 
M. Eliáš, archív MSK 
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Oblastná skupina Rimavská Sobota 

V uplynulom období sa jaskyniari venovali prieskumu, výskumu, ale 
najmä dokumentácii krasových javov Drienčanského krasu. Prieskum 
sa orientoval na jaskyne Podbanište, Pri Holom vrchu a Kadlub. Obja-
vili 30 m dlhú jaskyňu s názvom Pole Dúbravíc. Výskum sa orientoval 
na vápnomilnú vegetáciu, koreláciu jaskynných sedimentov jaskýň 
Drienčanského krasu s riečnymi terasami, sintrový materiál (zistený 
opál v Špaňopolskej jaskyni] . Archeologický výskum Malej Drienčan-
skej jaskyne vedený dr. Z. Drenkom potvrdil prítomnosť piliňskej kul-
túry ako jej najstaršieho osídlenia. Jaskyniari vypracovali 14 evidenč-
ných listov jaskýň a škrapového poľa pri Budikovanoch. Zamerali 114 m 
jaskynných priestorov. V rámci ochrany uzavreli vchody do jaskýň 
Kadlub, Frontovej a Špaňopolskej. 

Oblastná skupina Chtelnica 

Členovia pokračovali v prieskume závrtu Chtelnické Uhliská, kde po 
zdokonalení ťažby suťového materiálu dosiahli hlbku 28 m. V Zbojníc-
kej jaskyni objavili 24 m nových chodieb. Zamerali závrty v okolí Uhlísk, 
jaskyne Oplentová a Veľká Pec. Pripravili všetko potrebné na zatvore-
nie jaskyne Mačacia priepasť. 

Oblastná skupina Plavecké Podhradie 

Úsilie jaskyniarov objaviť pokračovanie priestorov CHPV Plaveckej 
jaskyne prinieslo konečný efekt. Prekopaním závalu objavili 115 m no-
vých chodieb. Čiastkové postupy do nových priestorov boli dosiahnuté 
v jaskyni Pri kríži a závrte Babská. Roku 1980 sa uskutočnilo desiate 
stretnutie jaskyniarov v Plaveckom krase. 

Oblastná skupina Trenčín 

Členovia skupiny sa v poslednom období zaoberajú výlučne potápač-
ským prieskumom jaskýň. Objasnili pokračovanie jaskyne Nad vyvie-
račkou vo Vrátnej doline. Počas niekoľkých akcií prekonali potápači 
4 sifóny Brestovskej jaskyne v Západných Tatrách a objavili 950 m no-
vých chodieb čiastočne zaplavených vodou. Preskúmali sifóny Oravec-
kej vyvieračky v Ponickom krase, jaskyne Mokrá diera vo Vysokých' 
Tatrách a Hlbokej jaskyni v Nízkych Tatrách, kde objavili vedno 146 m 
nových chodieb. Úspešné boli a j akcie v Červených vrchoch. V jaskyni 
Občasná vyvieračka urobil Jozef Kucharič prienik štvrtým sifónom do 
vzdialenosti 165 m, čo dokazuje zložitosť hydrologického systému Čer-
vených vrchov. 
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Oblastná skupina Rimavská Sobota 

Potápači skupiny realizovali prieskum jaskyne Teplica v Tisovskom 
krase. Tu podplávali 7 sifónov a objavili spolu 140 m nových priestorov. 
V Gajdovej štôlni pri Jasove prenikli sifónom, objavili 30 m chodieb a 
skúmali možnosti ďalšieho postupu cez dva šesťmetrové komíny v prie-
storoch bez vody. Uskutočnili akciu s cieľom zdokumentovať pseudo-
krasovú zatopenú priepasť pri Šafárikove. 

Stručné výsledky činnosti dobrovoľných jaskyniarov hovoria o ich 
aktivite. Za roky 1979 — 1980 objavili na území Slovenska 10 098 m 
nových jaskynných priestorov. Zamerali a čiastočne zdokumentovali 
10 575 m jaskynných priestorov. Na ochranu krasového fenoménu uza-
vreli vchody do 15 význačnejších jaskýň. Za týmito číslami sa skrývajú 
tisícky odpracovaných hodín v náročných terénoch a rôznych klimatic-
kých podmienkach. 

KULTÚRNO-VÝCHOVNÄ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

Úsilie na tomto úseku činnosti sa nieslo v znamení 30. výročia zalo-
ženia organizácie. Na popularizáciu jaskyniarstva uskutočnili členovia 
82 prednášok spojených s premietaním diapozitívov, 15 besied, 8 výstav 
a exkurzie do krasových terénov. Tieto podujatia sa organizovali najmä 
pre mládež, ktorá prejavuje o jaskyniarstvo čoraz väčší záujem. Dobro-
voľní jaskyniari sa dlhoročnými výsledkami svojej práce zúčastňovali 
na usporiadaní výstav 30 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti 
vo fotografii a 50 rokov Múzea slovenského krasu. 

V rámci výchovy členov absolvovali piati jaskyniari strelmajstrovský 
kurz v Loučné nad Desnou. Získali oprávnenie na výkon trhacích prác 
malého rozsahu v speleológii. 

Múzeum slovenského krasu vydáva pre členov interný časopis Spra-
vodaj SSS; štyri čísla ročne v náklade 700 kusov. Roku 1980 začal Spra-
vodaj vychádzať v novej úprave: Zväčšil sa formát, má štvorstranovú 
farebnú obálku, stále rubriky s možnosťou publikovať fotografie. 

V rámci propagácie vydala Spoločnosť bulletin Boj o podzemný Eve-
rest. V ňom autorský kolektív chronologicky opisuje vývoj speleoalpi-
nizmu na Slovensku i úspechy, ktoré naši jaskyniari dosiahli pri zo-
stupoch najhlbších svetových jaskýň. 

Značnú aktivitu vyvíjajú členovia na poli publikačnej činnosti. Svoji-
mi príspevkami v Spravodaji SSS, zborníku Slovenský kras, Krásach 
Slovenska, populárnych časopisoch a dennej tlači prezentujú výsledky 
práce našej organizácie. Úspešne hodnotíme spoluprácu s Českosloven-
skou televíziou, ktorá odvysielala viacero relácií s informáciami o práci 
jaskyniarov. 
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ŠTUDIJNÁ A EXKURZNÁ ČINNOSŤ 

Verní tradíciám nášho jaskyniarstva sa a j v uplynulých rokoch ko-
nali Jaskyniarske týždne. Ich cieľom je zvyšovať odbornú úroveň člen-
skej základne, spoznávať rôzne krasové územia a ich fenomény, umožniť 
výmenu skúseností s cieľom vzájomnej spolupráce medzi oblastnými 
skupinami. 

Roku 1979 sa v rámci Jaskyniarskeho týždňa v súčinnosti s oslavami 
30. výročia organizácie uskutočnil celoslovenský zraz jaskyniarov. 
V dňoch 5. — 8. júla sa v Suchých doloch pri Tisovci stretlo 133 jasky-
niarov z 24 oblastných skupín. Účastníci sa oboznámili s krasom Mu-
ránskej planiny, na príklade ktorého bolo možné demonštrovať tridsať-
ročnú pôsobnosť Spoločnosti na tomto území. Organizátori, členovia ob-
lastnej skupiny Tisovec, zabezpečili exkurzie do jaskýň Bobačka, Tepli-
ca, Kostolík, Michňová a exkurziu povrchovým krasom samej planiny. 

Z príležitosti 50. výročia Múzea slovenského krasu sa uskutočnil Jas-
kyniarsky týždeň Jánska dolina '80. Zúčastnilo sa na ňom v dňoch 23. — 
— 27. júla v Jánskej doline na severnej strane Nízkych Tatier 116 jas-
kyniarov z 23 oblastných skupín. Zvolenskí jaskyniari, organizátori po-
dujatia, v spolupráci s pracovníkmi Múzea slovenského krasu pripravili 
bohatý program. Účastníci sa teoreticky i prakticky oboznámili s jasky-
ňami krasu monoklinálnych chrbtov, s metódami ich prieskumu a so 
súčasnými poznatkami o ich genéze, morfológii, hydrológii a ochrane. 
Okrem odborných prednášok si vypočuli informácie o pôsobení našich 
jaskyniarov v zahraničí a oboznámili sa s problematikou jaskynného 
potápania. Účastníci navštívili dve najhlbšie jaskyne v Československu, 
Starý hrad a jaskyňu v Záskočí v masíve Krakovej hole a Ľadovú a Hav-
raniu priepasť v masíve Ohnišťa. 

Významnú úlohu pri zvyšovaní odbornosti členov Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti majú dlhodobejšie pracovné sústredenia, zvyčajne 
spojené s návštevou jaskyniarov iných oblastných skupín. Ide o pro-
gresívne formy činnosti, zamerané na riešenie konkrétnych problémov 
(farbiaci pokus, prekonávanie sifónov, hľadanie pokračovania jaskyn-
ných priestorov, uzatváranie vchodov do jaskýň, archeologický výskum 
a pod.). V týchto intenciách treba vyzdvihnúť prácu jaskyniarov zo sku-
pín Spišská Nová Ves, Čachtice, Harmanec, Zvolen, Trenčín, Tisovec, 
Rimavská Sobota, Blatnica a Rožňava. 

Deväť členov našej organizácie sa zúčastnilo na Európskej regionál-
nej speleologickej konferencii, ktorá sa uskutočnila v septembri 1980 
v Sofii. Piatimi referátmi a dvoma prednáškami prezentovali výsledky 
činnosti Spoločnosti. 

Štyroch zástupcov sme mali na zasadaní komisie UIS pre speleotera-
piu v talianskom Montecatíni Terme. Na rokovaní predniesli odborné 
referáty, ktoré vyvolali značný ohlas a širokú diskusiu. 

V septembri 1979 uskutočnil jedenásťčlenný kolektív speleoalpinistov 
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študijnú cestu do krasových oblastí Francúzska. Účastníci podujatia nav-
štívili tretiu najhlbšiu jaskyňu svetového rebríčka Gouffre Berger, ktorá 
sa nachádza na planine Vercors v Nízkych dauphinských Alpách. Zdo-
lali jej náročný systém a dosiahli dno sifónu v hĺbke —1121 m. Okrem 
hodnotného športového výkonu získali pre Múzeum slovenského krasu 
cenný dokumentačný materiál. 

ZÁVER 

Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti f inančne a materiálne 
zabezpečuje Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Spolu-
práca s touto centrálnou jaskyniarskou organizáciou na Slovensku je 
nesporným prínosom a do značnej miery sa zúčastňuje na úspešnom roz-
voji dobrovoľnej jaskyniarskej činnosti, ktorá zabezpečuje prvotný prie-
skum krasového fenoménu. 

Úsilím autora bolo objektívne zhodnotiť činnosť členov Slovenskej 
speleologickej spoločnosti. Dosiahnuté výsledky hovoria o ich skutoč-
nom záujme objavovať, poznávať, dokumentovať a chrániť naše povr-
chové a podzemné krasové javy. Treba poďakovať všetkým, čo sa na 
nich zúčastňovali. 



SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

EURÓPSKA REGIONÁLNA SPELEOLOGICKÁ KONFERENCIA — SOFIA 
1980 

JOZEF KLINDA 

Na základe záverov VII. medzinárodného speleologického kongresu — 
Sheffield 1977 — sa v dňoch 22. — 28. septembra 1980 uskutočnila Eu-
rópska regionálna speleologická konferencia v hlavnom meste BĽR So-
fii. Zorganizovala ju v rámci Medzinárodnej speleologickej únie (IUS) 
Bulharská speleologická federácia pri Centrálnom soviete Bulharského 
turistického zväzu na čele s predsedom prof. dr. Ľubomírom Dinevom, 
výkonným tajomníkom IUS. S predkonferenčnými a pokonferenčnými 
exkurziami trvalo toto stretnutie európskych speleológov od 17. sep-
tembra do 3. októbra 1980. Z ČSSR sa na ňom zúčastnila delegácia v zlo-
žení doc. dr. Vladimír Panoš, CSc., člen ČSKV, predseda ČSS a výkon-
ný tajomník IUS, Jiŕí Olšbauer, člen ČSKV, Ing. Anton Lucinkiewicz, člen 
ČSKV a riaditeľ ÚŠOP, Alfonz Chovan, prom. pedagóg, člen ČSKV, ria-
diteľ MSKaOP a predseda SSS, a dr. Jozef Klinda, predseda ČSKV a ta-
jomník Speleologického poradného zboru MK SSR, ďalej 19 čs. speleo-
lógov, z toho 6 členov SSS. 

Zasadnutia konferencie prebiehali v priestoroch moderného študent-
ského mestečka sofijskej štvrte Dyrvenica, konkrétne v budove Vyššie-
ho ekonomického inštitútu Karia Marxa. Súčasťou konferencie bolo jej 
slávnostné otvorenie a ukončenie, ako a j slávnostná večera pre vedú-
cich delegácií pri ich stretnutí so súdruhom Peko Takovom, členom 
Predsedníctva ÚV BKS, podpredsedom Štátnej rady BĽR a predsedom 
Bulharského turistického zväzu, ktorý ako predseda Organizačného vý-
boru konferenciu otvoril a ukončil. Na slávnostnom ukončení konferen-
cie predniesol za ČSSR príhovor s poďakovaním hostiteľom Jozef Klin-
da. Okrem týchto oficiálnych akcií sa počas konferencie uskutočnilo za 
účasti delegácie ČSSR niekoľko mnohostranných i dvojstranných roko-
vaní o spolupráci spojených s výmenou poznatkov, publikácií a propa-
gačných materiálov. 

V rámci vlastnej konferencie pracovalo 9 odborných sekcií, zasadali 
niektoré z 13 komisií IUS (napríklad Komisia ochrany a využívania jas-
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kýň, Komisia speleochronológie a speleopaleokrasu, Komisia kartografie 
a topografie jaskýň, dohovorených znakov a terminológie) a Predsed-
níctvo IUS. Podľa záverečného zhodnotenia sa na konferencii zúčast-
nilo asi 300 speleológov zo 16 európskych kraj ín (všetky speleologické 
veľmoci okrem RSR a Grécka) a Kuby. K najpočetnejším okrem BĽR 
patrili účastníci zo ZSSR (26), potom z PĽR a ČSSR (24), MĽR, NDR, 
SFRJ, Francúzska, Rakúska, Španielska, Talianska, Veľkej Británie, Bel-
gicka, Švédska a Fínska. 

Z ČSSR bolo prihlásených v zmysle Programu konferencie: 
— pre sekciu A — geológia, tektonika, mineralógia a petrografia kra-

su a jaskýň, speleochronológia — 6 referátov z ČSR, 
— pre sekciu B — geomorfológia krasu a jaskýň — 9 referátov (zo 

SSR predniesli dr. P. M i 11 e r, CSc., Kras na travertínových uloženinách 
ČSSR a Ing. J. T u 1 i s Vývoj systému Stratenská jaskyňa — Dobšin-
ská ľadová jaskyňa), 

— pre sekciu C — hydrológia a klimatológia krasu a jaskýň — jeden 
referát z ČSR, 

— pre sekciu D — hydrogeológia, fyzika a chémia krasu — 4 referá-
ty (zo SSR L. K u c h á r i č — A. S t e i n e r Aplikácia geoelektrických 
metód pri hľadaní podzemných dutín v krasových územiach; dr. A. 
Droppa, CSc., pre neúčasť referát nepredniesol), 

— pre sekciu E — biospeleológia — 2 referáty (zo SSR predniesol 
dr. V. K o š e 1 Vodné oligochaeta z jaskynných a krasových prameňov 
v slovenskom krase), 

— pre sekciu F — speleoarcheológia a speleopaleontológia — jeden 
referát z ČSR, 

— pre sekciu G — mapovanie jaskýň a dokumentácia krasu a jaskýň 
— jeden referát z ČSR, 

— pre sekciu H — turistika a sprístupňovanie jaskýň, ochrana krasu 
— 3 referáty (zo SSR predniesol dr. J. K l i n d a Ochrana krasu v SSR; 
E. Šipka pre neúčasť referá t nepredniesol), 

— pre sekciu I — technika a taktika prenikania do jaskýň a priepastí, 
záchranárske akcie v podzemí — 3 referáty z ČSR. 

Pozitívne možno hodnotiť okrem 30 zadaných referátov z ČSSR (z to-
ho 7 zo SSR) a j pomerne živú diskusiu k predneseným referátom a ich 
odozvu v bulletinoch vydávaných počas konferencie. SSS premietla fa-
rebný film V bulharských jaskyniach a ČSS obohatila priebeh konfe-
rencie menšou výstavkou. V priestoroch, kde sa konala konferencia, 
bola inštalovaná výstava k 1300-ročnému Bulharskému štátu a výstava 
11 dvojstranových veľkých panelov o činnosti bulharských speleológov. 
Tá sa operatívne doplňovala menšími tematickými panelmi. Okrem toho 
boli vystavené veľké nástenné mapy jaskýň, ich plastické modely, rôz-
ne plagáty a propagačné materiály s jaskyniarskou tematikou, ako a j 
informačné tabule, na ktorých sa striedali informácie o prácach sekcií, 
celkovom dianí, pripravených i uskutočnených podujatiach a fotografie 
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z priebehu konferencie. Vo večerných hodinách sa premietlo asi 15 fa-
rebných krátkometrážnych filmov prevažne s tematikou zo speleológie, 
diapozitívy najmä z expedičnej činnosti a uskutočnilo sa a j vystúpenie 
popredného bulharského folklórneho súboru. 

Počas zasadnutí sekcií sa konali 3 vnútrokonferenčné exkurzie a pre-
hliadka pamätihodností Sofie a Národného parku Vitoša (oblasť Zlatni 
mostové s morénovým kamenným morom). Exkurzia B 1 smerovala 
k jaskyni Temnata dupka v Lakatnickom krase severne od Sofie, B 2 
k najdlhšej päťposchodovej jaskyni BĽR — Duchlata (13 962 m) na juhu 
Vitoše a B 3 k sprístupnenej, výzdobou bohatšej jaskyni Sjeva dupka 
(chránená od roku 1963 na 20 ha) a k neďalekej najväčšej vyvieračke 
BĽR — Glava panega v chránenom území Zlatna panega (od roku 1966 
na 1,5 ha) . Účastníci exkurzie B 3 si prezreli spomínané chránené 
krasové objekty, oboznámili sa s ich genézou a fyzicko-geografickými 
danosťami, uskutočnili besedu so správcom jaskyne o technických a pre-
vádzkových otázkach a so speleológmi BĽR o odbornej speleologickej 
a krasovej problematike predmetného územia. Bulharskí kolegovia sú-
časne komentovali z odbornej i vlastivednej stránky celú trasu exkurzie 
prechádzajúcu Starou planinou. Vyhoveli a j požiadavke účastníkov a ná-
vrat do Sofie uskutočnili cez časť Vracanského a časť Lakatnického kra-
su s dôrazom na prehliadku chránených výtvorov Kotlite, Ritlite s No-
vata peščera, Lakatniški skali s jaskyňou Temnata dupka, Treskavec a 
Džuglata. 

Predkonferenčné exkurzie, na ktorých sa zo SSR nikto nezúčastnil, 
viedli do Vracanského krasu (sprístupnená jaskyňa Ledenika, Belar, 
Pokora, Zmejova dupka), Belogradčických skál a sprístupnenej jaskyne 
Magurata, speleologickej základne Karlukovo a do krasových lokalít 
ako exkurzie B 1 a B 3. 

Pokonferenčná exkurzia C 1 mala turistický charakter a smerovala 
do Veľkého Tarnova, Drjanova (sprístupnená jaskyňa Bačo Kiro), Gab-
rova, Plovdivu a Rodop. Exkurzia C 2 sa zamerala prevažne na nesprístup-
nené jaskyne (Ponora, Malkata jama, Ptiča dupka, Ivanova voda, Družba 
a najhlbšia Rajčova dupka —372 m). Exkurzia C 3 za účasti slovenských 
zástupcov delegácie ČSSR viedla cez Ichtimanskú strednú goru do Ro-
dop k chránenej sprístupnenej jaskyni Snežanka v blízkosti s chráneným 
územím Atoluka a rezerváciou Kupena. Druhý deň pokračovala z PJovdi-
vu do Bačkova so známym Bačkovským kláštorom a rezerváciou Červe-
nata stena, ďalej dolinou Čepelerskej rieky do horského mestečka Čepe-
lare, kde sa uskutočnila prehliadka nového hotelového Múzea rodop-
ského krasu a beseda s jeho zakladateľmi a pracovníkmi. Tretí deň sa 
v rámci trasy Čepelare — Pamporovo — Trigrad a späť nachádzali chrá-
nené krasové územia Glavata, Momata, Hastanska magila, Djavolski 
most, rezervácie Kazanite, Trigradsko ždrelo a Bujnovsko ždrelo. V ka-
ňone Trigradsko ždrelo sa uskutočnila prehliadka sprístupnenej jasky-
ne Djavolskoto grlo s podzemnou riekou a vodopádom; v kaňone Buj-
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novsko ždrelo prehliadka ešte nesprístupnene] jagodinskej jaskyne (Ima-
mova dupka) s upravenou 2 km dlhou trasou a súčasne jej vrchného 
poschodia s kultúrnymi vrstvami. Posledný deň sa pre sneženie obme-
dzil len na transport z Čepelare do Sofie, kde sa slovenská delegácia 
pozdravila a rozlúčila s prof. dr. Ľ. Dinevom i pohostinným a krásnym 
Bulharskom. 



SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

VI. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM O SPELEOTERAPII 

JOZEF KLINDA 

Po IV. medzinárodnom sympóziu o speleoterapii, ktoré sa uskutočnilo 
roku 1976 na Hornom Hrádku pri Ochtinskej aragonitovej jaskyni a ďal-
šom v rakúskom Oberzeiringu (1978), zorganizovala v dňoch 19. — 26. 
októbra 1980 Toskánska speleologická federácia začlenená do Societá 
Speleologica Italiana VI. medzinárodné sympózium o speleoterapii 
(1971 Ennepetal, 1972 Budapešť, 1974 Badgastein). Vedúcim organizač-
ného výboru bol dr. Franco Utili, tajomníkom dr. Alfonso Piciocchi. 
Sympózium sa konalo pod záštitou najvyšších predstaviteľov talianske-
ho Toskánska, provincií Florencia a Pistoia, starostov miest Florencia, 
Pistoia, Montecatini Terme a Monsummano Terme, v ktorých prebiehali 
jeho zasadnutia a podujatia. 

Sympózium slávnostne otvoril predseda Komisie IUS pre speleotera-
piu dr. H. Spannagel. Zasadnutia sa ukončili záverečnou rezolúciou. 
Z ČSSR sa na sympóziu zúčastnili PhMr. Štefan Roda, člen SPZ MK SSR, 
člen predsedníctva SSS a Komisie IUS_ pre speleoterapiu, Ing. Ladislav 
Rajman, Ing. Anton Lucinkiewicz, člen CSKV a riaditeľ ÚŠOP, MUDr. Sve-
tozár Dluholucký, CSc., a MUDr. Juraj Sváč z KÚNZ v Banskej Bystrici, 
dr. Jozef Klinda, predseda ČSKV a tajomník SPZ MK SSR, a P. Kautzký 
z Prahy. K najvýznamnejším zahraničným účastníkom patril predseda 
Medzinárodnej speleologickej únie prof. Arrigo Cigna, jej generálny 
tajomník dr. Hubert Trimmel, predseda Societá Speleologica Italiana 
prof. Vittorio Castellani a ďalší. Československá delegácia inštalovala 
v priestoroch vstupnej budovy jaskyne a liečební Grotta Giusti s emblé-
mom SSS výstavku o slovenských jaskyniach a o rozvoji speleoterapie 
na Slovensku. 

V rámci sympózia sa uskutočnila prehliadka jaskyne Giusti v Mon-
summano Terme a liečebného procesu v nej, prehliadka kúpeľného stre-
diska v Montecatini Terme, filmov a diapozitívov so speleologickou te-
matikou, prijatie v radniciach miest Florencia a Pistoia a u riaditeľa 
kúpeľov Grotta Giusti, prehliadka galérie Uffizi a ďalších umeleckých 
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pamiatok Florencie. Jednodňová exkurzia do krasu Etruských Apenín 
(Alpi Apuane) bola spojená s prehliadkou sprístupnenej jaskyne — 
Grotta del Vento a besedou s jej správcom [ďalších exkurzií sa čs. de-
legácia nezúčastnila). 

Podľa pracovného zamerania sa účastníci kolektívne alebo individuál-
ne zaoberali hodnotením priebehu sympózia, obsahom a úrovňou jednot-
livých referátov, organizačným zabezpečením podujatia, prípravou a hod-
notením výsledkov dvojstranných rokovaní a rozhovorov, pri ktorých 
sa uskutočnila výmena publikácií a propagačných materiálov i odovzda-
nie oficiálnych darov, ďalej postupom čs. delegácie a napokon odborný-
mi otázkami súvisiacimi so speleoterapiou, prevádzkou sprístupnených 
jaskýň, ochranou a využívaním ojedinelých krasových javov a nerastov. 
PhMr. Štefan R o d a, ktorý 22. októbra 1980 predsedal sympóziu, pred-
niesol referát COz-produJction in Hohlen in Zusammenhang mit der Spe-
läotherapie. Ďalším referátom bol príspevok MUDr. Svetozára D 1 u h o-
1 u c k é h o, CSc., a kolektívu, týkajúci sa výsledkov päťročnej experi-
mentálnej liečby detí v Bystrianskej jaskyni, The effectiveness o f spe-
leotherapy on children suffering from bronchitis spastica recidivans and 
bronchitis asthmatica. Oba referáty mali širokú odozvu medzi účastníkmi 
a rozvinula sa k nim živá diskusia. Príspevky prof. dr. Horymíra M a-
1 o t u, CSc., Nebennierenrinde — Funktion bei Asthma bronchiale a au-
torov Jifí B o t u r — Antonín J a n č a ŕ í k BiocUmatic classification sa 
pre neúčasť autorov nepredniesli. Ostatné referáty predniesli na jmä účast-
níci z Talianska, Rakúska, MĽR, PĽR, NSR, t. j. zo štátov, kde sa začína 
rozvíjať speleoterapia. Nadviazané kontakty a získané poznatky z odbor-
nej problematiky vytvárajú predpoklady na jej uplatňovanie a j u nás. 
Kladne treba hodnotiť aj skúsenosti z koordinátorskej a organizačnej 
práce na medzinárodnej úrovni, určenie zásadných postojov k speleo-
terapii v rámci IUS, ako a j vymedzenie pôsobnosti rezortu kultúry a pô-
sobnosti rezortu zdravotníctva v SSR v predmetnej sfére činnosti. 

Poznámka: Miesta, kde sa v Európe začala uskutočňovať speleoterapia (zostavené 
podľa informácii zo sympózia). 
ČSSR — Gombasecká Jaskyňa 

Bystrianska Jaskyňa 
Moravský kras 
Sklené Teplice 
Jaskyne spravované Vlastivedným ústavom v Olomouci (Mladečské jaskyne) 

Francúzsko — Bagnéres de-Luchon (depar tement Haute Garonne) 
Bourbon — 1'ArchambauIt (departement Allier) 

MĽR — Abaligeti barlang (blízko mesta Pécs) 
Béke-barlang (pri Aggteleku) 
Tapolcai-kórházbarlang (pri Balatone) 
Miskolctapolca 

NSR — Kluterthohle (Ennepetal) 
Neubullach (severný Schwarzwald) 

PĽR — Wieliczka (soľné bane pri Krakove) 
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Rakúsko — Bockstein (banské štôlne vo Vysokých Tauroch pri Badgasteine) 
Oberzeiring (banské štôlne v Nízkych Tauroch pri Fohnsdorfe) 

RSR — Praid [pri Tirgu Mures v Muntii Gurghiului) 
Španielsko — jaskyňa pri Nerja (blízko Malagy) 
Taliansko — Acquasanta Terme (pri Ascoli Piceno) 

Agnano Terme (pri Neapole) 
Bagni di Bormio (pri Merane) 
Bagni di Lucca (provincia Lucca) 
Bagni di Vinadio (pri Cúneo) 
Bagni di Viterbo (pri Viterbo) 
Bagno di Romagna (medzi Florenciou a San Marinom) 
Battaglia Terme (provincia Padova) 
Cassano Iónio (provincia Cosenza) 
Montegrotto Terme (Padova) 
Monticelli Terme (provincia Parma) 
Grotta Giusti (Monsummano Terme pri Montecatini Terme) 
Santa Cesarea Terme [provincia Lucca) 
Sciacca (provincia Agrigento na Sicílii) 
Scraio (pri Castellammare di Stábia na juh od Vezuvu) 
Terme Apollinari (pri Ríme) 
Terme di Fontecchio [severne od Perúgie pri Citta di Castello) 
Terme di S. Calogero (Liparské ostrovy severne od Sicílie) 
Terme e Grotta Parlanti (Monsummano Terme) 
Terme Segestane (pri Castellammare di Stabia) 
Terme di Stigliano (pri Ríme) 
Terme di Valdieri (pri Cúneo) 
Términi Imerese (pri Palerme na Sicílii) 

Turecko — Jaskyňa Insuyu (pri provinčnom meste Burdur) 
jaskyňa Damlatas (v provincii Antalya) 



SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

EXKURZIA DO KRASOVÝCH OBLASTÍ JUHOZÁPADNÉHO BULHARSKA 

JÁN TULIS 

Vladimír Popov vyčlenil v Bulharsku tieto krasové oblasti: 
1. oblasť d u n a j s k e j r o v i n y 
2. s t a r o p l a n i n s k á oblasť 
3. s t r e d o h o r s k o - t r á c k a oblasť 
4 r i l o - r o d o p s k á oblasť. 

Jednotlivé oblasti sa ďalej členia na rajóny a podrajóny. Systém číslo-
vania krasových javov je založený práve na tomto členení. Krasové úze-
mia sú ďalej rozčlenené podľa veku a zloženia geologického podkladu. 

V rámci programu Európskej regionálnej speleologickej konferencie, 
ktorá sa konala v dňoch 22. — 28. septembra 1980 v Sofii, piati členo-
via SSS OS Spišská Nová Ves navštívili dve z uvedených krasových ob-
lastí Bulharska: 
1. s t r e d o h o r s k o - t r á c k u oblasť 
2. r i l o - r o d o p s k ú oblasť. 

V týchto oblastiach navštívili jaskyňu D u c h l a t a a Š a r a 1 i j s k ú 
jaskyňu. 

Exkurzia sa uskutočnila v spolupráci členov sofijského speleologické-
ho klubu Aleko. 

Jaskyňa D u c h l a t a 

Jaskyňa sa nachádza južne od Sofie v pohorí V i t o š a, asi jeden km 
od dediny Bosnek, na pravom brehu doliny rieky Strumy. 

Rieka Struma, zarezaná v stredno-vrchnotriasových tmavosivých lavi-
covitých vápencoch, vytvára v tých miestach asi 100 m široký kaňon. 
Voda tu preteká len v čase velkých prítokov. Rieka je v tých miestach 
ponorená a preteká najspodnejšou úrovňou jaskyne Duchlata. Vyviera 
až poniže dediny Bosnek, kde jej vody zachytáva priehrada Studená. 

Jaskyňa Duchlata dosahuje dĺžku 13 962 m. Ide o najdlhšiu jaskyňu 
v Bulharsku. Je vyvinutá v stredno-vrchnotriasových tmavosivých až 
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Obr. 1. Mapka krasových oblastí 

čiernych lavicovitých vápencoch. Jaskynné priestory boli vytvorené pod-
zemným tokom rieky Strumy. Jaskyňa má vyvinuté štyri úrovne, najspod-
nejšou preteká vodný tok rieky Strumy. Hojné sú výskyty riečnych štr-
kov cudzorodého materiálu (prevládajú granitoidy a metakvarcity). Jas-
kynné priestory majú väčšinou štrbinovitý alebo kanálovitý charakter, 
orientované po úklone vrstevnatosti (úklon do 70°). Priestory sa vy-
značujú veľmi malými rozmermi a tieto úzke chodby sa str iedajú so 
sieňami veľkosti do 30 x 10 x 5 — 10 m. Postup týmito malými chodbami 
je veľmi náročný. 

V jaskyni je bohatá výzdoba. Prevládajú stalagmity a stalaktity s hoj-
nými nátekmi na stenách chodieb. Menej sa vyskytujú jazierka a „sln-
ká" ihlicovitých kryštálov (aragonit?) . Kryštály dosahujú veľkosť zá-
palky. Zaujímavé sú hruškovité nárastky na koncoch stalaktitov a leknu 
podobné tanierovité nárastky na stalagmitoch, častejšie na stalaktitoch, 
či nátekoch na stenách. Na stalaktitoch sú časté heliktity. 

Prieskumné a výskumné práce v jaskyni pokračujú. 

Jaskyňa Š a r a 1 i j s k a 

Jaskyňa sa rozprestiera v pohorí P i r i n východne od dediny Ilin-
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denci. Nachádza sa povyše mramorových kameňolomov vo výške 1630 
m n. m. 

Jaskyňa bola objavená prieskumnou štôlňou, razenou s cieľom pre-
skúmať limonitové rudy. Jaskyňa má dĺžku 300 m. Je vyvinutá v prote-
rozoických lavicovitých bielych mramoroch. Priestory sledujú asi 70° 
uklonenú tektonicky oslabenú zónu súhlasnú s vrstevnatosťou. Jaskyňu 
tvoria štyri siene veľkosťou do 40 x 20 x 15 m, spojené úzkymi kanálo-
vitými chodbami. Jaskynné priestory majú korozívno-rútivý pôvod. V sie-
ňach sa nachádza na podlahe množstvo zrútených blokov horniny a nie-
ktoré siene sú od seba oddelené zrútenými blokmi mramoru. 

V jaskyni je bohatá výzdoba. Prevládajú nátekové formy na stenách 
siení. V jazierkach sa nachádza bohatý výskyt jaskynných perál vo veľ-
kosti do 2 cm, v priemere 1 cm. Povrch perál je hladký (akoby vylešte-
ný], až zrkadlovo lesklý. Pozoruhodný je výskyt bielych kryštálov ihli-
covitého habitu s dĺžkou do 5 — 7 cm. Týmito kryštálmi sú súvislé po-
kryté steny, strop a j podlaha asi 20 m dlhej chodby v najspodnejších 
častiach jaskyne. Môže ísť o a ragoni t f? ) . 

Prieskum jaskyne pokračuje, avšak postupujúcou ťažbou mramoru 
bude jaskyňa zničená. 

Navštívené krasové oblasti odporúčame do pozornosti našich jaskynia-
rov. Veľmi zaujímavý je najmä kras v proterozoických mramoroch. 



SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

J U B I L E Á A N E K R O L Ó G Y 

Doc. RNDr. JÁN OTRUBA, CSc., 6O-ROČNÝ 

Medzi významných jaskyniarov-jubilantov vkročil a j popredný slovenský 
meteorológ doc. RNDr. Ján Otruba, CSc., ktorý prekroči l šesťdesiatku 
svojho plodného života. Československým jaskyniarom a celej odbornej 
verejnost i je známy svojimi prácami a podielom na rozvoji s lovenskej 
speleológie ako odborník v klíme jaskýň a ako dlhoročný člen našej 
r edakčne j rady — Slovenského krasu. 

Doc. RNDr. Ján Otruba, CSc., narodil sa 29. júla 1921 v malebnej orav-
skej dedinke Zázrivá. Pochádza z desaťčlennej maloroľníckej rodiny. Na 
Orave sa s t retol prvý raz s krásou vápencových brál a tam vychodil a j 
8 tr ied ľudovej školy. Gymnaziálne štúdiá s maturi tou ukončil roku 1944 
v Dolnom Kubíne, kde si na štúdium privyrábal doučovaním niekoľkých 
spolužiakov. Vysokoškolské štúdium — odbor matemat ika-fyzika — ab-
solvoval na Prírodovedeckej fakul te UK v Bratislave roku 1949, kde 
získal roku 1951 aj hodnosť kandidá ta fyzikálno-matemat ických vied 
(CSc.) a roku 1965 sa habili toval na docenta v odbore meteorológia a kli-
matológia. 

Jubilant už počas vysokoškolského štúdia pracoval ako výpomocný 
učiteľ matemat iky a fyziky na Dievčenskom gymnáziu v Bratislave a od 
1. júla 1948 na Prírodovedeckej fakul te UK v Bratislave na jprv ako asis-
tent, potom odborný asistent a neskôr ako samosta tný vedecký pracov-
ník na vedeckovýskumnom pracovisku — Laboratórium pre meteoroló-
giu a klimatológiu PF UK. Od začiatku decembra 1963 pracuje v Sloven-
skej akadémii vied — v Ústave meteorológie a klimatológie SAV, ktorý 
bol roku 1975 včlenený do Geofyzikálneho ústavu SAV. Okrem úspešné-
ho r iešenia úloh Štá tneho plánu základného výskumu na Geofyzikálnom 
ústave SAV je sústavne od roku 1951 externým učiteľom na Katedre astro-
nómie, geofyziky a meteorológie na PF UK v Bratislave, kde prednáša 
a vedie cvičenia z odborov meteorológie a klimatológie. Jeho výchovno-
-vedecká činnosť je na jmä pri výchove vedeckých pracovníkov ešte šir-
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šia — je predsedom komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných 
prác a školiteľom ašpirantov z odboru meteorológie a klimatológie. 

Vo vedeckom výskume začal pracovať už roku 1950. Významným po-
dielom sa zúčastnil na slovensko-poľskom meteorologickom výskume Vy-
sokých Tatier a na riešení viacerých dlhodobých úloh ŠPZV. Vo svojej 
vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na jmä na výskum všeobecných 
cirkulačných pomerov na Slovensku a na výskum lokálnych cirkulač-
ných systémov a orografických deformácií poľa vetra v oblasti Západ-
ných Karpát, a to aj so zreteľom na využitie v praxi, na jmä pre tvorbu 
a ochranu životného prostredia. Výsledky štúdia prízemných cirkulač-
ných Karpát, a to a j so zreteľom na využitie v praxi, najmä pre tvorbu 
Veterné pomery na Slovensku, ktorú roku 1964 vydalo Vydavateľstvo 
SAV. Táto práca pre veľký záujem v zahraničí vyšla i anglicky. Doteraz 
uverejnil vyše 40 pôvodných vedeckých prác, z toho 7 v zahraničí. Nás 
však zaujíma najviac jeho práca v rámci slovenskej speleológie, na na-
predovaní ktorej má značnú účasť. 

Hoci ťažiskom odbornej práce doc. Otrubu je vedeckovýskumná prob-
lematika horskej meteorológie a klimatológie, v rámci svojej dlhodobej 
odbornej činnosti sa zúčastňoval i na riešení niektorých úloh speleológie 
na Slovensku, a to na jmä na rozvoji speleometeorológie. Jeho práce 
v tomto odbore začínajú v rokoch 1953 — 1954, keď sa začali realizovať 
rôzne odborné i praktické opatrenia na záchranu a obnovu ľadovej vý-
zdoby v Demänovskej ľadovej jaskyni. Súčasťou týchto opatrení bol i sys-
tematický experimentálny speleometeorologický výskum tejto jaskyne. 
Jeho zabezpečením z metodickej i obsahovej s tránky bol poverený dr. 
Ján Otruba, ktorý v tom čase pracoval ako asistent v Ústave pre meteoro-
lógiu a klimatológiu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 
1954 až 1956 organizoval a odborne viedol špeciálne expedičné speleo-
meteorologické merania v Demänovskej ľadovej jaskyni, ktoré sa okrem 
iného zameriavali i na podrobnejšiu analýzu vertikálnej štruktúry podľa 
teploty vzduchu v jaskyni. Viacročné speleometeorologické merania za-
bezpečoval i v Belianskej jaskyni. V rokoch 1955 až 1963 s účastníkmi 
letných speleologických týždňov, ktoré organizovalo MSK, zabezpečoval 
meteorologické merania vo viacerých jaskynných priepastiach na Slo-
vensku (Ohnište, Zvonivá diera, Kresanica, Zadný úplaz). Získané vý-
sledky meraní z jaskýň a priepastí zhodnotil a publikoval v 8 vedeckých 
článkoch, ktoré boli uverejnené väčšinou v zborníku Slovenský kras. 

Je dlhodobým odborným spolupracovníkom MSK. Okrem toho sa zú-
častňoval na odborno-organizačnej práci v speleológii, najmä v rámci 
Speleologického poradného zboru pri Ministerstve kultúry SSR, ktorého 
členom je od roku 1967. Je a j členom redakčnej rady zborníka Slovenský 
kras. 

Pri príležitosti 50. výročia založenia Múzea slovenského krasu a 10. 
výročia založenia Správy slovenských jaskýň mu v novembri 1980 bola 
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udelená Pamätná plaketa SSJ v Liptovskom Mikuláši za dlhodobú spo-
luprácu s MSK. 

Náš jubilant za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť dostal viacero 
významenaní a ocenení, z ktorých akiste najvýznačnejšie je štátne vy-
znamenanie Za vynikajúcu prácu a Zaslúžilý pracovník SAV. 

Jubilant sa dožil šesťdesiatich rokov v plnom zdraví a v pracovnom 
eláne, ktorý mu z plnosti priateľstva srdečne vinšujeme do ďalších ro-
kov plodného vedeckého i jaskyniarskeho života. 

Anton Porubský 



SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

ZA PROFESOROM LEONARDOM BLAHOM 

Keď sme v jeseni 1979 v Pribyline spoločne sedeli na celoslovenskej 
jaskyniarskej konferencii o problematike dokumentácie krasu a jaskýň, 
netušili sme, že profesor Leonard Blaha je v kruhu svojich spolupracov-
níkov posledný raz. Preto sme s údivom a žiaľom prijali správu, že 
13. októbra 1980 vo veku 66 rokov, po krátkej zákernej chorobe opustil 
a j rady nestorov slovenského jaskyniarstva tento náš milý spolupracov-
ník a priateľ, rodák z Nižného Slavkova na Spiši. Tento cieľavedomý 
človek zomrel nečakane s mnohými ďalšími plánmi a krásnymi predsa-
vzatiami strážiť správnosť názvov slovenských jaskýň a pomenovanie 
ich priestorov, ako a j podopĺňať históriu slovenského jaskyniarstva i sle-
dovať účinnosť opatrení na ich ochranu. Tejto základnej problematike 
sa venoval vyše tri desaťročia. 

Naplnení bolesťou a smútkom rozlúčili sme sa v Trnave s dobrým 
a obetavým človekom, ktorý z osobitného vzťahu k jaskyniam zmenil aj 
svoju pedagogickú profesiu za organizátora profesionálneho výskumu, 
keď v rámci organizácie Slovakotour a potom n. p. Turista založil prvý 
profesionálny výskumný oddiel jaskyniarov, ktorý zabezpečoval organi-
začne a materiálne. Iba po rokoch možno oceniť a pochopiť sizyfovskú 
prácu pri organizovaní slovenského speleologického výskumu od zaobsta-
rávania výstroja až po napĺňanie jeho obsahu na moderných vedeckých 
zásadách, zorganizovaním aj odborných jaskyniarskych kurzov a škole-
ní na vysokej úrovni. Nemožno nespomenúť profesora Blahu aj ako po-
pularizátora ochranárskej problematiky v rozhlase a v početných tu-
ristických, ochranárskych i ďalších populárno-vedeckých časopisoch. 
Profesor Blaha bol autorom prvých odborných sprievodcovských textov 
o sprístupnených jaskyniach Slovenska i odborným poradcom pri tvor-
be viacerých populárno-vedeckých filmov o slovenských jaskyniach. 

Osobitné estetické vlohy a vzťah k fotografii preslávili Lea Blahu aj 
ako autora farebných letáčikov o slovenských jaskyniach. Nemožno ne-
spomenúť najmä jeho veľký farebný album slovenských jaskýň, ktorý 
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ocenili a j v zahraničí, najmä na V. medzinárodnom jaskyniarskom kon-
grese v Stuttgarte roku 1969. 

Dnes pri všeobecnom rozkvete slovenského dobrovoľného jaskyniar-
stva treba spomenúť, že profesor Blaha bol zakladajúcim členom Slo-
venskej speleologickej spoločnosti a členom viacerých redakčných rád 
za odbor speleológie. Ťažisko jeho najväčších zásluh o slovenské jasky-
niarstvo súvisí s ochranárskou činnosťou v SÚPSOP-e, ktorá bola na 
sklonku jeho pracovnej činnosti a j jeho hlavnou pracovnou náplňou. 
Významným činom profesora Blahu je jeho veľký podiel na tvorbe zá-
kona o štátnej ochrane prírody, v ktorom sa exponoval za ochranu a 
prieskum jaskýň a krasových útvarov v súlade s ekonomickou potrebou 
objavovania jaskýň. Bol jedným z prvých, ktorý zainteresoval o jasky-
niarstvo široký okruh vedcov z príbuzných vedných odborov, a tým na-
stolil potrebu existencie centrálneho nadriadeného vedeckého orgánu, 
ktorý by univerzálne usmerňoval všetku jaskyniarsku činnosť. Tak sa 
stal od roku 1956 spoluzakladateľom Speleologického poradného zboru 
pri Povereníctve školstva a kultúry. A práve na tom mieste sa zaslúžil 
o citlivé riešenie mnohých organizačných a ochranárskych problémov, 
ktoré vytvorili v slovenskom jaskyniarstve také podmienky, že dnes sto-
jí v popredí speleológie strednej Európy. 

Mnohostranná a prepotrebná činnosť zosnulého na poli slovenského 
jaskyniarstva si zaslúži obdiv, veď s ním odchádza a j kus histórie slo-
venskej speleológie. Preto osobnosť Leonarda Blahu bude naďalej žiariť 
a slúžiť ako príklad všestrannej angažovanosti vo viacerých smeroch, 
najmä na báze komplexnosti od objavenia až po zhodnotenie alebo vy-
užitie jaskynných objektov a ich ochranu. 

Slovenskí jaskyniari s úctou spomínajú na profesora Leonarda Blahu 
a jeho všestranný prínos pri budovaní základov odbornej speleológie 
a ochrany krasových území Slovenska. Zborník Slovensky kras smrťou 
profesora Blahu stráca ochotného a aktívneho člena redakčnej rady. Za 
túto nezištnú prácu v prospech jeho národa a celej spoločnosti mu patrí 
naše uznanie a vďaka. 

Juraj Bárta 



SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

ZOMREL doc. RNDr. JÁN FUTÄK, CSc. 

Dňa 7. júla 1980 zomrel vo veku 66 rokov popredný slovenský príro-
dovedec-botanik, docent RNDr. Ján Futák, CSc., rodák z Turovej pri 
Zvolene. 

Gymnaziálne štúdium absolvoval vo Zvolene a v Banskej Bystrici, kde 
roku 1932 maturoval. Vysokoškolské štúdium začal v Štrasburgu. Po ka-
pitulácii Francúzska na začiatku druhej svetovej vojny sa vrátil na Slo-
vensko. Roku 1942 získal na novozaloženej Prírodovedeckej fakulte Slo-
venskej univerzity v Bratislave doktorát prírodných vied. Tu pracoval a j 
ako asistent a neskoršie, od roku 1947, ako docent systematickej bota-
niky u profesora Františka Nábelka. Roku 1949 prešiel do služieb Pove-
reníctva stavebného priemyslu, kde viedol mapovanie vegetačného kry-
tu pre prvý Vodohospodársky plán. Roku 1953 sa stal vedúcim Oddele-
nia ochrany prírody pri Slovenskom pamiatkovom ústave. V tom istom 
roku prešiel do služieb Slovenskej akadémie vied, kde viedol Oddelenie 
systematickej botaniky na terajšom Ústave experimentálnej biológie a 
ekológie až do roku 1980. 

Už na strednej škole sa Ján Futák začal zaujímať o prírodné vedy. 
Z nich si najviac obľúbil botaniku, ktorej potom venoval celý svoj život. 
Okrem pedagogickej práce, ktorú externe vykonával prakticky až do 
smrti, venoval najväčšiu časť svojho života výskumu a ochrane flóry a 
vegetácie na území Slovenska. Jeho obľúbenou témou bola xerotermná 
vegetácia vápencov a dolomitov z rôznych častí nášho územia, o ktorej 
napísal niekoľko prác. Vedecko-populárne práce, ktoré uverejňoval v ča-
sopisoch Svet vedy, Krásy Slovenska, Príroda a spoločnosť, Pamiatky 
a múzeá, Vysoké Tatry a pod., sú známe našej širokej verejnosti, zaují-
majúcej sa o prírodné vedy. Veľkú zásluhu si získal zredigovaním dvoj-
zväzkového Slovenského herbára, založením vydávania Flóry Slovenska 
vo vydavateľstve Veda, do ktorej spracoval viacero skupín. V diele Slo-
vensko 2 f Príroda) redigoval časť Rastlinstvo a napísal do nej viacero 
kapitol. 
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Docent Futák ako milovník prírody venoval veľa pozornosti a j jej 
ochrane. Stál pri zrode našej najväčšej prírodnej rezervácie — Tatran-
ského národného parku a veľkú zásluhu mal a j na vyhlásení Zákona 
SNR o ochrane prírody roku 1952. 

Odchodom docenta Futáka stráca preto nielen slovenská botanická, 
ale celá prírodovedecká obec obetavého a zanieteného pedagóga, vedca, 
ochranára a popularizátora vedy. 

Eduard Krippel 



SLOVENSKÍ KRAS XX — 1982 

ZOMREL MIKULÁŠ HUBA 

Len pár mesiacov pred dožitím deväťdesiatky zomrel vo svojom ro-
disku vo Veličnej na Orave Mikuláš Huba, známa a výrazná osobnosť 
z histórie slovenských jaskýň, organizátor začiatkov sprístupnenia Do-
mice a záchrany jej vzácnych archeologických pamiatok, prostredníc-
tvom. ktorých prinášala neoceniteľné svedectvo o neolitickom človeku. 

Ako predstaviteľ štátnej správy s príkladnou ochotou vychádzal 
v ústrety úsiliu o všestranný rozvoj tejto jaskyne, o získanie potreb-
ných f inančných prostriedkov, vyriešenie otázky pozemkov a podporo-
val každú rozumnú iniciatívu. S Jaroslavom Janákom organizoval pre-
vzatie jaskyne do správy KSTL. Prispel ako jeden z najpohotovejších 
propagátorov Domice príspevkami do tlače, prednáškami, kvalitnými fo-
tografiami a na jmä osobnou účasťou pri všetkých dôležitých podujatiach. 

Jeho vzťah k Domici, ktorú by sme mohli nazvať jeho láskou, výstižne 
vyjadruje článok v Krásach Slovenska z roku 1933 (s. 85), kde medzi 
iným píše: „Kedykoľvek zavítam k našej novoobjavenej gemerskej krá-
savici, vraciam sa do pohádkových oblastí svojho detstva s hrejivým doj-
mom, že všetkému čo mi bolo predtým záhadné, dostáva teraz rozlúš-
tenie." . . . — „Domica bola mojím jediným útočišťom v tomto kúte, 
kedykoľvek na mňa doliehali trudy ťažkého, komplikovaného života." 
. . . — „Keď zavzneli slová: chlapci, dnes večer do Hosúsova (Domice), 
srdcia sa nám radosťou roztancovali, i keď to znamenalo celú noc na-
máhavej roboty pri fotografovaní. Boli sme ako rodinka a každú osobnú 
výhodu sme obetovali v záujme tohoto nášho raja." 

Naposledy sme sa s ním stretli v kruhu jaskyniarov pri oslave 50. vý-
ročia Domice. Bola to od neho obeť, že prišiel napriek svojmu vysokému 
veku, ale veľmi úprimne prejavil svoju radosť, ešte vždy zvučným hla-
som predniesol dojímavý pozdrav, srdečne sa objal s Jankom Majkom 
a poprial Domici šťastné roky ďalšieho rozkvetu. „Splnila sa mi veľká 
túžba, aby som na západe svojho života mohol ešte aspoň chvíľu pobud-
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núť tu pri Domici, kde som prežil najkrajš ie chvíle svojho života." Tak-
to sa vtedy lúčil. 

Ostáva nám len želať si, aby to, čo takí obetaví a krásam prírody od-
daní ľudia, ako bol Mikuláš Huba, medzi nami svojou prácou vytvorili, 
prinášalo i naďalej svoje ovocie! 

Ľudovít Tarnócy 



R E C E N Z I E 

J. URBÄNEK A KOL.: CHRÁNIME PRÍRODU 
A KRAJINU. Príroda, Bratislava 1979, 206 
s t rán 

Publikácia Chránime prírodu a krajinu 
je určená pre prácu členov Slovenského 
zväzu ochrancov prírody a kra j iny 
(SZOPK). Jej cieľom je transformovať ve-
decké poznatky o ochrane prírody a kra-
jiny v populárnej forme. 

Publikácia je rozdelená do troch hlav-
ných častí. Úvodná časť sa zaoberá po-
stavením ochrany prírody a kraj iny v na-
šej socialist ickej spoločnosti, kde sa v 
podmienkach progresívneho rozvoja stáva 
záležitosťou širokej verejnosti . Ochranu 
prírody u nás zabezpečuje Štátna ochra-
na prírody, ktorá je začlenená do rezor-
tu Ministerstva kultúry SSR a zabezpeču-
je predovšetkým komplexnú ochranu vy-
značených prírodných hodnôt, čo vyžadu-
jú osobitnú ochranu. Slovenský zväz 
ochrancov prírody a kraj iny je dobrovoľ-
ná organizácia na ochranu prírody, ktorá 
čoraz viac preniká do vedomia ľudí a roz-
voj jej činnosti nadobúda masový cha-
rakter . 

Druhá časť obsahuje problém ochrany 
jednotlivých prvkov kraj iny a ochrany kra-
jiny ako celku. V tej to časti autori spres-
nili zmysel niektorých odborných termí-
nov, ako: „príroda", „kra j ina" a spojenia 
„ochrana prírody" a „ochrana kraj iny". 
Vysvetlili pojem jednotlivých prvkov kra-
jiny: fyzikálnych [voda, pôda, vzduch, 
horniny, re l iéf) , biotických (zvieratá, 
rast l iny) a humánnych (ľudská spoločnosť 

a jej diela) . Načrtli a j problém kraj iny a 
jej ochrany a rozlíšili kra j inu na prírod-
nú a kultúrnu. Obidve však treba chápať 
ako trojvrstevný útvar, skladajúci sa z fy-
zikálnych, biotických a humánnych prv-
kov. 

Tretia časť sa zaoberá metódami, ktoré 
majú čitateľovi pomôcť pri pozorovaní a 
štúdiu v teréne. 

V závere publikácie načrt l i autori nie-
ktoré organizačné otázky pri zabezpečo-
vaní exkurzií a táborov ochrancov príro-
dy. 

Publikácia je určená širšej verejnosti a 
poukazuje na to, že ochrana prírody a 
ochrana kra j iny je veľmi zložitý vedecký 
problém. Má dve podoby: prvú, vedeckú 
a druhú, všeľudovú — populárnu, ktoré 
nemôžu existovať samostatne, preto ich 
treba uviesť do úzkeho a harmonického 
vzťahu. Napísaná je zrozumiteľnou formou 
a jej cieľom je poskytnúť základný kom-
plexný pohľad na ochranársku problema-
tiku. 

Viera Červeňová 

ČESKOSLOVENSKÝ KRAS. Academia. Pra-
ha 1980, ročník 31 

Čitateľom sa dostáva do rúk nové čís-
lo zborníka. Obsahuje pôvodné práce čes-
koslovenských autorov, správy, prehľad 
novej l i teratúry a časopisov, krá tke infor-
mácie a históriu. 

V časti pôvodných prác publikuje V. 
Ložek článok zameraný na problematiku 
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chronologickej pozície poslednej fázy ústu-
pu svahov v československých krasových 
oblastiach. Dôkladná znalosť l i teratúry a 
krasových oblastí ČSSR umožňujú auto-
rovi nadviazať na vysokú odbornú úro-
veň predošlých článkov. Územia Sloven-
ska sa týka práca P. Rybára o holo-
cénnych netopieroch z jaskyne Záskočie. 
Jaskyne na ľavom brehu Vltavy medzi 
Malou Chuchlou a ústím Dalejského po-
toka v Prahe, ohrozené rýchlou výstavbou 
mesta, opisuje S. Túma. Práca J. Víteka 
nadväzuje na jeho články o pseudokra-
sových tvaroch teraz z oblastí Prachov-
ských skál. O spodnokriedovom fosílnom 
krase Rudickej plošiny v Moravskom kra-
se sa zmieňuje článok P. Bosáka. Okrem 
úložných pomerov, litológie, mineralogic-
kého a chemického zloženia, granulomet-
rie, obsahuje a j prehľad názorov na se-
dimentáciu rudických vrstiev, stručne hod-
notí ich vývoj a oblasti zdrojov. Práca J. 
Pelíšká sa zaoberá rytmickými tenko vrs-
tevnatými sedimentmi v moravských jas-
kyniach. Geneticky sú to pedosedimenty 
vzniknuté periodickým vnášaním materiá-
lu z okolia jaskýň za meniacich sa kli-
matických podmienok v období pleistocé-
nu. O pseudokrasových javoch vo flyšo-
vých horninách vonkajších Karpát sa za-
oberá článok J. Pavlicu. Podáva prehľad-
ný opis lokalít v Moravskosliezskych Bes-
kydách, Štramberskej vrchovine, Sloven-
ských Beskydách, Javorníkoch, Hostýn-
skych vrchoch a Chŕiboch. Prácu také-
hoto zamerania by sa však žiadalo dopl-
niť a j o lokality z ďalších pohorí patria-
cich do skupiny vonkajších Karpát. Člá-
nok O. Štelca podáva prehľad histórie 
objavov v jaskyniach Punkevní a Kate-
ŕinská, zaoberá sa vplyvom návštevnosti 
na prírodné prostredie v jaskyniach a per-
spektívami ďalšieho rozvoja turistiky v 
nich. Moldavskej jaskyni, nachádzajúcej 
sa v oblasti Slovenského krasu, je veno-
vaný článok J. Mullera. Uvádza v ňom 
niektoré výsledky klimatických meraní, 
merania množstva presakujúcich vôd a 
opisuje archeologické nálezy. 

V ďalšej časti zborníka sú krá tke sprá-
vy o rekryštalizácii stalagmitov, o kraso-
vých javoch pod cenomanskými sediment-
mi Zadnej Kopaniny, novej paleontolo-
gickej lokalite na Zlatom koni pri Koné-
prusoch, novej priepasti v Českom krase, 

krasových javoch mirovického metamor-
fovaného ostrova, kryštal ických vápencoch 
moldanubika na Vlašimsku, krasových ja-
voch v kryštal ických vápencoch v sever-
nej časti moravika, kalcitových výplniach 
puklín vo vápencoch Moravského krasu, 
o biostrat igrafických výskumoch v jasky-
niach Rečište, Srnčí a Holštejnské v Mo-
ravskom krase, ako a j informácia o no-
vosprístupnenej jaskyni Grotta di Fra-
sassi v Taliansku. 

Veľmi obsiahle sú informácie o novej 
l i teratúre a časopisoch s krasovou tema-
tikou, ktoré boli v ostatnom čase vyda-
né vo svete. 

V časti venovanej výskumu a organizá-
cii je spomienka na M. Hassa, informácia 
o stretnutí speleológov v Moravskom kra-
se, medzinárodnom sympóziu o krasovej 
hydrológii v Budapešti, o kolokviu k 50. 
výročiu organizovanej speleológie v Har-
ci, správa o činnosti Speleologického klu-
bu v Brne, Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti a Múzea slovenského krasu. 

Ročenku uzatvárajú príspevky z histórie 
venované návšteve dr. E. Holuba v jas-
kyni Wonderfontein v Transvaale a pre-
hľadu krasovej turistiky a histórii sprí-
stupňovania jaskýň v Moravskom krase. 

Zborník svedčí o aktívnej činnosti čes-
koslovenských speleológov. Má t radične 
dobrú úroveň. Väčšina prác je vhodne 
doplnená mapami, grafmi a fotografiami. 

Ján Šavrnoch 

M. PULINA: ZJAWISKA KRASOWE W SU-
DETACH POLSKICH. Dokumentacja geo-
graficzna, zeszyt 2 — 3. PAN, Warsza-
wa 1977, 118 s., 41 obr., 11 tab., 18 foto-
grafií, ruské a anglické resumé 

Monografia popredného znalca krasovej 
geomorfológie je venovaná jednej z me-
nej známych krasových oblastí PĽR, na-
chádzajúcej sa v tesnej blízkosti našej 
š tá tnej hranice. Autor svoju prácu rozde-
lil do troch základných častí. V úvode 
podáva prehľad histórie výskumu jaskýň 
v Sudetách. 

V analyt ickej časti spracoval geológiu 
a geomorfológiu neveľkých krasových úze-
mí Kaczawskych hôr, Pogórze Kaczaw-
skie a Klodzké Sudety. Krasové územie 
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Kaczawskych hôr budujú veľmi čisté 
mramory, prípadne kryštalické dolomity. 
Podrobne spracoval krasové makroformy 
na príklade kóty Polom, ktorá je veľmi 
skrasovatená. Nachádzajú sa tu jaskyne, 
široké skrasovatené pukliny a dobre roz-
vinuté povrchové krasové javy. Podľa 
e táp rozvoja zarovnaných povrchov zara-
dil jaskyne tej to oblasti do troch skupín, 
zaoberá sa ich vývojom od mladších tre-
ťohôr až po súčasnosť. Kameňolomy vo 
vyvýšenine Silesia mu umožnili sledovať 
vývoj podzemných krasových javov. Povr-
chové mezo- a mikroformy na Polome a 
Milku spá ja autor so slabo nachýlenými 
povrchmi, alebo so systémom jaskýň a 
puklín. Na základe genézy a morfológie 
vyčlenil dve skupiny krasových jám. Pr-
vú skupinu tvoria jamy spojené s jasky-
ňami a krasovými puklinami, druhá sku-
pina sa vyvíjala samostatne, bez spoje-
nia s podzemím. Opisuje a j depresie nie-
koľko desiatok metrov dlhé, dva metre 
široké a hlboké viac než jeden meter. 
Ich genézu spája so soliflukčnými pro-
cesmi. V časti venovanej podzemnému 
krasu sa zaoberá úrovňami skrasovatenia 
a sedimentmi nachádzajúcimi sa v jasky-
niach. Veľkú pozornosť venoval klasifi-
kácii nátekov. Uvádza i výsledky granu-
lometrických a termických analýz hlín 
vyplňajúcich krasové formy, výsledky da-
tovania nálezov kostí a opis profilov. Vo 
východnej časti Kaczawských hôr kame-
ňolomy odkryli dobre vyvinuté formy fo-
sílneho krasu. Autor opisuje dva druhy 
sedimentov vyplňajúcich podzemné for-
my, ktoré nadväzujú na základné profily 
v Polome. Na záver časti o Kaczawskych 
horách je stručný opis krasovej hydro-
graf ie a charakter is t ika fyzikálno-chemic-
kých vlastností vôd. 

Veľmi s tručne sa zaoberá oblasťou Po-
górza Kaczawského. 

V časti o Kladzkých Sudetách charak-
terizuje horniny, ktoré budujú krasové 
územie. Detailne sa zaoberá povrchovými 
mikroformami vyplnenými svahovými se-
dimentmi, v krátkost i charakter izuje po-
vrchové krasové javy v Rogozce. V časti 
o podzemnom krase opísal profil nánosu 
jaskyne v Krzyžniku, ktorý nadväzuje na 
základný profil z Polomu. Podrobne spra-
coval jednu z najznámejš ích jaskýň v 
PĽR — jaskyňu Niedzwiedziu. Obšírne je 

spracovaná krasová hydrografia v Kro-
wiarkach a doline Klešnice a výsledky 
výskumu fosílneho krasu v Przeworne. 

V syntet ickej časti sa autor zaoberá 
vplyvom siete puklín a chemických vlast-
ností podložia na rozvoj krasových fo-
riem, podáva štruktúrnu klasifikáciu jas-
kýň. Konštatuje, že najviac krasových fo-
riem sa vyvinulo v mramoroch, menej v 
dolomitických mramoroch a dolomitoch. 
Jaskyne sú často vyvinuté na spojoch 
mramorov a nekrasových, prípadne slabo 
krasovejúcich hornín. Zaoberá sa a j hyd-
rogeologickými etapami formovania jas-
kýň v Sudetách. V časti o tendenciách 
rozvoja krasového povrchu porovnáva in-
tenzitu denudácie na krasových a nekra-
sových horninách a jej zmeny v priebe-
hu vývoja územia. V časti o predštvrto-
horných krasových procesoch sa zaoberá 
strat igrafiou treťohorných sedimentov, opi-
suje najs tarš ie stopy krasových procesov 
a osobitnú pozornosť venuje červeným 
hlinám. Podrobne rozoberá a j krasové 
procesy vo štvrtohorách i v súčasnosti, 
na jmä výdatnosť krasových prameňov, tep-
lotu vôd, chemizmus a intenzitu che-
mickej denudácie. Na základe znalos-
ti klímy v treťohorách a pleistocéne sa 
usiluje určiť intenzitu chemickej denudá-
cie v jednotlivých obdobiach. Na záver 
práce zaradil zhrnutie výsledkov. 

Prácu M. Pulinu môžeme hodnotiť klad-
ne. Okrem definície tzv. izolovaného-
ostrovného krasu, množstva poznatkov na-
dobudnutých počas výskumu uvádza tiež 
bohatý zoznam li teratúry o danom území. 
Resumé v ruštine a angličtine, ako a j 
viacero náčrtov, grafov a tabuliek úro-
veň tej to práce ešte vyzdvihuje. Mono-
graf ia svojím moderným prístupom k rie-
šeniu problémov môže slúžiť ako vzor 
pre práce regionálneho zamerania. 

Ján Savrnoch 

EMIL DZVONÍK: SLEPÁ JASKYŇA. Vydal 
Slovenský spisovateľ v edícii Nová próza, 
Bratislava 1977, 350 s., cena 14 Kčs 

Motív jaskyne v detskej li teratúre, ta-
ký hojný predovšetkým v rozprávkach, ne-
vyskytuje sa často v slovenskej ani čes-
kej beletrii, hoci vieme, že pri tvorbe 
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svojich diel čerpali z jaskynného pro-
stredia Ján Hollý, Ľudovít Kubáni, Ján 
Kalinčiak, Ján Hrušovský, Rudolf Tésno-
hlídek, Jan Vrba, František Pecháček, Jo-
zef Cíger-Hronský, Ján Vaško. Najnovším 
prínosom do slovenskej krásnej l i teratúry 
s motívom jaskyne, je sociálnopsychologic-
ký Dzvoníkov román Slepá jaskyňa. Román 
je neobyčajný predovšetkým svojím ná-
metom, udalosťami i prostredím. Socialis-
tická prítomnosť sa v ňom strieda so spo-
mienkami a rekonštrukciou udalostí z ob-
dobia druhej svetovej vojny a z ne j naj-
mä s prejavujúcimi sa rasistickými re-
presáliami proti cigánskym občanom. 

Autor, rodák z Potiskej nížiny v Zem-
plíne, s neveľkými znalosťami krasu a 
jeho zákonitostí, začlenil skutočnú uda-
losť rasovej diskriminácie do prostredia 
pahorkovitého krasu. Časť deja sa odo-
hráva v tzv. Slepej jaskyni, cez ktorú 
čiastočne preteká Skalný potok. Vchod 
do jaskyne je cez vyvieračku so sifónom; 
do jaskyne sa možno dostať len podplá-
vaním sifónu. Slepá jaskyňa ježí v brale 
s prevismi a menšími suchými jaskyňami. 
Tie využívali obyvatelia cigánskej osady 
pri f iktívnej dedine Ščerbina, ktorú na 
vyšnom konci delil od cigánov spomenu-
tý potok. Slepá jaskyňa, známa len tu-
najším cigánskym obyvateľom, vstúpila do 
slovenskej l i teratúry ako neobyčajné úto-
čište. 

Náhodná smrť syna komisára obce v 
ľúbostnom konfl ikte o peknú cigánku Se-
raf ínu pri súpise cigánskych obyvateľov 
Sčerbiny vyvolala ich panický útek si-
fónom Skalného potoka do Slepej jasky-
ne. V nej našli nútený úkryt, ktorý žan-
dári neobjavili ani so psami, a preto po 
čase Ščerbinu prestali strážiť. Po ôsmich 
ťažkých týždňoch v chladnom a vlhkom 
prostredí vysilení cigáni opustili Slepú 
jaskyňu. Tesne pred ich odchodom sa na-
rodil Serafíne syn. Mladá matka zabalila 
dieťa do handár a nechala ho v jaskyni. 
Novorodeniatko zachránili a adoptovali 
bezdetní manželia — riaditeľka miestnej 
školy s manželom — komunistom, ktorí 
po oslobodení odišli zo Sčerbiny. 

Podstatou deja Dzvoníkovho románu je 
konfl iktné poznanie okolností narodenia 
vysokoškolsky vzdelaného adoptovaného 

syna Martina počas dovolenkového ná-
vratu do Sčerbiny. Po viacerých neprí-
jemnostiach zmierlivý záver románu do-
kumentuje, že hrdinov doterajš í vývin mu 
dal dosť síl i mravných hodnôt, aby túto 
krízu úspešne prekonal. 

Kto dobre pozná špecifický charakter 
vodou pre tekajúcej jaskyne, s vchodom 
uzavretým vodným sifónom, s obmedze-
ným prístupom vzduchu, ťažko uverí rea-
lite autorovho deja. Nie je vierohodné, 
že väčšia skupina ľudí by mohla žiť tak 
dlho v jaskyni bez možnej cirkulácie 
vzduchu a pri kúrení mokrým drevom. 
Veď ani obývaný priestor za vstupným 
sifónom nemohol byť taký suchý, ako sú 
známe iné v praveku osídlené jaskyne 
s otvoreným vchodom. Intenzitu praveké-
ho osídlenia ovplyvňovala celková vhod-
nosť cirkulácie dymu, pretože v priesto-
re s koncentrovaným dymom nemožno 
dlhšie žiť. 

V prípade Dzvoníkovej Slepej jaskyne 
hovoriť o suchom dreve po nočnom trans-
porte cez vstupný potočný sifón nemož-
no, pretože a j priestor za sifónom, v kto-
rom sa cigáni refugiálne uchýlili, musel 
byť vlhký. A tak ostáva záhadou, ako tu 
mohli rozložiť oheň. A ak ho a j rozložili, 
dym musel byť taký hustý a dusivý, že 
bol pre ľudí v jaskyni neznesiteľný. Tým 
problematickejšie je prežitie novorode-
niatka vo vlhkých handrách, v koncen-
trácii dymu dusiaceho a j dospelých. Tie-
to okolnosti, ako a j skutočnosť, že čer-
stvý vzduch sa do obývaného priestoru 
jaskyne mohol dostať len pri zníženom 
stave vody výtokového potoka, vylučujú 
existenciu ľudského osídlenia, i kecľ mož-
no pripustiť, že v začiatočnom štádiu vy-
kurovania bol rozptyl dymu a j do zad-
ných priestorov jaskyne nad hladinou po-
toka a jaskynným stropom. Podľa skrom-
ného opisu autora však Slepá jaskyňa ne-
bola taká veľká, aby tento rozptyl vy-
tvoril podmienky pre viactýždňový pobyt 
človeka. Škoda, že autor pred konečným 
stvárnením l i terárnej predlohy nekonzul-
toval námet svojho románu s odborník-
mi príslušných odborov speleológie. Tým 
sa dej románu Slepá jaskyňa, pokiaľ ide 
o život v nej, stáva utopistickým a doku-
mentuje veľmi skreslené predstavy širo-
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ke j vere jnos t i o c h a r a k t e r e a možnos-
t iach exis tencie pobytu človeka v jasky-
niach. 

Hoci autor preceni l rea l i tu j a skynného 
pros t redia , nemožno mu uprieť g radác iu 

deja a n a j m ä výst ižné s tvárnenie psychó-
zy cigánov a pokrokových občanov Ščer-
biny s ich f i l an t rop ickým postojom pri 
vzá jomnom nažívaní s c igánskou menši-
nou. 

Juraj Bárta 

S i o v í M k é múzeum ochrany prírody 
a J a s k y n i a r s t v a 

031 01 Liptovský Mlkuláft 
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