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Výstup po lanovém žebříku v jedné z propastí Čachtické jeskyně. Foto: Lukáš Kubičina
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S PÄŤ N A O B S A H

ÚVOD
Osobitá tvář krasových oblastí odedávna přitahuje nespočet návštěvníků – zvědavců, turistů, dobrodruhů, sportovců, vědců. Tato nezvykle tvarovaná a s vodním živlem
neoddělitelně spjatá krajina nabízí svým obdivovatelům okamžiky napětí, ale také prožitky
ticha, klidu, zastavení. Chceme‑li se dostat blíže ke krasovým tajemstvím a nezanechat je
budoucím generacím nevratně poškozená, měli bychom se na svou cestu vybavit nezbytnými vědomostmi a znalostmi.
Tato publikace je dílem několika autorů, kteří jsou svou odborností i osobním zájmem úzce spjati s krasovou krajinou. Prvním podnětem pro její vznik byla slovinská publikace „Ne hodi v jame brez glave“, což můžeme volně přeložit jako „Nechoď do jeskyní
s prázdnou hlavou“. A právě Slovinsko je zemí, kde je dobré se inspirovat, protože je označováno za kolébku speleologie, karsologie – a tím i jeskyňaření. Naše publikace vznikla
právě proto, aby se hlava potencionálního jeskyňáře naplnila nejdůležitějšími základními
znalostmi o tom, jak se (zejména v jeskyních) chovat a pohybovat. V následujících kapitolách přinášíme jednak informace o geologii, fauně či ochraně krasu a jednak popis odborných činností jako je pohyb po jeskyni, mapování či první pomoc.
Publikace vznikla v rámci projektu přeshraniční spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou, proto vychází ve dvou mutacích – slovenské elektronické a české knižní.
Obsáhlejší elektronickou verzi, která obsahuje více informací například o historii jeskyní,
o jejich objevování a archeologii, naleznete na webu projektu www.kras-turizmus.eu. Některé kapitoly se věnují výlučně krasu a jeskyním v České republice (například stať o rostlinstvu v krasových územích), jiné více speleologii na plošně rozsáhlejším a různorodějším
krasu Slovenska (například kapitola o vývoji speleoalpinismu). Věříme, že právě různorodost příspěvků a fakt, že vždy nemohly jednotlivá témata postihnout uceleně, bude pro
vás v konečném důsledku přínosem a vzbudí ve vás i touhu poznávat to, co v publikaci bylo
jen naznačeno, vydat se na vlastní cestu k novým jeskyňářským zážitkům a přátelstvím.
Tato publikace je určena těm, kteří – obrazně řečeno – holínky teprve obouvají.
Cílem je, aby jim případné první neúspěchy nezkalily objevitelské nadšení a aby se snáze
zorientovali v přemíře pojmů a informací. Tak jako v každém oboru i zde platí, že teorie není
vším a teprve praxe ukáže, jak dobrá byla naše předchozí průprava.
Každý z nás má nějaký ten svůj kras, svoji jeskyni, svoje místo. Tam prožíváme těžko sdělitelné pocity naplnění. Tam se doslova dotýkáme přírody, překonáváme sami sebe,
svou únavu, strach. A navíc – okamžiky objevování i překonávání vlastní slabosti jsou tou
nejlepší prověrkou kolegů a přátel, se kterými jsme se na cestu vydali. Autoři této publikace udělali maximum pro to, aby se stala inspirací i užitečnou pomůckou pro všechny
jeskyňářské nadšence při objevování podzemních krás.
Za kolektiv autorů
Barbora Appelová

S PÄŤ N A O B S A H
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B A R B O R A
L U K Á Š

A P P E L O V Á ,

V L Č E K ,

M A R T I N

G O L E C

1. JAK SE STÁT JESKYŇÁŘEM
KDO JE TO VLASTNĚ JESKYŇÁŘ?
Jeskyňář je člověk, kterého zajímají jeskyně a jejich tajemství. Zajímají ho tak silně,
že se rozhodne přidat k jeskyňářské skupině a důkladně se na to vybavit. Společně se pak
vydávají objevovat, měřit, popisovat, fotografovat a hlavně obdivovat jeskyně. Ty také podle svých možností chrání, včetně jejich obyvatel.

Průzkum jeskyně Beníková. Foto: Lukáš Kubičina

JAKÝ BY JESKYŇÁŘ MĚL BÝT?
Než začne zájemce s jeskyňařením, měl by být aspoň o trochu vyšší, než jeho holínka, a o něco menší, než jeho overal. Měl by mít tvrdou hlavu, aby s ní mohl narážet do
stropu, ale zároveň i otevřenou, aby se mohl těšit, že ji postupně naplní jeskyňářskými vědomostmi a zážitky. Po několika letech aktivního jeskyňaření se dostaví nápadné změny.
Úvod kapitoly vznikl na základě překladu textu Rafka Urankára ze slovinské publikace Nehodi v jame brez glave.
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Chlapci se stanou silnějšími a svalnatějšími a dívky štíhlejšími a pružnějšími, také získají
spoustu užitečných dovedností.

CO JE TO JESKYŇÁŘSTVÍ?
Náplň činnosti se skládá z mnoha druhů aktivit různých oborů. Definic jeskyňářství
je mnoho a většinou se skládají právě z definic jednotlivých činností. „Jeskyňařina“ je sportovní i výzkumná aktivita. Dobrý jeskyňář je trochu sportovec a trochu vědec.
Jeskyňařina je týmová práce. Ve skupině se úkoly rozdělí tak, aby se co nejvíce zajistila bezpečnost všech členů, a každý člen se věnuje právě tomu, co mu jde nejlépe. Právě
proto jsou týmy a týmová práce tak důležité, hlavně při zkoumání větších jeskyní, kde se
velmi dobře uplatní i členové na povrchu.
Jeskyňáři se sdružují v klubech a skupinách, kde jednak zkušení předávají znalosti
začátečníků a jednak zde vznikají a utužují se přátelství, která jsou pro jeskyňářství tak důležitá. Mnohem lépe zvládneme obtížné situace v jeskyních s někým, komu věříme, o kom
víme, že nám pomůže, a pro koho jsme schopni udělat nemožné.
Lidé si o jeskyňářích často myslí, že to jsou jedinci, kterým se daří odolávat strachu z temnoty a neznáma, kteří se nebojí malých prostor nebo hlubokých propastí. Jejich
strach ale nezmizel, jen se s každou návštěvou jeskyně zmenšuje. Je to pro ně i trénink
fyzické a psychické kondice, aby se mohli vydávat do hlubších a větších jeskyní.
A to už vůbec nemluvíme o tom, že se
většina z nich věnuje i dalším sportům,
kde si svou kondici zlepšují.

PROČ CHODIT
DO JESKYNĚ?
Protože (vyberte podle vlastního
uvážení): miluji tmu, obdivuji krápníky, rád
se spouštím do propastí, máma mě tam
nesekýruje, potřebuji adrenalin, chodí
tam moji kamarádi, možná tam poznám
úžasnou jeskyňářku nebo jeskyňáře,
baví mě sledovat netopýry, počítám vykopané kýble, nepotřebuji posilovnu, rád
prozkoumávám nové věci a místa, miluji
nezkaženou přírodu, chci jít dál a hlouběji než druzí, rád cestuji a poznávám svět,
vše musím vyzkoušet, rád bych na stará
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Práce v Horním suchdolském ponoru. Foto: Jindřich
Dvořáček
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kolena vykládal o vlastních zážitcích svým vnukům, je super vrátit se po náročné akci zpět
na denní světlo, rád si tam oddechnu od světa venku, táta řekl, že tam nesmím, tak jsem
šel, člověk má mít nějakého koníčka, miluji ten těsný pocit v plazivce, miluji vůni jeskyně…
Každý jeskyňář má svoje důvody, cíle, očekávání… A právě proto může odpovědět
vždy jen sám za sebe. Nepotřebuje vědět přesný důvod, stačí mu, že se v jeskyni cítí dobře.

DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ JESKYŇÁŘSTVÍ
Ve 20. století postupně zmizela poslední „bílá místa“ na povrchu Země. A současně
se začala zahušťovat i mozaika poznání podzemních, dříve nedostupných labyrintů. Souvisí to s novými technickými možnostmi, zejména rozvojem speleoalpinismu a speleopotápění, i s vědeckými poznatky o krasu.
Lokality na různých místech ve světě stále nabízejí prostor pro nové objevy a zážitky. I proto dochází k určitému štěpení jeskyňářství na domácí a zahraniční. Mnoho domácích skupin pak dělí svoji činnost mezi tradiční domácí lokality a výjezdní expedice. Pro
řadu domácích badatelů však zůstaly domácí lokality „se svými postranními nenalezenými
systémy“ stále atraktivní a každý víkend po celý rok se jeskyně plní znovu a znovu zanícenými speleology a jejich hosty a přáteli. Těm, kteří se rozhodnou věnovat se krasu v zahraničí, určitě pomůže speleologický slovník uvedený v závěru naší publikace.

PŘEHLED UŽITEČNÝCH ORGANIZACÍ
Abychom se mohli stát jeskyňáři, musíme se v první řadě do nějaké jeskyně dostat.
Nepočítáme ty, kde si u vchodu koupíte párek v rohlíku. Jak se do těch hůře přístupných
ale dostat? Ideální je kontaktovat některou ze základních organizací české nebo slovenské
speleologické společnosti. Jeskyňaření se ale věnuje více organizací, jejichž částečný výčet
vám nyní nabízíme.

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
Česká speleologická společnost (ČSS) vznikla v roce 1978 z původně nesourodého
spletence českých jeskyňářských klubů a kroužků. ČSS je neziskovou organizací zájemců
o speleologii, krasové i pseudokrasové oblasti a jevy, přirozené i umělé podzemní prostory. Její členové se zabývají objevováním, studiem, dokumentací, průzkumem a výzkumem
těchto jevů a prostor, jejich vědeckým výzkumem, ochranou a historickým vyhodnocením.
K dalším cílům patří ochrana přírody, shromažďování, uchovávání a využívání získaných
poznatků, zveřejňování a popularizace výsledků práce, rozvoj technického vybavení a prostředků pro speleologii. O činnosti ČSS pojednávají webové stránky a periodikum Speleo
a ročenka Speleofórum.
Velmi oblíbené je každoroční setkání speleologů a pracovníků profesionálních
organizací – Speleofórum, které je tradičně organizováno v Moravském krasu. Nová
14
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doba přinesla nové možnosti, a tak česká amatérská speleologie expandovala do celého
světa.
ČSS je členem Mezinárodní speleologické unie (UIS) a spolupracuje s řadou dalších
odborných institucí, státními orgány a neziskovými organizacemi, jejichž činnost souvisí
s posláním a činností ČSS.
ČSS organizuje specializovanou složku pro poskytování pomoci v jeskyních,
případně jiných podzemních prostorách – Speleologickou záchrannou službu (SZS).

SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS) vznikla v septembri 1949 ako jednotná
organizácia dobrovoľných jaskyniarov na Slovensku, ktorá nadviazala na činnosť už existujúceho Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských lyžiarov a turistov, založeného roku
1944. Podľa stanov poslaním prvej SSS bol prieskum a výskum krasových oblastí a jaskýň,
starostlivosť o prístup k nim, umožnenie ich návštev, zveľadenie a ochrana jaskynného
bohatstva, k čomu patrilo aj zhromažďovanie a prezentácia pracovných výsledkov z odboru speleológie, pamiatok z jaskýň a krasu, ich vedecké spracovanie a spravovanie v Múzeu
slovenského krasu. Po útlme v 50. rokoch 20. storočia bola roku 1969 činnosť organizácie obnovená a SSS pôsobila pri Múzeu slovenského krasu až do roku 1990, keď sa
osamostatnila.
V súčasnosti má SSS 53 základných organizačných zložiek – oblastných jaskyniarskych skupín a klubov s celkovým počtom približne 800 členov. Hlavným poslaním
členov SSS je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť jaskyne a iné
krasové javy na Slovensku. Aj ich zásluhou je tu známych viac ako 6 400 jaskýň; všetky
sú prírodnými pamiatkami, viaceré boli vyhlásené za národné prírodné pamiatky a sú na
zozname Ramsarských lokalít či svetového dedičstva UNESCO. SSS každoročne organizuje celoslovenské podujatia s medzinárodnou účasťou Speleomíting (vyše 20 ročníkov)
a Jaskyniarsky týždeň (vyše 50 ročníkov), ako aj ďalšie podujatia zamerané na edukáciu
či speleoalpinistický výcvik. Na Slovensku spolupracuje najmä so Správou slovenských
jaskýň a Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva. SSS vydáva štvrťročne
speleologický časopis Spravodaj SSS (od roku 1970) a mnohé občasné publikácie.
Slovenskí jaskyniari sú úspešní aj v zahraničí. SSS patrí k zakladajúcim členom
Medzinárodnej speleologickej únie (UIS) a v roku 1973 bola spoluorganizátorom 6. medzinárodného speleologického kongresu UIS. Od roku 2008 je riadnym členom Európskej
speleologickej federácie (FSE).
SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Tato příspěvková organizace v rezortu Ministerstva životního prostředí má na starosti správu jeskyní přístupných veřejnosti, které navštívil snad každý během nějakého školního nebo rodinného výletu. V České republice jich máme celkem čtrnáct. Kromě turistického
provozu organizace zajišťuje odbornou péči o jeskyně a jejich ochranu, průzkum a výzkum.
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SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ
Štátna organizácia v rezorte životného prostredia v súčasnosti spadá pod Štátnu
ochranu prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR spravuje tiež národné parky a chránené krajinné oblasti SR). Pôvodne manažérska organizácia spravujúca dvanásť sprístupnených
jaskýň Slovenska, a dnes všetky jaskyne a priepasti, zaoberajúca sa ochranou, dokumentáciou a propagáciou jaskýň, ako aj spravovaním sprístupnených jaskýň. Úzko spolupracuje s jaskyniarmi združenými v Slovenskej speleologickej spoločnosti a so Slovenským
múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, univerzitami, ako aj zahraničnými organizáciami
na poli vedy, výskumu a ochrany prírody.
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA
Múzeum v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa modifikovalo z pôvodného Múzea slovenského krasu špecializovaného na kras, jaskyne a jaskyniarstvo na Slovensku, slúži na zbieranie nálezov, dokumentáciu a prezentáciu krasových javov a činnosti okolo nich. Jaskyniarstvu je venovaná samostatná stála expozícia. Múzeum spravuje centrálnu databázu
jaskýň. Nachádza sa v ňom mapový archív i najrozsiahlejšia speleologická a krasologická
knižnica, ktoré slúžia všetkým záujemcom o jaskyne na Slovensku.
SPELEOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČR
V krasových oblastech, kde probíhají intenzivní speleologické práce nebo jsou
i turisticky navštěvované, působí sdružení specializovaných osob, které jsou proškoleny

Nácvik záchranné akce v jeskyni 13C. Foto: Jindřich Dvořáček
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pro záchranné akce v podzemí. Pro toho, kdo se pohybuje po krasové oblasti, kde taková s kupina působí, je vhodné s sebou nosit telefonní kontakty na tuto speleologickou
záchrannou službu. V ČR existuje Speleologická záchranná služba České speleologické
společnosti, která je součástí integrovaného záchranného systému ČR (IZS ČR). V případě nehody v jeskyni je aktivována přes krajská operační střediska (KOPIS) Hasičského
záchranného sboru (HZS) na bezplatné lince 150 či mezinárodní (evropské) 112.

JASKYNNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Záchranná služba ja integrovaná do Horskej záchrannej služby (HZS). Špecializovaná záchranná zložka v rezorte vnútra, slúžiaca na záchranu života a zdravia ľudí vyslobodzovaných z podzemných priestorov. Záchranári sú dostupní 24 hodín denne na telefónnej
linke 183 00. Bezplatná linka tiesňového volania v Európe je 112. Pred návštevou jaskyne
sa odporúča uzavrieť úrazové poistenie alebo poistenie Alpenverrein, ktoré celoročne pokrýva nielen pobyt v jaskyni, ale aj na horách, resp. prístup k nim. Pri Slovenskej speleologickej spoločnosti existujú aj dobrovoľní jaskynní záchranári, ktorí pracujú ako sekcia SSS.
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OCHRANU NETOPÝRŮ A SPOLOČNOSŤ
PRE OCHRANU NETOPIEROV NA SLOVENSKU
Jedná se o nevládní organizace, které se zabývají ochranou a výzkumem netopýrů
v ČR a SR. Jejich síla spočívá také ve spolupráci s amatéry a dobrovolníky, kteří se mimo
jiné podílejí na každoročním sčítání netopýrů či na noci netopýrů, které ČESON a SON organizují. Kromě toho spolupracují s odborníky a vypracovávají expertízy o aktuálním stavu
netopýrů v ČR a SR.
UIS – MEZINÁRODNÍ SPELEOLOGICKÁ UNIE
Mezinárodní speleologická unie vznikla ve Francii. Jde o nevládní a neziskovou organizaci, která se stará o spolupráci mezi odbornou a amatérskou speleologií na mezinárodní
úrovni. Zabývá se všemi myslitelnými obory, které se speleologií souvisí, pro každý má zřízenu zvláštní komisi. Vydává publikace, pořádá konference a zabývá se výzkumem v dané
oblasti. UIS také pořádá mezinárodní speleologický kongres, který probíhá každé čtyři roky
na jiném místě. V roce 2013 probíhal tento kongres v Brně a předtím v roce 1973 v Olomouci.
Na kongresu prezentovaly Česká speleologická společnost a Slovenská speleo
logická spoločnosť řadu nových poznatků z celého světa.
FSE – EURÓPSKA SPELEOLOGICKÁ FEDERÁCIA
Federácia zastrešujúca speleologické organizácie Európy, ktorá dotuje speleologické aktivity zamerané na kooperáciu medzi jednotlivými národnými spoločnosťami. Patria
medzi ne napríklad stretnutia jaskyniarov a speleologické expedície. Organizácia sa snaží
nielen zblížiť európskych jaskyniarov, ale vyjsť v ústrety aj speleológom zo vzdialenejšieho
zahraničia. FSE vydáva ročenku Journal of FSE. Je poradným orgánom Rady Európy.
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SPELEOLOG NEBO JESKYŇÁŘ?
Mnozí čeští a slovenští jeskyňáři dosud nesprávně vnímají speleologii a jeskyňářství jako slovní synonymum. Prvním termínem nazýváme vědní obor, který komplexním
způsobem zkoumá, vyhodnocuje, publikuje a popularizuje jeskyně. Spolupracuje nebo se
tematicky překrývá s řadou jiných oborů (geologie, hydrologie, paleontologie, archeologie, etnografie, historie ad.). Naproti tomu jeskyňářstvím (u nás odvozeno z německého
Höhlenforschung = výzkum jeskyní) rozumíme obecnou aktivitu, která vede výzkumníka k nalezení nových volných prostorů – prolongaci, ale další následný vědecký výzkum
mimo dokumentaci zpravidla nevytváří. Speleologie a jeskyňářství se v České a Slovenské
republice na rozdíl od jiných oblastí světa (angloamerická tradice: speleology and caving)
tak ostře neodděluje.

Průzkum jeskyně Hladový prameň. Foto: Lukáš Kubičina
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L U K Á Š

V L Č E K

2. GEOLÓGIA JASKÝŇ
Na poznanie jaskýň, ich vzniku a vývoja treba získať poznatky o zložení Zeme ako
geologického telesa, najmä najvrchnejšej časti zemskej kôry, s ktorou prichádzame dennodenne do priameho kontaktu. Geologické podmienky predstavujú základ pre vývoj pôdy,
rastlinstva a živočíšstva a napokon i človeka. Druh kameňa pod našimi nohami i spôsob,
akým je formovaný – zvrásnený či rozpraskaný, ovplyvňuje aj vznik krasu a jaskýň. Tak
ako v povrchových formách reliéfu, aj v jaskyniach sa priamo odrážajú vlastnosti hornín
i geologicko‑geomorfologické procesy, ktorými konkrétna jaskyňa vznikla (obr. 1).

Obr. 1 Blokdiagram krasu podľa F. Musila a I. Baláka
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ČO JE KRAS
Reliéf krajiny budovanej vodou rozpustnými horninami je špecifický svojimi tvarmi na povrchu aj pod zemou, čo úzko súvisí so vsakovaním alebo ponáraním sa vôd do
podzemia. Predstavuje to základnú črtu krasovej hydrológie. Koróziou hornín sa v krajine
vytvárajú depresné formy reliéfu – krasové jamy = závrty, uvaly, polja, slepé či poloslepé
doliny, ale aj konvexné tvary ako kužeľovité vrchy, humy atď. Na povrchu hornín vznikajú drobné tvary reliéfu, priehlbeniny a výstupky kameňa, nazývané škrapy. Na územiach
s bohatým výskytom škráp hovoríme o škrapových poliach. Od vzniku škráp ku vzniku jaskýň je už iba na skok. Koróznym účinkom vody na rozpustné horniny vznikajú prvotné
kanáliky v kameni, ktoré nazývame protojaskyňami. Ku korózii sa pridávajú aj ďalšie dôležité procesy – napríklad erózia vodným tokom, odlamovanie kamenných blokov, mrazové
zvetrávanie atď., ktorými sa podzemné priestory postupne zväčšujú. Vznik a vývoj krasu
silne ovplyvňuje aj topografia a hydrografia územia (dynamika reliéfu, prítomnosť vodných
tokov) či klimatické podmienky – na intenzitu krasovatenia vplýva najmä množstvo zrážok
a teplota na danom území a v neposlednom rade aj pôda a biota, ovplyvňujúca najmä mikroklímu a biochemické procesy na kontakte pôdy s horninou. Základným predpokladom
pre vznik krasu a jaskýň je však vhodný typ horniny a jeho štruktúrne predizpozície.

Obr. 2 Typy závrtov podľa J. N. Jenningsa (1985): a – zrútený kolapsový závrt, b – korózny závrt, c – subsidenčný
závrt, d – zrútený závrt (prepadlisko do jaskyne), e – aluviálny ponorový závrt
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ZAUJÍMAVOSŤ
Jednými z typických vhĺbených (depresných) foriem krasového reliéfu sú závrty.
Ide o uzavreté, v pôdoryse kruhové, oválne alebo nepravidelné depresie rôznej
veľkosti. Najčastejšie mávajú priemer 20 – 100 m a bývajú 10 – 20 m hlboké. Sú
lievikovitého, misovitého alebo kotlovitého tvaru a zväčša sú výsledkom korózie
dažďovej vody – vtedy ich nazývame korózne závrty. Zrútené závrty vznikli prepadom stropu jaskýň do podzemia, aluviálne závrty zas prepadnutím nadložných
sedimentov do jaskynnej dutiny (kaverny) v podloží (obr. 2).

KRASOVÉ HORNINY
Proces krasovatenia je založený na rozpustnosti hornín krasovou vodou. Stupeň
skrasovatenia závisí od typu horniny, jej chemickej čistoty a mechanického porušenia.
Horniny, ktoré podliehajú krasovateniu, nazývame krasovými (angl. karst rock). Sú buď
sedimentárne, alebo premenené (metamorfované). Tie s obsahom uhličitanu vápenatého
voláme karbonatické, resp. karbonáty. Do tejto skupiny patria najmä vápence, dolomity,
vápnité pieskovce, karbonátové zlepence, travertíny, krieda, sliene a spraše. Medzi metamorfované karbonáty patria mramory a karbonatické bridlice. Nekarbonátové horniny,
ktoré podliehajú rozpúšťaniu, predstavujú hlavne evapority – sadrovce, anhydrit, kamenné soli, soľné a sadrovcové íly alebo kremenné horniny – diatomity a kremenné pieskovce.
Krasové jaskyne však nachádzame aj v horninách, kde rozpustné minerály tvoria len podradnú súčasť ich kompozície – v ílovitých pieskovcoch, kremencoch a dokonca aj tvrdých
granitoch. Inými pochodmi než rozpúšťaním vznikajú jaskyne aj vo vulkanických horninách – bazaltoch, andezitoch, ryolitoch, špecifické formy sa tvoria v prípade magnezitov,
travertínov a granitov.
ZAUJÍMAVOSŤ
Jaskyne bežne vznikajú aj inými procesmi než krasovou koróziou a v iných než
vodou rozpustných horninách. Ide najmä o jaskyne vzniknuté prírodnými procesmi súvisiacimi s gravitačným odtŕhaním a sadaním okrajov horninových masívov,
s vulkanickou činnosťou, morským príbojom, mrazovým zvetrávaním, tvorbou
travertínov atď. Jaskyne, ktoré vznikli týmto spôsobom, označujeme ako pseudokrasové. Na Slovensku ich nachádzame najmä vo vulkanických horninách (Cerová
vrchovina, Poľana, Kremnické vrchy), v pieskovcoch flyšového pásma (Levočské
vrchy, Babia hora, Poloniny) alebo v travertínoch uložených na plastickom podloží
(Dreveník). V Česku sú známe najmä z pieskovcových oblastí Českého Švýcarska,
Teplických skál, Adršpachu atď. Abrázne jaskyne vznikajú príbojom na morskom
pobreží. Niekoľko abráznych jaskýň, ktoré vznikli na pobreží treťohorného mora,
sa nachádza na úpätí Devínskych Karpát. Vo svete sú známe aj rozsiahle jaskyne v iných typoch hornín, ktoré objavovali a skúmali aj naši jaskyniari, napríklad
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v kremenných pieskovcoch stolových hôr vo Venezuele – Systém Charlesa
Brewera a Jaskyňa kryštálových očí, či v soľnom krase Iránu – Jaskyňa troch
naháčov.

Speleológia na celom svete sa najčastejšie zameriava na prieskum jaskýň vyvinutých v krasových, vodou rozpustných horninách. Najbežnejšími sú vápence (monominerálne horniny zložené z kalcitu – CaCO₃ s prímesami), dolomity (MgCO₃ s prímesami)
a prechodné formy medzi nimi – dolomitické vápence a vápenaté dolomity, vzájomne sa
líšiace pomerom CaCO₃ a MgCO₃. Oba typy hornín vznikli nahromadením vrstiev vápnitých
schránok morských organizmov v dávnych geologických dobách – prvohorách, druhohorách alebo treťohorách a ich stvrdnutím – litifikáciou. Na povrch sa z mora dostali prostredníctvom zložitých horotvorných procesov, pričom počas vrásnenia, presúvania alebo
prekrývania značne rozpraskali. Ich hrúbka v teréne limituje hĺbkový rozsah krasovatenia.
Vizuálne sa dajú vápence od dolomitov ťažko odlíšiť, dolomity sa však zvyknú rozpadávať
na ostrohranné úlomky. Jednoduchý test na odlíšenie vápencov od dolomitu sa v teréne
uskutočňuje pokvapkaním dvojpercentnou HCl alebo neriedeným octom, ktoré na povrchu
vápenca reagujú šumením. Proces krasovatenia a vznik jaskýň najrýchlejšie prebiehajú na
chemicky čistých vápencoch – napríklad vápence v Slovenskom krase obsahujú 96 – 99 %
CaCO₃. Prímesi menej rozpustných zložiek v hornine jej rozpúšťanie spomaľujú.
V Západných Karpatoch sa ako najvhodnejšie na krasovatenie javia tmavosivé až
čierne gutensteinské vápence (Nízke Tatry, Veľká Fatra, Chočské vrchy, Strážovské vrchy),
svetlosivé wettersteinské a tisovské vápence (Slovenský kras, Slovenský raj, Strážovské
vrchy, Muránska planina), svetlé steinalmské vápence (Slovenský raj, Slovenský kras),
tmavé reiflinské vápence s obsahom rohovcov (Nízke Tatry, Horehronské podolie atď.),
svetlosivé dachsteinské a furmanecké vápence (Muránska planina, Slovenský raj, Slovenský kras), veternícke a nedzovské vápence (Plavecká jaskyňa, Čachtická jaskyňa), borinské
vápence (Borinský kras), muránske vápence (Belianske Tatry), jursko‑kriedové vápence
bradlového pásma (Axamitka), mramory (Ochtinská aragonitová jaskyňa), bazálne treťohorné vápence a zlepence (Súľovské skaly, Liptovská kotlina), travertíny (Prepoštská jaskyňa, Bešeňová), sadrovce a anhydrity (jaskyne pri Novoveskej Hute). Ako hovoria už samotné názvy typov vápencov, podobná situácia je aj v Alpách, ktorých najmä severná časť
je budovaná vápencami a dolomitmi. V Českom masíve sú na krasovatenie najvhodnejšie
najmä devonské vilémovické, lažánecké a josefovské vápence. Tieto vápence, patriace do
macošského súvrstvia, sa vyskytujú najhojnejšie v Moravskom krase. V Českom krase je
väčšina jaskýň vytvorená v devónskych koněpruských, sliveneckých, vinařických, loděnických, radotínskych a kotýskych vápencoch.
Na Slovensku tvoria krasové oblasti plochu 2700 km², čo predstavuje 6 % celkovej
rozlohy štátu (obr. 3). V Česku predstavuje kras plochu cca 470 km² a nachádza sa v ňom
vyše 3500 jaskýň prevažne v devónskych, jurských a kriedových vápencoch a mramoroch. Mapku znázorňujúcu rozšírenie krasových oblastí a jaskýň v Českej republike nájdete
22
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Obr. 3 Výskyt krasových území na Slovensku. Typy krasu: 1 – planinový kras s úplným zastúpením povrchových
a podzemných foriem krasu; 2 – horský rozčlenený kras: a – dobre vyvinutý krasový fenomén s prevahou
podzemného krasu, b – slabšie vyvinutý, lokálne dobre vyvinutý krasový fenomén, c – sporadický výskyt krasového
fenoménu; 3 – vysokohorský kras s vysokým stupňom skrasovatenia

v kapitole venovanej Jednotnej evidencii speleologických objektov (JESO). K roku 2014 sa
na Slovensku eviduje 7000 jaskýň rozličnej genézy prevažne v mezozoických t. j. druhohorných karbonátových horninách. Pre lepšiu predstavu však treba uviesť, že iba necelých
10 % z nich reprezentujú jaskyne dlhšie než 100 m alebo hlbšie než 50 m. Jaskýň dlhších
než kilometer je na Slovensku 50, dlhších než 2 kilometre 24 a dlhších než 10 kilometrov
len 8. V Česku je jaskýň dlhších než kilometer 27 a dlhšie než 10 km sú dve.

VZNIK JASKYNE V KRASOVÝCH
HORNINÁCH
Vznik jaskýň v krasových horninách priamo súvisí s procesom korozívneho rozpúšťania horniny. Korózia je prirodzený chemický proces, začínajúci pri dažďovej vode, ktorá sama osebe nie je silne reaktívna. Avšak pádom cez atmosféru sa výrazne nasycuje
CO₂, pričom vzniká slabá kyselina HCO₃, ktorá s vápencom reaguje hydrouhličitanovým
rozpúšťaním.
CaCO₃ + CO₂ + H₂O → 2HCO₃– + Ca₂+
Intenzita korózie závisí od koncentrácie CO₂ v roztoku. Zrážková voda presakujúca
cez pôdu sa obohacuje o CO₂ z pôdneho vzduchu a o humínové kyseliny, čím sa ešte viac
zvyšuje jej rozpúšťacia schopnosť. Hrubší pôdny profil však obmedzuje priamy styk vody
s povrchom horniny, čo proces rozpúšťania tlmí. Lesné porasty udržujú pôdnu vlhkosť, čím
sa intenzita krasovatenia zvyšuje.
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Chemický proces krasového rozpúšťania horniny je vratný a z nasýtenej vody presakujúcej do podzemia za určitých podmienok vznikajú spätným vylúčením CaCO₃ , najmä
na stenách jaskýň, karbonátové jaskynné výplne – sintre. Ich vznik a morfologické charakteristiky sú uvedené v kapitole venovanej jaskynnej výzdobe.
Krasová jaskyňa vzniká a ďalej sa vyvíja okrem korózie aj prostredníctvom množstva ďalších procesov, najmä vodnej erózie, ktorej účinky sú detailne opísané v kapitole
o krasovej hydrogeológii.

ŠTRUKTÚRNE PODMIENKY VZNIKU
JASKÝŇ
Za to, že sa v niektorých miestach v horninových masívoch jaskyne vytvoria
a v iných nie, je zodpovedná vnútorná štruktúra
horniny. Prednostne sa vytvárajú na základe porušenia celistvej štruktúry horniny štruktúrno‑geologickými prvkami – buď to zmenami litológie, alebo vplyvom tektoniky. Isté prvky štruktúry vznikli
súčasne so vznikom horniny – sú synsedimentárne. Patria k nim najmä veľkosť kryštálov, zrnitosť,
sedimentárne nehomogenity ako zmeny vo zvrstvení, obsah skamenelín, synsedimentárne pukliny, synsedimentárna brekciácia (= rozdrobenie na
fragmenty) atď. Ako ovplyvňujú niektoré litologické
vlastnosti hornín rýchlosť a intenzitu krasovatenia?
Intenzita krasovatenia vzrastá priamoúmerne vzrastajúcej veľkosti kryštálov v mikroskopickej
štruktúre horniny pre zväčšovanie kontaktnej plochy s reagentom. Podľa inej teórie dochádza k výraznejšiemu rozpúšťaniu v prípade mikro- a drobnokryštalických hornín, pretože ich kryštalografické
štruktúry ľahšie podliehajú deformáciám.
Vo všeobecnosti platí, že čím je hornina chemicky čistejšia, tým ľahšie je rozpustná. Chemicky
čisté krasové horniny sa skladajú prednostne z ľahko rozpustných minerálov (kalcit, sadrovec, halit)
a iba 5 – 10 % mechanických a/alebo chemických
nečistôt. Reprezentatívny je v tomto smere pokus Obr. 4 Vplyv intenzity tektonického
s rozpúšťaním vápenca, dolomitického vápenca porušenia na hĺbku, v ktorej dochádza
a dolomitu, kde vápenec sa rozpúšťa najrýchlejšie k nasýteniu krasových vôd podľa Pulinu
a dolomit najpomalšie.
a Andrejčuka (2000)
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Vplyv klasticity – zvýšeného obsahu úlomkov, väčších zŕn alebo fosílií v hornine na
prednostné krasovatenie sa stáva v poslednom čase veľmi diskutovanou témou. Princíp
fungovania krasového procesu spočíva v tom, že hornine s určitým priemerom klastov
nemusí reagujúca voda rozpúšťať celý objem horniny, ale iba tmel, z ktorého sa klasty
postupne uvoľňujú, čím sa zvyšuje rýchlosť vzniku krasových javov.
Náhla či pozvoľná zmena litológie – typu horniny môže proces vytvárania krasových
foriem urýchliť alebo spomaliť. V každom prípade predstavuje predispozíciu na krasovatenie, pretože vznik krasových javov sa prednostne viaže na štruktúrno‑geologické rozhrania – plochy vrstevnatosti, zmeny litologickej náplne a tektonické porušenie.
V krasových masívoch sú na litologické štruktúry sekundárne naložené tektonické
štruktúry, ktorých intenzita priamoúmerne ovplyvňuje vznik krasových javov a zároveň
výrazne limituje aj zónu nasýtenia krasových vôd (obr. 4). Podľa mechanických vlastností
ich rozdeľujeme na duktílne a krehké. Duktílne sú horniny deformované napríklad vrásami, ktoré vznikli horotvornými procesmi vo veľkých hĺbkach za podmienok zvýšeného
tlaku a teploty, kedy sa horniny správali plasticky. Krehké deformácie porušujú kohéziu
horninových masívov skokovými zmenami, medzi nimi rozlišujeme pukliny, zlomy a veľké
tektonické štruktúry.
Pukliny sú základnými diskontinuitnými štruktúrami, ale na rozdiel od zlomov sa
nimi realizoval len extrémne malý alebo žiadny pohyb blokov, puklinami oddelených. Sú
najrozšírenejšími, ale zároveň aj najkontroverznejšími a najťažšie interpretovateľnými
štruktúrami krehkej deformácie. Ich vznik je spätý so všetkými etapami formovania horniny. Môžu vznikať odlišnými mechanizmami v rôznych štádiách existencie horniny (obr. 5).

Obr. 5 Priečny rez masívom s vyznačením niektorých typov štruktúrno‑geologických diskontinuít podľa Pulinu
a Andrejčuka (2000)
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Plochy diskontinuity puklín vytvárajú vhodné podmienky pre zvodnenie horninového masívu. Puklinatosť horniny neovplyvňuje len vznik jaskýň, ale aj povrchových krasových javov, napríklad škráp.
ZAUJÍMAVOSŤ
Škrapy sú drobné, striedavo na povrch vystupujúce a zahĺbené formy skalného
reliéfu, ktoré sprevádzajú takmer všetky krasové územia (obr. 6). Sú dôsledkom
korózneho rozpúšťania horniny a prejavujú sa ako drobné ryhy, zárezy a vyhĺbeniny na skalnom povrchu. Tým najbežnejším typom sú všeobecné škrapy.
Puklinové škrapy sú výrazne líniové tvary a podobne ako kamenice, valcovité,
dierovité, jamkovité a studňovité škrapy vznikajú v našich podmienkach najmä
v zalesnených a prekrytých krasových oblastiach, kde prítomnosť pôdy v skalných depresiách zvyšuje intenzitu korózie horniny. Aj najznámejšie z našich škrapových polí – Kečovské v Slovenskom krase, vzniklo v období, keď boli škrapy
prikryté pôdnym pokryvom. Až po jeho odlesnení a intenzívnej pastve dobytka sa
tu povrch škrapov odhalil v plnej svojej kráse.

Zlomy presekávajú a premiestňujú horninové masívy – pozdĺž nich došlo k nezanedbateľným pohybom (dislokáciám) (obr. 7). Zlom
vymedzujú zlomové plochy, na ktorých sú často
evidentné stopy pohybu navzájom oddelených
blokov – striácie (ryhovania), ktoré pomáhajú dešifrovať zmysel ich pohybu. Zlomy mávajú komplikovanú vnútornú štruktúru, zložitosťou úmernú ich veľkosti. Krasové javy sa zvyčajne formujú
pozdĺž zlomovej línie v priestore zlomových tektonitov (= zóny tektonicky výrazne rozrušených
hornín), vymedzenom nedeformovanými blokmi
horniny. Nejde len o jaskyne, ale napríklad aj o závrty, ktoré na povrchu často vytvárajú línie závrtov
usporiadaných pozdĺž výrazných zlomov. Niekedy
sa dva a viac závrtov spojí do depresie podlhovastého tvaru, ktorú nazývame uvala.
Veľké tektonické štruktúry – zlomy regionálneho charakteru sú komplikovanými tektonickými štruktúrami, zahŕňajúcimi v sebe množstvo
štruktúr nižšieho rádu (vrás, puklín, zlomov atď.)
Rozlišujeme a klasifikujeme ich podľa kinematických prejavov (poklesy, prešmyky, smerné posuny,
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Obr. 7 Blokdiagramy znázorňujúce porušenie
horizontálne uložených vrstiev zlomovými
štruktúrami: a – pokles, b – prešmyk,
c – horizontálny (smerný) posun (= strike‑slip)
podľa P. Reichwaldera a J. Jablonského (2005)
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Obr. 6 Príklady škrapov

Otvory v nepravidelných dierovitých škrapoch

Oválne dierovité škrapy v cukrovitých mramoroch na

vytvárajú životný priestor mediteránnej flóre. Klify

vysokohorskej lúčnatej planine Jakupica, Macedónsko

Duino, Taliansko

Nepravidelné jamkovité škrapy v karbonátových zlepencoch. Čachtický kras, Slovensko
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Dierovité škrapy čiastočne porastené machom.

Ostré žliabkovité škrapy na kriedových rudistových

Skleniansky kras, Slovensko

vápencoch. Kras, Slovinsko

Jarčekovité škrapy na planine Silbern nad jaskyňou Hölloch. Muotatal, Švajčiarsko
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šikmé posuny), no v prírode sa vyskytuje prevažne veľké množstvo prechodných typov
zlomov, aké predstavujú napríklad násuny vytvárajúce šupinovú stavbu územia. Pozdĺž
násunových zlomov dochádza k tektonickému premiestňovaniu príkrovových telies (na
vzdialenosť minimálne 5 km) na alochtónny, t. j. nepôvodný podklad. Teleso príkrovu môže
byť hlavne vo svojom čele detailne prevrásnené do zložito rozložených štruktúr – tzv. digitácií. Príkrovová stavba územia vytára vďaka svojim silným predispozíciám voči prieniku
vôd do horninového masívu mimoriadne vhodné štruktúrno‑geologické predpoklady na
vznik krasových foriem na povrchu aj v podzemí.

KRASOVÁ HYDROGEOLÓGIA
Základom krasovej hydrogeológie je okrem chemickej rozpustnosti hornín ich priepustnosť voči vode. Pri tvorbe protojaskýň sa uplatňuje najmä pórová a puklinová priepustnosť, kde je voda vedená cez póry v hornine, menšie či väčšie pukliny, tektonické poruchy a medzivrstvové plochy do jej vnútra. Neskôr, keď sa tieto poruchy korózne a erózne
rozšíria do spleti podzemných priestorov, nazývame priepustnosť hornín krasovou. Na
povrchu krasových planín sa priesaky koncentrujú najmä v zníženinách reliéfu – závrtoch
a uvalách, z ktorých vznikajú v podzemí autochtónne vodné toky, t. j. toky pôvodné, vzniknuté v krase. Veľké množstvo nenasýtenej vody sa do podzemia dostáva prostredníctvom
okrajových ponorných závrtov. Voda v krase býva spravidla vo forme vody infiltrovanej
z povrchu, ponorných a jaskynných tokov, podzemných jazier so stagnujúcou vodou alebo
v podobe kondenzovanej vody.
Práve infiltrovaná voda je zodpovedná za primárnu koróziu jaskynných priestorov
dovtedy, kým sa nenasýti CaCO₃, ale aj za tvorbu sintrovej výzdoby, ktorá sa vytvára po
jeho spätnom uvoľnení. Infiltrovaná voda sa v podzemí spája a vytvára koncentrované
vodné toky (Hipmanove jaskyne, Skalistý potok, Mesačný tieň atď.). Podzemné potoky
alebo rieky však v krase omnoho častejšie vytvára alochtónna voda prúdiaca do jaskýň
z povrchu cez sieť ponorov. Táto do jaskyne priteká v objeme zo značným prietokom
a nesie so sebou aj množstvo plavenín, čím v krase pôsobí viac erozívne než korozívne.
Takto dochádza k najmarkantnejšiemu rozširovaniu jaskynných priestorov. Stagnujúca
voda v jaskyniach vypĺňa jazierka a jazerá, ktoré sa vyskytujú na nerovnostiach jaskynnej podlahy alebo v priestoroch ohraničených sintrovými hrádzkami. V jazierkach sa často
vytvárajú nové minerálne výplne, tzv. akvatické formy sintrov. Významnými jaskyňami so
sintrovými jazerami sú Demänovský jaskynný systém alebo Štefanová jaskyňa, prietočné jazerá so sintrovými hrádzami sa nachádzajú v jaskyni Domica a jazerá chápané ako
rozšírenie a prehĺbenie podzemnej rieky sa vyskytujú takmer v každej prietočnej jaskyni.
Kondenzovaná voda v jaskyniach vzniká na plochách stien alebo výzdoby, kam preniká
vlhký vzduch, teplejší než je momentálna teplota týchto plôch. Voda vzniká z jaskynného
ovzdušia kondenzáciou na tzv. fázovom rozhraní a keďže býva chemicky nenasýtená, korozívne leptá svoj podklad.
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Špecifickým prípadom jaskynných chodieb vyplnených vodou a zároveň jedným
z najväčších problémov speleologického výskumu sú jaskynné sifóny. Vznikajú v úsekoch
jaskýň, kde sa skalný strop znižuje tak, že sa ponára pod vodnú hladinu a vodou ohraničuje dva voľné jaskynné priestory. Sifóny môžu byť stále alebo sezónne, ktoré vznikajú
počas prívalových vôd z povrchu. Pri jaskyniarskom prieskume sa prekonávajú pomocou
speleopotápačskej techniky. Najdlhšie vodou zatopené jaskyne na svete sa vyskytujú na
polostrove Yucatán v Mexiku a dosahujú stovky kilometrov. V našich podmienkach sa
jaskynné sifóny vytvorili v jaskyni Skalistý potok, kde ich je zatiaľ prekonaných 37, alebo
v Demänovskom jaskynnom systéme (15). V Brestovskej jaskyni v Západných Tatrách je
sifón dlhý 120 m.

ALOGÉNNY KRAS – PONORY A VYVIERAČKY
Ak na krasovom území pôsobia hlavne autochtónne vody, t. j. tie, ktoré vznikajú
priamo na ňom, hovoríme o autogénnom vývoji krasu a naopak, ak doň pritekajú vody zo
susedného nekrasového územia, ide o kras alogénny. Povrchové vodné toky sa strácajú
v podzemí skrytými alebo otvorenými ponormi. Ponory sú miesta, ktorými sa do podzemia ponára sústredený vodný tok a najčastejšie sú situované na rozhraní krasového
a nekrasového podložia. Známe sú z väčšiny krasových území doma i vo svete. Ponornou
je napríklad Postojnská jaskyňa v slovinskom Krase, Bystrianska jaskyňa a Demänovské jaskyne v Nízkych Tatrách, Sloupsko‑šošůvské jeskyne v Moravskom
krase a mnohé iné.
Ponorný vodný tok po svojej
podzemnej púti ústi na povrch vyvieračkou. Tie najväčšie v Európe sú Izvor
Bune v Bosne s maximálnou výdatnosťou až 170 m³/s, Vaucluse vo Francúzsku s výdatnosťou 27 m³/s alebo vývery
Timavo ponornej rieky Reka v Taliansku
s výdatnosťou 25 m³/s; na Slovensku
sú to Hradná vyvieračka pri Muráni
s maximom 7,9 m³/s alebo Havraník
v údolí Hrona so 4,14 m³/s. Pramene
v krase, pri ktorých nepoznáme ponory, označujeme ako krasové pramene
(obr. 8). Majú zvyčajne nižšiu výdatnosť.
Najčastejšie sa vyskytujúcimi Obr. 8 1 – krasové pramene, 2 – vyvieračky; a – krasové
prameňmi v krase sú drobné výve- pramene, b – vyvieračky, c – ponory, d – zrážky,
ry s malou zbernou oblasťou, niekedy e – skrasovatené vápence, f – nepriepustné horniny
30

S PÄŤ N A O B S A H

viazané len na drobné močiare v terénnych zníženinách alebo
drobné puklinové pramene. Niektoré typy krasových prameňov
a vyvieračiek sú však typické len pre krasové územia – takými
sú napríklad vyvieračky z vchodov jaskýň, sústredené vaucluseské vyvieračky s veľkou výdatnosťou, vyvierajúce zo značných hĺbok (Fontaine-de-Vaucluse vo Francúzsku, Vrelo v Macedónsku), podvodné alebo podmorské vyvieračky (vyvieračky
z masívu Velebit v Chorvátsku) či estavelly – miesta, ktoré sa
správajú raz ako vyvieračka a inokedy, za znížených vodných
stavov, ako ponor (Jaskyňa v Občasnej vyvieračke v Čiernej dolinke, Nízke Tatry). V krase sa zriedkavo vyskytujú intermitujúce
alebo periodické pramene, na Slovensku známe z Muránskej
planiny – Periodická vyvieračka, Slovenského raja – prameň
pod Havraňou skalou alebo Nízkych Tatier – prameň Glgavý
Jano v Demänovskom jaskynnom systéme (obr. 9).
Vo vertikálnom profile krasu z hydrologického hľadiska
rozlišujeme dve základné zóny: vadóznu a freatickú (obr. 10).
Vadóznou zónou nazývame priestory, ktoré nie sú vyplnené
vodou, no nachádza sa v nej priesaková alebo ponorná voda,
prúdiaca smerom dole k trvalej hladine podzemných vôd, ktorá zhora ohraničuje freatickú zónu. Priestory jaskýň v blízkosti ponorov bývajú vzhľadom na často značný výškový rozdiel
smerom k vyvieračke kaskádovité. Turbulentne prúdiaca voda
vytvára v podzemí rúrovité kanály a meandrujúce riečiská so

Obr. 9 Typy vyvieračiek:
a – vyvieračka z vchodu
jaskyne, b – vaucluseský
prameň, c – občasná a trvalá

Obr. 10 Schéma vertikálnej zonálnosti krasu: 1 – vodozberná oblasť, 2 – vadózna

vyvieračka, d – podvodná

zóna, 3 – epifreatická zóna, 4 – freatická zóna, 5 – vyvieračky, 6 – erózna báza;

vyvieračka, e – estavella

podľa B. Collignona (1992)
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stenami výrazne modelovanými nielen koróziou, ale predovšetkým mechanickým obrusovaním riečnym štrkom a pieskom unášaným vo vodnom toku. Najintenzívnejšie krasovatenie prebieha v najvrchnejšej časti freatickej zóny, kde dochádza k intenzívnemu
prúdeniu (a tým aj k zvýšenej erózii) a zmiešanej korózii v dôsledku miešania rôznych typov
vôd. Voláme ju plytká freatická alebo epifreatická zóna. Hĺbkový rozsah jednotlivých zón
sa zvykne s plynutím času meniť. Prehlbovaním dolín sa mení aj výšková úroveň výverov
z jaskynných systémov (často hovoríme o migrácii vyvieračiek), a zahlbovaním vyvieračiek
sa zväčšuje aj rozsah vadóznej zóny. Naopak, ak dôjde k zaneseniu doliny sedimentmi,
rozsah vadóznej zóny sa zúži a erózne modelované chodby vadóznej zóny sa zaplavia
vodou. Často vieme podľa morfológie chodieb v jaskyni rekonštruovať fázy zaplavovania
a vyprázdňovania jaskyne vodou. Tá najhlbšia, freatická zóna sa vyznačuje stagnujúcou či
pomaly prúdiacou vodou, kde sa pri rozširovaní podzemných priestorov uplatňuje najmä
zmiešaná korózia.
ZAUJÍMAVOSŤ
Chemickým pôsobením sa podzemné vody postupne nasycujú CO₂, čím sa prirodzene znižuje ich rozpúšťacia schopnosť, až dosiahne rovnovážny stav. Avšak
pri zmiešaní dvoch rovnovážne nasýtených krasových vôd rozdielnej koncentrácie sa určité množstvo CO₂ stane opäť agresívnym. Dôsledkom tohto javu je
korózny proces, ktorý nazývame zmiešaná korózia.. K zvýšenému miešaniu vôd
dochádza počas záplav, keď do jaskýň náhle prenikajú prívalové (invázne) vody
zo zrážok alebo roztopeného snehu. Tie zároveň nesú aj množstvo sedimentov,
ktoré intenzívne obrusujú steny podzemných dutín.

TYPY JASKÝŇ A JASKYNNÝCH
PRIESTOROV
Za jaskyňu sa na Slovensku považuje prírodnými procesmi vzniknutý priestor v zemskej kôre, ktorého rozmery otvoru sú menšie než jeho dĺžka alebo hĺbka. Musí byť veľký
natoľko, aby sa doň zmestil dospelý človek, a preto sa minimum na jeho dĺžku uvádzajú
dva metre. Zárodkové kanáliky v hornine – korózne protojaskyne, o ktorých sa písalo už
v kapitole o krasovej hydrogeológii, majú spravidla menšie rozmery a vznikajú laminárnym
prúdením vody. Do podoby väčších horninových kanálov, ktoré už považujeme za jaskyne,
sa podzemné priestory formujú pôsobením turbulentného, vírivého prúdenia vody.
Krátke a široko otvorené dutiny v skalných stenách, do ktorých preniká denné svetlo, nazývame skalné previsy alebo abri. Vytvárajú sa najmä úlomkovým zvetrávaním skalných stien alebo bočnou (laterálnou) eróziou vodných tokov na skalných puklinách alebo
pozdĺž plôch vrstevnatosti. Z prírodovedného alebo archeologického hľadiska ide spravidla
o mimoriadne dôležité lokality. Jaskyne, ktoré začínajú rozmernými prevismi, nazývame
previsovými jaskyňami. Vchod do takejto jaskyne sa označuje ako portál.
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Dlhšie jaskyne sú tvorené horizontálnymi a vertikálnymi typmi priestorov,
podľa nich rozlišujeme horizontálne jaskyne, priepasti
alebo priepasťovité jaskyne.
Vo všeobecnosti v jaskyniach prevládajú horizontálne priestory, avšak napríklad
v husto skrasovatenom vysokohorskom krase, kde počas tvorby jaskýň dochádzalo
k rýchlemu geologickému
zdvihnutiu pohoria, nachádza
sa omnoho viac vertikálnych
priestorov než vodorovných.
Vodorovné nazývame chodbami; podľa tvaru
priečneho profilu môžu byť
puklinovité, rúrovité, elipsovité, nepravidelno elipsovité,
rúrovito‑korytovité a kaňonovité (obr. 11). Podľa tvaru ich pozdĺžneho profilu
ich delíme na horizontálne,
šikmé a stupňovité a podľa
tvaru pôdorysu rozlišujeme
priame, lomené a kľuka- Obr. 11 Typy profilov jaskynných chodieb podľa A. Bögliho (1980)
té (meandrujúce) chodby.
Husto rozvetvené chodby nazývame labyrintovými chodbami a vytvárajú labyrintovité
jaskyne (angl. maze caves). Väčšina rozvetvených jaskýň sa skladá z hlavných, bočných
a spojovacích chodieb. Z horizontálnych chodieb často stúpajú kolmo alebo šikmo nahor
do jaskynného stropu komíny. Komíny môžu prepájať dve či viac jaskynných úrovní alebo
sa končiť zúžením či závalom, vtedy ich nazývame slepé. Smerom kolmo alebo šikmo
nadol vedú z jaskýň priepasti. Môžu byť puklinové, studňovité, lievikovité, zvonovité alebo stupňovité, zložené z viac pod sebou ležiacich priepastí oddelených horizontálnymi
alebo šikmými skokmi. V jaskyniarskej praxi ich nazývame aj šachtami. Najhlbšiu vnútrojaskynnú priepasť sveta objavili slovenskí jaskyniari v pohorí Velebit a nazýva sa Bojim
bojim (–380 m). Najhlbšou vertikálou je 603 m hlboká Vrtiglavica v slovinskom pohorí
Kanin. Rozmernejšie jaskynné priestory nazývame sieňami alebo sálami, tie najväčšie
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z nich sa zvyknú nazývať anglickým termínom chamber. Najväčšia sieň sveta, Sarawak
Chamber v jaskyni Gua Nasib Bagus na Borneu, má rozmery 600 × 435 × 115 m. Siene
vznikajú najmä skalným rútením, často v miestach, kde sa prerúti niekoľko nad sebou
ležiacich jaskynných úrovní. Vertikálne jaskyne = priepasti mávajú dva základné morfologické typy – aven a light hole. Avenom nazývame priepasť zloženú z viacerých, často
rozvetvených šácht (napríklad Voronja – Krubera na Kaukaze, Diviačia priepasť v Slovenskom krase), často začínajúce drobným otvorom na dne lievikovitých závrtov. Priepasti typu light hole ústia na povrch veľkými otvormi a spadajú do útrob zeme súvislou
hlbokou šachtou (napríklad Macocha v Moravskom krase, Silická ľadnica v Slovenskom
krase, mohutné priepasti nazývané v Číne „tien‑keng“).
Podľa vzniku rozdeľujeme jaskyne na niekoľko genetických typov. Prvotné = syngenetické jaskyne vznikli súčasne so vznikom horniny. Medzi ne patria napríklad travertínové jaskyne pod vodopádmi v Hájskej doline v Slovenskom krase, na Lúčkach v Chočských
vrchoch alebo v travertínoch Liptovskej kotliny. Častejšie sa vyskytujúce epigenetické
jaskyne sa vytvorili prírodnými procesmi po vzniku horniny nezávisle od horninotvorných
procesov. V praxi sa často stretáme s prechodnými typmi jaskýň, keď sú syngenetické jaskyne pretvárané neskoršie naloženými procesmi. Základnými genetickými typmi jaskynných priestorov v našich podmienkach sú podľa prevládajúcich procesov vzniku korózne,
korózno‑erózne, korózno‑rútivé, rozsadlinové a rozsadlinovo‑korózne priestory a podľa
ich prevahy nazývame aj samé jaskyne. Zriedkavo sa u nás vyskytuje aj viacero ďalších typov jaskýň, ktoré sú však v niektorých oblastiach sveta bežné. Ide najmä o hydrotermálne
jaskyne vytvorené pôsobením hlbinných termálnych vôd (Zbrašovské aragonitové jaskyne), sufózne jaskyne vytvárané vyplavovaním čiastočiek hornín prúdiacou vodou (jaskyne
v oblasti Meghalaya, India), lávové rúrovité jaskyne po vytečenej láve pod rýchlejšie tuhnúcim povrchom lávových prúdov (jaskyne na Havajských ostrovoch, Kanárskych ostrovoch,
Islande), stromové jaskyne ako dutiny po vyvetraní kmeňov stromov vo vulkanoklastických prúdoch (jaskyne pod Poľanou) atď.
ZAUJÍMAVOSŤ
Aj jaskyne majú svoje vývojové štádiá. Podzemné priestory v krase začínajú
vznikať od embryonálnych kanálikov protojaskýň charakterizujúcich embryonálne štádium vývoja. V juvenilnom štádiu sa neprielezné kanáliky zväčšia do
chodieb veľkosti prieleznej človekom. Pre štádium zrelosti je typické zväčšovanie vodným tokom, tvorba sintrov či začínajúca sa deštrukcia oddeľovaním
horninových blokov. V senilnom štádiu pokračuje deštrukcia až k zániku jaskyne
prepadnutím jaskynných poschodí alebo otvorením jaskynných priestorov na
povrch, čím vznikajú priepasti typu light hole a rútivé depresie. Prepadnutím
stropu jaskyne vznikajú tzv. bezstropové jaskyne, opísané prvýkrát v Slovinsku,
ale nachádzame ich aj v Moravskom krase – napríklad uvala nad Amatérskou
jaskyňou na Ostrovskej plošine.
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JASKYNNÉ VÝPLNE
Podzemné priestory sú v našich podmienkach obvykle vyplnené vzduchom, vodou
a sedimentmi, ktoré reprezentujú jednotlivé fyzikálne stavy hmoty. Zvykneme ich rozdeľovať do dvoch základných skupín podľa toho, či sa vytvorili v priamo v jaskyniach – vtedy
ich nazývame autochtónnymi, alebo sem boli prinesené – hovoríme o alochtónnych výplniach. Plynnými výplňami a ich pohybmi sa zaoberá najmä speleoklimatológia, skúmajúca
vzťahy medzi vlastnosťami jaskynného ovzdušia a jeho okolím. Výskum klímy môže plynulo prejsť do glaciológie, keď podchladením jaskynných priestorov vzniká z vodnej výplne
ľad. Voda sa v jaskyniach vyskytuje v rôznych formách a rôznou formou pôsobenia vytvára alebo deštruuje pevné jaskynné výplne. Jaskynné toky unášajúce sedimenty vytvárajú
štrkové, pieskové alebo ílové nánosy, ktoré pri zväčšení prietoku alebo unášacej sily opäť
rozplavujú a odnášajú preč. Pomaly tečúca alebo kvapkajúca voda nasýtená rozpusteným
vápnikom vytvára sintrové útvary typické pre krasové jaskyne. Pri sintrových a ľadových
výplniach často hovoríme o jaskynnej výzdobe. Sintrové útvary sa na povrchu skalných
stien vytvárajú aj z nasýteného jaskynného aerosólu. Medzi jaskynné výplne patria aj biogénne sedimenty, prinesené, splavené alebo napadané do jaskýň. Z nich sa mohli časom
stať paleontologické alebo archeologické nálezy.

CHEMOGÉNNE SEDIMENTY
Za týmto názvom sa ukrýva celá škála jaskynných výplní vzniknutých vyzrážaním
chemických látok, ktoré súborne nazývame aj speleotémy. Môžu nimi byť sintre alebo iné

Obr. 12 Charakteristika a vznik foriem jaskynnej výzdoby v profile jaskynnej chodby podľa Gaála v Jakál a Bella (2008)
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minerálne výplne. Vyznačujú sa silnou pestrosťou a rôznorodosťou veľkostí, tvarov a farieb, a pretože vytvárajú estetické hodnoty jaskyne, zvyknú sa označovať ako jaskynná
výzdoba. Najznámejšími útvarmi jaskynnej výzdoby sú kvaple. Vznikajú za spoluúčasti
vody, vápnitej horniny a CO₂. Len čo sa nasýtený roztok prestupujúci krasovým masívom
dostane do voľného priestoru – pukliny či jaskyne, CO₂ z neho unikne do ovzdušia a z roztoku vypadne aj CaCO₃, čiže kalcit. Ten sa usadí na skalnom podklade vo forme drobných
kryštálikov, najčastejšie tvaru klencov. Kryštáliky na sebe narastajú rôznym spôsobom,
v závislosti od konfigurácie podkladu, sily a hydrostatického tlaku presakujúcej vody, cudzorodých prímesí, teploty, vlhkosti, smeru a intenzity prúdenia vzduchu v podzemnom
priestore atď. Tak sa vytvára celá škála sintrových foriem (obr. 12). Sintrové výplne vytvárajúce sa z nasýtenej vody na strope, stenách alebo dne jaskynných priestorov tvoria
spravidla náteky a sintrové kôry alebo gravitačné formy sintrov – kvaple.
Základnou formou kvapľov sú stalaktity – tenké podlhovasté formy rastúce
prirastaním kalcitových kryštálikov vo vrstvách okolo centrálneho kanálika zhora nadol,
stalagmity – rastúce prirastaním kalcitových vrstiev zdola nahor alebo stalagnáty – sintrové stĺpy vznikajúce spojením oboch útvarov. Najjednoduchším útvarom spomedzi
stalaktitov sú duté brčká, ktoré dorastajú do dĺžky i hrubnú po obvode koncentrickým
prirastaním. Ak je prísun vody do stalaktitov kontinuálny a bez výrazných zmien chemizmu, rastú do súmerných foriem, za zmenených podmienok sa vytvárajú morfologicky
rôznorodé formy, paličkovité, mrkvovité, cibuľkovité či guľovité stalaktity, excentriká –
heliktity. Tie vznikajú, keď vo vývoji brčka nastane výrazné spomalenie kvapkania a následkom úniku CO₂ cez medzikryštálové medzery na stene stalaktitu sa vo vnútri brčka
vykryštalizuje klenec, ktorý upchá centrálny kanálik. Následkom zväčšeného hydrostatického tlaku si voda prerazí cestu stenou brčka a ďalší rast kvapľa sa riadi kapilárnym zákonom a orientáciou kryštálových plôch. Podobne vznikajú excentriká i na stenách jaskynných chodieb či vzlínaním na ich podlahe. Tak ako dlhými tenkými brčkami, aj heliktitmi
sú známe najmä jaskyne Slovenského krasu (Gombasecká jaskyňa, Hrušovská jaskyňa,
Krásnohorská jaskyňa).
Stalagmity sú stojace kvaple rastúce zdola nahor z kvapkajúcej vody, ktorá so sebou nesie zvyšný CaCO₃, ktorý sa ešte nestihol vyzrážať pred odkvapnutím zo stropu
jaskyne. Stalagmity sú mohutnejšie než stalaktity, pretože sa na nich kalcit ukladá po
vrstvách z rozprskujúceho sa vodného roztoku. Čím vyšší je jaskynný priestor, tým vyššie
môžu dorásť a stáva sa, že mohutné stalagmity vyrastajú aj na miestach, kde protiľahlé
stalaktity sú len miniatúrne. Je to preto, že z kvapky vody sa letom vzduchom uvoľňuje
CO₂, a tým vzniká väčší priestor pre vyzrážanie prebytočného CaCO₃. Vo vysokých dómoch
vznikajú palicovité, pagodovité alebo palmovité stalagmity s tanierovitými terminálnymi
plochami po rozprsknutých kvapkách. Ak sa pôvodný podklad pod ťarchou sintra nakloní, dorastá na ňom stalagmit zloženého tvaru. Neopakovateľnými formami stalagmitov
v Európe oplývajú napríklad talianska jaskyňa Grotta Gigante alebo francúzska priepasť
Aven Armand.
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Obr. 13 Príklady jaskynnej výzdoby

Niektoré jaskyne prekypujú bohatstvom a

Snehovobiele kalcitové brčká vyrastajúce z nátekov

rôznorodosťou sintrových foriem. Priam rozprávkové

a zácloniek na gutensteinskom vápenci, v pozadí

pohľady naskytá napr. Chrám slobody, Slovensko.

biely mäkký sinter a tmavohnedý povlak fosfátových
minerálov. Starý hrad, Slovensko

Sintrová výzdoba Demänovských jaskýň sa vyznačuje

Rez vrstvičkami sintrovej kôry narastenej

výraznou farebnou variabilitou

na gutensteinskom vápenci. Chrám slobody, Slovensko
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Ak dôjde k spojeniu stalagmitu so stalaktitom, vzniká sintrový stĺp – stalagnát. Povrch starších stalagnátov často zdobia náteky a kvaple mladších generácií. Najväčší stĺp
z našich jaskýň sa nachádza v Krásnohorskej jaskyni v Slovenskom krase. Dosahuje výšku
32,6 m a nazýva sa Kvapeľ rožňavských jaskyniarov. Tesne vedľa neho leží zrútený jeho
predchodca, z ktorého úlomky siahajú do výšky 13 m. Rôzne typy jaskynnej výzdoby zobrazuje fototablo.

Žulové obliaky obalené sintrovou kôrou s kalcitovými

Lebka kuny pokrytá sintrovým nátekom. Pustá jaskyňa,

pizolitmi. Štefanová, Slovensko

Slovensko

Drobné jaskynné perly v jednej z egutačných jamiek

Mohutné akumulácie bieleho mäkkého sintra niekedy

v Jaskyni mieru, Slovensko

pokrývajú dno, steny aj strop chodieb. Sokolová jaskyňa,
Slovensko

38

S PÄŤ N A O B S A H

ZAUJÍMAVOSŤ
Vo všeobecnosti možno povedať, že sintre narastajú veľmi pomaly. Experimentálne sa priamo v jaskynných podmienkach Slovenského krasu zistilo, že tenké
brčká dorastajú rýchlosťou 0,045 mm až 6,1 mm ročne. V jaskynnom systéme
Domica – Baradla v Slovensko‑Aggtelekskom krase sa pod 170 cm vysokým
stalagmitom našli úlomky neolitickej keramiky bukovohorskej kultúry, čo znamená, že kvapeľ na nej rástol asi
6000 rokov a teda nárast jeho
hmoty bol na stalagmit až enormne rýchly – rástol rýchlosťou až
0,28 mm za rok.

Najčastejšou formou sintrov sú
povlaky, ktoré vznikajú z laminárne prúdiacej nasýtenej vody stekajúcej v tenkom
filme po skalných stenách. Ich navrstvením cez seba vznikajú sintrové kôry. Ak
vplyvom zvýšeného hydrostatického tlaku
kôra praskne, začne z pukliny vytekať voda
koncentrovane a vytvára sintrové náteky.
Často prechádzajú do stalaktitov, sintrových záclon či drapérií a v jaskyniach vytvárajú mimoriadne estetické formy. Z vody

Kríčkovitý agregát kryštálov aragonitu visiaci zo stropu
jaskyne Starý hrad, Slovensko

Cencúle zo zamrznutej vody pokryté kryštálmi inoväte.

Kryštály sadrovca v plytkovodnom gutensteinskom

Jaskyňa na Stodôlke, Slovensko

vápenci. Jaskyňa mieru, Slovensko
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roztečenej po podlahe jaskyne sa vytvárajú podlahové sintre. Ak sa nachádzajú vo visutej
polohe nad úrovňou dnešných podláh, nazývame ich sintrové vence. Tieto typy sintrov sú
vrstevnaté, často s veľmi dobre farebne odlíšiteľnými vrstvičkami, z ktorých sa dajú vyčítať zmeny jaskynného prostredia v čase. Často sa vyskytujú prevrstvené s klastickými
sedimentmi, najmä ílmi a pieskami.
ZAUJÍMAVOSŤ
Tvarovú rozmanitosť sintrovej výzdoby zväčša dopĺňa ich farebná diverzita. Biele
až sklovito priesvitné kvaple sú zložené z čistého kalcitu, žltkasté, červenohnedé
a hnedé sintre sú zafarbené prímesou železa, tmavohnedé až čierne sfarbenie
je zväčša spôsobené prímesou mangánu, oranžovohnedú až hnedú farbu môžu
spôsobovať prímesi organických humínových kyselín. Trblietavo biele kryštáliky
po kvapľoch môže spôsobovať povlak aragonitu. Každá z farieb odráža určitú
históriu krasového územia – bohatý vegetačný pokryv či odlesnenie krasu, no
nezriedka aj obývanie jaskýň a ich okolia človekom. Tmavá farba na sintrových
kôrach môže pochádzať od sadzí z lesných požiarov alebo z faklí pravekých obyvateľov jaskýň.

Steny jaskynných chodieb často pokrývajú tzv. bradavičnaté sintre. Sú to drobné
hľuzovité, hráškovité alebo koralovité výčnelky na stenách alebo dne chodieb a často aj na
staršej jaskynnej výzdobe, ktoré vznikli vyzrážaním kalcitu z presýtenej vody na kryštalizačných jadrách v podvodnom prostredí. Podobné drobné sintrové formy vznikajú aj z nasýteného jaskynného ovzdušia, tzv. jaskynného aerosólu. Sú to spravidla drobné hráškovité alebo kyjačikovité útvary, ktoré nazývame spevnené pizolity. Rastú najmä na stenách
chodieb v smere prúdenia jaskynných prievanov, bezprostredne nad hladinou vodných
tokov alebo z rozstreknutej vody dopadajúcej z veľkej výšky.
Jaskynný aerosól dáva základ vzniku aj ďalšiemu typu sintra – bielemu kašovitému povlaku, ktorý nazývame mäkký sinter. Mäkký (plastický) sinter (nickamínek) vzniká
vplyvom pôsobenia baktérií a často sa skladá až zo 70–90% vody, zvyšok tvorí biely kalcit.
V minulosti tvoril významnú ingredienciu nielen v ľudovom liečiteľstve a zo slovenských
jaskýň sa ako nihilum album vyvážal do lekární po celom Uhorsku.
Z vody vyvierajúcej z puklín v stene, strope alebo na dne jaskynných chodieb
vďaka hydrostatickému tlaku rastú proti gravitácii tzv. pramienkové sintre. Najznámejšími z nich sú sintrové štíty, zložené z dvoch nad sebou vyvinutých okrúhlych sintrových
dosiek, ktorých úklon korešponduje s orientáciou pukliny s vytekajúcou vodou. Voda,
ktorá ich postupne vytvára, prúdi v kapilárnej medzere medzi nimi. Ak je vody dostatok, kryštáliky kalcitu dorastajú po obvode tanierov a nezriedka tu vytvárajú náteky
a stalaktity. Sintrové štíty obrúbené stalaktitmi nazývame sintrovými bubnami. Niekedy
sa pod váhou stalaktitov spodný tanier odlúpi a na stenách ostane len horná platňa
bubna. Podobne ako štíty a bubny sa vytvárajú stegamity, ktoré sú viazané na lineárny
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výron presakujúcich vôd na dne alebo stenách jaskýň. Z kapilárnej dutinky v strede
stegamitu môže za zvýšených vodných stavov vystrekovať voda ako gejzír (Jaskyňa
v ponore Jašteričieho jazierka, Slovenský kras). Pramienkové sintre sú u nás doménou
jaskýň Slovenského krasu – štíty a bubny sú typické pre jaskynný systém Domica –
Baradla, mohutné stegamity nachádzame okrem Domice (Smútočná vŕba) aj v Drienovskej jaskyni, Jasovskej jaskyni (Anjelské krídlo), ale aj jaskyni Štefanová v Nízkych
Tatrách.
Z pomaly tečúcej vody po kamennom povrchu vznikajú nielen sintrové kôry, ale
aj sintrové hrádzky s miskami a jazierkami, ktoré spravidla vytvárajú sintrové kaskády
(Rímske kúpele v jaskyni Domica, Ponvice v Škocjanských jaskyniach). V jazierkach s hlbšou tichou vodou vznikajú podvodné sintrové formy, najmä excentrické nakopenia bradavičnatých alebo mäkkých sintrov, často vatového habitu. V jazierkach so stagnujúcou
alebo pomaly tečúcou vodou vznikajú esteticky veľmi pôsobivé formy sintrovej výzdoby. Z vody presýtenej CaCO₃ sa na hladine vytvára okolo kryštalizačných jadier drobná
sintrová doštička (raft), ktorá časom narastá do tvaru lekna. Narastaním sintra okolo
kvapľov ponorených do vody jazierok vznikajú sintrové prstence. Často ich nachádzame
vo visutých polohách, indikujúcich úroveň vody v jazierkach, ktoré sa tu kedysi vyskytovali. Na dne jazierok sa často vytvárajú jaskynné perly. Perly sa vyskytujú v plytkých
jazierkach s nasýtenou vodou, v špeciálnych prípadoch na povrchu ľadových monolitov
zväčša sústredenou kryštalizáciou okolo drobného pevného jadra. Najbohatšie akvatické
formy sintrov nachádzame v Demänovskom jaskynnom systéme, perly vzniknuté počas
poslednej doby ľadovej v jazierkach na povrchu ľadu pokrývajú dno chodieb napríklad
v Demänovskej ľadovej jaskyni.
V jaskynnom prostredí sa vyskytujú mnohé minerály, v závislosti od horninového
prostredia, v ktorom sa jaskyne vyvinuli. Bežnými kryštalickými minerálmi v našich podmienkach sú napríklad dolomit, vznikajúci na stenách dolomitových jaskýň (Bozkovské dolomitové jeskyne), aragonit (Zbrašovské aragonitové jeskyne) a sadrovce, vznikajúce najmä
v jaskyniach vytvorených v plytkovodných vápencoch (Demänovský jaskynný systém, Javorová priepasť). Železité minerály skupiny limonitu (goethit) zvyknú sfarbovať sintre do
červenej a hnedej farby, mangánové oxidy (todorokit, pyroluzit) zas do čierna. Novo vznikajúce minerály sa tvoria aj z organických materiálov nachádzajúcich sa v jaskyniach, do
tejto skupiny patria najmä fosfátové guánové minerály – hydroxylapatit, apatit, brushit,
viséit (Domica, Jasovská jaskyňa). Na povrchu ľadu sa tvoria kryogénne karbonáty, zväčša
vo forme bielych práškov. V zahraničí je z jaskýň známych viac než 300 minerálov, jedným
z posledne nájdených je fosfátový minerál sanjuanit, ktorý našli slovenskí jaskyniari v jaskyniach Venezuely. Odtiaľto sú známe aj opálové speleotémy vzniknuté za spolupôsobenia
siníc. Tenké povlaky opálu sú známe aj z našich jaskýň z miest, ktoré slúžili ako sídlisko
pravekého človeka. Zo zahraničia sú známe obrovské kryštály selenitu – odrody sadrovca
z Cueva del Naica v Mexiku, dosahujúce veľkosť autobusu, bizarné útvary aragonitu z jaskyne Bohemia na Novom Zélande, soľné výkvety v iránskej Jaskyni troch naháčov alebo
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modré aragonity v jaskyniach Francúzska. Vzácne aragonitové kríčkovité formy, tzv. železné kvety, sú ukážkovo vyvinuté v Ochtinskej aragonitovej jaskyni v mramorovom kryptokrase Revúckej vrchoviny.
ZAUJÍMAVOSŤ
Ochtinská aragonitová jaskyňa púta pozornosť nielen bežných návštevníkov,
ale aj odborníkov z celého sveta. Rádiometrickým datovaním sa zistilo, že jej výzdoba sa vytvorila v troch vekových generáciách. Tá najstaršia dosahuje 500- až
450‑tisíc rokov, vek mladšej generácie je 138- až 121‑tisíc rokov a tie najmladšie kryštály sú staré „iba“ 14‑tisíc rokov – rastú teda od poslednej doby ľadovej
a pomaličky prirastajú dodnes.

KLASTICKÉ SEDIMENTY
Klastické sedimenty predstavujú mimoriadne rôznorodé materiály. Asi najbežnejšími sedimentmi zloženými z kúskov či drobných zrniek hornín a minerálov sú jaskynné
hliny, ktoré sa pre svoju jemnú zrnitosť zanášajú do jaskýň všade v dosahu vodných tokov. V mnohých prípadoch je hlina produktom zvetrávania krasovej horniny na povrchu
alebo v podzemí a predstavuje nerozpustné zložky z vápencov a dolomitov – kremičitany,
oxidy železa, mangánu alebo hliníka a ílové minerály. Spravidla však jaskynné hliny obsahujú aj prímes väčších klastov, a nezriedka sa stretávame v jaskyniach aj so sedimentmi zloženými z podstatne hrubšieho materiálu. Podľa veľkosti frakcií v mase sedimentu
rozlišujeme niekoľko hlavných skupín: balvany (klasty veľké rádovo v decimetroch), štrky
(veľkosť klastov nad 2 mm), piesky (2 – 0,063 mm), prachy (0,063 – 0,004 mm) a íly (pod
0,004 mm). Klastické sedimenty sú tvorené z nerozpustných alebo dosiaľ nerozpustených klastov hornín a minerálov, či blokov hornín. Sú spravidla minerálne pestré a ich
farba závisí od zloženia minerálov, ktoré sa podieľajú na ich zložení.
Klastické sedimenty z rozpadnutých hornín sa rozdeľujú podľa stupňa opracovanosti a veľkosti do viacerých kategórií. Termín sutina sa používa na označenie ostrohranných horninových blokov, kamene so zaoblenými hranami nazývame obliaky. Podľa stupňa ich zaoblenosti vieme odlíšiť, z akej veľkej vzdialenosti sa na miesto uloženia dostali.
Alochtónne sedimenty v jaskyniach sa skladajú z väčších či menších kúskov horniny, organických materiálov, či v posledných desaťročiach čoraz viac i umelých materiálov súvisiacich s antropogénnymi zásahmi a znečistením. Sedimenty z rozpadu nekrasových hornín
obsahujú mnoho minerálov, priamo nesúvisiacich s krasovým prostredím, napríklad priehľadný kremeň, biele a ružové živce, kovovolesklé sľudy z rozpadu granitov, ílové minerály
zo zvetraných bridlíc atď.
ZAUJÍMAVOSŤ
Otázky okolo vzniku a vývoja jaskýň a krasových území pomáhajú riešiť jaskynné sedimenty, ktoré po rokoch vydávajú svoje svedectvá. Výskyt alochtónneho
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materiálu – napríklad pieskov a štrkov, svedčí o vytváraní jaskyne tokmi prúdiacimi z nekrasových oblastí. Cudzorodé sedimenty často nachádzame v starých, vodou opustených jaskynných úrovniach, no vieme podľa nich určiť, v akej
výške kedysi tiekli vodné toky a kde mali svoj pôvod. Sedimenty s obsahom ílov
s feromagnetickými minerálmi sa dajú datovať paleomagnetickými metódami.
Ak sú v sedimentoch vytvorené sintrové kôry, ich vek vieme datovať urán‑tóriovou rádioizotopovou metódou (do 350 000 rokov) a od nich sa dajú odvodiť
relatívne veky podložných aj nadložných sedimentov, ako aj prípadných skalných
rútení atď. V niektorých jaskyniach sa paleomagnetickým datovaním určili hranice paleomagnetických epoch, určujúcich vek magnetického prepólovania Zeme
(Ochtinská aragonitová jaskyňa v Ochtinskom kryptokrase, Hipmanove jaskyne
v Nízkych Tatrách).

ĽADOVÁ VÝPLŇ
Ľadovú výplň často vyčleňujeme spomedzi minerálnych výplní, i keď voda v tuhom skupenstve, vo forme ľadu je vlastne tiež minerálom – H2O. Ľad vytvára v jaskyniach útvary podobné sintrovým – ľadové stalaktity, stalagmity, stĺpy, podlahový ľad,
ľadopády, nástennú inoväť. Aby vznikli, musí byť v jaskyni prítomná voda a priemerná
ročná teplota vzduchu v nej musí klesnúť pod bod mrazu. Na mnohých miestach v Karpatoch sa zachoval podzemný ľad ako pozostatok trvale zamrznutej pôdy (permafrostu)
z poslednej doby ľadovej, ktorý podchladzuje jaskyne a ich okolie – napríklad Ľadová
jaskyňa na Muránskej planine, známa pri svojom vchode najnižším výskytom kosodreviny na svete. Iným prípadom sú jaskyne vrecovitého tvaru, kam počas chladných období vteká studený vzduch a udrží sa v nich aj počas období so zvýšenou teplotou. Ľad
v Demänovskej ľadovej alebo Suchej jaskyni v Nízkych Tatrách vznikol až po zasypaní
spodného vchodu a nahromadení ľadovej masy počas poslednej tzv. malej doby ľadovej
v stredoveku. Ľad v Dobšinskej ľadovej jaskyni je iného charakteru – vytvára unikátny, až
26,5 m hrubý podzemný ľadovec. Ľadový monolit je vrstvovitý, pretože na jeho povrch
každý rok primrzne nová vrstva ľadu. Číry ľad vzniká pri teplotách blízkych bodu mrazu,
keď pri pomalom mrznutí vzduch obsiahnutý vo vode má čas vyprchať. Mliečny ľad vzniká pri rýchlom zamrznutí, keď vzduch obsiahnutý vo vode nestihne uniknúť. Ich striedaním vzniká stratifikácia, pomocou ktorej sa ľad dá datovať. Kým na vrchu monolitu ľad
ustavične pribúda, na styku s podložnou horninou, ktorá je teplejšia, sa naopak odtápa,
čím dochádza ku kompletnej výmene ľadovej masy za obdobie 5000 až 7500 rokov.
Ľadovec sa pod vlastnou váhou pohybuje v smere gravitácie rýchlosťou až 2 – 4 cm za
rok. Zaľadnené jaskyne sú typické pre vysokohorské oblasti, akými sú napríklad masívy
Álp (Eisriesenwelt v pohorí Tennengebirge, Dachstein Eishöhle v pohorí Dachstein), no
za špecifických okolností sa vyskytujú aj v omnoho nižších polohách. Najnižšie položenou trvale zaľadnenou jaskyňou v strednej Európe je Silická ľadnica v Slovenskom krase,
nachádzajúca sa v nadmorskej výške len 503 m.
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PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZY
Fosílne zvyšky rastlín a živočíchov splavené alebo spadnuté do priestorov jaskýň sa nachádzajú v jaskynných sedimentoch často. V našich podmienkach ide najmä
o kosti živočíchov obývajúcich krasové územia v období posledných ľadových a medziľadových dôb štvrtohôr. Mnohé z nich prechodne obývali jaskynné priestory, napríklad
počas zimného spánku – jaskynné medvede. Iné sa do podzemia dostali splavením
tečúcou vodou, prepadnutím či zavlečením predátormi alebo človekom. Nálezy mladšie
ako posledný glaciál sa nazývajú recentnými a v prípade kostených pozostatkov ich
nazývame osteologické nálezy. Vek paleontologických nálezov, podobne ako u ostatných sedimentov, v prípade, že sú uložené na pôvodnom mieste, stúpa so vzrastajúcou
hĺbkou uloženia.
ARCHEOLOGICKÉ A HISTORICKÉ NÁLEZY
V sedimentoch jaskýň sa na lokalitách osídlených človekom vyskytujú kultúrne vrstvy alebo vrstvy so sporadickým, či ojedinelým materiálom súvisiacim s činnosťou človeka. Od paleolitu po neolit sa jaskyne stávali kultovými objektmi aj sezónnymi obydliami
ľudí. Paleolitické nálezy poznáme najmä z Českej republiky (Kůlna, Býčí skála, Pekárna), zo
Slovenska sú zastúpené pomenej (Dzeravá skala, Čertova pec). Nálezy z obdobia neolitu
poznáme z omnoho viac jaskynných lokalít (Domica, Majda‑Hraškova priepasť). Neskôr
slúžili aj na úkryt pred nepohodou, na skladovanie materiálu, ale aj na rôzne druhy činností, hlavne tých, ktoré mali ostať skryté – v jaskyniach sa ukrývali prenasledovaní ľudia,
vznikali tu napríklad peňazokazecké dielne atď. Bohaté archeologické nálezy v jaskyniach
poznáme najmä z obdobia prvej a druhej svetovej vojny. Pri posudzovaní veku archeologických nálezov vychádzame zo zákona superpozície, kde hlbšie uložené sedimenty sú
spravidla staršie než tie plytšie pod povrchom.

GEOLOGICKÉ MINIMUM
PRE JASKYNIAROV
Pri vyhľadávaní a skúmaní jaskýň sa riadime poznatkami z rôznorodých prírodných
vied, súvisiacich s jaskyňami, pričom poznatky z geológie sa javia ako jedny z najpodstatnejších. Je vhodné oboznámiť sa so základnými pomôckami v jaskyniarstve, ktoré vyplývajú z geologickej praxe.

OBOZNÁMENIE SA S LITERATÚROU A MAPAMI
Speleologický prieskum sa začína čo najdôkladnejším zoznámením sa so skúmaným územím najprv v teoretickej rovine a potom aj priamo v teréne. Na dokonalé pochopenie krasových dejov v krajine vedie štúdium máp a literatúry týkajúcej sa predmetného
územia. Dôležitým zdrojom informácií pre speleológov je geologická mapa. Mapy v mierke
1 : 50 000 sa dajú kúpiť na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave alebo
44

S PÄŤ N A O B S A H

skúmať v elektronickej podobe na webstránke ŠGÚDŠ. V Česku sú mapy k dispozícii na
Geologickom ústave České republiky, v. v. i.
Dôležité je všímať si výskyt krasových hornín, ale aj ich rozmiestnenie, úklon a tektonické porušenie. Na to sa treba naučiť čítať geologickú mapu, jej farby a značky. Vo všeobecnosti sú v našich podmienkach najlepšie na krasovatenie čisté vápence, avšak tieto
sa často striedajú s menej vhodnými piesčitými, slienitými alebo dolomitickými vápencami a dolomitmi. Na mapách je bodovo značený aj úklon vrstiev, ktorý môže indikovať smer
odvodnenia územia. Dôležité sú litologické hranice, t. j. rozhrania typov hornín, najmä tie,
ktoré predstavujú hranice medzi krasovými horninami a nekrasovým okolím. Práve tu totiž
dochádza k prednostnému vstupu ponorných vôd do podzemia a tým aj k vzniku jaskýň.
Skúsení jaskyniari pred tým, než vstúpia do neznámeho terénu, vytvoria si z týchto poznatkov prognóznu mapu.
Do geologickej mapy je dobré zakresliť si podľa literatúry aj podľa vlastných pozorovaní v teréne najdôležitejšie geomorfologické prvky krajiny – skalné steny, závrty, ponory,

Obr. 14 a Účelová geologická mapa Silickej planiny doplnená o speleologicky dôležité geomorfologické prvky
podľa A. Abonyiho (1982): 1 – alúvium, 2 – wettersteinské vápence, 3 – dolomity, 4 – guttensteinské vápence,
5 – verfénske bridlice, 6 – zlom, 7 – škrapy, 8 – skalné bralá, 9 – výšková kóta, 10 – závrt, 11 – ponor,
12 – vyvieračka, 13 – jaskyňa, 14 – zvislý rez územím
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vyvieračky, jaskyne atď. Z geologických máp sa dajú jednoducho vyhotoviť rezy, ktoré nám
nezriedka poslúžia k lepšiemu pochopeniu vertikálnej geologickej stavby územia krasu, aj
vývoja jaskynných priestorov či hydrologických systémov v ňom (Obr. 14a, 14b).

PRÚDENIE PODZEMNÝCH VÔD
Pre jaskyniarov je často veľmi dôležité uvedomiť si ohraničenie vodozbernej oblasti
vyvieračiek. V nekrasových oblastiach je určiť rozvodie veľmi jednoduché, v krase však neraz
voda prúdi popod hrebene i doliny. Ako príklad môže slúžiť Jaskyňa mesačného tieňa, vedúca
popod dva tatranské hrebene, či Javorová priepasť s dvomi vchodmi ležiacimi v susedných
dolinách. Na vysledovanie cesty vody podzemím slúžia tzv. stopovacie skúšky, ktoré sa vo
svete vykonávajú farbením fluoresceínom alebo potravinárskym farbivom, na Slovensku
pomocou indikátora zloženého z bakteriofágov. V minulosti sa hojne používali aj rôzne soli

Obr. 14 b Priečny a pozdĺžny geologický rez územím Silickej planiny podľa A. Abonyiho (1982): 1 – alúvium,
2 – wettersteinské vápence, 3 – guttensteinské vápence a dolomity, 4 – verfénske bridlice, 5 – zlom, 6 – jaskyňa

46

S PÄŤ N A O B S A H

či polystyrénové perličky. Stopovač sa
vypúšťa na mieste ponorov a na vyvieračkách sa sleduje jeho množstvo
a čas, za ktorý prekonal trasu podzemím. Lokalizácia systému ponorov
a vyvieračiek nám ohraničuje známu
vodozbernú oblasť a rozsah podzemných hydrologických systémov. Z praxe
vieme, že ponory i vyvieračky sa v našich podmienkach vytvárajú zväčša
na mieste, kde sa stýkajú rôzne typy
hornín, alebo dochádza k ich porušeniu
zlomami. Prieskumom súvisiacim so
spájaním ponorov s vyvieračkami alebo naopak, sa na našom území objavila veľká časť z tých najvýznamnejších
a najrozsiahlejších jaskýň (Demänovský jaskynný systém, Amatérské jeskyně, systém Rudické propadání – Býčí
skála, Hipmanove jaskyne, Skalistý
potok, Brestovská jaskyňa).

Obr. 15 Dynamické prúdenie vzduchu podľa H. Trimella
(1968)

PRÚDENIE VZDUCHU – PRIEVANY
Široké uplatnenie v speleologickej praxi má aj speleoklimatológia, ktorá s geológiou krasu veľmi úzko súvisí. V krasových územiach s vyššou dynamikou reliéfu, t. j. tam,
kde sa krajina vyznačuje značnými výškovými rozdielmi, prejavuje sa v jaskyniach výrazné
prúdenie vzdušných más. Medzi otvormi jaskýň umiestnenými v rôznych nadmorských
výškach vzniká prievan, vanúci z otvorov jaskýň, ktorý spoľahlivo indikuje jej rozsiahlejšie pokračovanie. Dôležité je uvedomiť si, že teplota v jaskyni býva zhodná s teplotou
horninového plášťa, t. j. priemernou ročnou teplotou na danom území. Prievan vzniká
prostredníctvom tzv. komínového efektu tam, kde je teplota vonkajšieho ovzdušia vyššia
alebo nižšia než teplota horninového okolia. Pretože teplý vzduch je ľahší než studený,
stúpa nahor a v zimnom období zvykne vytvárať kúdoly teplej pary vystupujúcej z horných vchodov do jaskynného systému. Chladný vzduch klesá na dno jaskyne a v letnom
období zvykne „vytekať“ zo spodných vchodov systému (obr. 15). Jaskyňa s intenzívne
prúdiacim vzduchom v závislosti od sezónnych teplotných oscilácií vonkajšieho ovzdušia
sa nazýva prievanová. Jaskyňa s pomalšie prúdiacim vzduchom, avšak s častejšími zmenami smeru prúdenia, sa nazýva dýchajúca.
Prievany vznikajú počas zmien teploty ovzdušia nad jaskyňou nielen zmenou ročného obdobia, ale napríklad aj striedaním dňa s nocou či striedaním priameho
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oslnenia svahu s podmienkami v tieni. Sú jedným zo základných indikátorov pokračovania jaskyne, pretože naznačujú možnosť existencie druhého vchodu. Veľké jaskynné systémy s komplikovaným priebehom a výrazným prevýšením mávajú tzv. pulzný
prievan, ktorý sa prejavuje striedaním smeru prúdenia vzduchu v krátkom časovom
úseku. Odkopanie jaskynného priestoru môže vyvolať aj krátkodobé prúdenie vzduchu
a náhle vyrovnanie tlakov medzi jaskynnou vzduchovou kapsou a okolitým ovzduším.
Prúdenia menšej intenzity môže vyvolať aj prítomnosť človeka v tesných priestoroch
jaskyne alebo používanie karbidky, variča či iných zdrojov otvoreného ohňa, čo vedie
k ohrievaniu ovzdušia. Prítomnosť ľadu v jaskyniach je tiež znakom nasávania podchladeného vzduchu z povrchu v zimných mesiacoch a nedostatočného ohriatia jaskyne
počas leta.
Smer a trasa prúdenia prievanov sa zisťuje viacerými metódami, najčastejšie sa
používajú pachové skúšky merkaptanom alebo na krátku vzdialenosť chemickými trubičkami produkujúcimi chladný dym či vonnými tyčinkami. Sledovaním prievanov došlo neraz
k objavu veľkých jaskynných systémov (Jaskyňa mŕtvych netopierov, Mesačný tieň, Starý
hrad, Stratenská jaskyňa, Štefanová).

MORFOLÓGIA SKALNÝCH STIEN
V speleologickej praxi je pre stanovenie možných objavných perspektív dôležité pochopiť históriu vzniku jaskyne, aké procesy ju vytvárali, ktorým smerom prúdila voda, aká
bola jej sila atď. Na tieto otázky vie dať odpoveď aj zápis v tvaroch stien, stropov a podláh
podzemných priestorov.
Na skalných stenách vytvára prúdiaca voda zreteľné lastúrovité jamky (scallops,
facetten), podľa ktorých vieme identifikovať smer prúdenia podzemného toku vytvárajúceho alebo modelujúceho jaskyňu. Asymetrická jamka je predĺžená v smere prúdenia,
pretože jej širšia a hlbšia časť bola vyformovaná spätným vírivým prúdom. Na viacerých
miestach v našich jaskyniach sú steny doslova posiate scallopsmi; ich veľkosť vypovedá
o rýchlosti prúdenia a prietoku podzemných vôd – čím väčšie scallopsy sa na stenách vyskytujú, tým pomalší vodný tok ich vytváral. Podobné, no drobné a tvarom pravidelnejšie
jamky vznikajú prostredníctvom kondenzačnej korózie.
Stenové zárezy v skalných stenách sa vytvárajú bočným (laterálnym) rozširovaním jaskynných chodieb a podlahové žliabky vznikajú počas zahlbovania riečiska. Kaskády
a krútňavové (evorzné) hrnce svedčia o fáze, v ktorej malo podzemné riečisko nevyrovnaný, kaskádový priebeh. Častým javom v našich jaskyniach sú stropné korytá a zložito
rozbrázdené stropy – anastomózy, pendanty (visiaky) a skalné nože. Tie vznikajú hĺbením
smerom nahor počas vyzdvihnutia sa a pritlačenia vodného toku k stropu jaskyne prostredníctvom nahromadenia sa riečnych sedimentov. Jaskyňa tak vzniká smerom nahor,
čo nazývame opačným, paragenetickým vývojom jaskynných chodieb. Tlakovou turbulenciou víriacej vody vznikajú aj stropné hrnce a kupoly. Menšie, nepravidelne rozmiestnené špongiovité diery a kupoly vznikajú v podmienkach zmiešanej korózie a indikujú tak
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hypogénny pôvod jaskynných priestorov = vznikli v podmienkach pomalého prúdenia hlbšie vo freatickej zóne. Plytké a široké stropné kupoly sa vytvárali pôsobením kondenzačnej
korózie vo vzduchových bublinách uväznených nad vodnou hladinou. Pre niektoré jaskyne
sú typické zarovnané stropy, ktoré vznikli najmä v podmienkach dlhodobej stagnácie vodnej hladiny.
Z presakujúcej vody dopadajúcej na šikmé steny jaskyne sa vytvárajú korózne žliabky, avšak im podobné sa niekedy vytvárajú aj na skalných stenách prekrytých sedimentmi.
Steny jaskýň korózne deštruuje aj rozkladajúce sa netopierie guáno, ktorého výskyt svedčí
o letných kolóniách netopierov, t. j. o období teplej klímy. Okrúhle jamky, ktoré vznikajú na
skalnom podklade v dôsledku guánovej korózie, nazývame guánové hrnce. Vďaka sledovaniu morfológie chodieb a drobných tvarov jaskynného reliéfu sa objavilo množstvo významných pokračovaní jaskýň, napríklad Jaskyňa mieru alebo pokračovanie jaskyne Okno
v Demänovskej doline.

METÓDY GEOFYZIKÁLNEHO PRIESKUMU
Aplikovaná geofyzika pri prieskume a vyhľadávaní podzemných vôd sa využívala
vari už pred tisícročiami, keď ľudia zistili možnosti využitia virgule. V modernej praxi sa
stretáme s viacerými metódami geofyzikálneho prieskumu, vhodnými na vyhľadávanie
podzemných priestorov – geoelektrické metódy (symetrické odporové profilovanie, vertikálna elektrická sondáž – VES), elektromagnetické metódy (metóda veľmi dlhých rádiových vĺn – VDV), kombinované metódy, gravimetria a iné.
Vo všeobecnosti sa v krase stretáme s niekoľkými dôležitými vlastnosťami anomálií vzťahujúcimi sa na jaskyne, ktoré možno využiť pri interpretácii výsledkov geofyzikálneho prieskumu: vápence a dolomity sa vyznačujú výraznými anomáliami špecifického odporu, pričom silne skrasovatené zóny sa spravidla prejavujú odporovými minimami.
Podzemné priestory vyplnené sedimentmi alebo vodou vykazujú zníženie elektrického
odporu, kým priestory vyplnené vzduchom sa prejavujú maximálnym odporom. Dutiny
v zemskej kôre majú znížené gravimetrické hodnoty. Speleologická interpretácia geofyzikálnych výstupov nie je však vždy jednoznačná, pretože napríklad odlíšiť jaskynné
priestory od zlomov alebo tektonizovaných zón je dosiaľ veľmi problematické. Geofyzikálnymi metódami sa indikovali podzemné priestory v pokračovaní Amatérskej jaskyne
v Moravskom krase, podzemné priestory na Havranici v Malých Karpatoch alebo na Landrovci v Bielych Karpatoch.
MOŽNOSTI OBJAVOVANIA JASKÝŇ
Najčastejším cieľom praktických jaskyniarov je objavovanie nových podzemných
priestorov, či už v podobe nových jaskýň, alebo nových, dosiaľ neprebádaných častí už
známych jaskýň. Otvor jaskyne sa dá označiť ako viac‑menej náhodný priesek jaskynných
priestorov s plochou terénu. Nová jaskyňa sa dá objaviť cez prirodzene otvorené miesta, kde vyúsťuje na povrch otvormi vzniknutými prepadnutím stropu jaskyne, odplavením
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alebo zosunutím sutiny spred vchodu či baníckou, alebo stavebnou činnosťou. Väčšina
zo známych jaskýň na našom území sa však objavila cieľavedomou jaskyniarskou objavnou činnosťou, prienikom cez niektoré z miest, zaznačených na obr. 16. Na krasových
planinách sa zvyknú jaskyne objavovať cez priepasti voľne komunikujúce s podzemnými
priestormi, často umiestnené na dnách závrtov. Profily priepastí sú najčastejšie po istom
čase neprielezne zúžené, a preto je prieskum vertikálnych jaskýň mimoriadne náročný.
Do jaskýň sa dá zhora preniknúť aj cez fosílne, inaktívne alebo občasné ponory. Ponory sú
perspektívnym miestom na prienik do rozmerných jaskýň najmä v prípade, že sú vytvorené alochtónnym vodným tokom s veľkou eróznou silou, ktorý znášal veľké množstvo
nekrasových sedimentov. Autochtónne toky vytvárajú v našich podmienkach zväčša len
úzke, často neprielezné kanály, cez ktoré je prienik do jaskýň možný len pomocou rozširovania stien. Ak sú výškové rozdiely medzi ponormi a vyvieračkami výraznejšie, hneď
v ponornej zóne jaskyne tesne za vchodom možno očakávať vertikálne stupne a priepasti.
Pri speleologickom prieskume ponorových jaskýň treba veľmi dôsledne dbať na prudké
zmeny hydrologických a klimatických podmienok v ich okolí – silné dažde by napríklad
mohli vážne ohroziť zdravie prieskumníkov či ich životy. V speleologickej praxi sa niekedy
používa umelé prehradenie ponorného toku a tým vysušenie ponoru na čas potrebný na
prieskum. Do aktívnych vodných (fluviokrasových) jaskýň sa dá preniknúť aj cez krasovú vyvieračku, kadiaľ možno objaviť najmladšie jaskynné chodby podzemných krasových

Obr. 16 Miesta možného prieniku do jaskyne alebo jej ďalších pokračovaní podľa A. Abonyiho (1980) sú vyznačené
hrubým písmom: 1 – alochtónny povrchový tok, 2 – recentný ponor, 3 – inaktívny, fosílny ponor, 4 – recentné
podzemné riečisko, 5 – inaktívne jaskynné poschodie, 6 – sifón, 7 – priepasť, 8 – zával alebo presintrenie,
9 – komín, 10 – sifón, 11 – fosílna vyvieračka, 12 – recentná vyvieračka, 13 – priepustné vápence krasového
masívu, 14, 15 – nepriepustné podložie, 16 – aluviálne náplavy, 17 – svahové sutiny, penovce, 18 – podzemné
jazerá, 19 – povrchový tok od vyvieračky, 20 – krasová jama
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systémov. Vo výverovej zóne jaskýň sa často vyskytujú vodné sifóny, ktoré možno prekonať pomocou speleopotápania alebo znížením vodnej hladiny odčerpaním či znížením dna.
Mnohé z našich jaskýň boli objavené výkopovými prácami cez fosílnu (inaktívnu) vyvieračku vyššie vo svahu terénu, ktorá zvyčajne vedie do vyššieho (staršieho) poschodia jaskyne.
Výkopovými prácami sa zväčša odstraňujú hlinité, piesčité či štrkové sedimenty, často vo
forme sedimentárnych sifónov. Vyššie poschodia jaskýň zvyknú byť zanesené nielen klastickými sedimentmi, ale aj pevnou sintrovou výplňou. To sa týka nielen ich vyústenia na
povrch terénu, ale aj ich častí hlboko vo vnútri krasového masívu. Častým javom v jaskyniach sú kamenné závaly, ktoré niekedy bývajú aj prevrstvené hlinou či zatečené sintrovou
výplňou. Uzavreté profily jaskynných chodieb sa zvyknú prekonávať pomocou ručného
náradia. Podmienkou vždy býva možnosť ukladania vykopaných sedimentov na nie veľmi
vzdialenú skládku. Pri prácach vedúcich k objavom jaskýň treba vždy v prvom rade myslieť
a dbať na zásady ochrany prírodných a krajinných zložiek.
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Z D E N Ě K

M U S I L

3. VEGETACE KRASOVÝCH OBLASTÍ
Rostlinstvo v krasu nás upoutá celou řadou zajímavostí, o kterých je dobré vědět,
abychom si udělali představu o významu, možnostech a způsobech jeho ochrany.
Charakter a pestrost flóry krasu jsou, zvláště v porovnání s okolním nekrasovým
územím, nápadné již na první pohled. Odvíjejí se od reliéfu a jeho členitosti, geologické
pestrosti území, dány jsou i vlivem člověka, ledovcovými vlivy, dalším vývojem květeny
v historii. A také fytogeograficky, tedy výskytem krasu v určitém podnebném pásu a v určité květenné oblasti naší planety.
Tato kapitola se zabývá zejména obecnými principy krasových oblastí, které platí
globálně, dále četnými specifiky krasu střední Evropy a uvádí i příklady z krasu v Evropě
jižní, jihozápadní či jihovýchodní, neboli ze středomořské oblasti.
Z přírodovědeckého a ochranářského hlediska má v krasu velký význam přítomnost
endemitů (druhy rostoucí na poměrně malém území a již nikde jinde na světě), reliktů
(druhy, které v oblasti zůstaly po klimatických změnách jako „svědkové“ předchozích stadií
vývoje vegetačního krytu), jakož i mezních (druhy rostoucí zde na okraji svého areálu)
a exklávních prvků (druhy mající zde izolované lokality mimo oblast souvislého rozšíření).
Pro nejznámější krasové podloží – vápenec – je typický výskyt rostlin, které jsou
na vápnitý podklad vázané, tedy takzvané kalcifyty – vápnomilné rostliny, které vyžadují
velmi zásaditý substrát a mnohé z nich na jiném podloží nerostou. Některé z nich si níže
představíme.

LESY KRASOVÝCH OBLASTÍ
Lesních společenstev v krasových oblastech je nepřeberné množství. Na stinných
severovýchodních až severozápadních svazích najdeme často bučiny, které jsou buď květnaté nebo vápnomilné. Květnaté rostou na hlubších půdách a jsou typické pestrým časně
jarním aspektem, tedy ještě před úplným olistěním buků lesních (Fagus sylvatica) rozkvétá
bylinné patro mnoha barevnými květy sasanek (Anemone spp.), plicníků (Pulmonaria spp.),
jaterníků (Hepatica spp.), dymnivek (Corydalis spp.), hrachoru jarního (Lathyrus vernus) a dalších druhů. Ty střídají bohaté porosty kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos), k. cibulkaté (D. bulbifera), bažanky vytrvalé (Mercurialis perennis), samorostlíku klasnatého (Actaea
spicata) aj. Na mělčích půdách, kde často výše ve svazích vychází vápenec k povrchu, najdeme vápnomilné bučiny, které se od květnatých liší také vyšším zastoupením orchidejí
v podrostu. Potkáme tu střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), okrotice (Cephalan‑
thera spp.), korálici trojklanou (Corallorhiza trifida), v létě kvetoucí kruštíky (Epipactis spp.) aj.
Mnohé bučiny krasu jsou doprovázeny jedlí bělokorou (Abies alba).
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Na příkrých, často nepřístupných svazích krasových údolí a při úpatích žlebů se
uchovaly suťové lesy (jasanové a lipové javořiny), pro které jsou typické jasan ztepilý (Fraxi‑
nus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), lípa srdčitá i velkolistá (Tilia cordata, T. platy‑
phyllos), v inverzních polohách žlebů s jilmem horským (Ulmus glabra), jedlí bělokorou (Abies
alba) a vzácně, například v Moravském krasu, i s původním smrkem (Picea abies). Na těchto
stanovištích ve stinných polohách se vyskytuje tis červený (Taxus baccata). Při úpatí svahů
nastupuje stínomilný rybíz alpínský (Ribes alpinum), zimolez obecný (Lonicera xylosteum),
líska obecná (Corylus avellana) apod. V bylinném patře jsou typické podhorské až horské
druhy (často jde zároveň o druhy nitrofilní, vyhledávající půdu s vysokým obsahem dusíku),
například měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), jarmanka větší (Astrantia major), samorostlík klasnatý (Actaea spicata) nebo ploštičník evropský (Cimicifuga europaea). Významný je
výskyt řady kapradin, jako jsou bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), typicky
vápnomilný bukovník vápencový (G. robertianum), kapraď samec (Dryopteris filix‑mas), papratka samičí (Athyrium filix‑femina) aj. Suťové lesy jsou také rájem mechorostů a lišejníků.
Na kmenech tlejících, převážně jehličnatých stromů roste evropsky významný druh (EVD)
mechu šikoušek zelený (Buxbaumia viridis). Na kmenech živých stromů se vzácně setkáme
s též EVD dvouhrotcem zeleným (Dicranum viride). Některé prosvětlenější typy suťových

Typickou rostlinou skalních štěrbin je rozchodník bílý ( Sedum album). Foto: Martina Nejezchlebová
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lesů v horních partiích svahů pod hranami údolí tvoří pěchavové lipiny v podrostu s pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea) nebo pěchavové bučiny. Obdobně na reliktních hranách žlebů, kde se zachoval porost borovice lesní, najdeme pěchavové bory, kde společně
s pěchavou roste bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), tolita lékařská (Vincetoxicum
hirundinaria) aj.
Na středně vlhkých stanovištích najdeme lesy, které mnohdy vznikaly za působení
člověka. Jsou to pařeziny. Například dubohabřiny, kterých je více typů podle výskytu určitých druhů, představujících typické zástupce určité květenné oblasti. V mnohých krasových oblastech se takové typy setkávají a tvoří přechodné zóny, kde se jednotliví zástupci
výjimečně potkávají a rostou společně. A tak například v Moravském krasu se potkává
hercynský prvek jaterník podléška (Hepatica nobilis) s prvkem karpatským, ostřicí chlupatou (Carex pilosa), a s prvkem dealpinským, bramboříkem nachovým (Cyclamen purpu‑
rascens). Opět zde bývá bohatě kvetoucí jarní aspekt bylinného patra s druhy podobnými
jako v květnatých bučinách, ovšem zde převládá více teplomilných druhů a chladnomilné
se směrem na jih vytrácí. Jsou zastoupeny hájové druhy, například sasanka hajní (Ane‑
mone nemorosa), prvosenka jarní (Primula veris), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea),
kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), k. vonný (P. odoratum), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), hrachor jarní (Lathyrus vernus), konvalinka vonná (Convallaria majalis)
a černýš hajní (Melampyrum nemorosum). Z dřevin převládá habr obecný (Carpinus betulus)
a dub zimní (Quercus petraea). Často se vyskytuje javor babyka (Acer campestre), jeřáb břek
(Sorbus torminalis), vzácně i jeřáb oskeruše (Sorbus domestica). Na Balkáně nebo v Dalmácii
bývá habr často nahrazen habrovcem habrolistým (Ostrya carpinifolia) nebo habrem východním (Carpinus orientalis).
V teplejších oblastech s hlubokou půdou až na velmi výsušných biotopech s mělkými půdami, kde však ještě mohou alespoň řídce růst zakrslé stromy, jsou nejčastější
doubravy. V krasových oblastech to bývají teplomilné doubravy, které směrem na jih
mění druhové složení. Najdeme tam pak v tzv. perialpidských teplomilných doubravách společně s dubem zimním i dub pýřitý (Quercus pubescens), dub cer (Q. cerris), ve
středozemí pak i další opadavé, poloopadavé i stálezelené duby nebo kaštanovníky
(Castanea spp.). Na jejich kmenech a větvích najdeme hojně porosty teplomilných mechorostů, které na nich žijí přisedle (epifyty), nikoliv paraziticky. Ve světlém podrostu
dubů či habrů rostou orchideje jako vemeníky (Platanthera spp.), okrotice (Cephalan‑
thera spp.), hnědenec (Limodorum spp.) aj. Ve světlých doubravách i teplomilných dubohabrových lesích a jejich lemech je hojná kamejka modronachová (Lithospermum
purpurocaeruleum), kokoříky (Polygonatum spp.), konvalinka vonná (Convallaria majalis),
violka divotvárná (Viola mirabilis), hrachor černý (Lathyrus niger), kopretina chocholičnatá (Tanacetum corymbosum), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), huseníky (Ara‑
bis spp.), jetel alpský (Trifolium alpestre) a jiné hájové druhy. V šipákových doubravách
a na skalních stepích roste apomiktický jeřáb krasový (Sorbus eximia), endemit pouze
Českého krasu.
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Kromě pěchavových borů najdeme zejména v jižní Evropě i krasové oblasti, kde
roste ve vyšších nadmořských výškách borovice černá a tvoří řídké bory. Na Balkánském
poloostrově a ve Španělsku v některých krasových oblastech vyšších nadmořských výšek
rostou ještě další druhy borovic a jedlí, některé z nich jsou tam i endemity. O něco níže
a blíže ke Středozemnímu moři roste teplomilnější borovice hvězdovitá (Pinus pinaster)
nebo pak úplně při pobřežích borovice halebská (Pinus halepensis).
Lesy i nelesní společenstva krasových oblastí jsou plné různých druhů hub. Nápadné jsou např. korálovce (Hericium spp.), které rostou nejčastěji na tlejících kmenech buků
a jedlí. Mezi vápnomilné druhy rostoucí pod duby, habry, lipami či jinými listnáči patří například hřib skvrnitý a hřib plavý (Boletus depilatus, B. impolitus). V doubravách roste vzácný
lanýž letní (Tuber aestivum). Některé druhy hub vzácně vyrostou na hlinitých sedimentech
v jeskyních poblíž vchodů.

ROSTLINSTVO KRASOVÝCH VOD
Vodní plochy jsou v krasu často poklesnuté v hlubokých údolích a žlebech nebo jsou
pod povrchem a protékají jeskynními systémy. Pokud se ale opět objeví na povrchu, se
světlem se na vodou oplachovaných kamenech objevují zejména vodní mechorosty jako
mech pramenička obecná (Fontinalis antipyretica), játrovky rodu kýlnatka (Scapania spp.)
a řasy jako žabí vlas (Cladophora spp.), v klidněji tekoucích vodách pak případně i některé
druhy rodu hvězdoš (Calitriche spp.). Pokud najdeme velmi vzácně v krasu stojatou vodu,
většinou se jedná o člověkem vytvořené tůně nebo rybníky, pak zde najdeme i další běžné
druhy vodních a mokřadních rostlin.
Zajímavým fenoménem v některých krasových oblastech jsou společenstva pěnovcových kaskád na potocích v krasových roklích, kde se mechorosty podílejí jako živá
složka na jejich tvorbě. Nacházíme zde například hrubožebrec proměnlivý (Palustriella
commutata) nebo pobřežnici Fabbroniovu (Pellia endiviifolia).

JESKYNĚ A JEJICH PORTÁLY
Velmi specifickým a mnohdy zranitelným biotopem nejen rostlin bývají jeskyně a jejich portály. Kam až dosáhnou sluneční paprsky, setkáme se i v jeskyních s nějakou tou
drobnou květenou, ale pouze zřídka a často se jedná jen o povlaky řas a mechorostů. Záleží
na množství světla a vlhkosti na skalních stěnách. Mnohem pestřejší to pak bývá na portálech jeskyní zvenku nebo přímo před nimi. A opět záleží na oslunění a vlhkosti. Proto se
vegetace takovýchto míst mohou výrazně lišit. Vlhké a stinné portály bývají porostlé kapradinami, mechorosty a lišejníky a před jeskyní převládá vegetace suťových lesů náročná na
živiny, zejména dusík, nebo obdobně náročné jednoleté či dvouleté rostliny na vegetací nezapojených plochách a skalních osypech. Jedna z nich připomíná květem pomněnku, je s ní
příbuzná a roste právě před portály jeskyní, na skalních ostrožnách nebo při hradních zdech.
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Jmenuje se lopuštík skloněný (Hackelia deflexa) z čeledi brutnákovitých (Boraginaceae). Stínomilnou játrovkou, kterou můžeme při portálech jeskyní nebo na dnech propastí najít, je
kuželovec mřižkovaný (Conocephalum conicum). Na inverzní chladná dna žlebů je vázána
také většinou na vápenci rostoucí podhořanka lesklá (Porella arboris‑vitae). Teplomilnějšími
rostlinami z čeledi brutnákovitých jsou při portálech rostoucí ostrolist rozprostřený (Aspe‑
rugo procumbens) nebo strošek pomněnkový (Lappula squarrosa). Jinde jsou suché osluněné
portály téměř holé, avšak často s porosty mnohdy vzácných i velmi nenápadných lišejníků.
Ve velkých portálech se mohou vyskytovat jak teplomilné, tak i chladnomilné typy vegetace. Chladnomilná vegetace vyrůstá ze stinného vlhkého dna žlebu či jeho svahu. Vrchol
portálu už je osluněný a holý, nebo na něm rostou druhy skalních trávníků. Zranitelnost
těchto stanovišť je dána přístupností pro člověka. Pokud se jedná o hojně navštěvované,
veřejnosti přístupné jeskynní portály, nesaháme na ně, nelezeme po nich, neopíráme se
o ně ani zde neopíráme jiné předměty. Pokud se jedná o portály, kde je povoleno lezení
nebo v jeskyni probíhají speleologické práce, pak je to jediná výjimka, kdy se však přesto
snažíme eliminovat poškození vegetace na portálu i kolem vstupu do jeskyně na nezbytně
nutnou míru.
Jedním z důsledků zpřístupnění jeskyní je rozvoj vegetace kolem reflektorů – tzv.
„lampenflory“. Jedná se zejména o řasy a mechorosty (vzácněji o kapradiny), jejichž výtrusy se dostaly do jeskynních prostor a díky umělému osvětlení začaly klíčit a vytvářet na
stěnách a krápnících drobné povlaky a porosty. Správy jeskyní v krasech však mají snahu

Dno propasti Macocha – díky chladu a vlhku zde mohou růst horské rostliny. Foto: Zdeněk Špíšek
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chránit krápníkovou výzdobu eliminací této vegetace pravidelnými postřiky, jinak šetrnými
k další biotě v krasu, změnou typu osvětlení i omezením času svícení na nezbytně nutnou
dobu jeskynních prohlídek.

SKÁLY
Společenstva skal, skalních drolin a kamenných sutí se liší zejména v závislosti na
expozici ke světovým stranám, tudíž i na oslunění, na sklonu svahu a hrubosti sutí. Severní svahy a stinné skály při patách svahů nebo zastíněné lesem vyhledávají rostliny stínomilné. Na dnech žlebů nebo například při patách kamenných sutí, kde „vytéká“ chladný
vzduch z jejich útrob, rostou navíc i druhy chladnomilné, často podhorského až horského
charakteru. Patří sem např. plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), vranec jedlový (Huper‑
zia selago), rozrazil horský (Veronica montana). Na stinných skalkách je nápadný sleziník
červený (Asplenium trichomanes), vzácnější typicky vápnomilný s. zelený (A. viride), s. routička (A. ruta‑muraria), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), kapradina laločnatá (Polysti‑
chum aculeatum) aj. Vzácná kapradina jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium) roste
mnohdy v bohatých porostech na stinných skalách či sutích a vzácně její výtrusy zaletí do
starých hradních studní, kde vyroste několik exemplářů. Na stinných skalách, při
jejich úpatích, v roklích nebo v propastech
se v krasech setkáme s prvosenkovitou
rostlinou kruhatkou Matthioliho (Cortusa
matthioli). Kvete růžovými květy začátkem června. Obdobná chladnější místa na
skalkách vyhledává prvosenka lysá (Pri‑
mula auricula), která kvete časněji a žlutě.
Na Balkáně rostou některé druhy rostlin
z čeledi podpětovitých (Gesneriaceae),
kterou v krasech ani v jiných územích více
na severu již nenajdeme. Čeleď je více
zastoupena v tropických oblastech. Patří sem zejména rod nečada, např. nečada
rhodopská (Haberlea rhodopensis), která
kvete velkými modrými zvonkovitými květy a najdeme ji na stinných vápencových
skalách a převisech. Společně s některými dalšími druhy patří mezi endemity
východního středomoří. Do stejné čeledi Kruhatka Matthiolova (  Cortusa matthioli) – v České
patří například známá, jako pokojová rost- republice roste pouze na dně propasti Macocha.
lina pěstovaná africká fialka (Saintpaulia Foto: Martina Nejezchlebová
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ionantha). Na vlhkých stinných vápencových skalách často dominují
také mechorosty. Typicky vápnomilným druhem mechu je sourubka kadeřavá (Neckera crispa).
Naopak na osluněných skalách, hranách žlebů a skalních hřbetech či výchozech najdeme druhy
přizpůsobené vysokému slunečnímu
žáru a extrémnímu suchu. Patří sem
některé sukulenty z rodu rozchodník (Sedum spp.) a netřesk (Jovibarba
spp.). Dále rod koulenka (Globularia
spp.), brzy na jaře žlutě kvetoucí tařice skalní (Aurinia saxatilis), sesel sivý
(Seseli osseum), mateřídouška (Thy‑
mus spp.), písečnice velkokvětá (Are‑
naria grandiflora), která se na území
České republiky vyskytuje pouze
v Pavlovských vrších, které jsou nejsevernější lokalitou jejího výskytu.
Jedná se o glaciální relikt.
Na přechodu skal a suchých
trávníků nebo teplomilných doubrav
najdeme skalní trávníky přizpůsobené silnému suchu. Buď se jedná o vý- Lomikámen vždyživý ( Saxifraga paniculata) je typickou
slunné trávníky s kostřavou sivou rostlinou vápencových skalních hran. Foto: Martina
(Festuca pallens), nebo známé pěcha- Nejezchlebová
vové trávníky na místech s rozptýleným světlem při hranách žlebů či na stráních se severní expozicí. Pěchava vápnomilná (Se‑
sleria caerulea), jak název napovídá, je druhem rostoucím výhradně na vápenci nebo velmi
zásaditých substrátech. Na skalnatých stráních tvoří i více či méně zapojené porosty. Je to
jedna z nejčasněji kvetoucích trav. Namodralé klásky se žlutobílými prašníky lze spatřit už
v březnu. Doprovází ji další dealpinské druhy a glaciální relikty jako dvojštítek hladkoplodý
(Biscutella laevigata), hvězdnice alpská, lomikameny, zejména lomikámen vždyživý (Saxif‑
raga paniculata), i některé další druhy těchto reliktních stanovišť, kde nikdy během vývoje
tamní flóry nebyl zapojený lesní porost a mohly se zde často v omezených lokalitách i populacích dochovat až dodnes. Patří mezi ně i některé lišejníky, například (Solorina saccata)
se zelenavou stélkou a hnědavými terčovitými zanořenými plodničkami, rostoucí na zemi
či ve spárách vápencových terásek.
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ŠKRAPOVÉ STRÁNĚ A SKALNÍ STEPI
Tam, kde se střídá vystupující podloží a mělká půda v kombinaci zejména s jižní a jihozápadní expozicí, najdeme extrémně světlomilné a suchomilné rostliny. Mnohé
z nich jsou až sukulentního charakteru, jako druhy z rodu rozchodník (Sedum spp.), netřesk
(Jovibarba spp.), lomikámen (Saxifraga sp.), nebo naopak pouze jednoleté a často drobné,
přečkávající nepřízeň počasí v podobě semen nebo výtrusů, které vyklíčí v rostlinky jen
na pár dní či týdnů v příznivé části roku (předjaří a časné jaro), kdy je ještě vlhko a nepraží
tolik slunce. Nazýváme je druhy efemérními. Mezi ně patří četné druhy z rodu rozrazil
(Veronica spp.), písečnice (Arenaria spp.), penízek (Thlaspi spp.), lomikámen trojprstý (Sa‑
xifraga tridactylites), též některé druhy mechorostů aj. Extrémním teplotám a suchu jsou
pak přizpůsobené některé vytrvalé druhy jako bíle nebo růžově kvetoucí třemdava bílá
(Dictamnus albus), patřící do příbuzenstva citrusů – čeleď routovité (Rutaceae), ruměnice
(Onosma spp.), modře kvetoucí včelník rakouský (Dracocephalum austriacum), který najdeme například v Českém a Slovenském krasu, stepní traviny včetně kavylů (Stipa spp.),
štětinolistých kostřav (Festuca spp.). V různých odstínech žluté, modré a fialové rozkvétá
v dubnu kosatec nízký (Iris pumila), v časném jaře rozkvétají hlaváčky jarní (Adonis vernalis)
aj. Mezi endemity Slovenského krasu patří chudina drsnoplodá Klášterského (Draba lasio‑
carpa subsp. klasterskyii) a ruměnice turňanská (Onosma tornensis).
V některých oblastech jsou taková stanoviště, zvláště travnaté škrapové stráně,
udržována již po staletí pastvou ovcí, koz či dobytka. Jedině tak nemají šanci jejich méně
skalnaté části zarůst křovinami, které by jinak mohly pohltit cenná společenstva rostlin
a ovlivnit i výskyt některých druhů hmyzu i jiných živočichů. Mezi nápadné časně jarně
kvetoucí druhy patří v některých oblastech rostoucí šafrány (Crocus spp.), koniklece (Pulsa‑
tilla spp.), narcisy (Narcissus spp.), tulipány (Tulipa spp.) hořce (Gentiana spp.) a hned po nich
mnohé orchideje, například vstavač nachový (Orchis purpurea), v. vojenský (O. militaris),
v. mužský (O. mascula), v. osmahlý (O. ustulata), tořiče (Ophrys spp.), jazýček jadranský (Hi‑
mantoglossum adriaticum), hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum), v jižní Evropě také rod
serapie (Serapias spp.) aj. Mnohé z těchto vstavačovitých rostlin rostou v jiných krasových
oblastech i ve světlých lesích nebo na loukách.

KŘOVINY
Keřová společenstva jsou mimo jiné významná pro hnízdění ptactva. V krasu
n ajdeme i jinde běžné vysoké mezofilní až eutrofní křoviny, zastoupené druhy líska obecná (Coryllus avellana), bez černý a bez hroznatý (Sambucus nigra, S. racemosa), růže (Rosa
spp.), brslen evropský (Euonymus europaea), svída krvavá (Cornus sanguinea), trnka obecná
(Prunus spinosa) aj. Mnohé z těchto druhů mohou být při nepřítomnosti pastvy a odkřovování nebezpečím pro stepní i skalnaté stráně, které tak mohou být křovinami zahaleny a ztratit cennou květenu bylinného patra. Zejména směrem na jih jsou pak častější
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a významnější nízké xerofilní křoviny, které jsou odolnější vůči suchu a vyšším teplotám.
V oblastech blíže Středozemnímu moři potom mohou takové křoviny převládat a najdeme je i na škrapových stráních či plošinách. Z druhům, které patří k těm teplomilnějším
křovinám střední Evropy, je to jalovec obecný (Juniperus communis), dále růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), dříšťál obecný (Berberis
vulgaris), dřín jarní (Cornus mas), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), ptačí zob obecný
(Ligustrum vulgare) a v jižních zemích i mnohem nižší ř. skalní (R. saxatilis), muchovníky
(Amelanchier spp.), skalníky (Cotoneaster spp.), jeřáb muk a jeho příbuzné taxony (Sorbus
aria agg.), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), třešeň mahalebka (Prunus mahaleb). Již ve Slovenském krasu se objevuje třetihorní relikt ruj vlasatá (Cotinus coggygria), tavolníky (Spi‑
raea spp.) a jasan zimnář (Fraxinus ornus), které najdeme i mnohem jižněji. Směrem k mediteránu potom přechází tyto křoviny často ve velmi pichlavá keříková společenstva zvaná
makchie nebo garrigue. V přímořských krasech na Balkánu v Itálii, Francii nebo ve Španělsku se potom mění druhové složení trnitých křovin dle různých oblastí středozemí. Často
převládají například cisty (Cistus spp.), řečíky (Pistacia spp.), keřovité duby (Quercus spp.),
jalovec červenoplodý (Juniperus oxycedrus), vřesovce (Erica spp.), rozmarýn (Rosmarinus
officinalis), levandule (Lavandula spp.), tymián (Thymus spp.), řada keřů a polokeřů z čeledi
bobovitých (Fabaceae) i hluchavkovitých (Lamiaceae) aj. Mezi nimi vykvétají brzy na jaře
cibuloviny.

LOUKY
Luční společenstva se v krasech vyskytují jen tam, kde je dostatek vláhy. Sušší typy luk najdeme mnohem častěji a bývají při úpatích svahů a na škrapových stráních s hlubší půdou. Nejčastěji se jedná o širokolisté suché trávníky s dominancí válečky prapořité (Brachypodium pinnatum) či sveřepu přímého (Bromus erectus) nebo
kostřavové trávníky s dominancí kostřavy walliské či žlábkaté (Festuca valesiaca, F. ru‑
picola). Zde najdeme běžné druhy trav i bylin suchých trávníků, ale i některé orchideje, také hořec křížatý (Gentiana cruciata), hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata). Pokud
jsou takové louky paseny nebo koseny, jsou druhově bohatší. Na samém dně větších údolí s hlubší půdou, kde voda nestíhá unikat do podzemí krasu tak rychle nebo
je dno údolí zásobeno protékajícím vodním tokem, najdeme i vlhčí typy luk a vzácně
i mokřady nebo podmáčené olšiny. Vlhčí louky bývají plné orchidejí nebo dalších rostlin, různých travin i bylin běžných na středně vlhkých až vlhkých loukách i jinde než
v krasu.

POLE A ÚHORY
V krasu, kde najdeme zemědělsky obdělávanou půdu, se setkáváme i s některými
teplomilnými plevely. Jsou to většinou jednoleté nebo dvouleté rostliny, rostoucí společně
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s plodinami na záhonech a polích nebo na pozemcích ležících ladem. V některých oblastech,
jako například. v Banátu, mají většinou možnost zemědělsky obdělávat jen plochy větších
závrtů, kde je o něco hlubší půda. Jinde najdeme pouze škrapové a skalnaté povrchy a v některých územích je kras tvořen oběma typy, kde se nachází části krasových plošin s hlubokou ornou půdou, ve které vznikají závrty. Zde se naopak závrty snažíme chránit před orbou
a travnaté kosit, aby se povrch zpevnil a rostly zde alespoň běžné byliny jako na blízkých
lukách a stráních, které zpestří druhovou skladbu na jinak jednotvárných zemědělských
plochách.

NEPŮVODNÍ DRUHY ROSTLIN V KRASU
K významnějšímu šíření některých nepůvodních druhů rostlin na území krasu může
docházet zejména tam, kde je blízko krasových oblastí zástavba, kde se obce nacházejí
přímo na území krasu nebo kde probíhá těžba dřeva v lesích či kamene v lomech. Pokud
se jedná o rostliny invazní jako je zejména netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera), křídlatky (Reynoutria spp.), bolševník velkolepý (Heracleum mantegazianum) nebo trnovník akát
(Robinia pseudoacacia), zasahujeme specifickými prostředky ručně nebo chemicky dle dané
situace, konkrétního druhu rostliny a jejího rozšíření, abychom zachovali původní krasovou
květenu, která by mohla být těmito přistěhovalci vytlačena.
Květena krasových oblastí je velmi pestrá a představili jsme si zde jen její zlomek.
Podstatné je pamatovat si, že právě pro unikátnost a pestrost květeny už i jednotlivých
krasových oblastí je třeba při návštěvách a aktivitách v těchto oblastech dbát na tamní
pravidla a vážit si možnosti jejího pozorování ze značených stezek. V případě průzkumných expedic a aktivit v oblasti jeskyní omezíme sešlap i další negativní vlivy na minimum
a předcházíme jim preventivními opatřeními a vzájemnou dobrou informovaností.
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4. ŽIVOČICHOVÉ V JESKYNÍCH
Jeskyně jsou extrémní životní prostředí se zcela zvláštními podmínkami. Tyto podmínky se v průběhu dlouhých období neměnily, čímž umožnily zachování celé řady živočišných druhů, které nenacházíme v povrchových ekosystémech. Z tohoto důvodu se jeskyně
staly refugiem (útočištěm) celé řady organismů. Zkoumání života a životních podmínek
v jeskyních se věnuje vědní obor „biospeleologie“.
Především je třeba si uvědomit, že jeskyně se z hlediska výskytu živočichů vyznačují nepřítomností denního světla, vysokou relativní vlhkostí a téměř konstantní teplotou
v průběhu celého roku. Zóna temna (afotická zóna) je ochuzena o zelené rostliny a tím
i o proces fotosyntézy. Značně omezené potravní zdroje jsou proto limitující pro ostatní
organismy včetně bezobratlých živočichů. V těchto podmínkách jsou schopni života takoví
živočichové, kteří dokáží lépe využívat veškerou dostupnou energii a vykazují pomalejší
látkovou výměnu. Druhy žijící v podzemí ztrácejí tělní pigment (depigmentace), postupně
u nich dochází k redukci zrakových orgánů (anoftalmie), namísto původně létavých forem hmyzu se zde vyskytují druhy bezkřídlé nebo krátkokřídlé (apterismus, brachypterismus). Naopak nápadné je často výrazné prodloužení tělních přívěsků, především nohou

Úhoř říční (Anguilla anguilla) v jeskyni Kačna jama. Foto: Jindřich Dvořáček
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a tykadel. To je časté u zástupců jeskynního hmyzu, ale i dalších zástupců z řad členovců.
U některých jeskynních brouků byla zjištěna větší velikost těla v porovnání s jejich příbuznými, kteří žijí na povrchu.
Je třeba zdůraznit, že podpovrchové systémy nejsou nikdy zcela izolovány od ostatních částí „půdních“ ekosystémů. Existují složité a rozmanité labyrinty mikroprostorů
a dutin v návaznosti na jeskyně i zcela mimo ně. Tyto mikrolabyrinty, které jsou pro člověka nepřístupné, představují možné úkryty i životní prostředí pro většinu v podzemí žijících
forem živočichů (převážně bezobratlých). Většina druhů drobných živočichů s nejrozmanitější úrovní specializace k podzemnímu životu proniká do jeskyní spíše náhodně. I z těchto
důvodů většina jeskynních živočichů patří k nanejvýš vzácným. Z ochranářského hlediska
můžeme proto narušení přirozených poměrů v hlubších vrstvách půdy a v podzemí postihnout obtížně nebo se zpožděním. O to větší význam mají veškeré znalosti o fauně
jeskyní a podzemních systémů vůbec.

JAKÁ JE KLASIFIKACE ŽIVOČICHŮ
NACHÁZEJÍCÍCH SE V JESKYNÍCH?
Všechny klasifikace přírody jsou pouze pomocné nástroje sloužící výlučně nám, lidem. Každá klasifikace má své nedostatky a vždy je proto nutné ji brát pouze jako pomůcku. Pokusíme‑li se živočichy žijící v podzemí rozdělit ve vztahu k prostředí, ve kterém žijí,
mluvíme často o troglobiontech, troglofilech a trogloxénech.
Troglobiont. Druh žijící výlučně
v jeskyni, kterou nikdy neopouští, ani
v době rozmnožování. Živočich je vysoce
specializovaný a morfologicky adaptovaný k životu v podzemí. Často je druh
zcela slepý a nepigmentovaný. Například
chvostoskoci, kteří žijí i u nás.
Troglofil. Druh žijící jak v jeskyních, tak například v hlubokých vrstvách
půdy. Není k jeskynnímu životu extrémně
morfologicky přizpůsobený (třeba pouze
částečnou redukcí očí). Druh se v jeskyních může i rozmnožovat a jeskyně většinou využívá po určité období svého života. Typickým příkladem je netopýr.
Trogloxen. Druh, který v jeskyni
pouze hostuje. V jeskyni se nerozmno- Rak říční (Astacus astacus) z vodního toku jeskyne Lopač.
žuje, jeskyni využívá jen po určitou roční Foto: Jindřich Dvořáček
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dobu nebo jako úkryt před predátorem nebo ji vyhledává pro příznivější vlhkostní či teplotní poměry. Často se podobný druh do jeskyně dostává pouze náhodou nebo pasivně
(například s vodou). Při déletrvajícím pobytu v jeskyních zpravidla hyne (například jezevec
nebo liška).
Pro živočišné druhy vázané na vodní prostředí v podzemních a jeskynních prostorách se používá označení stygobiont, stygofil, stygoxen. Podle tohoto dělení jsou stygobionti všichni vodní živočichové žijící výlučně v podzemních vodách, například macarát
jeskynní.

CO VŠE ŽIJE V JESKYNÍCH?
Ač jsou v jeskyních nejpočetnější živočichové bezobratlí (například brouci, pavouci, chvostoskoci, roztoči, mnohonožky), pravděpodobně nejznámějším představitelem
podzemí je netopýr. Zde je třeba připomenout, že správné označení celého řádu savců je
letouni (Chiroptera). Do letounů patří podřád netopýři (Microchiroptera) a kaloni (Megachi‑
roptera). Jedná se o druhý nejbohatší savčí řád s přibližně tisíci druhy. Jejich zástupci jsou
rozšířeni na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy.
Tito zvláštní tvorové člověka přitahovali vždy. Nejstarší záznamy se dochovaly
z Mezopotámie, kdy na hliněných tabulkách v klínovém písmu Sumerů jsou o netopýrech
texty staré více než 5 500 roků. Unikátní je pak kresba netopýra, která se našla na stěně
egyptské hrobky Beni Hasan z roku 1800 př. n. l.
V České republice bylo zjištěno celkem 27 druhů letounů, z toho jeskyně navštěvuje
kolem dvaceti druhů. Pouze však 14 druhů se objevuje s větší pravidelností. Připomeňme

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) v Sloupsko-

Kolonie netopýrů velkých (Myotis myotis). Foto Ivan

‑šošůvských jeskyních. Foto: Jindřich Dvořáček

Balák
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alespoň ty nejčastější: vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr velký (Myotis
myotis), netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr
ušatý (Plecotus auritus). Všechny druhy letounů vyskytující se v naší republice jsou zákonem chráněné (Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška
č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Od roku 1991 se letounům věnuje Česká
společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), která mimo jiné provádí zimní sčítání ve spolupráci s celou řadou odborníků z různých organizací.
Protože další větší živočichy s úzkou vazbou na jeskyně ve střední Evropě nemáme,
můžeme se zmínit o těch drobnějších. U pavouků (Araneida) je dobře znám velký a nápadný druh meta temnostní (Meta menardi). Tomuto druhu se dříve říkalo křižák temnostní,
mezi pravé křižáky (čeleď křižákovití – Araneidae) však nepatří. Metu temnostní nacházíme nejen v jeskyních, ale i ve sklepech, štolách, případně v hlubších vrstvách kamenité
suti. Velikost těla je 11 až 17 mm. O mnoho zajímavější z pohledu vazby na podzemní
prostory jsou však druhy drobnější. V naší republice nejvýznamnějšími obyvateli jeskyní
jsou plachetnatky Porrhomma (např. P. egeria, P. microps nebo P. profundum). Posledně
jmenovaný druh, plachetnatka hlubinná, je drobný pavouk (přibližně 2 mm) s bodovitýma
očima, který byl znám z jeskyní Slovenska a Maďarska. U nás byl tento pavouk poprvé
zjištěn v roce 2006 v propasti Slámova sluj u Štramberka.
Velice zajímavou skupinou jsou štírci (Pseudoscorpiones). Pravé druhy jeskynních
štírků (troglobionti) se vyskytují např. v jeskynních systémech na Balkáně. U nás vazba
štírků na jeskyně není zdaleka tak pevná. Ze zajímavých druhů je možné vzpomenout
např. štírka Chthonius heterodactylus, druh který byl poprvé na našem území zjištěn v roce
2003 z prosevu listí odebraného ve svahu Hranické propasti u Teplic nad Bečvou. Jedná se
o drobného živočicha o velikosti kolem 2 mm.
Ještě drobnější jsou roztoči (Acari) a chvostoskoci (Collembola). Častá je velikost
pod 1mm. Jmenované skupiny jsou v našich jeskyních hojně zastoupeny. Je možné konstatovat, že pronikají téměř do všech částí jeskyní, tedy i do větších a rozsáhlejších podzemních systémů (například do Amatérské jeskyně v Moravském krasu). V jeskyních Moravského krasu byli rovněž popsáni například chvostoskoci Arrhopalites ruseki, Onychiurus
rauseri a Schaefferia emucronata. Tyto druhy je možné považovat za troglobionty. Podobně je tomu i u roztoče Pantelozetes cavaticus z Javoříčských jeskyní a jeskyní Moravského
a Tišnovského krasu.
U mnohonožek (Diplopoda) ani u suchozemských stejnonožců (Oniscidea) troglobiontní zástupce u nás nemáme. Přesto je řada druhů, kteří si zaslouží bližší přiblížení.
K pozoruhodným druhům objeveným za poslední roky u nás patří mnohonožky Brachy‑
chaeteuma bradeae a Macrosternodesmus palicola. První jmenovaný druh patří v západní
a severozápadní Evropě k vzácným zástupcům půdních bezobratlých. V České republice
jsou známy pouze populace žijící v jeskyních. Na Moravě byl druh nalezen v pěti jeskyních,
v Čechách pouze v jedné jeskyni. Druhá mnohonožka je rovněž rozšířená v západní Evropě, kde obývá hlubší půdní horizonty. U nás byla objevena pouze v Mladečských jeskyních

S PÄŤ N A O B S A H

65

u Litovle. Různý stupeň přizpůsobení jeskynnímu prostředí vykazují rovněž některé druhy
suchozemských stejnonožců. K zajímavostem Zbrašovských aragonitových jeskyní patří
druh Androniscus dentiger. Druh má v jeskyních poměrně bohatou populaci, která je jediná
svého druhu ve střední Evropě. Nejbližší jeskynní výskyt je pak na severu Itálie, v podhůří
Alp a přiléhajících oblastech Balkánského poloostrova.
Nanejvýš pozoruhodnou skupinou jsou brouci (Coleoptera). V jižních částech Evropy již nacházíme řadu troglobiontních druhů zcela slepých a bez pigmentu. U nás jsou
brouci v jeskyních rovněž častí, ale pravého jeskynního brouka u nás nenajdeme. Přesto
je třeba vzpomenout podivného brouka Anommatus hugaricus z čeledi Bothrideridae zjištěného ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. V těchto jeskyních se vyskytuje v relativně silné populaci. Jedná se o slepého a depigmentovaného brouka s doposud nedostatečně známým způsobem života. Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou pro svoji celoroční
teplotu okolo 14°C nejteplejšími jeskyněmi u nás. Brouci se vyskytují i v jeskyních, kde
dlouho do letních měsíců přetrvává led, jak například v Ledové jeskyni na Bezdězu. V této
nekrasové jeskyni žije práchnivec Choleva lederiana, kterého lze považovat za glaciální relikt, tedy pozůstatek doby ledové. Neméně zajímavý je v jeskyních i život ve vodním prostředí. Vzpomeňme například vodní měkkýše (Mollusca), korýše (Crustacea), klanonožce
(Copepoda) nebo mnohé zástupce červů (Vermes). Z červů je možné vzpomenout výskyt
máloštětinatce Bythonomus absoloni ve vodním toku Punkvy v oblasti Macochy, který je

Samice práchnivce Choleva lederiana z Ledové jeskyně

Slepý brouk Anommatus hungaricus žijící ve

na Bezdězu (délka těla 5,5 mm). Foto: J. Růžička

Zbrašovských aragonitových jeskyních. Kreslil: J. Kobylák
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považován za endemita Moravského krasu. Z korýšů je pozoruhodná bezkrunýřka slepá
(Bathynella natans). Profesor Vejdovský (1849 – 1939), slavný český zoolog, popsal tento
druh podle dvou jedinců, jež vylovil ze studně v pražské Karmelitské ulici. Je tedy zřejmé, že
podobně jako u suchozemských obyvatel jeskyní se stírá hranice mezi výskytem v jeskyni
a mimo jeskyni (například v hlubších půdních horizontech nebo v miniaturních systémech
dutin), tak i u obyvatel vodního prostředí je voda v jeskyni jen pouhým zlomkem z celého
ostatního zvodnělého prostředí.

KOUZLO KOŘENOVÝCH KRÁPNÍKŮ
Jak již bylo zmíněno, v jeskyních nemáme zelené rostliny. Přesto v podzemí nacházíme jednu zvláštnost, která má přímou vazbu na rostliny, respektive stromy rostoucí
v blízkosti jeskyně. Česká republika se řadí ke dvanácti státům na světě, kde se nacházejí
kořenové útvary. Kořenové útvary (především kořenové stalagmity), které se vytvářejí ze
stromových kořenů prorůstajících do jeskyní nebo pod skalní převisy, jsou u nás zastoupeny především v pískovcových skalních městech. Základní podmínkou růstu kořenového
krápníku je voda skapávající ze stropního bloku jeskyně, tzv. skap. Kapající voda musí v určitém bodě zasáhnout v sedimentu dna kořen. V místě skapu se podněcuje husté větvení
a postupný růst kořenové hmoty ve vzdušném prostředí. To vše se děje proti sytícímu
skapu i proti gravitaci. Skap musí být stabilní a vytrvat po mnoho roků.
Kořenové krápníky dosahují výšky až 70 cm. U nás je jejich výskyt především v CHKO
Broumovsko, CHKO Český ráj nebo NP České Švýcarsko. Mimo pískovcová skalní města
byly kořenové krápníky nalezeny ve dvou vápencových jeskyních v Moravském krasu.

Ojedinělý lesík kořenových stalagmitů v jeskyni v NP České Švýcarsko. Výška stalagmitů dosahuje 10 cm.
Foto: Roman Mlejnek
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OCHRANA ŽIVOTA V JESKYNÍCH
Veškerý život je křehký a zranitelný. Jeskynní prostředí je pro svoje prostorové limity světem snad ještě více ohroženým. Jeskyně a život v nich přímo reagují na stav povrchové krajiny. Znečištění vod vtékajících do podzemí, odlesňování krajiny nad jeskyní
nebo těžba vápence v lomech, to jsou jen některé negativní faktory. Uvážlivá by měla být
i veškerá speleologická činnost, stejně jako mnohé zásahy spojené s objevováním nových
podzemních prostor. Zde je vždy třeba zvažovat například propojení klimaticky rozdílných
částí jeskyně, barvicí nebo dýmové zkoušky či zvýšené používání trhavin při rozšiřování
jeskynních úžin.
Od roku 1992 jsou všechny jeskyně v České republice chráněny zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ochrana zákonem je ovšem jedna věc, druhá
pak poznání, osvěta, citlivost a vnímavost k veškerým krásám podzemí.

FAUNA SUBTERRANEA: DOPLNOK
K JASKYNNEJ FAUNE KRASOVÝCH ÚZEMÍ
SLOVENSKA
Ak nazrieme hlbšie do histórie, možno nás prekvapí, že prvé zmienky o jaskyniach
Slovenska vznikli v súvislosti s ich obývaním pravekými tvormi. Z mýtických drakov, spomínaných z územia Eurázie po tisícročia, sa až roku 1793 vykľuli pozostatky kostier, ktoré
v jaskyniach ostali po štvrtohornej jaskynnej faune. Kvartérnymi živočíchmi spred konca poslednej ľadovej doby sa zaoberá vedný odbor paleontológia. Práve paleontológovia,
z ktorých niektorí inklinujú skôr k biológii, kým iní sa prikláňajú viac ku geológii, zadefinovali množstvo živočíchov, ktorých kosti sa kedysi považovali za dračie. Azda najznámejším
z vyhynutých jaskynných tvorov bol medveď jaskynný (Ursus spelaeus), ktorý preukázateľne obýval takmer stovku lokalít po celom Slovensku, pričom jeho areál rozšírenia siahal
po celej Európe a hlboko do Ázie. Jaskyne medvede využívali na zimný spánok a rodenie
mláďat. Dnes sa uvažuje aj o existencii akýchsi medvedích cintorínov, aké majú napr. africké slony. Tento až tri metre vysoký a do jednej tony vážiaci tvor sa dnes považuje skôr
za všežravca so sklonmi k vegetariánstvu než za krvilačného predátora. Túto úlohu zas
počas poslednej ľadovej doby zohral lev jaskynný (Panthera spelaea), ktorý s dĺžkou tela
od ňufáka po chvost dosahoval takmer štyri metre. Aj mohutný a rešpekt vzbudzujúci
jaskynný medveď sa niekedy sám stával jeho korisťou. V jaskyniach prebýval aj sanitár
vtedajšej doby – hyena jaskynná (Crocutta spelaea), známa z dvanástich jaskýň Slovenska
a ďalších desiatok jaskýň najmä strednej Európy. V jaskyniach sa nachádzajú pomerne
často tiež pozostatky kostí veľkých štvrtohorných bylinožravcov – mamutov, slonov a nosorožcov, praturov, koní, jeleňov a ďalších zvierat. Z jaskynných výplní v Devínskych Karpatoch poznáme dokonca bohatú treťohornú faunu pozostávajúcu aj zo zvláštnych predchodcov prakoní, mastodontov, nosorožcov, korytnačiek i pravekých opíc Propliopithecus
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vindobonensis. Jaskyne sú vyvinuté vo vápencoch obsahujúcich skameneliny, a tak možno
bez zveličenia povedať, že i stopy dinosaurov Coelurosauriichnus tatricus z Červených vrchov alebo skamenené belemnity, amonity, lastúrniky, ulitníky či ramenonožce a koraly
z karpatských vápenných hornín patria neodlúčiteľne k typickým prvkom mikroreliéfu krasových oblastí Slovenska. Z mnohými z nich sa pri pozornej prehliadke podzemia stretávame priamo na kamenných stenách jaskýň.
V súčasnosti žijúcimi organizmami v jaskyniach sa zaoberá špecifické odvetvie
biológie – biospeleológia. Venuje sa najmä štúdiu jaskynných suchozemských (terestrických) alebo vodných (akvatických) živočíchov a ich vzájomným vzťahom tvoriacim spolu
s množstvom ďalších zložiek komplikovaný jaskynný (subteránny) ekosystém. Najbohatšie na život sú vstupné časti jaskýň osídlené tzv. parietálnou faunou, ktorá obýva priestor
medzi vchodom a zónou dosahu posledného slnečného svetla, ešte stále silne poznačený
vonkajšími klimatickými vplyvmi. Neodmysliteľne sem patrí prítomnosť niektorých druhov vtákov, plchov a myší, žiab, salamandier, slimákov, hmyzu a článkonožcov. V našich
podmienkach sa však biospeleológovia zaujímajú najmä o dva typy obyvateľov podzemia
s rozdielnou intenzitou adaptácie na podmienky vo svete večnej tmy. Prvou sú troglofilné
lietajúce cicavce, ktoré sú viazané na jaskynné prostredie počas určitých období v roku
alebo počas určitej časti dňa, orientujúce sa v podzemí za pomoci echolokácie – netopiere.
Na Slovensku sa dosiaľ zistilo 28 druhov netopierov, ktoré využívajú jaskyne najmä na
zimný spánok (hibernáciu), ale aj na nočný úkryt či rodenie mláďat, ked vytvárajú aktívne
letné kolónie. Medzi najznámejšie z nich patria netopier veľký (Myotis myotis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), netopier fúzatý (Myotis mystacinus) či tri druhy podkovárov
(Rhinolophus sp.).
Druhú skupinu tvoria troglobionty, tráviace celý svoj život v jaskyniach alebo podobných podzemných habitatoch. Troglobionty zahŕňajú širokú škálu jaskynných živočíchov dokonale prispôsobených subteránnemu prostrediu. Ich pôvod, evolúciu a rozšírenie vysvetľujú dve teórie, ktoré odpovedajú na otázky: prečo a ako sa dostali živočíchy

Križiak meta temnostná ( Meta menardi) z jaskyne

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus). Foto: Lukáš

Michňová. Foto: Lukáš Vlček

Vlček
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do podzemia a ako sa dokázali prispôsobiť tak nehostinnému prostrediu. Podľa jednej
z nich sa vyvinuli z povrchových druhov v praveku, keď ich klimatické zmeny donútili osídľovať podzemné priestory, v ktorých dodnes ostali ako tzv. relikty – živé pozostatky dávnych dôb. Druhá teória hovorí o tom, že jaskyne vytvárajú pre povrchovú faunu prirodzené
útočisko (refúgium) a kolonizácia jaskýň prebieha týmto štýlom aj v súčasnosti. Nie každý
živočích je však schopný rýchlo sa trvalo prispôsobiť jaskynnému prostrediu, a tak aj na
pomerne malom území môže vzniknúť veľká variabilita taxónov vyvíjajúcich sa z jedného
spoločného predka. Na území Západných Karpát sa takto prejavuje napríklad významný
rod bystruškovitých chrobákov Duvalius sp. Ďalšie troglobiontné chrobáky poznáme z rodov Trechus, Quedius, Atheta a Choleva. Medzi najznámejšie troglobionty slovenských jaskýň patria symbol podzemných tokov stredoslovenských jaskýň – studničkár tatranský
(Niphargus tatrensis), chvostoskoky Pseudosinella sp., Arrhopalites sp. Deuteraphorura sp.,
Protaphorura sp. alebo Megalothorax sp., mnohonôžky Typhloius sp. a Hylebanisoma sp. či
hlbinovka slepá (Bathynella natans). Významným, no menej častým troglobiontom je dravý šťúrik Neobisium (Blothrus) slovacum zo Slovenského krasu, ktorého ako vôbec prvého
pravého jaskynného živočícha z územia Slovenska opísal zoológ Ján Gulička v sedemdesiatych rokoch, alebo šťúrovka Eukoenenia spelaea známa z Domice a Jasovskej jaskyne.
Aj keď kôrovce patria prevažne medzi vodné živočíchy (napr. nifargusy), významný konzument netopierieho guána žižavka jaskynná (Mesoniscus graniger) z južného Slovenska
je suchozemskou výnimkou. Troglobiontne žijú aj niektoré drobné pavúky alebo vodné
ploskulice (napr. Dendrocoelum sp.) známe z teplejších krasových rajónov.
Jaskynné toky Slovenska často osídľujú obrúčkavce drobných i väčších foriem –
dážďovky a pijavice, ktoré tu prirodzene strácajú pigmentáciu. Súčasťou vchodových spoločenstiev živočíchov sú viaceré druhy mäkkýšov, najmä slimákov. Na základe pravidelných nálezov ulít slimákov bola v minulosti vypracovaná podrobná stratigrafia kvartéru.
Malakozoológovia tak dokážu na základe druhov ulít nájdených v jaskynných sedimentoch určiť nielen čas, v ktorom sa v jaskyni usadzovali, ale aj rozpoznať typ prostredia,
ktorý v tom období panoval na povrchu krasovej krajiny. Zakladateľom malakostratigrafie
na našom území je pražský zoológ Vojen Ložek, ktorého komplexné a ďalekosiahle poznatky o fungovaní prírodných
procesov a zákonitostí v krase neprestávajú udivovať. Bohaté spoločenstvá jaskynných vchodov vytvárajú pavúky, ktoré
si tkajú siete na odchytávanie lietajúceho
hmyzu. Typickým predstaviteľom jaskynných pavúkov je veľký čierny križiak Meta
menardi. Niektoré drobné pavúky, ktoré
zablúdili hlbšie do jaskyne sa dnes považujú za troglofilné druhy, napr. Porrhoma Niphargus tatrensis. Foto: Ivan Balák
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profundum z Domice. Hojný býva aj pavúkovec klepietkar karpatský (Ischyropsalis manica‑
ta). Významnou súčasťou parietálnej fauny sú dvojkrídlovce, potočníky a najmä motýle,
z ktorých najznámejšie druhy predstavujú mora pivničná (Scoliopteryx libatrix) a piadivka
jaskynná (Triphosa dubiatata). Viaceré jaskyne prekypujú mikroskopickým životom. Nachádzame tu okrem chvostoskokov, živiacich sa plesňami z odumierajúceho organického
materiálu alebo suchozemských guanofilných žižaviek aj bohaté spoločenstvá perloočiek,
veslonôžok či vodných kôrovcov – studničkárov = nifargusov. Už spomenutý Niphargus
tatrensis je len jedným z desiatok druhov obývajúcich podzemné vody európskych jaskýň.
Najväčší z nich, Niphargus aggtelekiensis z jaskyne Domica dosahuje až 40 mm, čím sa blíži
k veľkosti malej krevety.
Vysoká špecializácia foriem života obývajúcich jaskynné prostredie a ich nízka ekologická prispôsobivosť sa zákonite odráža na ich extrémnej zraniteľnosti. Ich prežitie či
vyhynutie závisí aj od nepatrných zmien ekologických podmienok alebo znečistenia prostredia. Keďže jaskynné prostredie úzko súvisí s podmienkami na povrchu krasových oblastí a jednotlivé ekosystémy sú v nich vzájomne úzko previazané, systematické chránenie
jaskynnej fauny by sa nemalo obmedzovať iba na druhovú ochranu, ale aj na chránenie
krajiny, v ktorej sa ich ekosystémy nachádzajú. Kameňolomy sú nielen estetickými jazvami krajiny, v minulosti odťažili tiež mnohé z jaskynných habitatov, napr. aj prvú opísanú
lokalitu výskytu jaskynného behúnika Duvalius sp. – vchod do jaskyne Ľudmila v Slovenskom krase. Chemické znečistenie vody spôsobené používaním a únikom pesticídov, ropných produktov, produktmi zo solenia ciest, netesnosťou kanalizačných systémov atď.)
extrémne rýchlo a intenzívne likvidujú vodnú faunu. Ďalekosiahle následky má aj umelé
odlesnenie krajiny, ktoré spôsobuje zmeny mikroklímy a následný pokles diverzity rastlín
a hmyzu, čo vplýva i na populácie živočíchov obývajúcich podzemie, najmä netopierov,
ktoré sa hmyzom živia. Už niekoľko desaťročí sa preto intenzívne poukazuje na potrebu
komplexnej ochrany, spočívajúcej v udržiavaní a vytváraní podmienok pre prirodzený vývoj celých geoekosystémov, medzi ktorých neoddeliteľné súčasti patrí aj krasová krajina,
jaskynné prostredie a jeho fauna.
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5. OCHRANA JESKYNÍ A KRASOVÉ
KRAJINY
Kras jako specifické prostředí je třeba chápat komplexně. Tedy tak, že všechny jeho
složky živé i neživé přírody jsou navzájem provázány v citlivý ekosystém. Ten může být velmi
zranitelný a jeho stabilita se může zhoršit negativním ovlivněním byť i jediné z jeho složek.
Člověk bohužel ohrožuje jeskyně nejen tehdy, když se jako jeskyňář do nich vydá.
Ohrožuje je i nevhodnými aktivitami nad nimi, odpadky, které do jeskyně odhodí, znečištěním povrchových vod, které tečou z nekrasových oblastí do krasového podzemí.
Kontaminovaná voda je hlavní hrozbou pro jeskynní živočichy, která ve vodě plné
znečistěných průmyslových odpadních vod čeká smrt. Smutně známé jsou i případy, kdy
kanalizační potrubí, které bylo svedeno přímo do jeskyně, kompletně vyhubilo většinu
fauny. S množstvím organického obsahu ve znečištěné vodě, která teče do jeskyně, sem
pronikají i nejeskynní živočichové, kteří utlačují pravé jeskynní živočichy hlouběji do krasového podzemí. Se znečišťováním podzemních vod můžeme vyhubit endemitní druhy,
které nemají nikde jinde zastoupení, a ztráta je pak nenahraditelná.
Dokonce i lidský zásah na krasovém povrchu nad jeskyněmi může výrazně ohrozit nebo dokonce zničit jeskyně. Někdy i pouhým vykácením části lesa můžeme radikálně
změnit rozpouštění vápence a narušit růst krápníků v jeskyni, nebo porušit přísun živin do
podzemního ekosystému.
Na poškození krasu a jeskyní se však mohou podílet i samotní jeskyňáři a návštěvníci krasu nevhodnými nebo neodborně prováděnými činnostmi.

VODA V KRASU
Základním prvkem, který kras odnepaměti utváří a spojuje jeho živou i neživou
složku, je voda působící na vápenec. Vody v krasu si ceníme z několika důvodů, včetně
těch všeobecně známých i mimo kras. Jde o základního činitele tvořícího kras, prostředí
pro existenci vzácných druhů jeskynních organismů. Voda také zásobuje rostliny živinami,
které jsou v ní rozpuštěny. Do krasu se voda dostává horizontální cestou v podobě vodních toků, které tvoří různé krasové jevy, propadají se či vyvěrají v místech, kde kras začíná
a končí. Odvodňování přes podzemní systémy je typickým rysem většiny krasových krajin.
S vodou se do půdy a do podzemí dostávají látky v ní rozpuštěné, které vsakují
z povrchu Země. Aby mezi takovými látkami bylo co nejméně těch škodlivých a toxických,
Kapitola vznikla na základě překladu textu Marka Simića ze slovinské publikace Nehodi v jame brez glave.
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je v krasových oblastech zavedeno mnoho různých opatření a pravidel, kterých je
třeba dbát.
Povrchová stojatá voda v krasu je poměrně vzácná, většinou rychle uniká do podzemí. Pokud se jí ale přece jen nepodaří rychle vsáknout nebo odtéct, vznikají velmi vzácně
v krasu či při jeho okrajích mokřady, tůně a jezírka, které rovněž chráníme, neboť jsou
významným biotopem obohacujícím živou složku krasové oblasti.
Veškerou krasovou vodu (ale nejenom krasovou) se snažíme chránit, to znamená
neznečišťovat ji, uklízet po sobě odpadky, neházet cizorodé předměty a látky do vodních
toků ani mimo ně, neumývat automobily v přírodě. Znečistěná voda se saponáty a dalšími
cizorodými látkami může stéci do povrchových či podzemních rezervoárů vody a negativně ovlivnit krasové procesy a biotu krasu. Veškerá technická zařízení poblíž vodních zdrojů a nad jeskyněmi je třeba vybavit bezpečnostními nebo preventivními opatřeními, aby
nedocházelo k únikům nebezpečných látek do vody. Určité riziko ohrožení může způsobit
například i únik cizorodých látek z automobilů, které projíždějí přes krasovou oblast nebo
zde parkují. Proto zejména větší parkoviště, pokud jsou na krasovém povrchu povolena,
mívají speciální bezpečnostní opatření, aby vody unikající z jejich povrchu nebyly odváděny
přímo do podzemí.
Ze stejného důvodu se na komunikacích nesmí používat k rozpouštění ledu či námrazy solných posypů,
opět by mohlo dojít k velkým negativním ovlivněním krasových vod. Proto
se na silnicích setkáme zejména s náhradami v podobě štěrkových posypů,
které jsou také mnohde v kupkách
skladované podél silnic, kde je potřeba je zachovat a nerozebírat.
Ze stejného důvodu, tedy
v souvislosti se specifickým koloběhem krasové vody, je kras velmi ohroženým místem z hlediska ukládání
odpadů. Je třeba si uvědomit, že odpadem kontaminovaná voda se dostává
i do hlubších partií krasu, kde může
vážně poškodit zdroje pitných vod,
může narušit tvorbu speleotém, může
negativně ovlivnit biotu v samotné
jeskyni i jejím okolí. Kromě estetické
stránky se odpady mohou podílet na
změnách chemizmu půdy. Hromadí se Ponorná řeka Punkva. Foto: Martina Nejezchlebová
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tam dusík, původní přirozené plochy ruderalizují, rostou na nich plevele a dusíkomilné rostliny nebo invazní druhy rostlin. Ty potom vytlačují původní cennou vegetaci.

VLIV ZEMĚDĚLSTVÍ A SPECIÁLNÍCH
OPATŘENÍ OCHRANY PŘÍRODY
Krasové oblasti, které kvůli nepřítomnosti hlubších úrodných půd nemají ornou
půdu, jsou částečně ušetřeny negativních vlivů zemědělských činností. Na těchto územích je hodně rozšířena pastva hospodářských zvířat. Pastva může působit blahodárně
na krajinu a současně být ekonomicky výnosná a udržitelná. Musí však splňovat požadavky zemědělců i ochrany přírody. Obě strany se společně domlouvají na vhodném režimu,
termínu a intenzitě pastvy. Pastva pak ve výsledku tvoří jednu ze složek speciální péče
o krasová společenstva luk, strání a travnatých plošin.
Ukládání nebo zvýšené hromadění hnoje na polích nebo pastvinách má také
svá pravidla. Hnůj nemůžeme kvůli nebezpečí splachů nežádoucích látek do podzemí skladovat kdekoliv. Ve spolupráci úřadů ochrany přírody a zemědělců jsou vybírána místa, kde lze v určitém omezeném množství hnůj přechodně uložit. Nesmí to být
místa v závrtech, ponorech a vývěrech, na škrapových stráních ani blízko nich a podobně. Hnůj nelze ukládat přímo nad jeskynními systémy. Rizikové plochy v orné půdě
nebo na travních porostech, které jsou vzhledem k podzemí nejcitlivější, se statkovými hnojivy nesmí hnojit vůbec. V chráněných územích mohou být vymezeny například
stupněm zonace.
Na orné půdě v krasu je důležité dodržování správných agrotechnických postupů
i pokynů a předpisů ochrany přírody. Vzhledem k zachování povrchových krasových jevů
chráníme závrty tím, že je nerozoráváme, zachováváme jejich vytyčení obvodovými kůly,
nepoškozujeme jejich travní a keřové porosty. Tato opatření platí i pro vymezená ochranná
pásma závrtů. Ta mimo jiné slouží k zabránění erozi půdy do závrtu a následnému splachu
ornice s případnými rezidui pesticidů a hnojiv do krasového podzemí.

JAK PŮSOBÍ KAMENOLOMY A VÁPENKY?
Krasové oblasti jsou zdrojem vápence jako stavebního kamene, štěrku a dalších
produktů včetně vápna a cementu. Lomy však mohou mít negativní vliv na kras. Nejenže
v nich těžíme vlastní vápencové podloží, ale může zde docházet i k ničení krasových jevů
včetně jeskyní.
Proto se o dobývacích prostorech a ochranných zónách kolem nich vždy jedná
v úzké spolupráci těžebních společností a orgánů ochrany přírody. Těžební firmy mají za
úkol daný prostor řádně vytěžit podle takzvaných těžebních plánů. Na druhou stranu nesmí negativně ovlivňovat své okolí, případně musí sousedním obcím navrhnout kompenzace za prašnost a hluk. Firmy také financují revitalizační programy a vytěženým částem
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Lom Malá dohoda se zrušenou vápenkou. Foto: Martina Nejezchlebová

lomů postupně ve spolupráci se specialisty pomáhají navrátit relativně přirozený charakter. Optimální je samovolná sukcese – vývoj vegetace a obsazování volného prostoru
organismy z okolí.
V některých případech je možné takovému vývoji pomoci a urychlit ho vhodným
směrem nebo naopak zamezit šíření nepůvodních a nežádoucích druhů organismů. Takovým postupem je v určitých případech možné dokonce obohatit místní druhovou pestrost
více, než byla před zahájením těžby.

JESKYNĚ JSOU VELMI CITLIVÉ NA VLIV
ČLOVĚKA
Při pečlivém pozorováni si skoro v každé jeskyni můžeme všimnout stop předcházejících návštěvníků. Většina jeskyní, kromě těch, do kterých vstoupíte jako objevitel, bude dozajista vypadat jinak, než jak je spatřili první návštěvníci. Budete ochuzeni o kouzlo a zážitek
nezničené a nepoškozené jeskyně. Pravdou je, že i na povrchu, když jdeme například do hor,
najdeme stopy návštěvníků a příroda, kterou zde obdivujeme, také není nedotknutá vlivem
člověka. Přesto není zdaleka tak poškozena jako některé jeskyně. Na povrchu vytvoří větší
počet návštěvníků často méně škody, než výrazně menší počet návštěvníků v podzemí.
Proč jsou jeskyně tak velmi citlivé na lidský vliv? Na krasové jeskyně působí menší počet vnějších vlivů, které výrazně ovlivňují krajinu na povrchu. Stopy chůze smyje na
povrchu první déšť, na sintru v jeskyni ale může zůstat taková stopa i tisíce let. Obrazně
můžeme říct, že čas v jeskyních plyne pomaleji než na povrchu. Může se tak zdát, že se
čas v těchto, od vnějšího prostředí velmi izolovaných míst, zastavil. Díky tomu jsou také
stopy člověka v jeskyni, dalo by se říct, věčné. Kromě toho jsou jeskynní útvary (krápníková výzdoba, speciální hydrologické a klimatické podmínky) velmi zranitelné, což platí
i pro jeskynní živočichy. Stačí neopatrný pohyb a v jeskyni můžeme zlomit krápník, který
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rostl v průběhu dlouhé historie naší Země. Jeden jediný nepromyšlený krok tak nevratně
zničí blýskavý povrch sintrového náteku.
My jeskyňáři se musíme v jeskyních chovat tak, abychom je co nejméně poškodili. Každá návštěva jeskynního prostředí představuje určitý negativní vliv na něj. Jak velký
bude náš vliv během jeskynních exkurzí a výzkumu je ve velké míře závislé na tom, jak
opatrně se v jeskyni chováme. Je povinností jeskyňářů navštěvovat a prozkoumávat jeskyně takovým způsobem, aby je co nejméně poškodili. Je to povinnost k přírodě i dalším
návštěvníkům.
Zvláštní odpovědnost máme při objevování a průzkumu nových, dosud neznámých
části jeskyní. Je pravdou, že jsou to právě jeskyňáři, kteří ve většině případů svým
výzkumem a dokumentací vůbec umožní, aby byla jeskyně prostudována a poznána. I přes
tyto zásluhy však nemůžeme mít výsadní postavení a musíme respektovat omezení, která
vychází z toho, že jeskyně jsou historickým dědictvím všech, ne jen jeskyňářů.
Jako jeskyňáři často přeceňujeme důležitost jeskynního průzkumu. Někdy si
myslíme, že jeskyně není zajímavá, pokud o ní nikdo neví a není prozkoumaná. Není to
ale pravda. Musíme si uvědomit, že pro člověka je životně důležité zachovat rozmanitost
živočišných a rostlinných druhů neboli biodiverzitu. Toho dosáhneme pouze tehdy, pokud
ochráníme habitaty (stanoviště) živočišných a rostlinných druhů. Protože jsou jeskyně
životním prostorem silně specializovaných a často endemických druhů jeskynních
živočichů, jsou důležité, i když nejsou prozkoumané.

JAK MOHOU JESKYŇÁŘI PŘEDCHÁZET
POŠKOZENÍ JESKYNĚ?
POHYB PO JESKYNI
Při procházce v jeskyni musíme dbát na to, abychom nepoškodili krápníkovou výzdobu, nešpinili blátem sintrové náteky. Pokud je to možné, držíme se vyznačených nebo
užívaných cest. Pokud v naprosto nezbytném případě musíme přejít dosud netknutou
část povrchu, je nejlepší se vyzout, případně na místo průchodu položit koberec a podobně. Velmi pozorní musíme být při přechodu sintrových jezírka, neboť okraje jezírek jsou
velmi křehké.
Pokud jsme v jeskyni první, měli bychom vyznačit přechody přes citlivá místa (například páskou). Pak budou další návštěvníci za námi využívat vyznačenou cestu a místa
mimo cestu zůstanu s větší pravděpodobností nedotknutá. Také v jeskyních, které jsou
často navštěvované, je ještě čas, aby se cesty vyznačily. Proto je dobré mít pásku na vyznačení s sebou.
Musíme vědět, že mnohé ze sintrových jezírek, naplněných vodou, v období sucha
vysychají, a proto si v nich nemůžeme umýt ruce nebo zablácené boty; v období sucha by
se totiž bláto ve formě tenké vrstvy usadilo na křišťálově čistém sintrovém dnu jezírka.
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V jeskyni máme často špatný odhad, jak vysoko sahá naše hlava, navíc je díky přilbě o pár centimetrů vyšší. Důsledkem toho je spousta ulámaných krápníčků a brček na
místech, kde je potřeba jít v předklonu. Jeskyňář, který si všimne, že jeho kolega míří proti
krápníku, mu to musí včas sdělit a předejít tak poškození. Ještě víc pozorní musíme být při
návratu z jeskyně. Jsme totiž často unavení a nedáváme takový pozor, jako na začátku.
Únava není v žádném případě omluvou pro nedbalý pohyb po jeskyni, který způsobuje
nenapravitelné škody.
Negativní dopady se zvětšují s větším počtem jeskyňářů, kteří chodí ve skupině.
Množství jeskyňářů ve skupině musíme nastavit dle citlivosti jeskyně, znalostí a zkušeností jeskyňářů ve skupině a také cílů, které jsme si stanovili.

ZNEČIŠTĚNÍ KARBIDOVÝM VÁPNEM
V jeskyni vládne věčná tma, takže si musíme přinést s sebou světlo. Vzhledem
k tomu, že stále mnoho jeskyňářů používá karbidové lampy, vzniká problém, kam dát použité vápno, vznikající při reakci karbidu s vodou. Vápno určitě nelze vysypat na podlahu
jeskyně či ven před jeskyni. Bohužel je to často porušováno, a můžeme tak vídat v jeskyních a před nimi bílé kupičky karbidového vápna, které vypovídají o návštěvě a o „kulturnosti“ jeskyňářů před námi.
Zapamatovat si také musíme, že všechny odpadky, včetně karbidového vápna, je
třeba odnést ven z jeskyně. Odpadkový sáček má být součásti vybavení každého jeskyňáře, který se vydává do jeskyně s karbidovým světlem.
V jeskyních rozhodně nekouříme. Zvlášť opatrní jsme také při používání karbidových lamp, abychom nešpinili strop jeskyně sazemi.
ODPADKY
Zkušenosti z hlubokých a rozsáhlých jeskyní ve světě ukazují, že odpadky průzkumných družstev se stávají čím dál větším problémem. Hlavním důvodem, proč se odpadky v jeskyních hromadí, je, že jeskyňáři unavení průzkumem nemají při návratu dostatek
energie, aby odnesli odpadky s sebou. Další návštěvníci pak vidí hromadu odpadků a mají
mnohem menší výčitky svědomí, když přidají další.
To znamená, že se odpad hromadí velmi rychle, takže ho už není možné jednoduše
vzít ven z jeskyně. Proto je nutno všechny odpadky vždy důsledně odnést z jeskyně a pak
je vzít do kontejneru na odpadky, i když je až v dalším údolí.
BIVAKY
Vzhledem k větší zátěži, kterou pro jeskynní prostředí táboření respektive bivakování představuje, je třeba průzkum, je‑li to možné, organizovat tak, aby bivaky nebyly
nutné. Ale zejména ve vysokých horách a na expedičních výpravách se nelze vyhnout táboru u vchodu do jeskyně. Po dokončení průzkumu musíme prostor tábora vyčistit tak,
aby po nás nezbyly stopy. Pokud chceme tábořit v chráněném území (rezervace, chráněná
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Bivak v jeskyni Kačna jama. Foto: Jindřich Dvořáček

krajinná oblast nebo národní park), musíme respektovat režim ochrany (například zákaz
venkovního ohně). Pro kempování v národním parku je nutné nejprve získat povolení správy parku. To platí ve většině zemí, kde lze jeskyně navštěvovat.

VYSTROJENÍ JESKYNĚ POMOCÍ LANOVÉ TECHNIKY
Je poměrně mnoho jeskyní, které mohou být prozkoumány s použitím lanových
technik k překonání hlubokých propastí. Při vystrojování jeskyně je třeba zvážit, zda využijeme přírodních kotvicích bodů. Pouze tehdy, pokud tyto body nejsou k dispozici, využijeme vrtané kotviště. Z ochranných a bezpečnostních důvodů nesmíme vytvářet kotvicí
body v místech, kde je sintr. Pro kotvení by mělo být vybrané logické a velmi viditelné
místo tak, aby jej mohli využít i jeskyňáři po nás a nemuseli poškozovat jeskyni novým
kotvením. Po skončení výzkumu musíme jeskyni opět odstrojit, aby se v ní nehromadila
stará a nespolehlivá lana.
ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK
Při zkoumání jeskyní se často setkáváme s přírodními překážkami, které nám brání
v průchodu do nových, neprozkoumaných částí. Tyto překážky bývají často bezhlavě odstraňovány různými způsoby. Úžiny zvětšíme pomocí kladiva a dláta, v závalech kopeme
a případné sintrové útvary, které nám brání v postupu, ulomíme. Musíme si ale být vědomi
toho, že odstranění překážek je vážným zásahem do jeskynního prostředí. Proto stojí za
zvážení, zda je pravděpodobné, že budeme například výměnou za zničení nejkrásnějších
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krápníků v jeskyni odměněni nalezením prostoru, znamenajícího významné pokračování
a zda bude tento objev dost velký, aby ospravedlnil toto hrubé zacházení s jeskynní výzdobou. V této situaci je dobré udělat si dostatek času pro rozhodování, protože v průzkumné
horlivosti obvykle přeceníme význam toho, co nás čeká za překážkou. V každém případě
se držíme podmínek průzkumu stanovených příslušným orgánem ochrany přírody.
Některé odbočky jsou občas tak zkrasovělé a plné krásných sintrových útvarů
a krápníků různých druhů, že skrze ně nejde projít na konec chodby, přestože ho už vidíme.
V tomto případě je nejlepší, když si část jeskyně prohlédneme z přiměřené vzdálenosti
a upustíme od mapování, případně pořídíme pouze náčrt.
V jeskyních můžeme často pozorovat silné poškození sintrových náteků, které je
způsobeno neodborně provedenými trhacími pracemi a přehnaným množstvím trhavin
blízko stěny jeskyně. Tímto způsobem jeskyňáři rozšiřovali úžiny a tak hledali nové
cesty hlavně v minulých desetiletích. Dnes je rozšiřování a průzkum pomocí používaní
trhacích prací využíváno jen výjimečně s ohledem na možné negativní důsledky. Používají
se především malé, takzvané nastřelovací patrony, které se umisťují do děr vyvrtaných
přenosnou vrtačkou. Překážející části stěn tak odstraníme bez létajících úlomků a bez silné

Jeskynní perly na Slovensku. Foto: Lukáš Kubičina
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exploze, která by mohla vyrušit živočichy v celé jeskyni. Trhací práce v jeskyních mohou
provádět pouze kvalifikovaní jeskyňáři na základě speciálního povolení.

ZNAČKY
V jeskynních bludištích, kde hrozí riziko zabloudění, se používají reflexní odrazky na
kritických křižovatkách a jsou jediným vhodným způsobem značení směru pohybu. Značit
si cestu malováním šipek je zcela nevhodné. Při vytváření měřičských bodů a jejich označení je potřeba postupovat podle speciálních pokynů.
PODPISY V JESKYNI
Mnohdy obdivujeme sto a více let staré podpisy prvních průzkumníků jeskyní.
V dnešní době ale není k podepisování a malování po stěnách jeskyní žádný důvod. Přesto jsme mnohdy svědky takových podpisů. Některé jsou naškrábané přímo na krápnících
a dalších cenných partiích.
Z hlediska ochrany jeskyní by bylo nejlepší, kdyby jeskyně nebyly poškozeny žádnými podpisy. Nicméně pokud si objevitelé myslí, že udělali takový objev, který zasluhuje
zvěčnění, nechť zde zanechají tabulku s názvem spolku, jmény objevitelů a datem objevu.
ODNÁŠENÍ PŘÍRODNIN
Nádherná krápníková výzdoba má smysl pouze v jeskynním prostředí, takže každé
lámání a odnášení krápníků, heliktitů, krystalů, jeskynních perel, aragonitových ježků nebo
jiných útvarů je nepřijatelné. Z jeskyně nevynášíme ani dříve odlomené krápníky. Zákaz
odnášení platí samozřejmě i pro další přírodniny. Bez povolení příslušného úřadu nelovíme
jeskynní faunu. Obecně platí pravidlo: Neodnášíme z jeskyně nic kromě odpadků.
OHROŽENÍ JESKYNNÍCH ŽIVOČICHŮ
Člověk je v jeskyni pouze host a nesmí rušit živočichy, kteří zde žijí. Naprostá většina
patří k chráněným a ohroženým druhům. Je samozřejmě zakázáno je držet v zajetí, lovit,
zabíjet, preparovat a vyrušovat v jejich přirozeném prostředí.
Zvlášť při vyrušování jeskyních zvířat nejsme my jeskyňáři zcela nevinní. Musíme být
ohleduplní k netopýrům, kteří patří k jedněm z nejohroženějších savců a místy dochází k významnému poklesu jejich početního stavu. Důvodů pro pokles je více, jedním z těch zásadních je rušení netopýrů během zimního spánku a takzvaných letních kolonií samic s mláďaty.
Netopýři prožijí zimní období v zimním spánku (hibernaci), během kterého sníží metabolismus, zpomalí dýchání a srdeční tep a významně sníží tělesnou teplotu. Tímto způsobem si šetří energii získávanou ze spotřeby tělesného tuku. Pokud je během zimního
spánku vyrušíme, značně tím urychlíme jejich metabolismus. Oni se pak snaží rychle zvýšit
teplotu, aby mohli uniknout, čímž ale spotřebují hodně tuku, který jim pak chybí. Pokud
zvířeti dojdou tukové zásoby dřív než na jaře, uhyne. Proto je nejlepší spícímu netopýru
se vyhnout. Pokud ale musíme projít, je důležité to udělat rychle a tiše. Dáváme při tom
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pozor, abychom jej nevyrušili, nebo dokonce nepoškodili plamenem karbidové lampy nebo
horkým vzduchem nad ním. Rozhodně na netopýry nesvítíme přímým světlem a nesmíme
přehlédnout ty, kteří se skrývají v úžinách.
Stejně jako jeskyňáři jinde v Evropě se i my musíme smířit s tím, že některé jeskyně
pro nás budou během zimování či období rozmnožování netopýrů zavřené.

ARCHEOLOGICKÉ A PALEONTOLOGICKÉ POZŮSTATKY
V mnoha českých i slovenských jeskyních nalezneme pozůstatky vyhynulých zvířat
nebo stopy lidské existence. Archeologické a paleontologické pozůstatky jsou nanejvýš
důležité pro výzkum minulosti, ale pouze tehdy, pokud jsou odborně zkoumány a dokumentovány. Tak jako list vytržený z knihy, i ten nejkrásnější exemplář, vytržený ze svého
původního uložení, ztratí velkou část své vědecké hodnoty.
Amatérské vykopávky jsou zakázané. Případné nálezy musí být ponechány na místě nálezu a je nutno ihned o objevu uvědomit příslušné orgány.
NÁVŠTĚVA PROZKOUMANÉ JESKYNĚ
Jeskyňáři velmi často navštěvují již prozkoumané jeskyně a „turisticky“ si je prohlížejí, hledají pokračování, fotografují, učí mladé jeskyňáře a podobně. Nejnavštěvovanější
jeskyně jsou především ty, které se něčím odlišují od ostatních (ledová jeskyně, jeskyní
výzdoba, nejdelší či nejhlubší jeskyně, vodní jeskyně a podobně).
Jediný způsob, jak ochránit a zachovat nejnavštěvovanější jeskyně, je regulace návštěvnosti. To znamená, že vchod do jeskyně je uzavřen a klíče spravuje ten, kdy návštěvu
jeskyní povoluje (orgán ochrany přírody, pověřený člen jeskyňářského spolku). Vstup je
většinou povolen pouze návštěvníkům s dostatečnými znalostmi o jeskyni a možných rizicích poškození. V podmínkách vstupu do jeskyně může být zakotven maximální počet návštěvníků, počet průvodců, zákaz vstupu do některých partií či přikázaná trasa průchodu.
Při kontrolovaných vstupech lze zpětně poznat, kdo je zodpovědný za případné poškození
jeskyně. Přitom lze také sledovat vliv počtu návštěv na jeskyni. V případě, že by se situace
zhoršovala, je třeba návštěvy v jeskyních omezit.
I když je takové sledování návštěv pro jeskyňáře omezující, protože musíme spoustu
času věnovat hledání kontaktní osoby, která má klíče k dispozici, je potřeba se s tím smířit.
VSTUP ČLOVĚKA NA KRASOVÉ ÚZEMÍ
Již vstupem na území krasu můžeme ovlivňovat jeho prostředí. Záleží samozřejmě
na tom, v jakém množství, v jaké intenzitě, jak často a kam vstupujeme. Základním vlivem
pohybu člověka po povrchu je sešlap. Ten může působit pozitivně i negativně. V územích,
kam je zakázáno vstupovat a je tam bezzásahový režim nebo klidová zóna, dbáme pokynů, předpisů, ochranných podmínek, upozornění na informačních tabulích a piktogramech.
Často jde o lesní porosty pralesovitého charakteru nebo bezlesí, které nikdy nebylo
porostlé lesem. To je mnohdy i špatně schůdné, tvořené skalními výchozy, kde se často
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vyskytují velmi vzácné prvky bioty, které by silnější sešlap nepřežily nebo by jím byly populace vážně omezovány.
Naopak některá druhotná společenstva, jako zejména sušší typy trávníků, vzniklá
právě působením člověka a chovem hospodářských zvířat, jsou sešlapu přizpůsobená. Pokud sešlap působí v optimální míře, může být i prospěšný. Přesto se i zde pohybujeme po
stezkách a značených cestách, je‑li to v daném území vyžadováno, neboť nikdy nevíme, jak
vysoká návštěvnost v dané lokalitě sešlapem běžně působí. Řídíme se opět pokyny, předpisy, ochrannými podmínkami, upozorněními na informačních tabulích a piktogramech.
Vstupováním a sešlapem mimo značené stezky bychom mohli poškodit vzácné druhy na
krasové prostředí vázaných organismů, které zde můžeme právě ze stezky obdivovat a učit
se je poznávat, chránit a zachovávat pro další návštěvníky i další generace člověka.
Sešlap a pojezd jsou již určitou, byť minimální, fází narušování půdního povrchu.
Ovšem mnohem zásadnější jsou zásahy, které na krasovém povrchu tvoří větší narušení – výkopy pro různé stavby, skrývky nebo navážky substrátu či jiných materiálů. Opět
to může až nevratně poškodit mnohá cenná stanoviště či lokality vzácných a chráněných
druhů organismů. Proto je třeba mít k takovým činnostem v chráněných krasových územích povolení úřadu ochrany přírody.

Sběr vzorků v jeskyni v Čachtické jeskyni. Foto: Lukáš

Průzkum jeskyně Starý Lopač. Foto: Lukáš Kubičina

Kubičina
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CO MŮŽEME JEŠTĚ UDĚLAT
PRO OCHRANU KRASU A JESKYNÍ?
VÝZKUM A DOKUMENTACE JESKYNÍ
Kromě přiměřeného chování v jeskyních můžeme my jeskyňáři k účinné ochraně
jeskyní pomoci také tím, že dobře zdokumentujeme situaci a náš průzkum v jeskyni. Dokumentací se většinou rozumí textový popis jeskyní, mapová dokumentace a fotodokumentace. To ostatně bývá jednou ze základních podmínek povolení průzkumu a výzkumu.
Dokumentace slouží nejenom nám jeskyňářům, například ke zhodnocení dalších
objevitelských postupů. Dokumentace je významná i pro další odborné osoby a instituce,
které se jeskyněmi zabývají – biology, archeology, geology, hydrografy a v neposlední řadě
i pro orgány ochrany přírody.
Jeskyně jsou různě citlivé na lidský zásah a mají i rozdílný přírodovědný a společenskovědný význam. Vzhledem k jejich počtu je důležité, aby se ochranářské úsilí soustředilo

Vstup do Demänovskej jaskyně. Foto: Lukáš Kubičina
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zejména na významné a ohrožené jeskyně. Pro jejich výběr jsou nezbytné informace, které
můžeme získat díky naší dokumentační činnosti a výzkumu.
Nedílnou součástí výzkumu je i průběžné sledování změn v jeskyních i v jejich nejbližším okolí. Pokud zjistíme nežádoucí změnu (vznik skládky, kontaminaci jeskyně odpadními vodami, poškození jeskyně či její uzávěry a podobně), je třeba ji neprodleně oznámit
příslušnému orgánu ochrany přírody. Tím výrazně přispíváme k účinné ochraně jeskyní.
V této souvislosti by se naši jeskyňáři měli poučit ze zahraničních zkušeností. Daleko větší podíl jeskyňářské činnosti musí být zaměřen přímo na aktivity ochrany jeskyní
a krasových jevů. Jeskyňáři v Evropě i jinde ve světě, mimo svoji běžnou činnost, vydávají
ochranářské plakáty, brožury, ovlivňují veřejnost, aby tak zabránili ničení, poškození a znečištění jeskyní a krasových jevů, organizují úklidové akce v nejvíce znečištěných jeskyních,
z krápníků odstraňují nápisy, na nejdůležitějších a nejvíce ohrožených částech jeskyně budují ochranné bariéry, kontrolují počet návštěvníků v jeskyních a podobně.
Právě my jeskyňáři vidíme negativní dopad lidské činnosti v jeskyních nejlépe. Proto je naší povinností na něj upozornit. Jsme také jedni z mála, kteří rozumí tomu, jak složitý
a citlivý je krasový hydrologický systém a jak zbytečné je chránit jeskyni jen před přímými
dopady přítomnosti návštěvníků jeskyní. Naším úkolem je šířit povědomí o krasu jako systému, který vyžaduje potřebnou péči jako celek.

CO OVLIVŇUJEME V KRASU PŘI SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH?
Jeskyňáři v krasu nemusí provádět pouze výzkum a průzkum jeskyní. Řada z nich
tato území využívá i pro další aktivity, často sportovního rázu. Jde například o pěší turistiku, cykloturistiku, geocaching, běh, vodáctví, horolezectví, jezdectví a další. Abychom během těchto aktivit nepoškozovali krasovou přírodu, je třeba se chovat v terénu ohleduplně
k ostatním lidem a k prostředí, v němž sportujeme.
Především dodržujeme pravidla a bližší ochranné podmínky chráněných území. Například horolezectví je v krasových oblastech (ale nejen tam) často omezeno jen na určitá
konkrétní místa a roční dobu. Ostatní jsou vzhledem k bezzásahovému režimu nepřístupná, mnohdy neschůdná a nebezpečná. Z pohledu ochrany přírody je třeba zachovat je tak,
jak jsou, udržovat klid a nerušit hnízdící ptactvo. Některé povolené lezecké terény jsou tak
omezeny po dobu hnízdění. Po vyhnízdění jsou trasy opět otevřeny.
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6. JESKYŇÁŘSTVÍ A ZÁKON
O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY
V ČR
Každá jeskyně představuje unikátní přírodní jev, dochovávající složité vazby mezi
živou a neživou přírodou. Krasové jevy a zejména jeskyně jsou významné pro konzervační
schopnost vývojových fází zemského povrchu, pro neopakovatelnou morfologii krasových
fenoménů, dále pak pro svéráznou vegetaci a živočišstvo a jako zásobárny kvalitních podzemních vod. Vegetačně cenné jsou vchody (portály) některých jeskyň a navazující skalní
převisy.
Aby jeskyně a vůbec všechny krasové jevy zůstaly nezměněny nebo byly pozměněny čili poškozeny člověkem jen minimálně, aby se co nejvíce zachoval jejich původní přírodní stav, byla jeskyním a všem krasovým jevům poskytnuta zákonná ochrana. Zákonná
ochrana byla samozřejmě poskytnuta i rostlinám a živočichům.
Jako jeskyňáři bychom měli znát, co zákon o ochraně přírody říká, zda a jak nás
omezuje a jaké nám dává možnosti. A také jakému riziku se vystavujeme, když na ochranné podmínky vztahující se na jeskyně a další krasové jevy a na okolní přírodu nebudeme
brát zřetel.

JESKYNĚ JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONEM
V ČR jeskyně a ostatní krasové jevy, jako jsou propasti, závrty, škrapy, ponory a vývěry, chrání zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále v celém textu kapitoly jen „zákon“) a jeho § 10. Tento zákon umožňuje zvýšit ochranu krasových jevů ještě
prostřednictvím vyhlášek zvláště chráněných území (národní park – NP, chráněná krajinná oblast – CHKO, národní přírodní rezervace – NPR, národní přírodní památka – NPP,
přírodní rezervace – PR, přírodní památka – PP) a v nich uvedených bližších ochranných
podmínkách. Chceme‑li tedy někde jít do jeskyně nebo zkoumat krasové jevy, musíme si
dopředu zjistit, zda se nenachází v nějakém zvláště chráněném území. Jestliže ano, pak si
musíme přečíst ve vyhlášce tohoto území jeho bližší ochranné podmínky a podle nich se
zařídit.
V jeskyních a jejich vchodech mohou být živočichové a rostliny. Zákon jim poskytuje
obecnou ochranu a některé druhy chrání velmi přísně jako zvláště chráněné. Především si
připomeňme netopýry.
Řada jeskyní je také součástí sítě území takzvaných evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000, jejichž ochranu zajišťuje zařazení do některé kategorie
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Ochrana sintrů před pošlapáním. Foto: Antonín Tůma

zvláště chráněného území. Obecně platí, že když zákon něco zakazuje, lze žádat o výjimku
z tohoto zákazu, a pokud bližší ochranné podmínky podmiňují nějakou činnost získáním
souhlasu ochrany přírody, pak je třeba o tento souhlas požádat.

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
(ZCHÚ) V ČR A NATURA 2000
Rozsáhlá území s přirozenými či málo ovlivněnými ekosystémy jsou vyhlašovaná
za národní parky (NP). Je tu odlišnost od ostatní krajiny – v národním parku nenajdeme
maloplošná zvláště chráněná území, ale zóny. Nejvýznamnější je I. zóna NP, která je přísností ochrany srovnatelná s NPR. Ve státních lesích zde hospodaří Správa NP sama přímo.
Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou s významným podílem přirozených ekosystémů a případně s památkami historického osídlení lze vyhlásit za chráněné
krajinné oblasti (CHKO). Správa CHKO ve státních lesích nehospodaří.
Menší území mimořádných a jedinečných přírodních hodnot jsou vyhlašována za
národní přírodní rezervace (NPR) s velmi přísnou ochranou, například zde není dovolen
vstup mimo značené cesty.
Menší území s významnými přírodními hodnotami bývají vyhlašována za přírodní
rezervace (PR), v nich nám chodit mimo cesty nikdo bránit nebude.
Přírodní útvary malé rozlohy jsou podle významu vyhlašovány za národní přírodní
památky (NPP) nebo za přírodní památky (PP). Nelze je samozřejmě ničit či poškozovat.
Tím výčet ZCHÚ končí.
Území Natury 2000, tedy evropsky významné lokality a ptačí oblasti, nesmí být poškozovány. Je důležité, co je v těchto územích předmětem ochrany. Ochranu „naturovým“
územím zajišťuje jejich převedení do kategorie některého výše uvedeného ZCHÚ nebo
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získají takzvanou smluvní ochranu na základě smlouvy mezi vlastníkem dotčeného pozemku a úřadem ochrany přírody.

JSOU I DALŠÍ ZÁKONY
Při naší jeskyňářské činnosti se
můžeme dostat do působnosti i jiných
zákonů, než je ten o ochraně přírody. Například na každý archeologický nález se
vztahují povinnosti podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. Nález musí být oznámen Archeologickému
ústavu nebo nejbližšímu muzeu přímo
nebo prostřednictvím příslušné obce.
Budeme‑li měnit režim vodních
toků, dostáváme se do působnosti takzvaného vodního zákona č. 254/2001 Sb.
zákona o vodách.
Velmi vážně je třeba brát tzv. báň- Označení zvláště chráněného území. Foto: Antonín Tůma
ské zákony. Jde o zákon č. 44/1988 Sb.,
tzv. horní zákon, který hovoří třeba o starých důlních dílech a o dobývacích prostorech. Ale
zejména jde o zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě. Tento zákon se dotýká zpřístupňování jeskyní, hornické činnosti a činnosti prováděné
hornickým způsobem a dotýká se výbušnin, které chceme použít při rozšiřování chodeb
a ražbě štol. Měli bychom tedy vždy projednat na úřadech, zda nebude nutné žádat kromě
ochrany přírody o nějaká další povolení.

CO ŘÍKÁ ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY?
Především s jeskyní jsou chráněny i její výplně. Výplněmi se myslí sintrová výzdoba,
štěrky, hlíny a sutě. Musíme vědět, že ničit, poškozovat nebo upravovat nebo měnit dochovaný stav jeskyní a vůbec krasových jevů je zakázáno. Na výzkum jeskyní, respektive
krasových jevů, potřebujeme mít v ruce povolení od ochrany přírody. Chceme‑li například
kopat v sedimentech nebo rozšiřovat úžiny, budeme měnit dochované přírodní prostředí
a potřebujeme mít v ruce výjimku ze zákonného zákazu. Narazíme‑li na paleontologické
nebo archeologické nálezy, pak máme zákonnou povinnost nález ochránit před zničením,
opatřit nálezovými údaji a umožnit k němu přístup odborníků. Nejlepší však je ihned při
nálezu zastavit výzkumné práce a pozvat přímo na místo nálezu specialistu z nějaké odborné instituce. Rozhodnutí ochrany přírody někdy takovýto postup při nálezu ukládá jako
povinnou podmínku.
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Jeskyně jsou také chráněny jako biotopy zvláště chráněných druhů živočichů a další
specifické bioty. Jednotlivé druhy nelze rušit či ničit. Mnohé z těchto druhů jsou předměty
ochrany v EVL. Každý záměr činnosti, který by mohl ovlivnit předmět ochrany EVL, musí
posoudit úřad ochrany přírody. Necháme na úřednících, aby rozhodli, co a jak bude potřeba
zúřadovat a stanovili nejjednodušší postup.
Jak je to se vstupy do jeskyní?
Vstup do jeskyně není v zákoně výslovně zakázán. Mohou však být jeskyně, kde
jen pouhý otisk naší nohy způsobuje nevratnou změnu jejího dochovaného stavu nebo
ruší zvláště chráněné živočichy, což je obojí zákonem zakázáno. A když tam nic nerušíme
a změnu nezpůsobíme, například půjdeme‑li v jeskyni výhradně po již vyšlapané stezce?
V případě zvláště chráněných území se podíváme do jejich vyhlášky na bližší ochranné
podmínky, kde může být vstup do jeskyně vyhrazen jen na souhlas úřadu ochrany přírody.
Pokud je jeskyně v národní přírodní rezervaci nebo v I. zóně národního parku, potom tam
zákon zakazuje vstup mimo značenou cestu a k jeskyni se bez výjimky z tohoto zákazu
nemůžeme ani přiblížit. Tedy pokud značená cesta nevede ke vchodu do jeskyně nebo jí
dokonce neprochází. A když tam není ani zvláště chráněné území nebo vstup do jeskyně bližší ochranné podmínky neomezují? Stejně bychom se měli informovat, zda jeskyně není v EVL a zda bychom tam neovlivnili předmět ochrany EVL. Poslední slovo bude
mít nakonec úřad ochrany přírody. Zákon říká, že hrozí‑li poškozování jeskyně zejména
nadměrnou návštěvností (ať je kdekoliv), může do ní být přístup veřejnosti zakázán. Úřad
ochrany přírody má navíc velmi silnou pravomoc omezit nebo zakázat činnost, která by
mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, což se
týká i jeskyní a vstupů do nich.
V rozhodnutích úřadů, kterými se subjektům zakládají práva k nějaké činnosti v jeskyních, bývají stanoveny i podmínky pro vstup jiných osob, než je držitel rozhodnutí. To se
týká například exkurzí do jeskyní. Jsou‑li vůbec rozhodnutím úřadu povoleny, pak se v nich
obvykle stanovují nějaké limity, jejichž cílem je předcházet riziku možného poškození jeskyně, její bioty a jejího prostředí.
Kde získáme potřebné informace? Nejsnadněji na internetu…
Informace najdeme na internetu v celorepublikových ochranářských databázích.
Jsou to portály Informační systém ochrany přírody (ISOP) http://portal.nature.cz a v něm
nabídka Ústřední seznam ochrany přírody (DRÚSOP) http://drusop.nature.cz s potřebnými
vyhláškami chráněných území nebo pro nás jeskyňáře důležitá databáze Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) http://jeso.nature.cz.
Žádosti o výjimky ze zákona, o povolení a souhlasy, správní řízení
Podáváme je písemně místně příslušnému úřadu ochrany přírody. Ve věcech
krasových jevů jsou to správy NP a CHKO a krajské úřady. Podat žádost může fyzická
osoba, ale my jeskyňáři se sdružujeme do klubů (spolků), obvykle s právní subjektivitou,
a ty jsou právnickou osobou, takže pak žádost podává statutární zástupce spolku. Musíme
vzít v úvahu, že podle zákona je výzkum jeskyní povolován jen osobám s kvalifikačními
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předpoklady pro žádanou činnost. Je proto nanejvýš vhodné před podáním žádosti náš
záměr zkonzultovat s úřadem ochrany přírody a zjistit jeho názor. Může nám to ušetřit
spoustu času a práce. Ústní sdělení a rady jistě stačí, v komplikovaných případech je
vhodné požádat o písemné vyjádření.
Nejsou‑li v našem záměru problémy, pak podáme žádost o výjimku ze zákonného
zákazu, žádost o povolení k výzkumu nebo žádost o souhlas podle bližších ochranných
podmínek vyhlášky zvláště chráněného území nebo o vše dohromady. Stačí v žádosti náš
záměr popsat, příslušný úředník si s tím už poradí, případně nás požádá o doplnění žádosti. Postup vyřízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, který stanovuje naše
práva a povinnosti, povinnosti úřadu ochrany přírody v řízení a příslušné lhůty. Dnem přijetí žádosti na úřadě je zahájeno správní řízení, úřad to písemně oznámí všem účastníkům
řízení, což je vždy obec dotčeného katastru a vlastník pozemku s vchodem do jeskyně,
a vyzve je k vyjádření. Jejich stanoviska budou potřeba a můžeme si je už dopředu získat a přiložit k žádosti. Úřad může také svolat jednání nebo terénní šetření s prohlídkou
žádané lokality na místě samém. Poté vydá rozhodnutí, kterým nám udělí nebo neudělí
požadované výjimky, souhlasy a povolení. Může nám v podmínkách rozhodnutí nařídit nějaké povinnosti, které jsou zdůvodněny. Jednou z důležitých podmínek povolení k našemu
výzkumu je povinnost provádět dokumentaci jeskyní a odevzdávat úřadu ochrany přírody
dílčí nebo závěrečné zprávy z výzkumu jeskyní. Pokud se nám výrok úřadu nelíbí, můžeme
se odvolat k jeho nadřízenému orgánu, ovšem vždy se zdůvodněním.
Má‑li náš jeskyňářský klub ve stanovách jako jednu z hlavních činností ochranu přírody, pak se postupem uvedeným v § 70 zákona můžeme přihlašovat do správních řízení
jiných žadatelů jako účastníci těchto řízení a můžeme tam prosazovat naše ochranářské
názory. Je však třeba dopředu na úřadu vždy na 1 rok písemně vymezit naše zájmové území a jaké kauzy nás budou zajímat.

DOKUMENTACE JESKYNÍ
Jednou z podmínek udělení souhlasu s provedením výzkumu a průzkumu většinou
bývá předání dokumentace jeskyně. Všichni víme, že je velmi důležitá, protože jednak zaznamenává stav jeskyně a jednak nám pomáhá jak v pokračování výzkumu a průzkumu,
tak i ochranářům v praktické a efektivní ochraně jeskyně. Základní osnova zprávy o provedeném průzkumu a výzkumu jeskyně může vypadat takto:
• Název jeskyně, synonyma, evidenční číslo. Povinný údaj
• Poloha lokality (vchod, případně další orientační body). Povinný údaj
• Základní údaje o lokalitě (popis polohy, typ a charakter jeskyně, morfologie, základní
nadmořské výšky, délka a hloubka, denivelace). Povinný údaj
• Datum objevu a stručná historie poznávání krasového jevu. Povinný údaj
• Charakter minerálních výplní. Povinný údaj
• Paleontologie, archeologie a sedimentologie. Podle možností a stupně poznání
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• Hydrologie (vodní stavy, teploty, výsledky čerpacích a koloračních experimentů
a laboratorních analýz). Podle možností a stupně poznání
• Mikroklima (teploty, průvanové tahy, výsledky laboratorních analýz). Podle možností
a stupně poznání
• Zoologie. Podle možností a stupně poznání
• Perspektiva objevu dalších prostor. Podle možností a stupně poznání
• Základní speleologická mapa v měřítku 1 : 100. Povinný údaj
• Vyhodnocení návštěvnosti (počet akcí v uvedeném období, počty osob). Povinný
údaj
• Fotografická dokumentace původního stavu pracoviště a změn před povoleným
zásahem a po zásahu. Povinný údaj
• Použitá literatura. Povinný údaj
• Název a adresa jeskyňářského spolku. Povinný údaj
• Jméno zpracovatele. Povinný údaj
• Datum zpracování. Povinný údaj.
Údaje ze zprávy mají konečné umístění v databázi JESO. Je třeba říci, že jen část
údajů JESO je veřejně přístupná. Část je z důvodů ochrany přírody přístupná jen specialistům. Rovněž platí veškerá autorská práva jak na texty a fotografie, tak na mapy.

Výzkum jeskyně se neobejde bez mapy. Foto: Antonín Tůma
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UZÁVĚRY JESKYNÍ
Praktickou a nejlepší ochranu jeskyní zajišťují uzávěry vchodů do jeskyní. Násilně je
překonávat nemůžeme (pokud k tomu nemáme pověření), to by šlo o trestný čin vloupání.
Můžeme tedy vstupovat a provádět činnost jen v jeskyních, kde jsme držiteli příslušných
oprávnění či povolení a v případě těch uzavřených tam, kde držíme také klíče od jeskyně.
Ochrana přírody uzavírá jeskyně ze tří důvodů: ochrana bioty jeskyně (zejména netopýři),
ochrana sintrové výzdoby a ochrana paleontologických a archeologických nálezů. My jeskyňáři uzavíráme jeskyně po dohodě s úřadem ochrany přírody (umístění uzávěry může
měnit dochovaný stav jeskyně) z bezpečnostních důvodů a chráníme naše pracoviště před
nepovolanými osobami.

VLASTNICTVÍ A SPRÁVA JESKYNÍ
Zákon říká, že jeskyně nepodléhá vlastnictví a není součástí pozemku. V ČR tedy
nelze jeskyně včetně vchodů vlastnit, a z toho důvodu je nelze ani pronajímat. Vlastnit lze
jen zařízení, jako jsou uzávěry a jiné technické vybavení jeskyně. Protože práva a povinnosti k činnosti v jeskyních zakládají úřady ochrany přírody a mají zde i pravomoc kontroly, pak jsou instancí, která o jeskyni rozhoduje a tím de facto vystupují v pozici správce
jeskyně. Na jejich ochranu vynakládají finanční prostředky. Vynakládají také prostředky
na návrat člověkem pozměněných jeskyní do přírodě blízkého stavu, respektive do stavu
blízkého původnímu tam, kde je to možné. Mohou tedy například nežádoucí uzávěru nebo
jiné technické zařízení z jeskyně nechat odstranit nebo nahradit vhodnějším v souladu
s ostatními právními předpisy.

STRÁŽ PŘÍRODY A STÁTNÍ KONTROLA
V zákoně máme zákazy, povinnost mít povolení nebo souhlas ochrany přírody.
Ale je to vůbec potřeba? Vyžaduje to někdo? Kontrolují se uložené povinnosti a omezení
naší činnosti? Odpověď zní – ano. Pracovníci místně příslušného úřadu ochrany přírody a České inspekce životního prostředí mohou jako úřední osoby na základě pověření,
což je i služební průkaz, vykonávat předem ohlášenou nebo náhlou neohlášenou státní kontrolu (řídí se zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád). A pak je tu stráž přírody
s poměrně velkými pravomocemi od práva zjišťovat totožnost osob až po pozastavení
rušivé činnosti, což může být třeba nelegální vstup do jeskyně nebo nelegální výzkum
krasových jevů.
Stráž přírody nosí služební odznak a prokazuje se služebním průkazem. Může také
ukládat pokuty na místě nebo ponechá udělení sankce na úřadu ochrany přírody. Je tu však
především jako rádce, takže i s ní lze ledacos konzultovat.
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JESKYŇÁŘI VERSUS OCHRANÁŘI?
Tak by to určitě být nemělo. Až sem by vztahy mezi námi jeskyňáři a úředníky
ochrany přírody neměly dojít. Nakonec i my bychom měli být svým způsobem ochranáři.
Při vzájemném pochopení lze nacházet kompromisy a řešení. My jeskyňáři jsme hlavními nositeli výzkumů v jeskyních, ty přináší cenné informace ochranářům, kteří pak na jejich základě mohou krasové jevy, jejich vzájemné vazby a s nimi spojenou biotu efektivně
chránit. Takže svým způsobem mají ochranáři na výzkumech krasových jevů zájem. Jde
jen o to spolu komunikovat, říct si, co jde a co už ne, umět o tom podiskutovat, obhájit
a vzájemně respektovat svůj názor. A samozřejmě respektovat znění zákona.

Zostup do Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi, Nizké Tatry. Foto: Lukáš Vlček
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7. OCHRANA JASKÝŇ
NA SLOVENSKU
Azda žiadnemu jaskyniarovi netreba zdôrazňovať, že z vyše sedemtisíc registrovaných jaskýň na Slovensku sú mnohé nositeľmi neobyčajne cenných vedeckých alebo
kultúrnych hodnôt. Jaskyniar, ktorý objavuje neznáme podzemné priestory, si často ani
neuvedomuje, aké cennosti odkrýva. Mnohokrát sa stane, že skutočná hodnota nálezu
vyjde najavo len neskôr, po vykonaní podrobnejších výskumov. Ochrana jaskýň však nemôže zaostávať za ich objavom alebo prieskumom. Je na každom jaskyniarovi, aby objavenú jaskyňu uchránil pred devastovaním čo najúčinnejšie. Takto konali naši predkovia
a takto by sme mali konať aj my. Vďaka našim predkom sú slovenské jaskyne teraz nevyčerpateľným zdrojom poznania, čerpania vedomostí a sily.
Známe je, že už v roku 1857 A. Kiss poukázal na škody, ktoré spôsobovali návštevníci
Jasovskej jaskyne. S tendenciami ochrany jaskýň sa stretávame aj v prípade sprístupnenia
Demänovskej ľadovej a Plaveckej jaskyne v 19. storočí. Pri vzniku Československa, začiatkom 20. rokov 20. storočia minister pre správu Slovenska vydal nariadenie na ochranu „pod
zemou nachodiacich prírodných znamenitostí“. Po druhej svetovej vojne nový zákon o štátnej
ochrane prírody v roku 1955 síce jaskyniam pripisoval osobitný význam, ale za chránené
prírodné výtvory bolo do roku 1995 vyhlásených len 41 jaskýň. Dôležitosť ochrany jaskýň
zdôrazňovali také jaskyniarske osobnosti ako J. Volko‑Starohorský, V. Benický, L. Blaha,
S. Kámen, A. Droppa alebo J. Jakál, ktorý v práci z roku 1986 poukázal na potrebu komplexnej
ochrany jaskýň s riešením ich vzťahu na všetky prírodné zložky ako geologický podklad, reliéf,
klímu, pôdu, vodu a vegetáciu. Položil tým základy moderného, vedecky podloženého chápania ochrany jaskýň na Slovensku. Starostlivosť o jaskyne v rokoch 1970–1990 zabezpečovala najmä Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá na ochranu jaskýň zriadila osobitnú
komisiu. V tomto období jaskyniari uzatvorili 85 otvorov najohrozenejších jaskýň.
V roku 1995 vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého sa každá jaskyňa – aj tá práve objavená – stala chránenou. Toto ustanovenie sa
zachovalo počas neskorších noviel zákona a platí aj v súčasnosti. Štát tým prevzal na seba
zodpovednosť za zabezpečenie starostlivosti o jaskyne. Navyše, v rámci zmeny Ústavy
Slovenskej republiky v roku 2001 sa jaskyne stali vlastníctvom štátu.

ZRANITEĽNOSŤ JASKÝŇ
Jaskyne chápeme ako systém neživých a živých prvkov, ktoré sú navzájom späté
a ovplyvňované. Je to tzv. geosystém. Jeho prvkami sú najmä hornina a tvar podzemných
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priestorov, voda, jaskynná výplň, ovzdušie a živočíšstvo. Keď
príroda alebo človek naruší ktorýkoľvek z nich, vyvolá to spravidla narušenie ostatných prvkov. Napríklad, keď sa odstaví
v jaskyni voda, zmiznú vodné
živočíchy; keď vznikne zával,
mení sa mikroklíma, prípadne
výplň (v špecifických prípadoch
vznikajú ľadové jaskyne) alebo
v aktívnych jaskyniach môže
nahromadenie uloženín zmeniť
vodný režim. Dokonca aj zmeny
na povrchu môžu vyvolať narušenie „harmónie“ jaskynného
geosystému. Je známe, že hromadné odstránenie stromov
(holorub) nad jaskyňou alebo
v jej blízkosti vyvolá zvýšenie
erózie, čím nastáva splachovanie pôdnej vrstvy a zanášanie
podzemných priestorov. Môže
sa tým zmeniť aj chemické zloženie presakujúcich vôd. Častým javom je ďalej znečistenie
ponorných vôd v krasových oblastiach, ktoré potom ohrozujú
podzemné živočíchy a zásoby
krasových vôd. Jaskyne sú teda
vystavené rizikám, ktoré jaskyniar musí rozpoznať včas a vykonať opatrenia na odvrátenie
nebezpečenstva.
Nie každá jaskyňa je rovnako zraniteľná. Najzraniteľnejšie sú tzv. alogénne jaskyne,
ktoré sú ovplyvňované vodami zo susediacich nekrasových
území. Takéto vody môžu byť
94

Vzájomné vzťahy prvkov jaskynného geosystému

Zvyšky uhynutých zvierat v priepasti Krulova baňa vo Volovských
vrchoch. Foto: Ľudovit Gaál
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znečistené hnojivami z poľnohospodárskych území, ropnými látkami z blízkych priemyselných centier či kameňolomov, alebo odpadkami z blízkych usadlostí. Platí tu zásada,
že v krasových územiach by nemali byť zriadené skládky hnojív alebo odpadkov a na poliach by malo byť aplikované len také množstvo hnojiva, ktoré sú schopné vstrebávať do
seba rastliny. V krasových územiach je zvlášť nebezpečné jednostranné preháňanie alebo
ustajnenie hospodárskych zvierat, pretože to môže vyvolať zvýšenú eróziu a nakoniec odstránenie pôdnej pokrývky.
Zraniteľné sú aj priepasti, pretože ľudia ich často z nevedomosti využívajú na likvidáciu chemikálií alebo uhynutých zvierat. Nie raz sa stalo, že toxické znečistenie sa z priepastí muselo odstraňovať prácne a nákladne.
Veľkému riziku sú vystavené jaskyne v kameňolomoch. V takom prípade treba,
aby jaskyniar vykonal dôkladný prieskum odkrytých jaskýň a ich hodnoty zdokumentoval. O ich ďalšom osude sa rozhodne orgán štátnej ochrany prírody podľa odporúčania
odbornej organizácie (Správy slovenských jaskýň). Sú známe aj také prípady, keď ťažobná
organizácia musela podľa skúšobných seizmických meraní používať len také množstvo
trhavín, ktoré otrasmi nepoškodili sintrovú výzdobu jaskyne.
Jaskyne môžu byť ďalej ohrozené výstavbami budov, ciest, tunelov, produktovodov,
vodných diel.
Pomerne často sa stáva poškodzovanie výzdoby, archeologických nálezov alebo
biotopov jaskynných bezstavovcov ilegálnymi zberateľmi alebo turistami. Bohužiaľ, takéto

Odlomené aragonity z jaskynnej chodby v Slovenskom rudohorí. Foto: Pavel Bella
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„nálezy“ ľudia často využívajú na komerčné účely (zo Slovenského rudohoria je známy aj
prípad vykradnutia aragonitovej výzdoby jaskyne nezodpovednými jaskyniarmi.
Treba včas rozpoznať, aký význam má konkréta jaskyňa pre človeka a aké zásahy si
môžeme (resp. nemôžeme) dovoliť, aby jej hodnoty zostali zachované.

ZÁKONNÁ OCHRANA JASKÝŇ
V súčasnosti na Slovensku platí zákon č. 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení novely č. 506/2013 Z. z. V § 24 zákona je definovaná jaskyňa ako človeku prístupný a prírodnými procesmi vytvorený dutý podzemný priestor v zemskej kôre, ktorého
dĺžka alebo hĺbka presahuje 2 metre a rozmery povrchového otvoru sú menšie ako jeho
dĺžka alebo hĺbka. Jaskyne sú podľa zákona prírodnými pamiatkami. Jedinečnú jaskyňu,
ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže vláda SR
(predtým ministerstvo) ustanoviť za národnú prírodnú pamiatku. Doteraz bolo za národnú
prírodnú pamiatku na Slovensku vyhlásených 44 jaskýň.
V jaskyniach platia osobitné zákazy. Zakázaný je vstup do jaskýň s výnimkou sprístupnených jaskýň, kontrolnej činnosti alebo zabezpečenia starostlivosti. Ďalej je zakázané poškodzovať výplň jaskyne, biotopy živočíchov, zbierať nerasty a skameneliny, meniť
vodný stav, skladovať výrobky, táboriť, organizovať spoločenské podujatia, vypúšťať hospodárske zvieratá, znečisťovať podzemné priestory, rušiť pokoj a ticho a umiestniť stavbu.

Uzáver Jaskyne v Pastierni na Muránskej planine. Foto: Lukáš Vlček
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Zákon ďalej upravuje spôsob sprístupnenia jaskyne, zriadenia povrchového ochranného
pásma a vyhlásenia jaskyne za verejnosti voľne prístupnú. Podrobnosti o spôsobe sprístupnenia jaskyne upravuje vyhláška č. 24/2003, ktorou sa vykonáva vyššie citovaný
zákon.
Výnimky zo zákazov zákona je oprávnený udeliť orgán ochrany prírody, teda územne príslušný okresný úrad v sídle kraja. Tento úrad vydáva aj súhlas na speleologický
prieskum a výskum jaskýň pre jednotlivé jaskyniarske skupiny a kluby.

STAROSTLIVOSŤ O JASKYNE
Starostlivosť o jaskyne na Slovensku zabezpečuje odborná organizácia štátnej
ochrany prírody – Správa slovenských jaskýň, spravidla v súčinnosti s členmi Slovenskej
speleologickej spoločnosti. Z hľadiska prevencie je najúčinnejším spôsobom ochrany jaskyne uzatvorenie otvoru. Doteraz je na Slovensku uzatvorených okolo 200 vchodov jaskýň.
Uzávery môžu byť mrežové, dverové, ale sú známe aj prípady zatarasenia vchodu
prírodným materiálom. Uzáver vchodu by mal byť umiestnený tak, aby čo najmenej narúšal prirodzený tvar otvoru jaskyne (podľa možnosti o niekoľko metrov ďalej od otvoru). Na
mrežovom uzávere treba, aby kovové priečky smerovali vodorovne pre ľahší prelet netopierov. Na dverovom uzávere taktiež treba nechať vletový otvor pre netopiere, a v spodnej
časti otvor pre prelezenie obojživelníkov. Ústia priepastí sa často zabezpečujú proti pádu
zvierat alebo ľudí dreveným ohradením. Vhodné je aj vysadenie hustého porastu v okolí
otvoru.
V sprístupnených jaskyniach pre ochranu výzdoby sa často používa ochranná sieť.
Je neestetická a inštaluje sa len v nevyhnutných prípadoch. Výhodne sa využívajú aj priemyselné kamery. V minulosti kvapľovú výzdobu sprístupnených jaskýň ohrozovala tzv.
lampová flóra, ktorá sa vytvorila následkom silného osvetlenia. Likvidovala sa aplikáciou
chlórnana sodného. V súčasnosti sa čoraz častejšie používajú žiarovky LED s menšou
intenzitou.
V častejšie navštevovaných nesprístupnených jaskyniach a vo verejnosti voľne prístupných jaskyniach sa pre ochranu sintrových útvarov a biotopov odporúča vyznačenie
návštevnej trasy drobnými kameňmi, vodiacou šnúrou alebo reflexnými značkami.
Za účelom tlmenia vplyvu hospodárskych aktivít na jaskynné prostredie sa zriaďuje povrchové ochranné pásmo. Na návrh odbornej organizácie ochrany prírody (Správy
slovenských jaskýň) ich vyhlasuje vláda Slovenskej republiky. Na Slovensku úrady vyhlásili
ochranné pásma v okolí 20 jaskýň, ktoré boli ohrozované poľnohospodárskou alebo lesohospodárskou činnosťou, prípadne ťažbou nerastných surovín.
Bohužiaľ sa stále vyskytujú jaskyne so znečistením odpadkami, chemikáliami alebo uhynutým dobytkom. Takéto znečistenie treba z jaskyne odstrániť v každom prípade,
pretože ohrozuje zásoby podzemných vôd i jaskynné živočíchy. Už na začiatku 80. rokov
minulého storočia sa vyčistila od nebezpečných chemikálií Malá Žomboj v Slovenskom
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krase a v rokoch 2005 a 2006 za podpory Európskej únie ďalšie priepasti Slovenského
a Važeckého krasu.
Dôležité je, aby sa stav jaskýň neustále monitoroval a kontroloval. Kontrolná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou prevencie a veľakrát odvrátila hroziace poškodenie alebo zničenie jaskýň. Na základe kontrol sa riešili nespočetné prípady znečistenia alebo
poškodenia uzáverov či sintrovej výzdoby jaskýň a v roku 2003 sa takto odhalilo vykrádanie vzácnych endemických chrobákov zo Silickej ľadnice. Najúčinnejšie kontroly jaskýň
vykonávajú tí, ktorí najčastejšie chodia do jaskýň, teda členovia Slovenskej speleologickej
spoločnosti. Preto založila Správa slovenských jaskýň v roku 2002 speleologickú strážnu službu. Bohužiaľ, v poslednom období prestala túto záslužnú činnosť podporovať,
paradoxne, práve štátna ochrana prírody z finančných dôvodov. Vo viacerých sprístupnených jaskyniach prebieha kontinuálny monitoring kvality podzemných vôd citlivými
prístrojmi.
Aj v ochrane jaskýň platí, že výchovou a poznaním môžeme dosiahnuť najviac.
Prednášky, prezentácie a publikácie sú síce časovo náročné, ale investovaná energia do
nich sa určite vráti. Za odstránenie toxických látok z priepastí Slovenského krasu sa vynaložilo 230 000 eur, pričom pred obdobím znečistenia, v 60. rokoch minulého storočia, stačilo zorganizovať niekoľko prednášok o zraniteľnosti krasových vôd a jaskýň pre miestne
komunity za nepatrné náklady.

Monitoring kvality podzemných vôd v jaskyni Domica. Foto: Ľudovít Gaál
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VYUŽÍVANIE A NÁVŠTEVA JASKÝŇ
V súčasnosti sa jaskyne na Slovensku využívajú na náučno‑rekreačné, vedecko‑výskumné, liečebné alebo náboženské účely. Zákon neumožňuje hospodárske využitie
jaskýň.
Pre návštevy verejnosti sú určené sprístupnené a verejnosti voľne prístupné jaskyne. Z dôvodu kultúrno‑rekreačného využitia je sprístupnených doteraz 18 jaskýň. Z nich
12 prevádzkuje Správa slovenských jaskýň a zvyšných šesť speleologické kluby, múzeum
alebo miestna samospráva. Zatopená priepasť Morské oko v Tornali je sprístupnená len
pre potápačov.
Verejnosti voľne prístupné jaskyne je možné navštíviť bez sprievodcu a bez úhrady.
Sú to spravidla menšie jaskyne, v ktorých nehrozí nebezpečenstvo poškodenia ich hodnôt
a je v nich zaistený bezpečný pohyb návštevníkov. Na Slovensku bolo doteraz vyhlásených
41 jaskýň za verejnosti voľne prístupné.
Vedecký výskum a speleologický prieskum v jaskyniach je na Slovensku možné
vykonať len na základe súhlasu orgánu ochrany prírody (okresného úradu v sídle kraja).
Súhlasy obyčajne obsahujú aj možnosť zapojenia sa do prieskumu aj ďalších členov z iných
jaskyniarskych skupín.
Na liečebné účely je na základe súhlasu orgánu ochrany prírody umožnený vstup do
jaskýň, v ktorých sa uskutočňuje speleoterapia alebo speleoklimatický pobyt. V súčasnosti
je na to určená Bystrianska a Jasovská jaskyňa. Malá jaskyňa Parenica s teplou vodou
v Štiavnických vrchoch sa využíva ako kúpele. Na náboženské účely sa využíva napríklad
Svoradova jaskyňa pri Nitre, Mojtínska jaskyňa v Strážovských vrchoch a Benediktova
jaskyňa v Považskom podolí.
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8. JASKYNIARSKA TECHNIKA
Činnosť jaskyniarov v podzemí sa vyznačuje bohatou rôznorodosťou, čo priamo ovplyvňuje širokú škálu techniky používanej na jej uľahčovanie. Jaskynné podzemie
je náročné na pohyb a pobyt, čomu sa prispôsobujú požiadavky na jaskyniarsky odev
a obuv. Priedušné podkombinézy, nepremokavé kombinézy a gumené čižmy sa dnes
používajú v jaskyniarskej praxi po celom svete. Vo vodných jaskyniach je vhodný neoprénový oblek, na preplávanie vodných plôch čln, na prekonávanie sifónov speleopotápačský výstroj. Na prenos materiálu sa využívajú najmä jaskyniarske transportné vaky,
tzv. „transporťáky“. Lezenie v jaskyniach – speleoalpinizmus – si vyžaduje osobitnú alpinistickú výstroj, ako aj špeciálnu prípravu. Do jaskýň sa vyvinuli speleologické laná
aj lanové pomôcky. Na prekonávanie závalov alebo sedimentov v jaskyniach sa bežne
používajú viaceré metódy kopania a transportu vyťaženého materiálu, pri čom však jaskyniarska technika zďaleka nekončí. Speleológovia v jaskyniach merajú, dokumentujú,
fotia atď., pričom každá z týchto činností si vyžaduje osobitný prístup, ako aj materiálne
a technické zabezpečenie.

JASKYNIARSKY VÝSTROJ: OBLEČENIE,
OBUV, BATOHY
V prvopočiatkoch speleológie vstupovali prieskumníci do jaskýň oblečení v bežnom oblečení chrániacom telo pred chladom a vlhkosťou, neskôr sa začali špecializovať
dvoj- a jednodielne jaskyniarske obleky, kombinézy alebo overaly. Na ich výrobu sa dnes
používajú nepremokavé a zároveň priedušné syntetické materiály s vysokou odolnosťou
voči oderu, niekedy povrchovo pogumované na ochranu proti vode. V prostredí s padajúcou vodou je vhodné mať na kombinéze nepremokavú kapucňu. Ako spodná vrstva sa
dnes používa najmä termobielizeň buď zo syntetických materiálov, alebo z merinovej vlny.
Medzivrstvu, hlavne v chladnejších horských jaskyniach alebo pri dlhodobejšom pobyte
v podzemí, predstavujú podkombinézy z polyetylénových úpletov, napríklad bonekanu
alebo materiálu Polartec. Do tejto kategórie patria aj čiapky, šatky alebo kukly, ktoré obmedzujú únik tepla z tela len na oblasť tváre, a kvalitné ponožky z priedušného a rýchloschnúceho materiálu. Na ochranu kolien a lakťov sa v jaskyniach s drsnejšími podmienkami používajú nákolenníky alebo chrániče lakťov. Dôležitou súčasťou oblečenia jaskyniara
sú rukavice, ktorých zhotovenie závisí od účelu použitia, od ľahkých elastických rukavíc po
tvrdé gumotextilné rukavice chrániace ruky až po lakte.
Obuv jaskyniara závisí od charakteru jaskyne. V suchých jaskyniach bez blata a vodných prekážok sa osvedčili turistické topánky s podrážkou z vibramovej gumy, do väčšiny
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jaskýň sa však omnoho viac hodia gumené čižmy. Pri ich výbere treba dbať na tvrdosť použitej gumy; tie mäkšie majú spravidla lepšiu priľnavosť ku skale a v zimnom období príliš
nestvrdnú a nepopraskajú. Dôležitý je aj typ dezénu a ich výška. Pre prekonávanie hlbších
jazier alebo vodných tokov v jaskyniach sa používajú vysoké rybárske čižmy.
Na transport materiálu v jaskyniach sa používajú špeciálne pogumované alebo
vaky odolné vode, tzv. „transporťáky“. Dajú sa vyrobiť alebo zakúpiť v rôznych veľkostiach, podľa potrieb v jednotlivých lokalitách – do vysokých a úzkych meandrov sú vhodné vysoké a úzke batohy atď. Vaky sa nosia na pleciach, pripevnené na opasku alebo
v podvese, v úzkych priestoroch tlačením pred sebou alebo ťahaním za sebou. Pri speleoalpinizme môže byť transportný vak z dôvodu bezpečnosti zavesený na osobitnej lanovej slučke prechádzajúcej okolo pása jaskyniara a popod centrálnu karabínu. Pri zlaňovaní
s ťažkým batohom nie je vhodné niesť ho na pleciach pre nebezpečenstvo prevrátenia
sa dozadu.

JASKYNIARSKY VÝSTROJ: PRILBA
A SVIETIDLO
Na ochranu hlavy slúži prilba. Najvhodnejšími prilbami v speleológii sú horolezecké
prilby alebo špeciálne jaskyniarske prilby s integrovanými svietidlami, aké vyrába firma
Petzl (obr. 1). Každej prilbe výrobca uvádza dobu životnosti, po ktorej by sa mala z používania vyradiť a nahradiť novou. Prilba sa vyraďuje aj pri znakoch opotrebenia alebo poškodenia. Aj keď jaskyniari dlhé desaťročia používali ručné svietidlá, postupne sa lampy premiestnili na čelo prilby tak, aby ich lúče smerovali vždy tam, kam ich užívateľ otočí h lavou.
Takto vznikli čelové svietidlá, tzv. čelovky. Halogénové žiarovky postupne
vystriedali vysokosvietivé LED diódy
a čelovky používané v jaskyniarstve
dnes majú bežne niekoľko režimov
svietenia, ktoré je vhodné striedať pri
pohybe v menších a väčších priestoroch. Využijú to najmä mapovači podzemia, ktorí striedavo upierajú oči do
bielych stránok zápisníka, kde využijú
najslabšiu možnú intenzitu svetla,
a do diaľky, aby odhadli tvar jaskynných priestorov, kde sa im hodí zas
dlhší svetelný kužeľ. Pozor, dôležité je
nesvietiť vysokou intenzitou svetla pri
preliezaní malými priestormi alebo pri
pohybe v skupine, pretože môže dôjsť Obr. 1 Speleologická prilba s integrovaným svietidlom
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k poškodeniu vášho zraku alebo
zraku vašich kolegov! Pri výbere
čelového svietidla zvážte okrem
jeho výkonu, napájania a módov
osvetlenia aj jeho celkovú konštrukciu. Robustnejšie svietidlá
s jednoduchým tvarom sú vhodné aj do náročnejších podmienok, naopak, zložito konštruované svietidlá s komplikovaným
ovládaním a zložitou výmenou
batérií toho v jaskyniach vydržia
podstatne menej. Svietidlá do
jaskýň by mali byť aj odolné vode
a ľahko opraviteľné. Dôležitou
zásadou pre každého jaskyniara
je nosiť so sebou vždy aspoň jedno náhradné svietidlo na použitie
v núdzi!
Súčasné diódy poskytujú
chladné svetlo s nádychom do
modra, ktoré je ľudskému oku
neprirodzené. Človek do jaskyne
oddávna vstupoval s otvoreným
ohňom. Plameň ohňa vytvára Obr. 2 Moderná karbidka s horákom umiestneným na prilbe; dolu je
plastické svetlo s teplou farbou zobrazená schéma acetylénového vyvíjača
a teplotou, ktorá sa dá využiť
i na zohriatie. Jaskyniari prevzali tradíciu baníckych acetylénových lámp, známych pod
názvom karbidky. Karbidka je zložená z vyvíjača, t. j. nádoby s pevným karbidom vápnika
spojenej dávkovačom vody s nádržkou na vodu a vývodu ukončeného horákom s dýzou
a odrazkou. Reakciou vody s karbidom vzniká plyn acetylén, ktorý je energiou exotermickej reakcie hnaný pod tlakom do dýzy. Zapálením acetylénu vzniká plameň, ktorého svetlo možno usmerniť lesklou odrazovou plochou. Kedysi sa karbidky nosili v ruke a dýza
s odrazkou boli umiestnené priamo na vyvíjači. Dnes sa používajú prevažne karbidky
s upevnením acetylénového vyvíjača na opasku alebo časti postroja, odkiaľ je plyn vyvedený hadicou na horák umiestnený na prilbe (obr. 2). Pri dýze sa nachádza aj piezoelektrický zapaľovač umožňujúci zapáliť plyn elektrickou iskrou. Produktom chemickej reakcie
v karbidke je nereaktívne vápno, ktoré je nutné z jaskyne vyniesť. Na čistenie karbidky sa
používa kovová škrabka, oceľová alebo štetinová kefka, drôtiky na prečistenie dýz a čistiaci prášok na vyleštenie odrazky; vápno sa skladuje v špeciálnom vrecúšku so sieťkou,
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z ktorej možno vytriediť ešte reaktívne zrná karbidu. Na dlhšie pobyty v jaskyni si treba
brať aj rezervnú zásobu karbidu, prípadne vody. Pozor, v niektorých štátoch, napríklad
v Poľsku, je používanie otvoreného ohňa v jaskyniach zakázané!

KOPANIE V JASKYNIACH
Pri prieskumných a objaviteľských prácach v jaskyniach alebo pri otváraní ich vchodov sa bežne používa dostupné náradie, uľahčujúce kopanie či sondovanie: motyky, lopaty, poľné lopatky, páčidlá, kladivá, sondovacie tyče, krompáče, vedrá. Jaskyniari uplatňujú
svoju vynaliezavosť pri vytváraní podomácky vyrobeného náradia na mieru. V niektorých
prípadoch sa na rozpojovanie veľkých blokov horniny používajú vŕtačky a zbíjačky. Ak sú
poháňané elektrickou energiou z benzínového generátora, treba ho umiestniť v dobre
odvetrávanom priestore, najlepšie na povrchu, ďalej od vchodu do jaskyne, aby nedošlo
k prenikaniu nebezpečných spalín do jaskynných priestorov. Pozor, splodiny zo spaľovania pohonných hmôt sú zdraviu nebezpečné a pri vyššej koncentrácii môžu byť človeku
osudné! V súčasnosti sú dostupné aj ekologické pohonné hmoty, nevýhodou sú ich vyššie
obstarávacie náklady. Ak nie je možné tieto podmienky splniť, treba stav nebezpečných
oxidov sledovať pomocou banských meračských prístrojov a v prípade dosiahnutia hraničných koncentrácií činnosť prerušiť a urýchlene opustiť pracovisko, kým sa nevyvetrá.
Vzhľadom na pracovné podmienky v jaskyniach je náradie používané náchylné na rýchlejšiu koróziu a opotrebovanie než na povrchu. Zásadnou podmienkou pri používaní náradia
je jeho pravidelné čistenie a údržba. Týka sa to najmä jemnejších elektrických nástrojov,
napríklad vŕtačiek, ktoré treba
vždy po použití očistiť od špiny
a jednotlivé pohyblivé časti dôkladne namazať. Pravidelnou
údržbou je možné výrazne predĺžiť životnosť pracovných nástrojov. Na transport vyťaženého materiálu sa v jaskyniarstve
používajú vedrá, vrecia alebo
upravené kanistre či iné vhodné
nádoby, podľa potreby v kombinácii s pracovným lanom alebo
sieťou. V zložitejších situáciách
je možné na prepravu materiálu skonštruovať lanovú dráhu,
tzv. lanovku či sústavu lanových
dráh s medziprekládkami. Na ich
konštrukciu je vhodné použitie Obr. 3 Jednoduchá kladka využitá na transport materiálu
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oceľových lán s antikoróznou úpravou povrchu a kladiek s výklopnými bočnicami (obr. 3).
V niektorých prípadoch sa najmä v Moravskom krase pri ťažení hlinito‑piesčitých sedimentov používa preplavovanie materiálu prúdom tečúcej vody, tzv. plavenie. Na tento
účel sa používajú kalové čerpadlá a hadice. Takáto technická zostava sa používa aj na
odčerpávanie polosifónov, sifónov a jazierok v prípade, že je nutné prejsť cez ne suchou
nohou.

DOKUMENTÁCIA JASKÝŇ
Jaskyniari dokumentujúci podzemné priestory používajú celú škálu pomôcok, nástrojov a prístrojov. K základným patrí zápisník, ceruzka alebo pero, meracie pásmo, šnúrka, kompas, fotoaparát, prídavné fotoblesky, prístroje na meranie dĺžky, azimutu a sklonu,
teploty, koncentrácie radónu, CO₂ a i. Kým v minulosti sa na mapovanie jaskýň používali najmä mechanické a opticko‑mechanické prístroje, napríklad buzola, geologický alebo
banský závesný kompas, závesný sklonomer či teodolit, dnes ich postupne nahrádzajú
digitálne meracie prístroje, napríklad Disto X s vreckovým počítačom PDA. V jaskyniach
s ťažšími pracovnými podmienkami sa na zápisky používa hlavne mäkká grafitová ceruzka a upravený papier s povrchovou vrstvou odolnou voči vode. Buď sa vyrába náterom zmesou polystyrénu s riedidlom, alebo sa kupujú zápisníky odolné vode, vyvinuté
pre potápačov. Zápisky je vhodné archivovať na možné ďalšie použitie v budúcnosti. Aby
pomôcky v jaskynných podmienkach vydržali čo najdlhšie, treba ich udržiavať v suchu
a čistote, najlepšie v samostatných nepremokavých obaloch. Usadenú špinu treba čo najrýchlejšie odstrániť a pomôcky dôkladne vysušiť. V prípade používanej elektrotechniky sa
jemný prach dostáva aj cez najmenšie otvory do vnútra prístrojov a preto je dôležité ich
pravidelne čistiť, napríklad kontakty na batériách, zrkadlo alebo čip pri niektorých foto
aparátoch. Osvedčilo sa vždy nosiť so sebou náhradné batérie do meračských prístrojov,
fotoaparátov a bleskov.

BIVAKOVANIE V JASKYNIACH
Pri prieskume rozsiahlych jaskýň alebo pri dlhšom pobyte v podzemí si jaskyniari
budujú postupové tábory na oddych, zásobovanie alebo nocľah. Podobne ako pri horolezeckých expedíciách, aj v jaskyniach sa im hovorí bivaky (z franc. bivouac). Bivaky sa
stavajú v blízkosti zdroja vody, najmä na suchých, dobre vetraných miestach s rovnou
podlahou a kompaktným stropom, podľa možnosti bez silného prúdenia prievanov. Na
zabezpečenie tepelného komfortu pri regenerácii tela alebo nocovaní v jaskyniach je dobré používať proti vlhkosti nepremokavé stany a spacie vaky plnené syntetickým vláknom
(na rozdiel od peria rýchlo vyschnú). Stan sa rýchlo vyhreje použitím karbidky alebo variča
v jeho vnútri, týmto spôsobom sa dá rýchlo usušiť aj mokré oblečenie alebo zahriať podchladený organizmus. Pozor však na vysoké riziko požiaru pri používaní otvoreného ohňa
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v stane! Pod spací vak je vhodné podložiť si karimatku – penovú alebo nafukovaciu, ktorá
poskytuje väčší tepelný komfort. Ako spodná vrstva môže slúžiť alumíniová izolačná fólia,
tzv. alumatka. Pri varení na bivaku sa používajú variče benzínové alebo na plynové kartuše.
Pri manipulácii s nimi treba dodržiavať bezpečnostné pokyny od výrobcu, najmä sa ešte
pred zapálením dýz presvedčiť o tesnosti všetkých spojov, či nedochádza k samovoľnému
úniku horľavín. Varí alebo ohrieva sa v hrncoch. Ideálne na transport a manipuláciu sú
nádoby z odľahčených kovov s povrchovou úpravou proti pripáleniu. Na transport vody
od zdroja do kuchyne bivaku sú vhodné nerozbitné plastové fľaše. Každý jaskyniar by mal
mať na bivaku svoj vlastný hrnček a príbor a z hygienických dôvodov sa o ne aj náležite
starať. V bivaku treba udržiavať čistotu a dbať o to, aby kúsky jedla nepadali na zem, pretože na nich vzniknutá pleseň by mohla čoskoro bivak znehodnotiť. Odpad, ktorý v bivaku
vznikol, treba uskladňovať v nepriedušných vrecúškach a pri prvej príležitosti ho vyniesť
von. Po skončení jaskyniarskeho pôsobenia v jaskyni treba bivak zrušiť a jeho časti vyniesť
opäť na povrch.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
Z dôvodu bezpečnosti v jaskyniarskej činnosti by mal každý jaskyniar nosiť so sebou tzv. škatuľku poslednej záchrany, ŠPZ, obsahujúcu predmety podľa vlastného uváženia: dezinfekčný prostriedok na rany, náplasti, obväz, drobnú ihlu a niť, zapaľovač alebo
kresadlo, zápalnú hmotu (napríklad tampón), nožík alebo žiletku. Balíček potrieb takmer
nič neváži a v kritických situáciách dokáže zachrániť zdravie alebo život. Samostatne sa
dá nosiť izofólia, ktorú možno umiestniť do vnútra viacerých typov prilieb bez toho, aby
prekážala. Izofóliou treba čo najskôr podložiť a zakryť zraneného alebo premočeného
jaskyniara v prípade, že nie je schopný pohybu. Vhodné je mať pri sebe vždy nádobu na
pitnú vodu, v nevyhnutom prípade môže na tento účel slúžiť prezervatív, ktorý môže byť
súčasťou ŠPZ. Okrem vody je dobré mať pri sebe vždy malú sladkosť na dodanie energie a dobrej nálady, ideálna je horká čokoláda. Väčšie skupiny jaskyniarov, napríklad pri
prieskume veľkých jaskýň alebo na expedíciách, by mali mať so sebou aspoň jednu lekárničku. V niektorých jaskynných systémoch je zvykom umiestniť balíček prvej pomoci
alebo lekárničku na dôležité body alebo križovatky. Je dobré tieto miesta zaznačovať do
postupovej mapy jaskyne, aby ich každý prieskumník bez problémov našiel. V prípade úrazu alebo poranenia vyžadujúceho lekárske ošetrenie je každý jaskyniar povinný poskytnúť
zranenému prvú pomoc a vyjsť z jaskyne a/alebo zavolať odbornú pomoc. Na Slovensku
vznikla pri Horskej záchrannej službe (HZS) Jaskynná záchranná služba, dostupná na linke
183 00. Bezplatná linka tiesňového volania v Európe je 112. Keďže jaskyniari predstavujú
pre komerčné poisťovne silne rizikovú skupinu, nie je jednoduché sa pred vstupom do jaskyne zdravotne poistiť. Výnimku tvorí Rakúsky alpský zväz (Österreichischer Alpenverein)
s poistením na jednoročné obdobie, zahŕňajúcim pobyt v horskom prostredí aj jaskyniach
takmer po c elom svete.
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SPELEOPOTÁPANIE
Prieskumom vodou zatopených častí jaskynných priestorov sa venujú jaskynní potápači. Speleopotápanie spájajúce jaskyniarstvo s potápaním v uzavretom priestore sa
považuje za najnebezpečnejší šport na Zemi, preto je potrebné už pred jeho začatím dokonale ovládať potápanie na otvorenej vode a dôkladne sa dopredu oboznámiť s možnými
rizikami a nebezpečenstvami jaskynného prostredia. Speleopotápanie je život ohrozujúca
činnosť vyžadujúca si patričnú úroveň znalostí a zručností, ktoré je možné získať len odborným výcvikom. Potápanie do malých hĺbok s jednoduchým vyplávaním na hladinu alebo prekonávanie krátkych zaplavených úsekov sa dá realizovať aj v tenkom neoprénovom
obleku a okuliaroch na nádych alebo pri použití dýchacej automatiky (regulátora) a malej potápačskej fľaše. Do väčších hĺbok alebo komplikovanejšieho terénu sa treba pred
zanorením náležite vystrojiť potápačským oblekom chrániacim telo pred podchladením
(mokrým alebo suchým podľa teploty vody), maskou, plutvami, regulátorom a náhradným regulátorom vzduchu, fľašami so vzduchom alebo inou dýchacou zmesou, kompenzátorom, záťažovým systémom, potápačským počítačom, kompasom, rukavicami, prilbou, svietidlami, nožom, karabínami, cievkou s vodiacou šnúrou a v prípade podvodného
mapovania aj zápisníkom, meračskými pomôckami a prístrojmi. Pred zanorením si treba
vždy dôkladne skontrolovať všetky súčasti výstroja, s dôrazom na dýchaciu sústavu. Vo
väčších hĺbkach sa do fliaš namiesto vzduchu používa dýchacia zmes kyslíka, hélia a dusíka, tzv. trimix, najhlbšie ponory sa robia s prístrojom s uzavretým obehom, tzv. rebreather.

SPELEOALPINIZMUS
Na bezpečné prekonávanie exponovaného terénu potrebujú speleológovia okrem
bežnej jaskyniarskej praxe aj lezeckú zručnosť a horolezecké skúsenosti. Vertikálne časti
jaskýň zdolávajú jaskyniari pomocou horolezeckej a modifikovanej horolezeckej techniky vyvinutej pre potreby speleológie. V našich podmienkach sa spočiatku využívali najmä pevné drevené, kovové a neskôr kovové či plastové lanové rebríky na polyamidových
lanách. Niektoré jaskyne sú dodnes vystrojené kovovými priečkami, traverzami a rebríkmi rôznych konštrukcií. Vo všeobecnosti je však omnoho bezpečnejšie prestupovať vertikálnymi úsekmi v askyniach s použitím speleoalpinistickej techniky, ktorú však treba
mať dobre naučenú a odskúšanú. V jaskyniach sa používajú statické laná s priemerom
9 –12 mm alebo špeciálne jaskyniarske laná, horolezecký postupový výstroj – expanzné
nity, plakety alebo oká, karabíny, skoby, kladivo, slučky a pomocné laná (repšnúry) a speleoalpinistický výstroj – sedacie a prsné popruhy, šplhadlá (blokanty) a slučky k nim, ako aj
samoblokujúce zlaňovacie prostriedky (zlaňovacie brzdy). Na prieskum komínov sa niekedy používajú špeciálne výstupové pomôcky ako fifi‑háčik, šplhacia tyč alebo skladací stĺp
konštrukcie Petra Hipmana. Keďže s exponovanými úsekmi sa stretáme takmer v každej
väčšej jaskyni, je dôležité oboznámiť sa aspoň so základmi speleoalpinizmu.
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ZÁKLADY SPELEOALPINISTICKEJ
TECHNIKY
LANÁ
V speleológii sa používajú statické polyamidové laná s nízkou prieťažnosťou
a priemerom 9 – 12 mm alebo špeciálne speleologické laná, ktoré majú pevnostné charakteristiky statických lán, no vyznačujú sa špeciálnou povrchovou úpravou proti vode
a nečistotám. Laná nižšieho a vyššieho priemeru nie sú kompatibilné s väčšinou zlaňovacích a výstupových pomôcok. Na pohyb po lane používame iba laná, ktoré sú na
túto činnosť určené výrobcom a zodpovedajú európskej norme EN 1891. Takéto lano sa
skladá z dvoch častí – vnútorného jadra a vonkajšieho opletenia. Jadro má hlavnú nosnú
funkciu a opletenie slúži hlavne k jeho ochrane, pričom jeho nosnosť zvykne predstavovať asi 20 % celkovej nosnosti lana. Jadro sa skladá z viacerých pravo- a ľavotočivých
snopov polyamidových vlákien, čo zabraňuje jeho samovoľnému točeniu. Kým dynamické laná zvyknú byť rôznofarebné, nové statické laná sú obyčajne biele s jednofarebnými
prúžkami. Väčšina výrobcov odporúča laná po desiatich rokoch vyradiť bez ohľadu na
to, ako často sa používali, pretože starnutie lana sa prejavuje rozpadom polymérových
molekúl, čo na prvý pohľad nemožno ľahko identifikovať. Farebná niť alebo pásik s označením všité dovnútra jadra udávajú rok výroby lana. Ako pomocné alebo pracovné laná
možno použiť aj polyamidové, konopné alebo oceľové lanká, avšak ako nosné alebo istiace lano pri zlaňovaní a výstupe či na vytváranie štandov alebo spájanie postroja treba
používať výlučne laná na to určené. Pri istení lezca počas lezenia komínov alebo traverzov sa používajú horolezecké dynamické laná, ideálne také, ktoré majú zvýšenú ochranu
proti odieraniu. Pri prekladaní lana cez skalnú hranu sa odporúča vždy radšej vyhotoviť
medzikotvenie, ak to nie je možné, lano sa môže podložiť ochranným materiálom alebo
obaliť gumotextilným chráničom lana, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo pretrhnutiu.
Polyamidové laná môžu poškodiť rôzne chemické látky, ale aj slnečné a UV žiarenie a otvorený oheň. Pozor, mokré, špinavé alebo zmrznuté lano stráca svoju pádovú
odolnosť až o 30 %! Lano treba pred a po každom použití dôkladne očistiť a skontrolovať.
Nesmie sa uskladňovať znečistené blatom ani vo vlhkom prostredí. Akokoľvek poškodené
lano sa musí ihneď vyradiť z používania. Po prerezaní lana treba konce oboch vzniknutých
lán zataviť a možno ich používať ako dve samostatné laná. Laná sa môžu prať v studenej
vode bez pridania akýchkoľvek čistiacich prostriedkov. Sušiť ich možno len v tieni pri izbovej teplote, v žiadnom prípade nie na slnku ani pri zdroji sálavého tepla.
Horolezci bežne balia lano do tzv. paneniek, prípadne si ich preväzujú cez plecia ako
batoh, v jaskyniarstve sa však omnoho častejšie používa tzv. kufrovanie lana. Do paneniek
sa lano balí, najmä ak ho potrebujeme na krátky čas niekde uskladniť alebo presušiť. Kufrovanie do transportných vakov, z ktorých sa lano samovoľne vymotáva, je ideálne preto,
lebo zamedzuje krúteniu sa a zamotávaniu lana. Pokrútené lano do transportného vaku
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dostaneme preťahovaním cez karabínu, zapnutú
na popruh prilby alebo prsný úväz. Lano vedené
cez karabínu zohýbame v dlani na 15 – 20 cm dlhé
pasáže, plnú dlaň vsunieme do vnútra transportného vaku a balenie opakujeme, kým nebude celé
lano dnu. Každú nasledovnú dlaň lana pri vkladaní do batoha preložíme krížom. Dôležité je pri
balení urobiť osmičkový uzol na začiatok i koniec
lana. Pozor, uzol na konci lana je dôležitý z dôvodu bezpečnosti! Ak by tam nebol, môže sa stať,
že lano bude kratšie ako hĺbka prekonávaného
vertikálneho úseku a jaskyniar cezeň môže ľahko „prelaniť“. Prelanenie býva v alpinizme častým dôvodom ťažkých úrazov začiatočníkov. Na
koncový osmičkový uzol sa v prípadoch potreby
nadväzuje ďalšie lano (obr. 4). Pri balení lana do
vaku je vhodné zbaliť ho tak, aby oba jeho konce
s uzlami boli viditeľné.
Jaskyniari doma i vo svete používajú laná
na dva spôsoby: buď používajú jedno nosné lano
na zlaňovanie a druhé, vedené popri ňom, ako istiace lano, čo je zaužívanou praxou pri prácach vykonávaných vo výškach a nad voľnou hĺbkou (tzv.
dvojlanová technika), alebo zlaňujú na jednom
nosnom lane bez použitia istiaceho lana (tzv. jednolanová technika, Single Rope Techniqe = SRT).
Väčšina jaskyniarov v súčasnosti pri prieskume
jaskýň používa jednolanovú techniku, ňou sa za
oberajú aj nasledujúce kapitoly príručky.

Obr. 4 Dvojitý osmičkový vpichovaný uzol
slúžiaci na spájanie lán vo vertikálach

UZLY
Lano sa kotví, pripevňuje k predmetom, iným lanám, ako aj k samému alpinistovi
pomocou uzlov. Kotviace uzly sa používajú k pripevňovaniu lana najčastejšie k istiacemu
bodu opatrenému karabínou alebo na telo lezca pri naväzovaní sa na lano. Na spájanie
dvoch lán k sebe či dvoch krátkych lán alebo popruhov sa používajú spojovacie uzly, na
provizórne šplhanie po lane alebo ukotvovanie o lano možno použiť samosvorné uzly. Samostatnú skupinu tvoria manipulačné uzly.
Horný koniec lana musí byť vždy ukotvený na dvoch nezávislých bodoch, výnimkou
je len kotvenie, o ktorého pevnosti niet pochýb, napríklad silný strom, balvan a pod. Všade
tam, kde je možné uviazať lano o prirodzené kotvenie, napríklad dostatočne silný kmeň
108

S PÄŤ N A O B S A H

Obr. 5 Vodcovský uzol

Obr. 6 Osmičkový uzol

stromu pri vchode do jaskyne, mohutný kvapeľ, skalný výčnelok, balvan alebo skalné hodiny, urobme tak, aby sme zbytočne nepoškodzovali prírodné prostredie jaskyne. Základným kotviacim uzlom je tzv. vodcovský uzol, ktorý sa používa na rýchle pripevnenie o lano
pre svoju jednoduchosť (obr. 5). Bezpečnejší a výhodnejší je však osmičkový uzol (obr. 6),
ktorý menej znižuje pevnosť lana a dá sa ľahšie rozviazať. Na kotvenie o strom alebo kvapeľ sa používa tzv. beznapäťový uzol, ktorý najmenej znižuje pevnosť lana. Vzniká viacnásobným omotaním lana okolo predmetu, pričom voľný koniec lana je voľne prevlečený cez
karabínu upevnenú na hornom konci lana. V horolezectve i speleológii v minulosti hojne
používaný je dračí uzol (obr. 7) na kotvenie lana okolo tela. Hlavnou výhodou dračieho uzla
je jeho jednoduchosť. Možno ho rýchlo uviazať a aj pri silnom zaťažení sa veľmi dobre rozväzuje. Má však aj výraznú nevýhodu – spoľahlivo funguje výlučne pri zaťažení nosného

Obr. 7 Dračí uzol a spôsoby jeho viazania
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prameňa, naopak, pri obvodovom zaťažení môže dôjsť k jeho rozviazaniu.
Preto je nutné naučiť sa ho viazať
správne! Dá sa naučiť jednoducho prostredníctvom rozprávky o drakovi, ktorý uniesol princeznú do jazierka. Pozor,
dračím uzlom neviažeme popruhy!
Pri budovaní medzikotvení sa
najlepšie osvedčil dvojitý dračí uzol,
ktorý sa aj po veľkom zaťažení ľahko rozväzuje. Najmä na lanových tra- Obr. 8 Lodný uzol
verzoch sa často využíva lodný uzol
(obr. 8), ktorý sa pri zaťažení z ktorejkoľvek strany sám zatiahne. Podmienkou je používanie dostatočne hrubých karabín a striedavé
zaťažovanie uzla; pri väčšom zaťažení sa z karabín
ťažko odväzuje.
Laná možno spájať viacerými typmi uzlov,
v speleológii je najvhodnejší protismerný vpichovaný osmičkový uzol s okom na hornom lane (obr.
4). Oko slúži na zaistenie sa počas prepínania zlaňovacej brzdy z horného lana na dolné pri zostupe
alebo počas prepínania blokantov z dolného lana
na horné pri výstupe. Nad uzol sa niekedy odporúča
urobiť zarážkový uzol z konca spodného lana. Tento typ spájacieho uzla je dostatočne pevný a zá- Obr. 9 Spájanie lán na medzikotvení
roveň sa veľmi dobre rozväzuje. Pozor, z dôvodu
bezpečnosti na spodný koniec nadväzovaného lana opäť naviažme uzol ako ochranu proti
prelaneniu! Ak sa dve laná nadväzujú na medzikotvení, treba ich nadviazať dvomi osmičkovými uzlami prevlečenými okami cez seba (obr. 9). Dve krátke a málo namáhané laná
sa zväzujú protismerným vodcovským uzlom (obr. 10) vhodným aj na spájanie popruhov
alebo rybárskym (obr. 11) či
dvojitým rybárskym uzlom
(obr. 12), ktoré sú vhodné
aj na spájanie lán s odlišným priemerom. Dvojitý
rybársky uzol je mimoriadne bezpečný, avšak po zaťažení sa ťažko rozväzuje.
Ambulančný uzol slúži na Obr. 10 Protismerný vodcovský uzol
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Obr. 11 Rybársky uzol

Obr. 12 Dvojitý rybársky uzol

spojenie uzavretých slučiek, vtedy sa
volá plochá spojka (obr. 13), alebo na
viazanie šnúr na transportnom vaku,
nikdy však nie na spájanie lán!
Na provizórny výstup po lane
alebo na pripevnenie materiálu či Obr. 13 Plochá spojka
chrániča na lano slúžia samosvorné
uzly. Jednoduchý Prusikov uzol, tzv. prusik alebo líščí uzol, vznikne jednoduchým omotaním slučky z popruhu alebo repšnúry okolo lana (obr. 14a), viacnásobným omotaním vzniká
dvojitý alebo trojitý prusik. Najlepšie sa osvedčil uzol Machard (obr. 14b), ktorý spoľahlivo

Obr. 14a Prusikové uzly - jednoduchý prusík
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Obr. 14b Prusikové uzly - Machardov uzol
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drží aj na kovových trubkách. Prusiky fungujú len
pri použití tenšej slučky
než je nosné lano, napríklad na 11 mm hrubom
lane najlepšie drží slučka
z 5 mm hrubej repšnúry.
Popruh pre prusik na istenie osôb musí byť pevný nad 10 kN a mäkký, Obr. 15 Polovičný lodný uzol
inak k lanu dostatočne nepriľne a pri zaťažení môže prekĺznuť.
Najlepšie skúsenosti sú s dutými popruhmi
z materiálu Dyneema so šírkou 6 – 9 mm.
Najpoužívanejším manipulačným uzlom je v horolezeckej aj speleoalpinistickej
praxi polovičný lodný uzol (obr. 15). Tento
uzol sa odporúča naučiť viazať aj jednou rukou a poslepiačky. Používa sa na istenie (istiaca metóda odporučená UIAA) aj na núdzové zlaňovanie. Pozor, uzol sám osebe nedrží,
len trením brzdí posun lana! Najlepšie funguje
na karabíne typu HMS. Pozor tiež na orientáciu zámku karabíny k pohybujúcemu sa lanu!
Spodný koniec lana musí prechádzať karabínou na opačnej strane, než je umiestnený
zámok karabíny, aby pohybom lana nedošlo
k povoleniu skrutkového zámku. Polovičný
lodný uzol sa zaisťuje prevlečením lana cez Obr. 16 Zaistenie polovičného lodného uzla
uzol podľa obr. 16.

Obr. 17a Spit s klinom
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Obr. 17b Plaketa so skrutkou

Obr. 17c Svorníková kotva s plaketou
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KOTVIACE PRVKY A KARABÍNY
Na kotvenie lán do skaly sa používajú oceľové expanzné nity, tzv. spity alebo samorosvorné oceľové kotvy s priemerom 8 – 12 mm (obr. 17a). Spity sa zakladajú do diery priemeru 12 mm pri hĺbke 32 mm a skrutka v nich má priemer 8 mm. Pre čo najrýchlejší postup
sa v jaskyniarskej praxi používajú na vŕtanie dier ručné vŕtačky s nadstavcom na samovrtný spit alebo SDS vrták, ktoré sa do steny zatĺkajú kladivom pri miernom pootočení medzi
jednotlivými údermi. Kladivo Tam‑tam od firmy Petzl má rukoväť ukončenú nástrčkovým
kľúčom priemeru 13 mm, ktorý sedí na hlavu matice upevňujúcej k spitu plaketu (obr. 17b,
17c). V inom prípade musí jaskyniar vystrojujúci vertikálny úsek jaskyne nosiť so sebou
kľúč tej veľkosti, aké skrutky (matice) používa. Aby nedošlo k strate pomôcok, je vhodné
mať ich k telu upevnené na pútku. Aj kľúče používané na doťahovanie skrutiek alebo matíc
sa zvyknú upevniť na repšnúru a nosiť zastrčené za gumičkou napríklad na ramene. Dobré
je mať vo vystrojovacej skupine základné vybavenie (napríklad kľúč) dvakrát, aby prípadná
strata jedného prvku neznamenala koniec celej akcie. Podľa priemeru skrutiek sa volí aj
typ použitých plakiet – otvor v nich musí byť rovnakého priemeru. V jaskyniarstve používame viacero typov plakiet, lano sa na ne upevňuje pomocou karabín.
Karabíny používané v speleológii (obr. 18a, 18b, 18c, 18d, 18e) sa líšia tvarom, veľkosťou aj technickými parametrami v závislosti od účelu použitia. Do kotevných bodov sa
používajú bežné karabíny, možno použiť aj oceľové karabíny so skrutkovacím zámkom,
tzv. majlonky. Musia byť dostatočne veľké na to, aby sa do nich dalo vložiť lano i pre
cvaknúť ďalšia karabína. Malé majlonky sa zvyknú používať aj pri spájaní niektorých častí
výstroja. Podobne sa používa aj oválna karabína, tzv. óčko, ktorá je v speleológii veľmi obľúbená. Má nižšiu nosnosť a nie je určená na zachytávanie pádu lezca, zato však umožňuje
symetrické usporiadanie nosných prvkov v jednej osi, čo oceníme najmä pri umiestňovaní
kladiek. Hruškovitú karabínu typu H, tzv. HMS‑ku, by mal mať každý jaskyniar pri sebe
v zálohe pre jej široké využitie. Dá sa použiť na istenie prvolezca, ale aj na núdzové zlaňovanie či spúšťanie materiálu cez
polovičný lodný uzol. Asymetrické karabíny sa používajú najmä
do ôk dvojitej slučky, slúžiacej
na prechod cez medzikotvenie
alebo po lanovom traverze. Na
kratšiu slučku sa používa karabína bez poistky, ktorá umožňuje ľahkú manipuláciu, a na
dlhšiu slučku je nutná karabína
s poistkou. Vo všeobecnosti sa
dnes preferujú viac karabíny so
zobákom Key Lock než karabíny
s osičkou na zámku, pre lepšiu Obr. 18 a Majlonka
Obr. 18 b Karabína oválneho tvaru
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Obr. 18 c HMS-ka

Obr. 18 d Klettersteigová karabína

Obr. 18 e Centrálna majlonka

Obr. 18 f Expresový pár

manipuláciu a menej časté zachytávanie zobáka. Zámkové karabíny typu Ball Lock a Triact
Lock alebo s inými typmi automatických zámkov sú do jaskýň úplne nevhodné pre nutnosť
jemného narábania s nimi a nefunkčnosť poistky pri zanesení blatom. Na istenie pri lezení
sa používa postupové kotvenie s tzv. expresovými pármi karabín. Jaskyniarsky sedací úväz
sa zopína centrálnou karabínou, tzv. centrálkou v tvare D, pretože iné karabíny nie sú konštruované na zaťaženie v troch smeroch. V speleoalpinizme treba pripevniť si na postroj
množstvo výstroje potrebnej na zdolávanie jaskyne, na čo slúžia jednoduché karabíny bez
skrutkovacieho zámku.
Na každej karabíne sa udávajú jej základné pevnostné charakteristiky v statickom
zaťažení. Napríklad 20 kN znamená, že karabína znesie záťaž 2 000 kg. Podobné údaje sú
vyrazené aj na iných častiach speleoalpinistického výstroja. 20 kN je dnes zároveň minimálnou nosnosťou lezeckých karabín v pozdĺžnom smere. Táto hodnota je však medznou
záťažou, pri ktorej už na výstroji dôjde k nenávratným deformáciám a nemožno ju ďalej
používať. Ak je pred hodnotou skratka SWL alebo WWL, ide o povolené pracovné zaťaženie a skutočná nosnosť je aspoň trojnásobne vyššia. Dynamické zaťaženie sa vyskytuje pri
páde do lana alebo pri odsadnutí, najmä počas lezenia s istením. Na tento účel sa používajú istiace pomôcky (najjednoduchší spôsob istenia prvolezca je cez polovičný lodný uzol),
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dynamické lano a postupové istenie
cez kotvy s plaketami a expresovými
pármi karabín s dynamickou slučkou
(obr. 18f).

ZÁKLADNÁ
SPELEOALPINISTICKÁ
VÝSTROJ
K základným potrebám speleoalpinistu patrí sedací úväz s centrálnou karabínou, prsný úväz, prsný
blokant, dvojitá slučka s karabínami,
ručný blokant, popruhová slučka so
strmeňom na nohu, nožný blokant
s výstupovým strmeňom, (obr. 19),
zlaňovacia brzda HMS karabína
a niekoľko záložných karabín na
upevnenie materiálu (na kotvenie sú
potrebné nity a plakety s kotviacimi
karabínami, spitovačka alebo vŕt- Obr.19 Príklad základnej speleoalpinistickej výstroje slúžiacej
ačka, kladivo a zaťahovacie kľúče). na výstup po lane
Sedací úväz, tzv. sedák alebo sedačka, sa v jaskyniarstve používa popruhový, zväčša čo najjednoduchší, bez polstrovania, no
s časťami spevnenými proti odieraniu. Nožné popruhy, nohavičky, musia byť nastaviteľné
jednoduchou prackou, to isté platí v prípade bedrového pásu. Z dôvodu bezpečnosti musí
byť popruh vedený prackou dvojnásobne. Sedací úväz je spojený centrálnou karabínou
tvaru D na prednej strane úväzu. Väčšinou sa používa oceľová majlonka s priemerom
10 mm. Táto sa ľahko odkrúca aj doťahuje hlavou zlaňovacej brzdy Stop alebo Simple od
firmy Petzl. O centrálnu karabínu sa upína prsný blokant – napríklad „Croll“ (výrobca Petzl),
slúžiaci na výstup po lane, ako aj dvojitá slučka a zlaňovacia brzda. Slučka aj brzda musia
byť umiestnené naľavo od hrudného blokantu. Croll drží vo zvislej polohe prsný úväz prevlečený cez horný otvor na blokante. V speleológii sa najviac používa špeciálny prsný úväz,
tzv. ypsilon, ktorý sa dá jednoducho zhotoviť aj z popruhu s prackou. Prsný úväz je vedený
cez plecia na chrbát, kde sa pomocou slučky alebo karabínky upína o zadnú časť sedacieho
úväzu. Prsný úväz by mal byť polohovateľný, pri zostupe po lane a pohybe po jaskyni je
vhodné si ho povoliť, naopak, pri výstupe po lane ho treba silno dotiahnuť. Dvojitá slučka
je zložená z oka, ktorým sa pripája na centrálnu karabínu a dvoch ramien ukončených
karabínami. To dlhšie sa počas výstupu po lane pripája na ručný blokant – slangovo žumar, a krátkym sa jaskyniar istí o kotviaci bod pri prekonávaní medzikotvenia. Žumar je
blokantom s rukoväťou a slúži na výstup po lane. V dolnej časti je naň pripojený popruh
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s nožným strmeňom. Popruh by mal byť polohovateľný cez dvojitú pracku, čo sa hodí pri
použití s alebo bez nožného blokantu Pantin. Pantin slúži najmä na uľahčenie výstupu po
lane vo veľkých vertikálach. Na zostup po lane slúžia rôzne typy zlaňovacích prostriedkov.
Z dôvodu bezpečnosti sa odporúča používať výlučne samoblokovacie brzdy, ktoré sa pri
pustení lana zablokujú. Najobľúbenejšou brzdou tohto typu u nás je Stop od firmy Petzl.
V niektorých krajinách, napríklad v Slovinsku alebo Francúzsku sa viac využíva brzda Simple, ktorej na rozdiel od Stop‑u chýba samosvorná kladka s pákou zabezpečujúcou auto
blokovanie. V prípade použitia Simple sa odporúča vždy umiestniť na lano za brzdu ešte
prídavnú karabínu, ktorá zvyšuje trenie. Ideálna je oceľová alebo titánová karabína, ktoré
sa prechodom znečisteného lana neopotrebujú tak rýchlo. Pri použití zlaňovacej osmy alebo HMS karabíny s polovičným lodným uzlom je vhodné na istenie použiť palcový blokant
Shunt pripevnený o sedací úväz a umiestnený pod zlaňovaciu brzdu. Akákoľvek zlaňovacia
brzda sa k postroju pripevňuje výhradne pomocou karabíny s poistkou zámku. Veľký pozor si treba dať pri zlaňovaní na možnosť zachytenia vlasov do zlaňovacieho prostriedku!
Dlhšie vlasy si treba vždy pred zostupom upraviť do gumičky alebo pod šatku a dbať na to,
aby sa nedostali medzi lano a zlaňovaciu pomôcku.

ZOSTUP PO LANE A PREKONÁVANIE MEDZIKOTVENIA
Jaskyniari zostupujúci do
priepastí a prekonávajúci vertikálne
úseky v jaskyniach používajú na zlaňovanie rôzne typy zlaňovacích bŕzd,
opísané vyššie. V príklade sa budeme
venovať použitiu tej najpoužívanejšej z nich, brzdy Stop od firmy Petzl
(obr. 20a). Na lano sa zapíname vždy
na mieste, kde stojíme pevne na
zemi a nehrozí nám zosunutie dolu
svahom alebo pád do voľnej hĺbky.
Po príchode ku kotveniu sa zaistíme
o karabínu alebo kovové oko kotevného bodu, prípadne o traverzové
lano jednou zo slučiek dvojitej slučky upevnenej na centrálnu karabínu
sedacieho postroja. Až potom založíme brzdu na lano. Dbajme na to, aby
sme ju pri zakladaní na lano neodopínali z centrálnej karabíny, brzda musí Obr. 20a Zlaňovanie pomocou samosvornej zlaňovacej brzdy
byť neustále pripojená k postroju. Na Stop; pre zvýšenie trenia niekedy lano prevliekame cez ďalšiu
to slúži drobná západka na spodnom karabínu
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okraji brzdy a jej výklopná bočnica. Lano do nej zakladáme podľa inštrukcií vyobrazených
na oboch bočniciach brzdy. Až vo chvíli, keď si odsadneme do zlaňovacej brzdy a odvisneme v lane, odopíname dvojitú slučku z kotvenia. Až teraz môžeme bezpečne zlaňovať
nadol. Jednou rukou držíme voľný koniec lana cca 30 cm od jeho ústia do zlaňovacej brzdy
a jemne ho popúšťame (dlaňou priebežne kontrolujeme, či nie je lano preseknuté či inak
poškodené). Druhou rukou regulujeme rýchlosť zostupu zatláčaním na páku samosvornej kladky a zároveň primerane popúšťame voľné lano pod brzdou. Dbáme na to, aby bol
zostup plynulý, bez trhavých pohybov, ktoré môžu poškodiť lano alebo kotvenie. Vo chvíli,
keď pustíme páku kladky, brzda sa samovoľne zovrie a zostup po lane sa preruší. Používaním sa kladky brzdy derú, lano cez brzdu prechádza ľahšie a my musíme držať voľný
koniec lana silnejšie, preto sa odporúča previesť toto lano ešte cez jednu pomocnú karabínu upevnenú na centrálnej karabíne sedacieho úväzu. Ak chceme na takejto brzde zastaviť na dlhší čas, napríklad zaujať pracovnú pozíciu, voľné lano je vhodné omotať okolo
zlaňovacej brzdy a popod páku, aby nedošlo k jej nechcenému zatlačeniu. Kladky brzdy
treba pravidelne kontrolovať. Len čo sa na nich objaví ostrá hrana, kladky treba vymeniť.
Pri prekonávaní medzikotvenia, či je to kotvenie na stene, alebo cez uzol spájajúci
dve laná, postupuje sa veľmi podobne. Plynulo zlaníme k medzikotveniu a krátkym ramenom z dvojitej slučky sa pripneme o karabínu na medzikotvení. Zlaníme do previsnutého
lana tak, aby sme celou svojou hmotnosťou odvisli do slučky. Až potom odopíname zlaňovaciu brzdu z horného lana a pripíname ju na spodné lano. Na dlhom ramene dvojitej slučky máme pripnutý ručný blokant s pedálom, karabínou dlhého ramena sa pripneme o karabínu na medzikotvení tak, aby bolo možné vypnúť karabínu krátkeho ramena. Potom si
stúpime do pedála, čím odľahčíme krátke rameno slučky a môžeme ho odopnúť. Zároveň
odvisneme do zlaňovacej brzdy na spodnom lane. Teraz odopneme dlhé rameno slučky
z medzikotvenia a môžeme pokračovať v plynulom zlaňovaní nadol (obr. 20b). V prípade
prekonávania uzla na lane postupujeme tak, že zlaníme k uzlu, krátkym ramenom dvojitej slučky s karabínou sa naň pripojíme, nad brzdu umiestnime ručný blokant s pedálom.
Stúpime si do pedálu, čím odľahčíme zlaňovaciu brzdu a môžeme ju prepnúť na lano tesne
pod uzol. Potom odopneme krátke rameno dvojitej slučky a odsadneme do zlaňovacej
brzdy. Až v poslednom kroku odopneme žumar s pedálom z horného lana a pokračujeme
v zlaňovaní nadol (obr. 20c)

VÝSTUP PO LANE A PREKONÁVANIE MEDZIKOTVENIA
Pred výstupom po lane pomocou jednolanovej techniky (obr. 21a, b) si skontrolujeme správne usporiadanie výstupovej výstroje a napevno dotiahneme prsný úväz. Prvý
na lano pripneme prsný blokant – croll, ako druhý pripevníme nad ním ručný blokant s pedálom. Dĺžku popruhu nad pedálom si nastavíme podľa potreby tak, aby sme mali pri došliapnutí do strmeňa vystretú nohu. Pri postavení sa do pedála prešmykne croll hore po
lane a my si doň môžeme odsadnúť. Následne nohou odľahčíme pedál ručného blokantu
a žumar posunieme o niekoľko centimetrov vyššie. Celý proces opakujeme, až vystúpime
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Obr. 20b Správna je: Prekonávanie medzikotvenia pri zlaňovaní
pomocou samozvernej brzdy Stop. Zelenou farbou je zvýraznený
prvok, ktorý sa práve používa alebo ruka, ktorá vyvíja tlak.
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Obr. 20c Postup pri zlaňovaní a prekonávaní uzla. Modrou farbou je zvýraznené horné lano, červenou spodné,
zelenou prvok, ktorý momentálne používame a žltou ten, ktorý je práve zaťažený
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Obr. 21a Postup pri výstupe po lane a prekonávaní medzikotvenia. Zelenou farbou je zvýraznený prvok, ktorý
sa momentálne používa a ruka, ktorou sa vyvíja činnosť
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na koniec lana alebo na medzikotvenie. Pozor, pri prekonávaní
medzikotvenia je dôležité nevystúpiť s blokantom až na doraz
pod uzol, mohol by vzniknúť problém s jeho odopínaním z lana. Medzikotvenie prekonáme tak, že sa
krátkym ramenom dvojitej slučky
pripneme na karabínu medzikotvenia, croll vypneme z dolného
lana a prepneme ho nad previs na
hornom lane. Po ňom prepneme
na horné lano nad prsný blokant
žumar s pedálom a až keď sa na
hornom lane pohodlne usadíme,
odopíname z medzikotvenia krátke rameno dvojitej slučky a pokračujeme vo výstupe nahor.
Niekedy sa stáva, že horné
lano je vedené v horizontálnom
smere ďalej od medzikotvenia,
v tom prípade je dobré po prepnutí sa cez medzikotvenie prekročiť
horné lano a vystupovať po ňom
tak, že si ho vedieme pomedzi Obr. 21b Výstup po lane s pomocou doplnkového nožného
nohy.
blokanta Pantin
Ak pri výstupe prekonávame uzol spájajúci dve laná, postupujeme podobne, avšak nad uzol nepripíname prvý
croll, ale žumar. Zo všetkého najprv sa pripneme o oko na uzle krátkym ramenom dvojitej
slučky, potom prepneme nad uzol žumar a croll, nakoniec sa slučkou odpojíme od uzla
a pokračujeme vo výstupe.
Na uľahčenie výstupu najmä hlbokými vertikálami sa používa aj doplnkový nožný
blokant Pantin od firmy Petzl. Pri vystupovaní po lane sa striedavo zaťažuje jedna noha
v strmeni na ručnom blokante a druhá noha s nožným blokantom, čím sa simuluje pohyb pri stúpaní po rebríku. Pred vystupovaním s Pantinom si treba vhodne nastaviť dĺžku
popruhu na pedáli ručného blokantu.
Na začiatku vystupovania po lane je dobré, ak vám niekto podrží voľný koniec lana,
pretože sa lano môže v prsnom blokante zadrhávať. Plynulejšie ním bude prechádzať
až po 3 – 5 metroch, keď sa lano prestane zadrhávať, pretože pod vami naberie vyššiu
hmotnosť.
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Obr. 22 Uzol zajačie uši (vpravo)

Obr. 23 Uzol trojité uši a spôsob jeho viazania

ŠTANDOVANIE, MANIPULÁCIA S BREMENAMI
A SPELEOZÁCHRANA
V prípade, že treba vybudovať silný kotviaci bod, tzv. štand, v skalnej stene, je nutné
použiť najmenej dve, ideálne tri kotvy spojené uzlom. Dve kotvy sa zvyčajne spájajú uzlom
zvaným zajačie uši, s ktorým sa dá ľahko manipulovať a uši možno podľa potreby skracovať alebo predlžovať. Konštrukcia uzla zajačie uši (obr. 22) vychádza z osmičkového uzla.
Na tri body sa uväzuje trojitý uzol vytvorený z krátkeho pomocného lana (obr. 23).
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Na manipuláciu s bremenami a speleozáchranu sa používajú už zložitejšie lanové systémy
zložené z lán, kladiek a blokantov. Ich zostrojenie
a použitie sa do istej miery preberá na kurzoch Lezeckých dní Speleologickej školy SSS. Na záchranu
speleológov z podzemia sú školení členovia Jaskyniarskej záchrannej služby a členovia dobrovoľnej
záchrannej služby pri SSS. Ťažké bremená sa vyťahujú prostredníctvom kladky a blokantu usporiadaných podľa schémy na obrázku 24. Ľahšie
bremená, napríklad transportné vaky do 20 kg,
sa môžu vyťahovať pomocou samosvorného uzla
Garda (obr. 25), ktorý nahrádza fabrický blokant.
Na jeho konštrukciu sa ako najvhodnejšie javia
oceľové oválne karabíny, tzv. óčka, so skrutkovou
poistkou zámku.
Všetko lezecké vybavenie, ktoré slúži na
priame zaistenie osôb (laná, popruhy, postroje, karabíny, blokanty, zlaňovacie brzdy, kotevné body atď.), musí byť na tento účel určené
výrobcom. Je nevyhnutné používať ho v súlade
s pokynmi výrobcu, ktoré sú uvedené v návode
na použitie. Nerešpektovanie tejto zásady sa
z právneho hľadiska posudzuje ako porušenie
dôležitých povinností a v prípade úrazu môže
dôjsť k súdnemu vymáhaniu všetkých nákladov
spojených so záchranou, liečením aj prípadnou
invaliditou.

Obr. 24 Systém vyťahovania ťažkých bremien
pomocou dvoch blokantov

PRAKTICKÉ TIPY
DO JASKYNE SA DOBRE
PRIPRAVTE
Jaskynné prostredie je náročné na pohyb
a pobyt, z čoho vyplýva široká škála nebezpečenstiev. Pred vstupom do jaskyne si dôkladne preštudujte dostupné materiály a získajte čo najviac
informácií od skúsených speleológov. Naplánujte
si trasu prístupu k jaskyni aj priestupu skrz ňu.
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Obr. 25 Samosvorný uzol garda
na vyťahovanie ľahších bremien
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Zistite si predpoveď počasia a vyhodnoťte riziká spojené s možnými záplavami. Dôkladne
si skontrolujte výbavu nutnú pre svoju výpravu do podzemia – skontrolujte si dĺžku lán
a kompletnosť nitovaciej sady – kladivo, vrtáky, nity, plakety, kľúče… Pred odchodom do
podzemia informujte ostatných speleológov, rodinu, priateľov, kam sa chystáte a na ako
dlho, aby boli schopní v nutnom prípade čo najrýchlejšie zasiahnuť.

ZAOBSTARAJTE SI VLASTNÝ ZDROJ SVETLA, DOSTAČUJÚCI
NA CELÚ DĹŽKU VÁŠHO POBYTU V PODZEMÍ
Podzemné prostredie sa vyznačuje úplnou tmou, a preto v situácii, pri ktorej stratíte
zdroj svetla, ide o život. Pred vstupom do jaskyne odhadnite energiu potrebnú na svietenie
v podzemí, pričom sa pri budovaní zásob energie držte tzv. tretinového pravidla. Počítajte
s tretinou energie pre cestu tam, tretinou na cestu späť a tretinou ako záložnou energiou
v prípade nepredvídaných okolností. Nezabudnite na záložné svietidlo, ktoré sa môže hodiť ktorémukoľvek členovi výpravy. V minulosti bola karbidka zároveň vhodným zdrojom
tepla, dnes, v dobe elektrických svetiel, keď sa v niektorých situáciách treba rýchlo zahriať,
dobre poslúži izofólia a stále je dobré mať so sebou sviečku a zapaľovač.
DÁVAJTE SI POZOR NA ČAS
Pod zemou človeku čas plynie rýchlejšie než na povrchu. Aby ste si lepšie uvedomili reálne plynutie času, noste so sebou hodinky. Najmä na viacdňových expedíciách sa
odporúča nastaviť si na hodinkách hodinovú signalizáciu tak, aby vám pravidelne tónom
pripomínali realitu.
JASKYNIARČITE TÍMOVO
Speleológia je tímová práca. Činnosť tímu je z dlhodobého hľadiska omnoho efektívnejšia než práca jednotlivca. Tím je potrebný aj v prípade úrazu a speleozáchrany. Pri
prechode jaskyňou svoje tempo vždy nastavte podľa najslabšieho člena výpravy, držte sa
na dohľad a vzájomne sa kontrolujte.
DOPĹŇAJTE ENERGIU
Speleológia je energeticky mimoriadne náročná činnosť, preto je pri nej dôležité
pravidelne prijímať jedlo a tekutiny. Pri viacdenných pobytoch v podzemí na expedíciách
treba tiež myslieť na zásoby potravín v prípade nečakaného predĺženia pobytu v podzemí. Pri prestupe jaskyňou sa telo zahrieva a dehydruje, behom prestávky sa zas rýchlo
ochladí. Každú prestávku preto podľa možností využite na drobné občerstvenie, jedlo alebo pitie. Ak požívate vodu priamo z jaskyne a nie ste si istí jej zdravotnou bezchybnosťou,
nezabudnite ju dezinfikovať prevarením, pomocou tabliet alebo UV žiaričom.
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9. NEBEZPEČÍ A PRVNÍ POMOC
V JESKYNÍCH
Rodiče nás učili, že když jdeme přes silnici, je dobré se nejdřív podívat doprava
a doleva a zjistit, zda je cesta bezpečná, aby se nám nic nestalo. To ovšem netušili,
že se začneme věnovat jeskyňářství, a proto si pro jejich klidné nervy musíme říci ještě něco o bezpečnosti v jeskyních a poskytování první pomoci v jeskyních, vyžaduje‑li
to situace.
Následující kapitola je částečně převzata ze slovinské publikace „Ne hodi v jame
brez glave“. Některá místa jsou doplněna informacemi z publikace Zdravotnické minimum, kterou vydala Speleologická záchranná služba a má praktickou velikost, která nám
nebrání vzít si ji s sebou do jeskyně. Samotná přítomnost této příručky nás před nebezpečím neochrání (stejně jako nás před ním neochrání ani izofolie v přilbě), může ale
ve stresové chvíli být dobrým pomocníkem a rádcem. První pomoc v jeskyni má totiž
specifika, která se liší od první pomoci na povrchu, zejména tím, že nemůžeme počítat
s rychlým předáním zraněného do rukou odborníka. Zatímco na povrchu je většinou dojezdový čas záchranářů k nehodě do dvaceti minut, v jeskyni se čas záchrany podle její
složitosti většinou počítá v hodinách i dnech. Takže přestože jste třeba absolvovali kurzy
první pomoci, je dobré uvědomit si rozdílnost úkonů a priorit v jeskyni.
Nehoda se může stát kdekoli. Pokud se jeskyňář zraní na laně, musíme ho co nejdřív dostat z visu na laně. Tomuto manévru říkáme vyprošťování z lana. Zvládat by ho měl
každý jeskyňář, aby mohl pomoci kamarádovi. V podstatě jde o to, že zraněného jeskyňáře
spustíme na místo, kde mu můžeme poskytnout první pomoc. Po vyproštění z visu je
raněného nutno převádět postupně do vodorovné polohy (dřep, sed). Tím zabezpečíme
pozvolný návrat krve k srdci. Samozřejmě jsou‑li další zranění, která tento postup znemožňují, hledáme kompromis. Proto je vhodné nacvičit si kromě první pomoci i některé
základní speleozáchranářské postupy v praxi. Jde především o snímání zraněného z lana
a přepínání přes přepínky. Takové úkony se nedají vyčíst v knihách, a proto se jimi tady
podrobněji zabývat nebudeme. Je však dobré si je vyzkoušet třeba na lezeckých dnech.
První pomoc, nejen v jeskyni, sestává především z jednoduchých úkonů, není potřeba se jich obávat. Vzhledem ke specifickému prostředí jeskyně trvá příchod záchranného
týmu obvykle velmi dlouho. Proto závisí zdraví i život zraněného především na správném
jednání a postupu spolujeskyňářů. Je nutné si uvědomit, že přímo na místě nehody se vždy
rozhoduje jak o rozsahu poškození zdraví, tak i o šanci na přežití raněného.
Kapitola vznikla na základě překladu textu autorů Antona Praprotnika a Rafka Urankara
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Prostředí jeskyní není jednoduchý terén. Nepozornost, podcenění nebezpečí přecenění sil může přinést těžko řešitelné situace. V jeskyni vše závisí většinou hlavně na nás
samotných, na našich schopnostech a zkušenostech, a samozřejmě také na kamarádech,
s nimiž jsme se do jeskyně vypravili.
Nebezpečí nám často hrozí již při samotné cestě do jeskyně. Zvláště pak v zahraničí, kde se mnoho jeskyní nachází v horských terénech s obtížnou dostupností a velmi
nestálým počasím. Proto je dobré si dopředu zjistit co nejvíce informací o terénu a vyhýbat
se obdobím, kdy v dané oblasti hrozí mohutné deště. Zvýšená hladina vody by nás pak
mohla ohrozit i v jeskyni.
Před tím, než se vydáme do jeskyně, si musíme zjistit, co nás v ní čeká. Pokud je
součástí jeskyně propast, nebo budeme‑li používat jednolanovou techniku, musíme si
zkontrolovat naše vybavení a informovat se o potřebném vybavení pro zdolání jeskyně.
Pokud se o svoje vybavení budeme dobře starat a udržovat ho čisté, jeho životnost se
výrazně prodlouží. Na čistém vybavení si také mnohem dříve všimneme poškození a můžeme ho včas opravit. Každý jeskyňář by měl mít u sebe malý komplet první pomoci. Tento
komplet obsahuje alespoň sterilní gázu, dva obvazy šířky 80 mm, trojúhelníkový šátek
a balení náplasti. Rozšíření se meze nekladou, je však dobré vědět, proč a k čemu dané
věci s sebou do jeskyně bereme, protože bez znalostí je nám i sebevětší lékárnička k ničemu. Příprava před sestupem do jeskyně musí obsahovat i rozvahu o možných komplikacích. I sestup do zdánlivě jednoduché a bezpečné jeskyně si vyžaduje organizaci tzv. hlídku
na povrchu. Hlídky musí mít s podzemním družstvem jednoznačnou a přesnou dohodu
o času návratu a musí znát postup případné aktivace záchranné akce.

PRVNÍ POMOC
Specifika nehod v jeskyni jsou především pády z výšky, podchlazení, poranění padajícím kamenem, problematika visu na laně a další. Důsledkem pak mohou být poranění
končetin, hlavy, páteře, ale i složitá vnitřní zranění. Vzhledem k prostředí jeskyní však každé zranění může být velmi závažné. To, co by pro nás na povrchu znamenalo jenom větší
nepříjemnost, může v jeskyni vést až k zdánlivě neřešitelným situacím. Zvláště proto, že
nám zranění komplikují už tak náročnou cestu ven z jeskyně. Transport zraněného je velmi
náročný fyzicky, ale i psychicky. Chlad, mokro, tma, vlhkost a prostorová omezení ovlivňují
nejenom stav zraněného, ale i zachraňujících.
Nedílnou součástí první pomoci v jeskyni je technická první pomoc. Tedy dostat
zraněného z místa, kde hrozí další nebezpečí a zranění. Je nutné dbát i na bezpečnost
zachraňujících.
Druhým krokem, který by měl následovat bezprostředně po zajištění bezpečnosti
místa, kde probíhá záchrana, je zjištění stupně a druhu postižení. V tom nám může být nápomocen sám zraněný. Je ale dobré si uvědomit, že informace mohou být zkresleny vzhledem
k aktuálnímu stavu raněného. Prioritou je vyšetření raněného a zjištění validních informací.
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Důležité je dát zraněného do polohy,
která nám umožňuje provést základní vyšetření a ošetření. Takovou polohou může
být poloha na zádech (obr. 1) při které můžeme provést v nutném případě i uvolnění dýchacích cest, tzv. trojitý manévr: záklon, předsunutí dolní čelisti, otevření úst
(obr. 2a, 2b), pokud to situace vyžaduje.
Každý pohyb se zraněným je nutné dělat
co nejšetrněji, abychom předešli možným
dalším zraněním. Cílem musí být co nejoptimálnější řešení, ale prostředí jeskyní
nás někdy nutí improvizovat. Základy první
pomoci jsou však jednoznačně dány a jsme
povinni je znát.
Zraněného se snažíme položit na
suché a bezpečné místo, který vytvoříme
například z transportních vaků, karimatky
nebo smotaných lan. Zraněného musíme
tzv. „izolovat od země“. Důležité je, aby neležel ve vodě nebo na vlhkém místě a aby
se cítil co nejvíce pohodlně. Pokud má zraněný mokrý overal, snažíme se ho převléci
do co nejvíce suchého oblečení nebo mu
alespoň jinak zajistit tepelný komfort.
Při vyšetření hodnotíme stav vědomí, stav krevního oběhu a stav dýchání.
Zjistíme, zda zraněný reaguje na oslovení
nebo alespoň na bolestivý podnět (štípnutí,
píchnutí atd.) a jestli nekrvácí. Aktivně hledáme a vyšetřujeme eventuální problém.
Pozor na vrstvy oblečení, mohou mnohé
skrýt. Opomenuté a přehlédnuté poranění, které není správně ošetřeno, může mít
tragické následky.
Poruchu základních životních funkcí řešíme prioritně. Stavíme silné krvácení
tlakovým obvazem. Při ztrátě vědomí, která je spojena se špatným stavem dýchání
a oběhu, zahájíme neodkladně resuscitaci.
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Obr. 1 Poloha na zádech

Obr. 2 Trojitý manévr

Obr. 2b Uvolnění dýchacích cest

Obr. 3 Poloha proti případnému dušení
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Názor na poměr stlačení hrudníku a vdechů se vyvíjí. V současnosti doporučuje Česká resuscitační rada na 30 stlačení hrudníků 2 vdechy. Stlačení hrudníku by mělo mít frekvenci
zhruba 100 za minutu a mělo by být hluboké zhruba 5 cm, aby bylo dostatečně účinné.
Vdechy by měly být tak silné, aby se zraněnému zvedl hrudník. V případě, že došlo pouze
ke ztrátě vědomí, ale zraněný dýchá a nekrvácí, je dobré ho dát do polohy, která zabrání
případnému dušení (obr. 3). Vždy je ale nutné, aby u zraněného byl jeden jeskyňář, který
neustále kontroluje jeho stav a adekvátně reaguje na případný vývoj.
Po zajištění základních životních funkcí pokračujeme v kontrole dalších zranění.
Je dobré vést si záznam zranění a jejich rozsah, aby je mohl tým, který jde zavolat záchrannou službu, předat odborníkům, kterým bude při záchraně velmi prospěšný. Stejně
tak by si měl jeskyňář, který zůstává se zraněným v jeskyni, vést záznam o změně stavů
a příznacích, který bude důležitým zdrojem informací pro zasahujícího lékaře. U zraněného
musí zůstat vždy alespoň jeden jeskyňář, tedy pokud není také jediným, který může zranění ohlásit a přivést pomoc. V tomto případě ale musí nejprve provést co nejvíce úkonů,
aby dostal zraněného do stabilizovaného stavu, ve kterém ho může opustit.
Jak již bylo řečeno výše, prohlédneme raněného „od hlavy až k patě“. Je dobré si
uvědomit, že žádné zranění není pouze lokální, ale vždy přináší reakci celého organismu.
Je nutné sledovat zraněného a starat se o něj až do předání odborníkům. Kromě vlastního
ošetření je důležité minimalizovat tepelné ztráty.
Nyní k jednotlivým zraněním. Při zranění hlavy je nutné nepropadat panice, pokud
vidíme velké množství krve, neboť kožní kryt hlavy je dobře prokrven a i menší zranění vypadají často velmi dramaticky. Naopak známkami vážného poranění hlavy jsou například
porucha zraku, výpadky paměti, zvracení, krvácení z uší, porucha vědomí, jak kvalitativní,
tak kvantitativní. Zevní rány ošetříme obvazem.
Poranění páteře si vyžaduje sledování životních funkcí. Pokud je nutný přesun na
bezpečné místo, pak co nejšetrněji. Vždy je nutné manipulovat se zraněným co nejopatrněji a předem si rozmyslet, do jaké polohy a kam ho chceme přemístit, abychom nemuseli
transport a manipulaci za chvíli opakovat. Na poranění páteře u zraněného usuzujeme
z atypické polohy, bolestivosti daných částí či poruchy hybnosti. Zraněného s poškozenou
páteří by měli transportovat ven z jeskyně
pouze odborníci, neboť hrozí výrazné zhoršení během transportu. Při první manipulaci lze použít fixační hmat pro krční páteř
(obr. 4), je však dobré, když ho máme předem nacvičený. Když zraněného dostáváme ze závalu, je dobrý právě zmíněný hmat
pro krční páteř a podpírání hrudní a bederní páteře, lehký tah v ose těla. Polohujeme
pokud možno na rovnou podložku či vyztuObr. 4 Fixační hmat pro krční páteř
žená nosítka.
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Poranění hrudníku může přinést
život ohrožující komplikace. Zvláště pak,
je‑li hrudník proražen. Otevřenou ránu do
hrudníku je nutné překrýt poloprodyšným
obvazem a sterilním krytím, na tuto vrstvu
dáme neprodyšné krytí přelepené po třech
stranách náplastí (obr. 5). Takovýto zákrok
zabezpečí odcházení vzduchu z hrudníku
ven, ale zabrání vzduchu vcházet dovnitř.
Dovolují‑li to další okolnosti, je dobré zraněného polohovat v polosedě (obr. 6).
Poranění břicha. V případě, že jde
o krvácení způsobené cizím předmětem
v dutině břišní, je dobré předmět nechat
na místě a nevyjímat ho. Často totiž brání
krvácení. V takovém případě je dobré předmět obložit kusem oblečení a zajistit ho,
aby se dále nehýbal až do doby, kdy přijdou ke zraněnému profesionálové. Vnitřní
krvácení můžeme zjistit z prknovitě tvrdé
břišní stěny či zvětšení objemu břicha. Zraněného můžeme polohovat s pokrčenými
dolními končetinami (obr. 7).
U poranění končetin je potřeba dát
si pozor na prudké krvácení. Je nutno bezprostředně stlačit krvácející ránu. To můžeme udělat například pěstí. Provizorně
tak zastavíme krvácení a získáme čas, aby
kolega připravil tlakový obvaz (obr. 8). Zevní krvácení nemusí být vždy ihned viditelné přes vrstvy oděvů, kterých má na sobě
zraněný v jeskyni často mnoho. Po stlačení
rány se snažíme raněného ihned položit,
provádíme tak základní protišoková opatření. Snažíme se o zvednutí rány nad úroveň srdce. Zlomené končetiny se snažíme
fixovat (obr. 9) v co nejpřirozenější poloze
(tu nám často určí zraněný už tím, jak sám
končetinu položí). Zlomenou nohu je dobré
fixovat ke druhé noze.
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Obr. 5 Krytí pneumotoraxu

Obr. 6 Poloha v polosedě

Obr. 7 Poloha s pokrčenými dolními končetinami

Obr. 8 Tlakový obvaz
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Dalším zraněním, které nám v jeskyni hrozí, je popálenina. Ta může nastat
například v důsledku nekontrolovaného proklouznutí lana, špatné manipulace s chemikáliemi v podzemí (slože pro focení, výbušniny na odstřelení kamenů) či popálení od
karbidky. Pokud se nám to přihodí, postupujeme stejně jako při vnějších poraněních.
Okolí popáleniny očistíme a popálené místo
překryjeme sterilní gázou.
V jeskyni se nám může stát i to, že se
jeskyňář začne topit. Taková situace je v jeskyni opět mnohem náročnější na záchranu
než na povrchu, už jen z toho důvodu, že
podzemní voda je většinou velmi studená,
a proto nebezpečná i pro zachraňujícího.
V jeskyních, kde je nedostatečná Obr. 9 Fixace zlomené končetiny
cirkulace vzduchu, se může zvýšit koncentrace oxidu uhličitého. CO₂ je bezbarvý
plyn bez chuti a bez zápachu, nemusíme si
ho hned všimnout. Většinou vzniká tlením
organických materiálů v jeskyni. Je těžší
než vzduch, proto se drží v nejnižších částech jeskyně. Všimneme si ho ve chvílích,
kdy nám uhasíná plamen karbidky, špatně
se nám dýchá a stáváme se unavenými
a zmatenými. Takové části jeskyně musí- Obr. 10 Fixace zlomené končetiny
me co nejdříve opustit. Zraněné, kteří přišli
do styku s plynem, musíme odnést a zajistit. Nebezpečí může způsobit i přítomnost nitrosních plynů, které se objevují po odstřelech a mají prudký a dráždivý účinek na dýchací
cesty, který střídá jistý interval zklidnění. Je však nebezpečné si myslet, že tím to končí,
po zklidnění totiž následuje rozvoj dušnosti a otravy. Samozřejmě i zde platí zásady první
pomoci.
Dalším úkonem pro zabezpečení komfortu zraněného je udržování jeho tělesné
teploty. V jeskyni nám k tomu pomůže izotermická fólie, kterou musí mít každý jeskyňář
u sebe. Nutno zdůraznit, že voda a vlhko zvyšují ztráty tepla vedením až 32×. Klademe
důraz na izolaci od podkladu. Fólie pak brání především ztrátám tepla vyzařováním. I když
fólie zadrží hodně tepla, nestačí to, pokud nemůžeme zraněného převléci do suchého oblečení. Je dobré, když kolem zraněného vytvoříme stan, který vyhříváme karbidkou. Tím
ohřejeme také vzduch, který zraněný dýchá, čímž zpomalíme jeho prochladnutí.
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JAK PŘIVOLAT ZÁCHRANNOU SLUŽBU
Na povrchu přivoláme speleologickou záchrannou službu na čísle 150 (Na Slovensku 183 00) nebo mezinárodním čísle 112, kde jsou operátoři nonstop připraveni vyřizovat hovory a přivolávat záchranářské týmy. Budou chtít několik nutných informací, aby
věděli, kam záchranáře poslat. Proto se musíte napřed představit a uvést, odkud voláte.
Nejlepší je, když si před hovorem zapíšete jméno jeskyně, nejbližší obec a přístup do jeskyně. Důležitý je také počet zraněných a jejich jména, čas a přibližné místo zranění (hloubka,
vzdálenost od vchodu, překážky – propasti, úžiny). Pokud nelze jeskyni snadno nalézt,
musíte se domluvit se záchranáři, kde na ně počkáte a odkud je doprovodíte k jeskyni. (Co
se stalo? Jak se to stalo? Kde se to stalo? Kolik je raněných? Proč se to stalo?)
Musíme si uvědomit, že od chvíle, kdy se stala nehoda, až do příchodu záchranářů
uteče několik hodin. Po tu dobu zraněný nikdy nesmí zůstat sám. Jeho stav se může zhoršit. Uvědomme si, že zraněný je pod velkým psychickým tlakem, protože je paralyzovaný
a úplně závislý na cizí pomoci. Zraněného musíme podporovat, být stále u něj a pomáhat
mu.
Naopak ale dejme pozor, abychom přehnanou péčí jeho stav nezhoršili, nezvýšili
bolesti nebo nezpůsobili další zranění při přesunu a při fixaci poraněných končetin. Nehoda
v jeskyni znamená velmi těžkou situaci jak pro zraněného, tak pro celou skupinu. Nesmí
nás přepadnout panika a strach. Jestliže se budeme držet základních pravidel, zraněného
přeneseme na bezpečné místo, kde mu pomůžeme. Uděláme tím velký kus práce a pravděpodobně značně ovlivníme i výsledek záchrany.
Uvedli jsme zde pouze základní průběh záchrany. Jednotlivé postupy je vždy dobré
mít nacvičené předem, dřív než vyrazíme do náročné jeskyně. Je důležité zdůraznit, že na
šťastný návrat z jeskyně má vliv i složení našeho týmu. Proto bychom si měli být vždy
alespoň minimálně jisti schopnostmi našich kolegů a kvalitou jejich vybavení. Zběžná kontrola před vstupem do jeskyně není nic potupného, naopak dokazuje, že nám na zbytku
týmu záleží.
Dobrá záchrana závisí na znalostech zachraňujícího, jeho schopnostech (které
může pravidelně trénovat a rozšiřovat), vybavení a na kvalitách zbytku týmu. Kontrolujme
riziko a pamatujme na prevenci.

S PÄŤ N A O B S A H

131

I V A N

B A L Á K

10. ZÁKLADY PRÁCE S MAPOU
Rozvoj speleologie je odjakživa spojen s mapami a mapováním. Pomocí mapy se
orientujeme v neznámém terénu, určujeme svoji polohu, zjišťujeme blízké i vzdálené topografické souvislosti v přírodním i urbanizovaném terénu, studujeme geologické, hydrologické a další prvky území. Z map lze číst i další informace, například nadmořské výšky,
pomocí vrstevnic lze pak konstruovat výškové řezy území.
Zdatnější jeskyňáři sestavují vlastní specializované mapy povrchových či podzemních krasových objektů. Pokud do mapy zaneseme vchody jeskyní, uvidíme vzájemné polohy blízkých jeskyní. A pokud do mapy zaneseme ve stejném měřítku také
půdorysy jeskyní, můžeme si uvědomit, kde se jeskynní systémy mohou propojovat.
Vidíme také možné vazby mezi jeskyněmi a povrchovými tvary reliéfu – závrty, ponory
či vyvěračkami.
Teoretický i praktický základ dovednosti práce s mapami objasní následující
odstavce.

SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY
Poloha každého bodu v prostoru, tedy i na zemském povrchu či pod ním v jeskyni, je
určena skupinou čísel, která se nazývají souřadnice (koordináty) bodu. Ty mohou představovat vzdálenosti nebo úhly vzhledem k referenčním bodům a přímkám (křivkám) vybrané
souřadné soustavy. V mapách používáme většinou dvojrozměrný (rovinný) či trojrozměrný
prostor. Polohu bodu v rovině pak vyjadřujeme dvojicí čísel a polohu bodu v třírozměrném
prostoru trojicí čísel.
Běžně požívané souřadnicové systémy v České a Slovenské republice jsou WGS 84
a S‑JTSK.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM WGS 84
World Geodetic System 1984 (zkratka WGS 84), česky Světový geodetický systém
1984, je světově uznávaný geodetický standard vydaný ministerstvem obrany USA roku
1984. Osa Z je totožná s osou rotace Země v roce 1984. Osy X a Y leží v rovině rovníku. Počátek a orientace jeho os X, Y, Z jsou realizovány pomocí 12 pozemských stanic
se známými přesnými souřadnicemi, které nepřetržitě monitorují dráhy družic systému
GPS‑NAVSTAR.
Souřadnice systému WGS 84 se udávají ve stupních. Česká a Slovenská republika
se rozkládá mezi 12,1° (západ) až 22,6° (východ) východní délky a 51,0° (sever) až 47,7°
(jih) severní šířky.
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Schéma souřadnicového systému WGS 84

JEDNOTNÁ TRIGONOMETRICKÁ SÍŤ KATASTRÁLNÍ S‑JTSK
Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S‑JTSK) v tzv. Křovákově zobrazení je nejpoužívanějším systémem tzv. „civilních“ map v České a Slovenské
republice. Zahrnují základní mapy velkých měřítek 1 : 500 až 1 : 2 000 (katastrální mapy),
dále státní mapy odvozené 1 : 5 000 (SMO‑5) a základní mapy (ZM) 1 : 10 000 až 1 : 200
000, případně tematické mapy, obsahující na podkladu ZM ještě další tematické informace
(například silniční či vodohospodářské mapy).
Systém JTSK má poněkud netradiční uspořádání oproti běžně zavedeným souřadnicovým systémům. Jde o mapové zobrazení na plášť rozvinutého kužele. Vrchol kužele,
a tedy i osa kužele jsou od zemské osy odchýleny o úhel 30° 17‘ 17“. Počátek zeměpisné délky je oproti „tradičnímu“ Greenwichskému poledníku posunut přibližně o 17° 30‘
západně. Vrchol kužele a počátek celé soustavy tak leží ve Finsku! To má mimo jiné za
následek směrovou odchylku systému JTSK od zeměpisného severu, která činí na východě Slovenské republiky cca 1,7°, na slovensko‑české hranici cca 5° a na západě České
republiky až 9,5°.
Kladný směr osy X směřuje k jihu. Osa Y je kolmá v rozvinuté kuželové ploše k ose
X a směřuje k západu. Tak je vytvořena pravoúhlá souřadnicová soustava, ve které území
obou států leží celé v I. kvadrantu. Vlastní souřadnice jsou uváděny v metrech.
Pro snadnější použití systému JTSK se při použití souřadnic ve výpočetních, kreslicích programech i v programech geografického informačního systému často používá transformovaných souřadnic S‑JTSK do kartézské soustavy (někdy se označuje jako
S‑JTSK (Greenwich) / Krovak East North, EPSG kód 102067). Původní kladné souřadnice

S PÄŤ N A O B S A H

133

Schéma souřadnicového systému S-JTSK

s orientaci os X – sever / jih, Y – východ / západ jsou jednoduchým výpočtem převedeny
do 3. kvadrantu obecného souřadnicového systému (osa X – západ / východ a Y – jih. /
sever). Tento vztah vyjadřují základní transformační rovnice X = –1 · Y; Y = –1 · X.
Česká a Slovenská republika se rozkládá mezi 905 000 m (západ) – 165 000 m (východ) osy Y a 934 000 m (sever) – 1 335 000 m (jih) osy X.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE
Výškové údaje jsou velmi důležitou (často však opomíjenou) součástí každé mapy.
Jsou uváděny v metrech buď jako absolutní výšky bodů (nadmořské), nebo relativní kolmá
vzdálenost skutečných horizontů procházejících těmito body). Nulová výška (hladina) je od
roku 1949 vztažena na střední hladinu Baltského moře v Kronštadtu. Výškový systém se
označuje jako Bpv (Balt po vyrovnání).
Není bez zajímavosti, že nejhlubší dosažené místo v České i Slovenské republice je
změřeno sondou v Hranické propasti s dosaženou hloubkou 442 m, tj. 130 m pod úrovní
mořské hladiny!

MAPOVÁ DÍLA ČESKÉ A SLOVENSKÉ
REPUBLIKY
Mapování našeho státního území probíhá již od poloviny 18. století a během vývoje vznikla řada částečných či úplných mapových děl. První mapy byly pořizovány pro
vojenské účely a evidenci půdy. Největšího rozmachu dosáhlo budování mapových děl
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v poválečných letech po 2. světové válce. V celém průběhu dějin mapování v našich zemích
vedle sebe souběžně vznikala civilní a vojenská mapová díla. Přestože se obě mapové
služby vyvíjely na první pohled odděleně, častokrát byla jejich díla úzce provázána.
V dalším textu se budeme zabývat pouze mapovými podklady využitelnými pro
jeskyňářskou praxi.

ZÁKLADNÍ MAPA
Základní mapa České a Slovenské republiky obsahuje polohopis, výškopis a popis
týkající se reliéfu, sídel, komunikací, průmyslu, zemědělství atd. Základní mapa je mapou
odvozenou – nevznikla tedy novým mapování. Průměrný interval obnovy činí 7 let, preferována jsou území s velkým množstvím změn. Ze základní mapy je odvozena celá řada
tematických verzí, například mapy okresů, mapy krajů, mapa ČR, klad listů základních map,
silniční mapa, mapa základních sídelních jednotek, vodohospodářská mapa.
Základní mapa pokrývá celé území bývalého Československa v měřítkové řadě
1 : 200 000 (ZM200), 1 : 100 000 (ZM100), 1 : 50 000 (ZM50), 1 : 25 000 (ZM25) a 1 : 10
000 (ZM10). Klad listů vychází ze základního měřítka 1 : 200 000 a je vytvořen umělou
konstrukcí pravidelně se sbíhajících čar, které velmi hrubě sledují směr poledníků. Mapové
listy všech měřítek jsou lichoběžníky s rovnoběžnou horní a spodní základnou a výškou
38 cm, jednotlivé listy téhož měřítka však nemají obecně stejné rozměry, délky úhlopříček
ani plochu. Souřadnice jejich rohů nejsou okrouhlé hodnoty v rovinném systému S‑JTSK
ani v zeměpisných souřadnicích.
Mapové dílo je vyhotoveno v souřadnicovém systému S‑JTSK a výškovém systému
Balt po vyrovnání (Bpv).
Mapy vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Uživatelsky definované mapové výřezy lze získat pomocí internetových mapových služeb WMS.
ZÁKLADNÍ MAPA 1 : 10 000
Nejčastěji používanou mapou je ZM10. Na okrajích mapového rámu najdeme nomenklatury sousedních mapových listů. Na mapách vydaných po roce 1993 najdeme již
kilometrovou síť S‑JTSK a zeměpisnou síť. Síť S‑JTSK je na rámu vyznačena průsečnicemi
příslušné osy s rámem a hodnotou souřadnice v km a v mapě průsečíky této kilometrové
sítě. Na rámu je vyznačena zeměpisná síť na Besselově elipsoidu ve stupních a minutách (pozor – tyto souřadnice nejsou totožné se souřadnicemi WGS 84 uváděnými v GPS
přijímačích.)
Z mapy nelze odvodit směr magnetického poledníku – tedy učit směr severojižních
čar. Mapový rám je lichoběžník a žádná ze svislých hran (které nejsou vzájemně rovnoběžné) nekoresponduje se zeměpisným poledníkem, natož s poledníkem magnetickým.
ZM10 je mapou topografickou. To znamená, že se stejnou podrobností zobrazuje objekty v intravilánu (zastavěném území) a extravilánu (lesy, louky, pole atd.). Průběh
linií (cest, potoků, hranic lesa) je však mnohdy nepřesný a zjednodušený, vnitřní hranice
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Ukázka základní mapy České republiky 1 : 10 000

Schéma sestavení listokladu základní mapy České republiky 1 : 200 000 (13), 1 : 100 000 (13–21) a 1 : 50 000
(13–21)

porostů nemají s realitou zpravidla nic společného. Převzatý výškopis je přijatelným podkladem na nezalesněném území. V lese v členitějším terénu podávají vrstevnice často jen
orientační informaci o průběhu terénu, nezřídka je použitelný jen počet vrstevnic, které je
třeba terénem protáhnout. Cestní síť v zalesněných partiích bývá mnohdy velmi nepřesná.

TOPOGRAFICKÁ MAPA
Vojenské topografické mapy se v našich zemích zhotovovaly již od 20. let 20. století,
kdy docházelo zejména k tzv. reambulaci topografických map rakousko‑uherských. Největší
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proslulost si získala revidovaná
speciální mapa 1 : 75 000, která pod
názvem „speciálka“ byla hojně užívána
i pro turistické účely. Celoplošné
mapové dílo bylo nově zpracováno
v 50. letech 20. století, kdy byly
provedeny mapovací práce na 1 736
mapových listech topografické mapy
1 : 25 000 (TM25). Z této mapy byla
postupně odvozena měřítka 1 : 50
000 (TM50), 1 : 100 000 (TM100),
1 : 200 000 (TM200) a 1 : 500 000
(TM500). Toto mapové dílo je
udržováno a aktualizováno dodnes,
přičemž dnes je možné mapy získat Ukázka topografické mapy 1 : 25 000
i v digitální podobě (jako vektorová
data nebo jako rastrové ekvivalenty).
Produkci vojenských topografických map zabezpečují Vojenský
zeměpisný ústav (VZÚ) v Praze a Vojenský topografický ústav (VTOPÚ)
v Dobrušce. Dílo je vyhotoveno v souřadnicovém systému S‑42 a výškový
systém Balt po vyrovnání (Bpv).
Topografické mapy mají podobný obsah jako základní mapy,
navíc však obsahují objekty s vojenskou tematikou, souřadnicovou
síť 1 × 1 km, zeměpisné souřadnice
v rámu mapy a souřadnice rohů mapových listů. Mapový rám je obrazem Schéma sestavení listokladu topografických map
poledníků a rovnoběžek. Tvoří ho
obecné křivky s okrouhlými hodnotami zeměpisné šířky a délky, které se v rozích mapového listu protínají pod pravým úhlem. Jisté problémy přináší existence dvou souřadných
systémů poledníkových pásů na hranici České a Slovenské republiky, zejména v okolí poledníku 18° východní délky.
Magnetický sever uprostřed mapového listu lze určit z uvedené hodnoty magnetické deklinace a její roční změny. Západní a východní svislá hrana mapového listu
je zároveň obrazem poledníku. Topografické mapy mají zpravidla dobře zpracovaný
polohopis.
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DALŠÍ DOSTUPNÉ MAPY
Dalším dostupným mapovým podkladem může být ortofoto. Jde o leteckou fotografii, která prošla speciální počítačovou úpravou – ortogonalizací. Pomocí lícovacích bodů
a digitálního modelu terénu tak vzniká fotografický obraz, jehož projekce je v podstatě kolmý průmět zemského povrchu. Ortofoto je udržováno v souřadnicovém systému S‑JTSK.
Situace je velmi přesná a skoro stoprocentně důvěryhodná. Jen v místech, kde jsou
vlícovací body víc vzdáleny a kde jsou v terénu větší převýšení – kamera je pak zabírá více
ze strany – může být takto upravený obraz mírně deformovaný.
Na ortofotu chybí výškopis, je tedy nutná kombinace s jinou mapou nebo s použitím výškoměru. Ortofoto lze s výhodou použít především v nezalesněných partiích. Veřejně dostupná velikost pixelu ortofota je 0,5 m.
Ortofoto je dostupné pomocí mapových služeb WMS. Pověřeným orgánem odpovědným za správu, udržování a obnovování ortofota je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).
V zalesněných oblastech lze používat tzv. lesnické mapy, jejichž součástí je prostorové rozdělení lesa. Závazným výchozím mapovým podkladem pro tvorbu lesnických map
je katastrální mapa nebo Státní mapa odvozená 1 : 5 000. Lesnické mapy se zpracovávají
a zobrazují v souřadnicovém systému S‑JTSK. Lesnickými mapami jsou nejčastěji obrysové, porostní, typologické, těžební nebo těžebně technologické mapy.
Povinnou součástí hospodářského plánu je mapa obrysová, ostatní (porostní, typologická, těžební nebo těžebně‑technologická mapa) jsou zpracovány dle přání vlastníka lesa. Černobílá obrysová mapa zobrazuje jednotlivé lesní porosty a porostní skupiny
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Lesnická obrysová mapa na podkladu ortofoto

s jejich číselným označením, komunikace a vodní toky. Mapy se zpravidla vyhotovují v měřítku 1 : 10 000 nebo větším (podrobnějším).
Lesnické mapa je dostupná pomocí mapových služeb WMS. Tvůrcem lesnických
map České republiky je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).

MAPOVÉ SLUŽBY A MAPY NA INTERNETU
Internetové mapové služby se před několika lety staly hitem coby platforma pro
široké poskytování geoprostorových dat, včetně podkladových map pro širokou veřejnost.
Nejrozšířenějším druhem služby je tzv. Web Map Service (WMS). Služba pracuje
na principu klient / server a umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových
map v prostředí Internetu. Výsledkem požadavku například GIS softwaru na WMS server
jsou primárně obrazová data, která zobrazují tematické geografické informace (tematickou mapu – vrstvu) nebo mohou být výsledkem překryvu více vrstev (mapová kompozice).
Skutečnost, že je obrázek georeferencován, umožní jeho správnou prezentaci. V tomto případě můžeme chápat georeferencování v systému WMS jako jednoznačně daný referenční
souřadnicový systém a souřadnicový obdélník (box), který obsahuje požadovaný obrázek.
WMS servery provozují úřady státní správy a samosprávy, velké společnosti zabývající se GIS, výzkumné ústavy a další. Jen v České republice je funkčních několik stovek
WMS služeb věnovaných převážně životnímu prostředí, přírodním vědám, archivním mapám, územně plánovacím podkladům či státnímu mapovému dílu.
Mapové služby jsou využívány v programech GIS nebo ve specializovaných webových aplikacích.
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Pro běžného uživatele tak odpadá pracné shánění podkladových map. Mapu lze
vytisknout v určeném měřítku, dostupné mapové aplikace pak většinou zvládají i další úlohy, jako je například převod souřadnic z WGS 84 do S‑JTSK a opačně, měření vzdáleností,
překryvy mapových vrstev apod.
Jako příklad uvádíme URL adresy některých vybraných WMS služeb:
• Katastrální mapa
http://wms.cuzk.cz/wms.asp
• Ortofoto
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx
• Státní mapa odvozená 1 : 5 000 (SMO 5)
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/WMService.aspx
• Rastrová základní mapa ČR 1 : 10 0000 – RZM 10 (ZABAGED 2)
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx
• Rastrová základní mapa ČR 1 : 50 0000 – RZM 50
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx
• Rastrová základní mapa SR 1 : 10 000
http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/podklady/zbgis10r/MapServer/WMSServer/?
Kromě uvedených podkladových map jsou běžně k dispozici i další specializované
mapové služby, které pro svá bádání a dokumentaci můžete používat – hranice chráněných území, geologické, hydrologické a další mapy.

URČENÍ POLOHY V MAPĚ
Určení relativně přesné polohy v mapě je poměrně složitá úloha, nicméně pro pokročilé speleologické mapování je zcela zásadní. Lze využít řady metod, nejlepších výsledků můžeme dosáhnout pomocí GPS, ale ani tato metoda není bez úskalí.

ORIENTACE MAPY
Při určování umístění vchodu do jeskyně s pomocí jeho polohy ve vztahu k okolnímu
reliéfu, infrastruktuře a jiným objektům, musíme nejprve mapu orientovat (otočit ji na sever).
Mapy jsou většinou navrženy tak, že zeměpisný sever je nahoře, takže mapa je orientována
správně, pokud jsou vertikální okraje mapy, vpravo a vlevo, nasměrovány na severní zeměpisný pól. Pouze tehdy úhly, které najdeme na mapě, odpovídají skutečným úhlům v přírodě.
Při orientování mapy ve volné přírodě pomocí buzoly se postupuje následně:
• Mapu položíme na rovný podklad
• Buzolu položíme na mapu nejlépe k pravému hornímu okraji tak, aby mřížka mapy
(kilometrová síť) byla rovnoběžná s dlouhým okrajem buzoly (ale i s ryskami otočného kotouče a střelkou). Pokud mřížka mapy není zakreslena, tak rovnoběžně
s pravým okrajem mapy
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Orientace mapy pomocí buzoly

• Kotouč na buzole natočíme tak, aby značka severu (N) na něm vyznačená směřovala k hornímu (severnímu) okraji mapy a rysky otočného kotouče byly zároveň
v zákrytu s vyznačenou podélnou linií buzoly
• Otáčíme celou mapou, na které je položena buzola, tak dlouho, až se strana magnetické střelky ukazující na sever dostane do zákrytu se značkou severu (N) na
otočném kotouči. V tomto okamžiku míří střelka k hornímu okraji mapy (mapový
sever) a mapa je zorientovaná na sever.

MĚŘÍTKO A POLOHOVÁ PŘESNOST MAPY
Polohová přesnost mapy nejvíce závisí na měřítku. Měřítko vyjadřuje poměr mezi
skutečnou vzdáleností v terénu a na mapě. Například měřítko 1 : 10 000 znamená, že jsou
vzdálenosti na mapě 10 000krát zmenšeny. To pak znamená, že každá vzdálenost změřená na mapě je ve skutečnosti 10 000krát delší. Jeden milimetr na mapě 1 : 10 000 tak
představuje 10 metrů ve skutečnosti. Čím větší je měřítko (čím menší je číslo v měřítku),
tím mapa obsahuje více podrobností. Na opačnou stranu – čím je měřítko menší, tím více
objektů je generalizováno pomocí kartografických znaků, případně jsou zcela vypuštěny.
URČENÍ SOUŘADNIC BODŮ V MAPÁCH
Pokud je nějaký objekt, například vchod jeskyně, vyznačen v mapě, většinou lze
také určit jeho souřadnice. To ovšem předpokládá, že na mapě je vyznačena souřadnicová
síť a že ovládáme základy konstrukce a použití tohoto systému.
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Běžný způsob zjištění této orientační souřadnice je pomocí pravítka. Například nejvíce používané základní mapy 1 : 10 000 (ZM10) mají souřadnicovou síť vyznačenou pomocí křížků v mapové kresbě. Tato síť není rovnoběžná s žádným z okrajů mapy. Je vedena
šikmo ve smyslu tzv. meridiánové konvergence – poledníkové sbíhavosti (viz níže). Na
rámu mapy jsou pak vyznačeny průsečíky jak severojižní, tak i východozápadní osy souřadnicové systému s číselnou hodnotou souřadnice. Systém S‑JTSK je metrický systém,
východozápadní osa začíná na západní Ukrajině a její hodnota stoupá západním směrem
přes Slovensko do České republiky. Obdobně severojižní osa začíná ve Finsku a stoupá
směrem k jihu. Vyznačené hodnoty jsou metry.
• Určujeme‑li například polohu Punkevních jeskyní v Moravském krasu na v ZM10,
spojíme pomocí pravítka dva nejbližší křížky severně od Punkevních jeskyní. Na
této spojnici vyneseme v jižním směru kolmici, která bude protínat značku Punkevních jeskyní.
• Nyní následuje vlastní měření a výpočet souřadnice. Zjistíme východozápadní hodnotu (na horním či spodním okraji mapového rámu) křížku ležícího SV od značky

Postup měření souřadnic bodu na listu základní mapy 1 : 10 000
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Punkevních jeskyní – 587 000. Číslo nám říká, že křížek je vzdálen 587 000 m západně od nulového poledníku souřadnicového systému S‑JTSK.
Dále odečteme severojižní hodnotu souřadnice téhož bodu (na levém či pravém okraji mapového rámu) – 1 142 000. Číslo nám říká, že křížek je vzdálen
1 142 000 m jižně od pseudopólu S‑JTSK ve Finsku. Změříme v milimetrech (protože používáme mapu 1 : 10 000, víme, že 1 mm na mapě = 10 000 mm ve skutečnosti, tedy 1 m = 10 m). Přepočítáme milimetry na metry (54 mm = 540 m) a výsledek přičteme k již zjištěné východozápadní souřadnici (587 000 + 540 = 587 540).
Máme zjištěnou hodnotu východozápadní souřadnici.
U severojižní souřadnice postupujeme obdobně. Změříme délku vynesené kolmice
od spojnice (26 mm = 260 m) a číslo opět připočteme k základní zjištěné severojižní
souřadnici (1 142 000 + 260 = 1 142 260).
Pokud budeme pracovat v systému S‑JTSK (Greenwich) / Krovak East North hodnota souřadnice na ose X (východ–západ) = -1 · 587 540 = –587 540. Hodnota
souřadnice na ose Y (sever–jih) = –1 · 1 142 260 (X = -587 542; Y = –1 142 260)
Pro geodetický formát souřadnicového systému S‑JTSK vynecháme násobení hodnotou -1 a prohodíme osy X za Y a opačně (X = 1 142 260; Y = 587 540).
Obdobný postup pak volíme u ostatních souřadnicových systémů.

URČENÍ NADMOŘSKÝCH VÝŠEK BODŮ V MAPÁCH
Pokud známe polohu objektu na mapě, můžeme zjistit jeho nadmořskou výšku přímo z mapy. Reliéf je na mapě znázorněn pomocí vrstevnic. Jsou to linie, které
spojují body na mapě ve stejné nadmořské výšce. Kvůli přehlednosti nejsou v mapách
zanesené všechny nadmořské výšky, ale pouze výšky, které odděluje určený výškový
interval – ekvidistance. Například na Základní mapě ČR a SR 1 : 10 000 jsou vrstevnice
v rozmezí 10 metrů (základní vrstevnice) a každých 50 metrů je vrstevnice zvýrazněna silnější čárou (zdůrazněná vrstevnice). Na těchto hlavních vrstevnicích je napsaná
příslušná nadmořská výška. Kromě základních a zdůrazněných vrstevnic můžeme najít
na mapách i doplňkové vrstevnice, které jsou vyznačené pomocí slabé linie bez popisu.
Mají ekvidistanci 2 m. Používají se v případě, že je na mapě potřeba podrobněji zobrazit
reliéf. Na rozdíl od základních a zdůrazněných vrstevnic, které mohou končit pouze na
kraji mapy, případně v místech kolmých skalních tvarů, pomocné vrstevnice nemusí být
ukončené a mohou se objevit jen na části mapy, kde chtěli tvůrci podrobněji vyobrazit
tvar reliéfu.
Při určování výšky pomocí vrstevnic si můžeme pomáhat také výškovými body zanesenými v mapě. Známe dva druhy těchto bodů: Výškovým bodům určují výšku tvůrci
mapy za pomoci počítačové analýzy leteckých snímků. Nejsou označené v terénu. Významné jsou trigonometrické body, označené tečkou uprostřed trojúhelníku. Tyto body,
které jsou základem každé topografické mapy, jsou přesně zaměřené se souřadnicemi
a nadmořskou výškou. Trigonometrické body najdeme označené i v přírodě.
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SESTAVENÍ VÝŠKOVÉHO PROFILU
Profil patří k základním nástrojům, které se využívají při studiu reliéfu. Tyto nástroje
slouží k popisu a měření tvarů zemského povrchu, proto se jim říká morfometrické. Správná morfometrická analýza reliéfu umožňuje získat velké množství informací o jeho vzniku
a vývoji. Profily nacházejí uplatnění například i v turistice, kde se používají pro znázornění
převýšení, a tedy náročnosti tras.
Vrstevnicová topografická mapa znázorňuje průmět reliéfu do roviny. Na základě vrstevnicové topografické mapy můžeme vytvořit model reliéfu či jeho profil podél zvolené linie.
K vytvoření profilu potřebujeme nejčastěji vrstevnicovou mapu (čím většího měřítka, tím lépe). Do mapy zakreslíme linii profilu, která představuje stopu roviny kolmé k reliéfu (k rovině mapy). Potom stejně dlouhou linii zakreslíme na papír a zaznamenáme na
ni každý průsečík s vrstevnicí. Nad tímto průsečíkem vyneseme ve stanoveném měřítku
nadmořskou výšku vrstevnice.
Po zakreslení všech průsečíků vrstevnice se stopou profilu v topografickém podkladu a vynesení jejich nadmořských výšek získáme řadu bodů, jimiž se proloží křivka, která znázorňuje požadovaný profil. Je samozřejmé, že čím bude hustota bodů větší, tím bude
profil přesnější. Někdy je průsečíků stopy profilu s vrstevnicemi málo (vrstevnice jsou od
sebe příliš vzdálené). Pak je nutné jejich nedostatek kompenzovat interpolací, což není nic
jiného než dopočtení chybějících hodnot
mezi dvěma známými hodnotami.
Pokud použijeme stejné měřítko
na vertikální i horizontální ose, dostaneme tzv. nepřevýšený profil. Ve většině
případů je tak sestrojený profil velice plochý, jelikož výškové rozdíly jsou ve srovnání s délkovými podstatně menší. Aby
se terénní nerovnosti zvýraznily, používá
se tzv. převýšení: pro znázornění výšek se
volí větší měřítko než pro délky. Obecně
platí, že čím je měřítko mapy menší, tím se
stanovuje větší převýšení. Například profil vytvořený z mapy o měřítku 1 : 10 000
bude pravděpodobně dostatečně čitelný
s dvojnásobným převýšením, v případě
měřítka 1: 200 000 je nutné zvolit větší převýšení (pěti- i vícenásobné). Avšak
vždy závisí na tom, v jakém reliéfu je profil vedený: v členitém reliéfu se preferuje
nižší převýšení, naopak v plochém reliéfu
se volí převýšení větší.
Postup sestavení výškového profilu z vrstevnic
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Řada mapových internetových portálů a software GIS nabízejí velmi jednoduchou
možnost práce s mapou včetně vytvoření profilu. Na mapě stačí vyznačit požadovanou linii, podél níž má být budoucí profil vytvořen, a o zbytek se již postará program.
Při práci s nástroji GIS je možné po vytvoření profilové linie převést získanou tabulku
s číselnými údaji do MS Excelu a zde vizualizovat pomocí funkce vytvoření XY bodového
grafu.
Software umožňující práci s mapou včetně tvorby profilů často spolupracuje s turistickými navigačními přístroji GPS a turistickými mapami. Lze si tak snadno připravit
a naplánovat zvolenou cestu a v předstihu se o ní informovat. Nebo naopak na základě bodů zaznamenaných navigačním přístrojem je možné zanést již absolvovanou trasu
do programu a vykreslit si profil zpětně.

MĚŘENÍ AZIMUTOVÉHO TAHU
Určení polohy na povrchu metodou azimutového tahu je analogické měření se
zaměřováním polygonového pořadu v jeskyni. Využívá se například i v rámci mapování pro orientační běh. Ve volném terénu většinou nepoužíváme pásmo ani sklonoměr.
Pro cvičeného měřiče by měla stačit pouze buzola s odhadem vzdáleností pomocí krokování. Každý azimutový tah začíná na pevném změřeném bodě a měl by končit také
na pevném bodě, nejlépe okruhem zpět na startovním bodě. Na čistém papíře si první bod zvolíme a další pak získáme vlastním měřením. Na všech ostatních podkladech
se snažíme alespoň některé pevné body (kóty, křižovatky) převzít z podkladu a trefit
se na ně.
Trasu volte nejlépe po schůdné jasné cestě. Vyhýbejte se neurčitým hranicím porostů, klikatým potokům a hustému podrostu. Bez velkých potíží lze měřit azimuty volným
lesem, za zlomové body volte výraznější stromy a pařezy. Zlomové body si vždy značte,
i na cestě. Prostředky volte podle situace – čára patou na zemi, zkřížené větve, kamenný
mužík, uzel na chomáči trávy, toaletní papír fáborek.
Odzkoušený sled úkonů při měření azimutového tahu:
• Postavíme se na zaměřený bod a uděláme si na zemi značku.
• Změříme azimut dalšího postupu, nic nekreslíme.
• Krokujeme až k vyhlédnutému cíli.
• Narýsujeme koncový bod a naznačíme spojovací linii.
• Pro měření dalších bodů opakujeme postup od začátku.

PROTÍNÁNÍ AZIMUTŮ
Protínání dvou azimutů ze známých bodů je asi nejrychlejší metoda pro určení polohy dalšího bodu. Touto triangulační metodou byl vlastně zmapován svět. V neschůdném
terénu je to jediná metoda, nemáme‑li dálkoměr nebo přesné GPS. Můžeme ještě rozlišovat protínání vpřed a vzad.
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• Protínání vpřed – postupně z jednoho a posléze z druhého známého
bodu změříme a narýsujeme azimut k novému bodu. Jejich průsečík
je nový bod. Největší přesnosti dosáhneme, když oba azimuty svírají
zhruba pravý úhel. Uděláme‑li místo dvou azimutů tři nebo čtyři z různých bodů, netrefíme se obvykle
přesně do jediného bodu. Dostaneme malý troj- nebo čtyřúhelník.
Cílový bod umístíme do jeho těžiště.
• Protínání vzad – stojíme na novém
bodě a změříme z něj azimuty ke
dvěma (třem, čtyřem) viditelným
známým bodům. Azimuty rýsujeme
z bodů na mapě v opačném směru.
Cílový bod, naše poloha, opět leží
v místě průsečíků azimutů.

Postup hledání polohy bodu pomocí metody protínání
vzad

METODY GPS
V celé historii lidstva nebylo určení polohy tak přesné, jako nyní. Vývoj byl velmi
pozvolný, od hrubého určení polohy na mapě, zaměření pomocí sextantu až po výpočet
pomocí různých geodetických metod. Metody určování polohy založené na využití satelitního systému stojí na pomyslné špici vývoje navigace.
Global Positioning System, zkráceně GPS, je vojenský navigační družicový systém
provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, který dokáže s několikametrovou přesností určit pozici kdekoliv na Zemi. Přesnost GPS lze ještě zvýšit až na přibližně 1 cm s použitím metod jako je Diferenciální GPS (DGPS). Systém umožňuje přijímači
signálů GPS určit si přesnou polohu v prostoru ze vzdáleností k družicím obíhajícím po
známých drahách. Přístroj polohu zobrazí (přepočte) ve zvoleném souřadnicovém systému. Jako primární souřadnicový systém se pro GPS měření používá WGS 84.
Ruční turistické přístroje střední třídy mají udávanou polohovou chybu kolem
7 – 10 m. Podstatným omezením však zůstane i nadále to, že k přesnému měření musí
přístroj „vidět“ v širokém úhlu na oblohu. Není tedy dobře použitelný v lese, mezi skalami,
v úzkých údolích. Jeskyně se bohužel většinou nacházejí právě v takovýchto extrémních
terénních podmínkách.
Přesnost se výrazně zvýší tzv. DGPS (diferenciální GPS), tedy použitím další pevné
referenční stanice. Ta zjišťuje rozdíly mezi svou spočtenou a skutečnou polohou, o tyto
rozdíly se pak upravují výsledky pohyblivé stanice v terénu. Buď přímo v reálném čase
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(korekce se předávají na terénní stanici rádiem), nebo dodatečně. Oba přijímače ovšem
musí být po celou dobu měření napojené na stejnou množinu (čtveřici) družic. Možnost
DGPS však mají jen přístroje profesionální kategorie.
Možnosti využití systému GPS jsou velice široké. Obecně lze tvrdit, že se dá systém GPS použít všude tam, kde potřebujeme znát svou polohu, rychlost nebo čas s danou
přesností. Přitom samozřejmě musí být splněny podmínky pro příjem signálů z potřebného počtu družic.
•

•

•
•

•

VYBRANÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ SYSTÉMU GPS:
Využití technologie GPS v navigaci
Navigační technologie představují hlavní oblast využití technologie GPS. Navigace
s přístrojem GPS je založena na určení aktuální polohy uživatele a jejím porovnáním
se souřadnicemi výchozího a cílového bodu.
Orientace na mapě s využitím GPS
Orientace podle mapy v neznámém prostoru, navíc v noci nebo za špatných povětrnostních podmínek, je úkol velmi náročný. S využitím systému GPS se však
podstatně zjednodušuje. Uživatel si velmi jednoduše zaměří přijímačem GPS svojí
polohu, kterou potom zanese do topografické mapy.
Určování vlastní polohy
Znalost souřadnic je významná například pro zaměřování vstupních bodů speleologického mapování apod.
Spojení systému GPS a GIS
Spojení technologie GPS s digitální mapou vytváří velmi pružný a výkonný navigační systém. Tyto systémy jsou založeny na zobrazení aktuální polohy, případně
směru a rychlosti určené GPS přijímačem nad obrazem digitální mapy.
Mapování
Některé přístroje lze využít i při mapování terénu a následné tvorbě mapy. S využitím ručních GPS přístrojů, jejichž přesnost zaměření polohy je mezi 7 až 10 m, lze
vytvářet mapy v měřítku 1 : 5 000 nebo i menším, protože případná chyba v zaměření by měla na mapě velikost maximálně v řádu desetin milimetrů.

SLOVNÍČEK VYBRANÝCH POJMŮ Z TECHNOLOGIE GPS
• Accuracy (přesnost). Odhad přesnosti zaměření pozice přijímače GPS. Přesnost
měření souřadnic pomocí GPS přijímače je ovlivněna počtem a silou přijímaných
signálů a geometrickým rozložením přijímaných družic na obloze.
• Altitude (nadmořská výška). U výpočtů GPS se obvykle rozumí výška nad nulovou
hladinovou plochou.
• Dilution of Precision – DOP (ukazatel kvality geometrie rozložení viditelných družic
na obloze). Je to bezrozměrné číslo, menší hodnota znamená vyšší kvalitu rozložení
a přeneseně i vyšší přesnost určení aktuální pozice uživatele.
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• Route (trasa). Je to sekvence lomových bodů, které postupně definují cestu. Při
navigaci je uživatel naváděn postupně k těmto lomovým bodům z výchozího do
cílového.
• Track, Track Log (záznam trasy). Přijímač GPS dokáže zaznamenávat průběh již prošlé trasy, který se vykresluje na mapové obrazovce přístroje a lze jej po uložení
použít pro funkci zpětné navigace (Track Back), v případě bloudění pak pro návrat
do výchozího bodu.
• Waypoint (bod či trasový bod). Je to bod s vlastním názvem, souřadnicemi, případně
výškou a poznámkou, který je uložen v paměti přijímače. Waypoint pak může být
použit pro navigaci. Waypoint lze do přijímače dostat několika způsoby – uložením
souřadnic libovolného místa v terénu pomocí GPS, nahráním z PC, odečtením souřadnic z papírové mapy.

PRÁCE S VÝŠKOMĚREM
Systém GPS z technologického principu nenabízí příliš přesné měření nadmořské
výšky. Zde velmi rostou nároky na přesné měření vzdálenosti přijímače od satelitů. Proto
výrobci přidávají do svých přístrojů také elektronický barometrický výškoměr. Elektronické
výškoměry dosahují výborné přesnosti, při neměnném počasí i okolo jednoho metru, tedy
o řád lepší než prostřednictvím systému GPS.
Barometrický výškoměr měří hmotnost sloupce vzduchu nad daným místem, přičemž platí logická rovnice, že s rostoucí nadmořskou výškou klesá mocnost tohoto sloupce
vzduchu a tím i vyvíjený tlak. Jak známo, se změnou počasí se mění i atmosférický tlak:
nízký tlak nás varuje před pošmourným počasím s vyšší pravděpodobností srážek, vysoký
tlak naopak slibuje modrou oblohu. Změna počasí může vyvolat odchylku až několik desítek
metrů. Ani přístroj s barometrickým výškoměrem tak nezaručí absolutně přesnou hodnotu
nadmořské výšky kdykoli a kdekoli.
Pokud tedy chceme měřit absolutní nadmořskou výšku, nevyhneme se kalibraci
výškoměru, kdy musíme srovnat hodnoty stávajícího naměřeného tlaku s odpovídající
známou nadmořskou výškou (odečtem údaje z mapy nebo z kóty). Taková kalibrace se pro
přesné získání absolutních údajů musí provádět poměrně často, minimálně na počátku
a na konci měření.
Požadavky na výškoměr:
• Rozlišení 1 m a méně,
• snadná kalibrace (ruční nastavení výšky),
• ruční vyvolání měření, tj. ruční přepínání z úsporného do aktivního režimu,
• malé rozměry (nejlépe zabudovaný do přijímače GPS),
• malá spotřeba, což znamená dlouhá výdrž a nízké náklady (pozor, slabá baterie
změní výškoměr na generátor náhodných čísel).
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NÁMĚTY K POKROČILÉMU VYUŽÍVÁNÍ GPS
Velká většina začínajících i pokročilých jeskyňářů se již setkala s nějakým přijímačem GPS, přístroje nižších kategorií jsou běžnou součástí chytrých telefonů, tabletů apod.
Tyto běžné přijímače mají zabudovanou i nějakou verzi tzv. podkladové mapy, která však
většinou obsahuje jenom základní kresbu povrchu (sídla, komunikace, vodní toky…) a většinou pouze základní verzi obslužného software.
Pokud se hodláme prací s GPS zabývat vážněji, nezbude nám, než sáhnout hlouběji
do kapsy a pořídit si přístroj minimálně turistické kategorie. Velmi dobré jsou například turistické přístroje značky GARMIN, MAGELLAN a další. Do terénu (ale i do jeskyní) je vhodný
kapesní počítač typu PDA (Personal Digital Assistant) s externím modulem GPS spojeným
s počítačem pomocí Bluetooth. Bohužel nabídka PDA je dnes velmi slabá, dají se sehnat
většinou už jen v bazarech.
Pravděpodobně budeme muset investovat i do kvalitního mapovacího software.

OZIEXPLORER
OziExplorer je balíček několika
shareware programů pro práci s GPS,
uživatelskými mapami a waipointy na PC
a PDA (SmartPhone, tablet). OziExplorer
pracuje s georeferencovanými rastrovými mapami. Výborným programem pro
tvorbu podkladových map je například
níže popisovaný MOBAC. Mapy lze však
pomocí verze OziExploreru pro stolní
počítač vyrobit z libovolných naskenovaných papírových map z různých zdrojů.
OziExplorer je určen pro operační
systém Windows Mobile 5.0, 6.0 a 6.5.
Podporovaný je také Android 1.6, 2.0, 2.1,
2.2, 2.3 a 3/4+.
Orientační cena kompletního balíčku OziExploreru je přibližně 150 Euro.
ARCPAD
ArcPad firmy Esri je profesionální
software pro mapování v terénu určený pro přístroje s operačním systémem
Windows Mobile 5.0, 6.0 a 6.5. ArcPad
poskytuje pracovníkům v terénu přístup
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Ukázka obrazovky OziExplorer

Ukázka obrazovky ESRI ArcPad na příkladu mapování
závrtových forem
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do databází, nástroje pro mapování, GIS a integraci GPS, to vše prostřednictvím příručních
počítačů a mobilních přístrojů.
Lze využívat demoverzi programu, která je omezena na 20 minut kontinuálního
měření. Naměřená data však lze průběžně ukládat a po uplynutí vymezené doby lze
program znovu nastartovat.

MOBAC
Mobile Atlas Creator (MOBAC) je volně dostupný a velmi dobrý pomocník při tvorbě
uživatelských map pro řadu mapovacích programů, například i pro zmiňovaný OziExplorer
či pro některé outdorové navigace, třeba GARMIN. Pomocí programu lze rovněž připravit
rastrové georeferencované mapy pro GIS.
Program funguje na principu stahování dostupných internetových mapových služeb a jejich transformace do různých datových formátů, včetně možnosti sestavení tištěného mapového atlasu.

Obrazovka programu Mobile Atlas Creator (MOBAC)
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11.	JAK VZNIKAJÍ SPELEOLOGICKÉ
MAPY
Měření a mapování podzemních dutin má svoji dlouholetou historii a vyvíjí se postupně od 18. století po dnešek. Základem mapování jeskyní je odedávna důlní měřictví,
které se v souvislosti intenzivním rozvojem hornictví a podzemní těžbou nerostů rozvíjelo
v České i na Slovensku pravděpodobně již od 15. století.

Nejstarší mapa Sloupských jeskyní od Karla Süsze kolem roku 1796
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První mapa jeskyně na Slovensku pochází od G. Buchholtze, který systematicky
navštěvoval a popisoval tehdy známé jeskyně Demänovské doliny. Při této příležitosti
zhotovil i mapu Demänovské ledové jeskyně, publikovanou v roce 1723.
Nejstaršími mapami podzemního světa na Moravě je plán propasti Macocha od
K. J. Rudzinského z roku 1784 a mapa Sloupských jeskyní z roku 1796 od K. Süsze. Po
těchto prvních jeskynních měřičích následovala celá plejáda badatelů 18. a zejména
19. století (na Slovensku F. E. Brückmann, M. Bel, J. Buchholtz a další, na Moravě J. Wankel,
M. Kříž, F. Koudelka a další).
Moderní základy speleologickému mapování jako takovému však položil K. Absolon na přelomu 19. a 20. století. Geologické a geomorfologické aspekty do tohoto mapování vnesl R. Kettner. V těchto tradicích pokračovali další průzkumníci krasu, zejména
R. Burkhardt, P. Ryšavý, J. Vodička a jiní.

SPELEOLOGICKÉ MĚŘICTVÍ
Činnost související s určováním prostorových vztahů v jeskyních je nazývána speleologickým měřictvím. Do této činnosti spadají nejen práce mapovací, ale i metody, ze
kterých se získávají informace o poloze bodů a jevů vázaných na podzemní prostředí.
Z geodetických a kartografických metod lze využít především metody inženýrské geodézie, mapování, fotogrammetrie a zejména důlního měřictví.
Důlní měřictví je nauka o zobrazování podzemních prostor dobývaných člověkem
a stanovení jejich vztahů k povrchu. V rámci důlního měřictví vznikají důlní mapy, které
slouží pro lepší orientaci v podzemí a též pro evidenci vlastnických vztahů k pozemkům na
povrchu Země. Důlní měřictví se zabývá převážně uměle vytvořenými podzemními prostory, které byly vyhloubeny za účelem získání určité nerostné suroviny. Historie důlního
měřictví se pojí s počátkem hornictví. Cíl byl tehdy stejný jako dnes, tedy zobrazení polohy
a tvaru důlních chodeb.
Kvůli členitosti a různé průchodnosti jednotlivých částí jeskyní nelze velmi často
použít klasických geodetických metod, které jsou hojně využívané nejen na povrchu, ale
i v důlním měřictví. Z důvodu odstínění družicových signálů skalním masivem rovněž nelze
používat metod GPS. K podrobnému zachycení skutečnosti a k tvorbě ideálních map se tak
stále využívají klasické metody mapování, jejichž princip je znám již několik staletí, samozřejmě v dnešní době doplněné o výpočetní techniku a metody GIS.
Speleologické mapování je část speleologického měřictví, jehož výsledkem je mapa
nebo plán podzemního prostoru. Zároveň se zabývá zobrazením podzemního prostoru
do mapy povrchu, pod kterým se nalézá. Speleologické měřictví je z hlediska používaných
metod a přístrojů specifickou částí důlního měřictví.
Při speleologickém mapování se využívají již existující starší mapy, jež jsou doplňovány o nové poznatky, případně jsou nově zaměřovány dříve nezmapované či nově objevené jeskyně. Dále se speleologické mapování zabývá společným znázorněním podzemních
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Současná mapa jeskyně s půdorysem, příčnými řezy, severkou a měřítkem (podle I. Audy a kol., 1997)

a povrchových bodů. To je například zákres některých důležitých jevů z jeskyně do mapy
povrchu nebo naopak.
Speleologické mapování nemá doposud stanovena pevná pravidla a normy, proto
se mapy od různých autorů mohou lišit co do přesnosti, podrobnosti i způsobu zobrazení
mapovaného prostoru. Znázornění jednotlivých objektů a jevů pomocí mapových značek
je také ponecháno na rozhodnutí a výběru autora, protože sjednocovací proces používaných značek ještě stále není u konce.
Vlastní mapování jeskyní, sestavení a úprava speleologických map se dějí mnohdy
na amatérské bázi, což ale nemusí znamenat nízkou úroveň. Speleologické měřictví se
snaží při užití jednotného značkového klíče pro vyjádření obsahu map a základních metod
užívaných při měření jeskyní umožnit mapování i speleologům, kteří nejsou geodety. Složitější metody měření, vyžadující použití speciálních přístrojů (například teodolitu), předpokládají samozřejmě znalost obsluhy těchto přístrojů a speciální výpočetní postupy, ale
těmto metodám se zde záměrně vyhneme.
Každý, kdo chce sestavit kvalitní speleologickou mapu (zvláště složitějšího jeskynního či propasťovitého systému), pozná, že nestačí znát jen metody mapování, ale k věrnému zachycení podzemní morfologie a jejímu srozumitelnému vyjádření je zapotřebí cvik,
zkušenost a dobrý cit pro orientaci v podzemí.
Způsob mapování závisí mimo jiné na vybavení měřičů – speleologů. O výběru
pomůcek a přístrojů nerozhoduje pouze vybavenost mapovací speleologické skupiny, ale
několik dalších faktorů, jako jsou rozměry mapovaného prostoru, požadovaná přesnost
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Měření jeskyně pomocí teodolitu. Foto: Alexandr Komaško

a předpokládaná využitelnost mapy, ale i finanční dostupnost pomůcek a možnost jejich
použití v dané jeskyni.
Mezi pomůcky a přístroje používané k mapování patří nejen moderní geodetická
technika, jako jsou totální stanice, laserové dálkoměry, ale i starší přístroje, od teodolitů, přes hornické kompasy a sklonoměry až k dobře dostupným geologickým kompasům
a pásmům.
Hlavním cílem mapování je podat co nejpřesněji informace o podzemních prostorách, o velikostech a tvarech vnitřních prostor, vyznačit důležité prvky tvořící jeskyni, jako
jsou terénní stupně a svahy, propasti, komíny, vodní sifony, jezírka, speleotémy a další.
Od jeskynního měřiče se tak očekává nejen schopnost měřit, ale i kreslit a generalizovat.

PŘÍSTROJE A POMŮCKY
KE SPELEOLOGICKÉMU MAPOVÁNÍ
V dalším textu si stručně rozebereme jednotlivé typy měřických pomůcek využívaných ve speleologickém mapování. Nejde v žádném případě o detailní výčet, spíše zde
upozorňujeme na některé možnosti jejich využití. Při běžném speleologickém mapování
se nejčastěji využívá klasických metod – měření vzdáleností pásmem či laserovým dálkoměrem, azimutů pomocí hornického závěsného kompasu či elektronického kompasu
(integrovaného s laserovým dálkoměrem a sklonoměrem) a sklonů pomocí elektronického
či závěsného hornického sklonoměru.
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TEODOLIT
Teodolit zmiňujeme pouze jako klasickou geodetickou měřickou pomůckou. Pro
běžné speleologické mapování má poměrně úzké využití, zejména pro svoji značnou
hmotnost a objem, množství příslušenství (stativ, latě) a velkou finanční nákladnost. Nezanedbatelná je vysoká odborná úroveň obsluhy stroje.
Zcela speciálním a v současné době se rozvíjejícím odvětvím je laserové skenování. Jde o bezkontaktní určování prostorových souřadnic. Umožňuje 3D vizualizace staveb,
konstrukcí nebo podzemních prostor. Skenování se provádí automaticky podle nastavených parametrů, přičemž dochází k sejmutí milionů souřadnic v tzv. mračnu bodů. Ty se
převádí do CAD systémů a na jejich základě dochází k vytvoření prostorového modelu.
Skener určuje prostorovou polohu bodů na principu polární metody.
SKLONOMĚR
Sklonoměry jsou jednoduché pomůcky, jimiž
se měří úklony šikmo měřených délek s přesností,
která vyhovuje pro běžná technická měření (10‘–
1°). Existují i sklonoměry s digitálním odečítáním
a s možností záznamu naměřených hodnot. Pro zaměřování podzemních prostor se zpravidla používá
hornický závěsný sklonoměr.
Hornický závěsný sklonoměr měří úklon napjaté šňůry, která mezi dvěma body fyzicky realizuje
stranu polygonového pořadu. Stavba sklonoměru je
velmi jednoduchá. Sklonoměr je tvořen plechovým
půlkruhem o poloměru 12 – 15 cm, který je opatřen
stupnicí s dělením od středu na obě strany. Na stupnici se odečítá pomocí olovnice, která je připevněna
ve středu kruhu. Na šňůru se sklonoměr připevňuje
pomocí dvou závěsných háků, které jsou umístěny
střídavě (každý z jedné strany šňůry), aby sklonoměr
zaujímal správnou polohu při měření.

Závěsný sklonoměr

PÁSMO
Aby bylo pásmo vhodné k měření, musí být dostatečně ohebné, bez deformace,
musí mít pevnost v tahu, trvanlivé číslování stupnice a pro přesné práce by mělo být ověřeno autorizovaným metrologickým střediskem.
Jako každé měření je i měření pásmem ovlivňováno různými chybami – náhodnými
a systematickými. Mezi náhodné chyby řadíme chybu z provážení konce pásma, z přiřazení pásma, ze čtení. K systematickým chybám patří chyba z nesprávné délky pásma,
z teploty, z průhybu, z protažení, z nevodorovné polohy, ze sklonu, z vybočení ze směru.
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RUČNÍ LASEROVÝ DÁLKOMĚR
Ruční laserové dálkoměry jsou nástupci pásma v jednoduchém a rychlém měření
délek s dostatečně velkou přesností. Laserové dálkoměry pracují na principu odrazu viditelného laserového paprsku o předmětu. Měří bezhranolově, ale pokud bychom chtěli
dosáhnout vyšší přesnosti, většina jich spolupracuje i s optickým odrazným hranolem. Výhodou je, že měřené místo je jednoznačně definováno stopou laserového paprsku. Mají
dosah až 200 m a zároveň přesnost v řádech milimetrů.
V dnešní době převládají na trhu především ruční laserové dálkoměry švýcarské
firmy Leica. Příkladem je výrobní řada LEICA DISTO. Přístroje dokáží kromě prostého měření délek hodnoty zaznamenávat do paměti, provádět jejich korekce nebo je využít pro
okamžité výpočty ploch a kubatur.
BUZOLA
Stupnicová buzola je tvořena obvykle kruhovou krabičkou z nemagnetické kovové
slitiny se stupnicí pro odečítání hodnot. Ve středu je zasazen hrot, na němž je pohyblivě umístěna magnetka. Ta pohybem udává magnetický směr, který je možno odečítat
na stupnici. Magnetka je vyrobena z oceli a je přiměřeně zmagnetizována a vyvážena.
Aby buzola měřila správně, je potřeba zaručit několik podmínek: správné dělení stupnice,
žádný magnetický kov v kompasové krabici, dostatečná citlivost magnetky, geometrická
osa magnetky musí souhlasit s její magnetickou osou, magnetka musí ležet ve středu
stupnice.
HORNICKÝ KOMPAS
Speciální úprava buzoly pro měření v podzemí je hornický kompas. Již od středověku je praktickým a spolehlivým přístrojem na zaměřování azimutů stran dlouhých polygonových pořadů v podzemí. Jde o kompas vložený do závěsu, a tak je možnost ho zavěsit

Závěsný hornický kompas
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na napjatou šňůru, která mezi dvěma body fyzicky realizuje měřickou přímku polygonového pořadu, a zároveň je po zavěšení a ustálení kompas ve vodorovné rovině. Dělení
stupnice, a tím daná přesnost měření, je obvykle 1° nebo 30‘.

TVORBA MAPY JESKYNĚ
V této kapitole se budeme zabývat vlastní tvorbou mapy jeskyně od etapy přípravy
až po její grafické ztvárnění a případnou reprodukci. Není v možnostech této publikace podrobně se zabývat veškerými aspekty a metodami tvorby mapy, proto se zaměříme pouze
na vše podstatné. V ostatním pak odkazujeme na příslušnou literaturu.
•
•
•
•
•
•
•

HLAVNÍ ETAPY TVORBY MAPY:
Přípravné práce.
Rekognoskace podzemních prostor.
Volba a určení měřických bodů.
Podrobné zaměření podzemních prostor.
Výpočetní a zobrazovací práce.
Vyhotovení kartografického originálu.
Zpracování výsledného elaborátu a jeho dokumentace.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Do přípravných prací měření jeskyně zařazujeme:
• Získání dostupných mapových podkladů a geodetických údajů z jeskyně i jejího nejbližšího okolí.
• Získání informací o jeskyni, jejím charakteru a specifikách s ohledem na měřické
práce a jejich bezpečnost.
• Stanovení měřítka mapy, přesnosti měření a náplně mapy podle přístrojového
vybavení, rozsahu a přístupnosti jeskynního systému a účelu, pro který se mapa
vyhotovuje.
REKOGNOSKACE PODZEMNÍCH PROSTOR
Hlavním cílem rekognoskace podzemních prostor a nejbližšího okolí jeskyně je
upřesnit rozsah měřických prací a způsob jejich realizace. Součástí rekognoskace je ověřit
úplnost údajů získaných o lokalitě a jejím okolí ve fázi přípravy.
Při rekognoskaci zjišťujeme:
• Stav jeskyně, její průchodnost, nebezpečná místa a podmínky ochrany jeskyně.
• Stávající měřické body, které bude možno využít.
• Možnosti použití přístrojové měřické techniky (třídy přesnosti pro jednotlivé části
jeskyně).
• Nutnost dalšího vybavení měřické skupiny, zejména z hlediska bezpečnosti.
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•
•
•
•

Výsledkem by mělo být:
Stanovení postupu měřických prací (metod, přesnosti, časového rozvrhu).
Sestavení měřické skupiny a její zacvičení obecně i s ohledem na danou lokalitu.
Zajištění přístrojového vybavení, stabilizačního materiálu a zhotovení speciálních
pomůcek.
Organizační i technické zajištění maximální bezpečnosti při měření.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
Protože se jedná o základní text k problematice speleologického mapování, nezmiňujeme se zde o vybavení měřičů při speciálních měřických pracích. Při nejčastěji používaném kompasovém měření tvoří hlavní výbavu geologický nebo hornický závěsný kompas
se sklonoměrem, měřická šňůra dostatečné délky a kvalitní pásmo (ocelové nebo z umělé
hmoty). Pro hloubková měření je vhodná dlouhá olovnice s uzlíky po 1 m. Kompas, sklonoměr a pásmo jsou v současné době stále víc nahrazovány laserovými dálkoměry s integrovaným elektronickým kompasem a sklonoměrem. Princip práce však zůstává stále
stejný.
Pro záznam naměřených údajů a zákres jeskyně je vhodné mít s sebou příslušné
měřické zápisníky uspořádané nebo nakreslené do sešitů, čisté milimetrové papíry a kreslicí pomůcky (tužky, ořezávátko nebo nůž, úhloměr, případně tzv. Protractor – pomůcku
k rychlému zákresu redukovaných délek a směrů, pravítko, gumu apod.). Obvykle se používají zápisníky formátu A5 nebo A4. Ke kvalitnímu kreslení je nutné mít s sebou tvrdou rovnou podložku nebo měřický stolek. Vhodné je mít s sebou čistý hadr pro utření rukou před
měřením či kreslením. K zachování čistoty rukou má měřič po dobu transportu obvykle
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rukavice. Doporučuje se teplejší a pokud možno nepromokavé oblečení, neboť měřické
práce postupují pomalu a chlad je brzy citelný.

VOLBA A STABILIZACE MĚŘICKÝCH BODŮ
Volba polohy bodů je dána zejména členitostí jeskynního systému a požadovanou
přesností měření. Body I. a II. třídy přesnosti (měřené teodolitem) obvykle stabilizujeme do
stropu nebo dna jeskyně tak, aby se teodolit dal přímo nad bod nebo pod bod postavit. Dalším kritériem je viditelnost z postavení přístroje na sousední body nebo jejich signalizační
znaky. Určujeme‑li výšky nivelací, musí být možnost postavit nebo přiložit na bod svisle
nivelační lať či měřítko. Volba umístění měřických bodů je dána i metodou měření délek (vodorovné či šikmé délky pásmem, dálkoměry apod.). Zaměřujeme‑li jeskyni ve III. třídě přesnosti (závěsný kompas a sklonoměr), je obvyklým požadavkem, aby vždy mezi sousedními
body pořadu bylo možno napnout měřickou šňůru, aniž by se dotýkala stěny, dna či stropu.
Příliš strmé záměry se závěsným kompasem špatně měří, neboť sjíždí a vlastní krabice
kompasu drhne o šňůru. Body určované ve IV. a V. třídě přesnosti (tj. ruční kompas či buzola) obvykle trvale nestabilizujeme. Také na jejich volbu nejsou žádné specifické požadavky.
Měřické body stabilizujeme v jeskyni na významných místech (začátky a konce
chodeb, zalomení chodeb, křižovatky apod.) tak, aby tvořily souvislou měřickou síť a bylo
z nich možno obsáhnout co nerozsáhlejší prostor jeskyně. Poloha bodů musí být volena
též s ohledem na bezpečnost, jednoduchost a rychlost měření nejen těchto bodů, ale i podrobného zaměření jeskyně.
Nejčastěji se používá zavrtání šroubu a zaražení kovové či plastové trubky do dna
jeskyně. Mezi důležité parametry každého měřického bodu v jeskyni patří nejen jeho přesnost určení a způsob stabilizace, ale i jeho číslování. V zájmu ochrany výplní jeskyní neumísťujeme měřické body na speleotémy. Body také neoznačujeme sazemi z karbidky či
jiným nešetrným způsobem.

ZAMĚŘENÍ POLYGONOVÉHO POŘADU
Jako základní způsob pro určení souřadnic měřických bodů v podzemí je brán polygonový pořad. Polygonový pořad je lomená čára, která tvoří liniovou síť bodů. Je určen
jednotlivými horizontálními délkami a vrcholovými úhly, které svírají směry dílčích záměrů.
Hlavní měřickou úlohou je tedy zjistit souřadnice dílčích bodů uvnitř polygonového pořadu.
Podle způsobu připojení na polygonové pořady se dělí na hlavní (polohově a směrově se připojují na body základního bodového pole zjištěné dalšími metodami) a vedlejší
(polohově a směrově se připojují na body hlavních polygonových pořadů).
K hlavním typům polygonových pořadů, s nimiž se při speleologickém mapování
setkáváme, patří:
• Oboustranně orientovaný a připojený pořad (jsou známy souřadnice počátečního
a koncového bodu a dále souřadnice jednotlivých bodů).
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• Jednostranně orientovaný a připojený (volný) pořad (jsou známy souřadnice počátečního bodu a dále souřadnice jednotlivých bodů).
• Speciálním typem pořadu je uzavřený polygonový pořad se známou souřadnicí počátečního bodu, jenž je současně i koncovým bodem.
• Dalším typem je oboustranně připojený (vetknutý) pořad bez orientace (jsou známy
souřadnice počátečního a koncového bodu, měří se délky a úhly mezi body uvnitř
polygonového pořadu).
V jeskyni se tak můžeme setkat hned s několika způsoby, přičemž záleží, zda má
jeskyně jeden vchod nebo dva. V případě dvou vchodů se lze setkat s oboustranně orientovaným a připojeným polygonovým pořadem nebo jednostranně orientovaným a oboustranně připojeným polygonovým pořadem nebo vetknutým polygonovým pořadem. Pokud se jedná o jeskyni, kde lze pro měření použít jeden vchod, potom volíme polygonový
pořad volný nebo uzavřený.

MĚŘICKÝ ZÁPISNÍK
Měřický zápisník obsahuje všechny terénní záznamy z mapování jeskyně. Formát papíru a zápisníků je dán velikostí a složitostí jeskynního systému. Obvykle se používají zápisníky formátu A5 nebo A4 a náčrty formátu A4 nebo A3. Výhodná je úprava
papíru proti vlivům vlhkosti. Je vhodné každý polygonový záměr zapisovat a kreslit na
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samostatný list sešitu. Sešit také zajistí, že se nám žádná část polygonu neztratí. Listy
měřického zápisníku je vhodné předem opatřit kolonkami pro budoucí údaje (číslo bodu,
šikmá délka, vzdálenost k pravé a levé stěně jeskyně, vzdálenost ke stropu a dnu jeskyně,
azimut a sklon.) Nahoře jsou údaje o číslech bodů, směru, sklonu a délce. Pod nimi jsou
rovnoběžně náčrty půdorysů, podélného a příčných řezů. Není‑li náčrt v měřítku, je doplněn kótováním. Náčrt může být doplněn nejrůznějšími poznámkami (o měření, morfologii, geologií, hydrologii, výplních, odběru vzorků, fotografických záběrech, bezpečnosti,
lezeckých postupech apod.) a být tak univerzálním záznamem o jeskyni. Sešit musí obsahovat název, případně lokalizaci jeskyně, jména měřičů, datum měření a soupis pomůcek.
Z jednotlivých dílů polygonu (stránek sešitu) konstruujeme mapu jeskyně až doma.
Aby na sebe jednotlivé díly lépe navazovaly, je vhodné kreslit náčrty v terénu s mírným
přesahem, a to zejména tam, kde se strany či sklony polygonu (jeskyně) ostře zalamují.

ZAMĚŘENÍ BODŮ POLYGONOVÉHO
POŘADU
Na všech bodech polygonového pořadu jsou postupně měřeny vodorovné (nejčastěji magnetické) směry (θ), sklon je třeba znaménkem +/- rozlišovat orientaci sklonu (α)
a šikmé délky (L).
Zjednodušeně popsáno vypadá zaměřování dílčích bodů polygonového pořadu následně, může se v detailech lišit podle použité techniky. V textu se budeme zabývat měřením za použití magnetického kompasu, pásma a sklonoměru.
Vždy se měří ve směru postupu mapování, většinou tedy od vchodu jeskyně či od
známého bodu v jeskyni. Existuje i opačný postup, například při mapování komínů, kdy se
z důvodu úspory času mapuje při slaňování směrem ke známému bodu v jeskyni. Tento
postup je pak třeba ale zohlednit při výpočtu souřadnic.
Využijeme již dříve stabilizovaného bodu ve vchodu jeskyně, případně stabilizuje
bod vlastní. Vhodným způsobem jej také očíslujeme. Číslo / název bodu uvedeme do příslušné kolonky měřického zápisníku.
• Stabilizujeme a očíslujeme bod, jehož souřadnice potřebujeme získat. Číslo / název
měřeného bodu uvedeme do příslušné kolonky měřického zápisníku.
• Změříme šikmou (skutečnou) délku mezi oběma body. Pásmo musí být dostatečně
napnuté. Měření vzdálenosti je dobré minimálně jedenkrát opakovat kvůli eliminaci
chyb. Zprůměrňovaný výsledek měření zapíšeme do příslušné kolonky v měřickém
zápisníku.
• V místě bodu změříme vzdálenosti k pravé a levé stěně jeskyně, dále pak vzdálenost ke dnu (podlaze) a ke stropu jeskyně. U výšky stropu si někdy musíme vypomoci odhadem nebo použít jiné metody měření. Vzdálenost k levé a pravé stěně se
měří ve směru poloviny úhlu sevřeného mezi předcházejícím a následujícím měřickým bodem. Vzdálenost stropu a dna jeskyně se měří ve vertikálním směru nahoru
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a dolů. Tyto doplňkové délky se měří za účelem snazší konstrukce obrysové mapy
průběhu jeskynní chodby, případně za účelem tvorby axonometrických (prostorových) pohledů na tvar jeskyně.
Změříme azimut (magnetický úhel) mezi oběma body. V případě použití ocelového
pásma jej musíme odstranit z dosahu citlivosti používaného magnetického kompasu. Pozor, to platí i v případě používaných elektronických kompasů! Jakýkoliv feromagnetický kov v příliš velké blízkosti přístroje může znehodnotit měření (nejčastěji
například ocelové karabiny připnuté na oblečení jeskyňáře). V případě použití hornického kompasu s výhodou použijeme tenké lanko, které napneme mezi oběma
body. Na lanko se pak pomocí háků zavěsí vlastní kompas. V případě použití nezávěsné buzoly se snažíme o co nejpřesnější přiložení přístroje ve směru záměru.
Při měření směru zavěsíme kompas na šňůru tak, aby sever na kompasové krabici
(0° stupnice) ukazoval ve směru postupu měření a uvolníme aretaci. Po uklidnění
magnetky čteme nejprve stupně, v případě přesných kompasů také minuty na severním konci magnetky, a zapíšeme je do zápisníku. Potom čteme i na jižním konci
magnetky, zkontrolujeme, zda se čtení liší o 180°. Kompas na šňůře převěsíme
tak, aby si háky vyměnily místa, znovu čteme na severním a jižním konci magnetky
a zapíšeme. Pro určení magnetického azimutu jsou rozhodující stupně odečtené na
severním konci magnetky při prvním odečtení.
Při měření sklonu využijeme opět nataženého lanka. Na lanko se pomocí háků
zavěsí sklonoměr. Dbáme na to, aby šňůra byla pevně napjatá, sklonoměr v klidu
a olovnice volně visela. Je třeba dát pozor na to, aby rovina šňůry po zavěšení sklonoměru byla rovnoběžná se základnou úhloměru. Pro zlepšení přesnosti je vhodné
sklonoměr zavěsit v cca 1/3 délky lanka. Pro zvýšení přesnosti a vyloučení chyb se
sklonoměrem měří 2× s převěšením (otočením) sklonoměru. Vždy je třeba uvádět
směr sklonu. Znaménkem + se označuje dovrchní směr záměru, znaménkem – pak
klesající spád. Výsledek měření sklonu opět zapíšeme do příslušné kolonky měřického zápisníku.
Do měřického náčrtu pečlivě a co nejpřesněji zakreslíme tvary jeskynní chodby /
dómu v měřeném úseku včetně podrobností (jeskynní výplně, spádnice, hranice
vodních ploch, směry vodních toků atd.) a příčných a podélných řezů.
Po změření záměru opakujeme stejný postup na dalších záměrech.

TROCHA MATEMATIKY PRO ZÁKLADNÍ
ŠKOLU ANEB VÝPOČET SOUŘADNIC
MĚŘICKÝCH BODŮ
Výpočet souřadnic měřických bodů je otázka zvládnutí základů užívání goniometrických funkcí sinus (sin) a cosinus (cos). V době masivního využívání výpočetní techniky
existuje řada mapovacích programů, které to provedou za nás včetně korekcí chyb apod.
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Přesto však není na škodu si ve stručnosti objasnit základní principy výpočtu. Je třeba si
také uvědomit, že uvedené vzorce patří pouze k základním výpočtům souřadnic. Naměřené hodnoty lze zpracovat daleko precizněji pomocí metod výpočtu vyrovnání polygonu
(korekce chyb apod.).
Vodorovná (horizontální) délka D se vypočítá ze skutečně naměřené šikmé délky
L a sklonu α podle vzorce
D = L · cos α
Svislá (vertikální) délka, převýšení H se vypočítá ze skutečně naměřené šikmé délky
L a sklonu α podle vzorce.
H = L · sin α
Pozor, zde je třeba dbát na rozlišení orientace sklonu + / –.
Výpočet vlastních souřadnic v kartézském souřadnicovém systému (X – západovýchodní osa, Y – severojižní osa a Z – vertikální, výšková osa) při magnetickém kompasovém měření (hodnota / azimut magnetického směru θ) pak probíhá dle následujících
vzorců:
Relativní souřadnice bodu P₁
x₁ = L₁ · cos α₁ · sin θ₁
y₁ = L₁ · cos α₁ · cos θ₁
z₁ = L₁ · sin α₁

Prostorové schéma sestrojení souřadnic polygonového pořadu
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Relativní souřadnice bodu P₂
x₂ = L₂ · cos α₂ · sin θ₂
y₂ = L₂ · cos α₂ · cos θ₂
z₂ = L₂ · sin α₂
Relativní souřadnice bodu Pn
xn = Ln · cos αn · sin θn
yn = Ln · cos αn · cos θn
zn = Ln · sin αn
Absolutní souřadnice bodu P1
X₁ = x₁
Y₁ = y₁
Z₁ = z₁
Absolutní souřadnice bodu P₂
X₂ = X₁ + x₂
Y₂ = Y₁ + y₂
Z₂ = Z₁ + z₂
Absolutní souřadnice bodu Pn
Xn = Xn–1 + xn
Yn = Yn–1 + yn
Zn = Zn–1 + zn

PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH
PROSTOR
Po zaměření páteřního polygonu se pak dostáváme k podrobnému mapování. Cílem podrobného mapování je vytvoření půdorysu jeskyně, podélného profilu po celé délce
jeskyně a tvorba příčných řezů ve vybraných místech. Obrysy jeskyně a významná místa
jsou kresleny přímo v jeskyni do tzv. měřického náčrtu. Do půdorysu jsou smluvenými
značkami vyznačeny okraje, komíny, velké skalní bloky, okraje propastí, převisy, svahy,
vrstevnice, kameny, sintrové záclony, krápníková výzdoba apod. Do podrobné mapy jeskyně lze také zakreslit druh a charakter výplně dna (hlína, štěrk, písek, voda, led, sintry).
Součástí půdorysu jeskyně je také vyznačení příčných řezů.
Mezi hlavní metody podrobného mapování v jeskyni patří metoda ortogonální (neboli metoda kolmic) a metoda polární, při které jsou měřeny směry a délky. Nejčastěji se
při podrobném mapování používá polární metoda.

POLÁRNÍ METODA
Polární metoda je nejběžnější způsob, jímž se zaměřuje podrobný polohopis. Poloha bodů je při ní určována pomocí horizontálního úhlu (například magnetického) a šikmé
vzdálenosti a vertikálního úhlu (sklon).
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V praxi se měření provádí tak, že je měřickým bodem určeno výchozí stanoviště,
z něhož se opakovaně provádí příslušná měření na zaměřované objekty (například lomové
body obrysu stěny jeskynního dómu). Při tomto měření tudíž nevzniká polygonový pořad
(linie), ale paprsčitá podoba dílčích záměrů vycházejících z jednoho bodu.

ORTOGONÁLNÍ METODA
Ortogonální metoda se používá poměrně zřídka. Je výhodná spíše na povrchu, například při detailním zakreslování půdorysu skalního defilé, lomových stěn apod. Při této
metodě se podrobné body zaměřují pravoúhlými souřadnicemi – staničením a kolmicí –
k měřické přímce definované dvěma měřickými body. Staničení je délka měřená od počátku po měřické přímce, kolmice je délka kolmá k měřické přímce měřená mezi měřickou
přímkou a určovaným bodem.
PŘÍČNÉ A PODÉLNÉ ŘEZY
Kolmo na směr polygonového pořadu se zaměřují a následně vykreslují svislé řezy
neboli řezy příčné. Jednotlivé linie příčných řezů jsou vyznačeny v půdorysu jeskyně. Pro
jednoduchost a jednoznačnost jsou příčné řezy značeny dvojící písmen nebo dvojicí čísel.
Příčné řezy jsou většinou zakreslovány ve směru pohledu do jeskyně. Četnost příčných
řezů je dána především tvarem podzemních prostor.
Podélným profilem se v jeskyni rozumí rozvinutý podélný řez jeskyní nebo chodbou, který vede zpravidla středem přes její charakteristická místa. Lze jej měřit přímo při
podrobném mapování nebo vykreslit z dostatečně velkého počtu příčných řezů.

ZÁKLADY PRÁCE SE SOUPRAVOU DISTOX
A POCKETTOPO
DistoX je svépomocně vyráběné elektronické zařízení, které umožňuje měřit nejen
vzdálenost, ale i azimut a sklon, a to vše dokáže bezdrátově přenést Bluetooth modulem
ke zpracování do kapesního počítače PDA. Zařízení DistoX je tvořeno laserovým dálkoměrem Leica Disto A3 a kartou, která právě rozšiřuje možnosti dálkoměru o trojosový
kompas / sklonoměr a o komunikační modul Bluetooth. Souprava DistoX patří ke specializovaným jeskyňářským „udělátkům“, která nelze běžně koupit, ale lze je takzvaně
„sehnat“.
Ovládání přístroje DistoX je v principu stejné jako ovládání klasického dálkoměru
Leica Disto A3. Laser je aktivován tlačítkem DIST, které při dalším jeho zmáčknutí spustí
kompletní měření. Výsledky tohoto měření jsou poté přeneseny do zařízení PDA, kde jsou
ukládány. Zařízení lze teoreticky provozovat i bez PDA, v tomto případě ale měřič nesmí
zapomenout na omezenou paměť DistoX.
Aby mohlo být měření z DistoX načítáno v jiném zařízení, je nutno použít speciální
program PocketTopo. Stejně jako při měření klasickým kompasem, tak i při mapování pomocí
166
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DistoX je třeba dávat pozor
na předměty z kovu.
Přesnost
měření
zařízením DistoX lze zvýšit
dodržováním několika zásad při měření. Mezi tyto
zásady patří držení přístroje oběma rukama, vyznačení bodu na přístroji, odkud
vychází laserový paprsek,
držení přístroje tak, aby vyznačený bod byl co nejblíže
na měřickém bodě, ze kterého je měřeno.
Program PocketTopo Souprava DistoX s upraveným laserovým dálkoměrem Leica Disto
je speciální aplikace, která s integrovaným kompasem a sklonoměrem plus PDA s programem
umožňuje práci s měřenými PocketTopo. Oba přístroje jsou bezdrátově propojeny pomocí Bluetooth
daty z jeskyně a jejich uložení. Tato aplikace je určená především pro zařízení PDA s dnes již nepodporovaným OS Windows Mobile, ale je možné ji použít i v přístrojích, které podporují Net Compact Framework.
Program umožňuje příjímání měřených dat přímo z měřicího zařízení, jako je například v našem případě DistoX, pomocí bezdrátového spojení přes modul Bluetooth. Hlavní výhodou tohoto programu je vytváření měřických náčrtů v elektronické podobě. Tento
program totiž umožňuje přímo kreslení na displeji PDA. Pomocí aplikace PocketTopo tedy
vznikají daleko přesnější náčrtky než při klasických metodách měření.

PŘESNOST SPELEOLOGICKÉHO MAPOVÁNÍ
Významným faktorem přípravných prací je otázka stanovení třídy přesnosti speleologického mapování. Níže stanovené třídy přesnosti vycházejí spíše z možností přístrojového vybavení speleologických skupin a tradice, která ve speleologickém mapování
existuje. Pořadí tříd přesnosti je voleno podle zásad užívaných v geodézii v současnosti.
Třídy přesnosti se vztahují především k polohové metodě určení měřických bodů
(měřické kostry) a ne k podrobnému zaměření situace jeskyně.
1. třída přesnosti – úhly měřeny vteřinovými (dvouvteřinovými) teodolity, nejlépe
s nucenou centrací, délky na milimetry se zavedením hlavních korekcí. 1. třída přesnosti se používá při technických úkolech v jeskyni (vytyčení prorážek apod.).
2. třída přesnosti – úhly měřeny teodolitem s přesností odečtení na minuty a lepší,
délky pásmem s přesností do 1 cm a účelným zavedením korekcí délek. Hlavní použití při zaměřování hlavních tahů jeskyněmi.
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3. třída přesnosti – směry měřeny obvykle magneticky (teodolitové buzoly, buzolní
teodolity, závěsný hornický kompas s opakovaným odečítáním), přesnost odečtení
azimutu v desítkách minut. Délky měřeny pásmem – obvykle na 1 – 5 cm. Základní
metoda pro měření většiny hůře přístupných jeskynních prostor.
4. třída přesnosti – směry měřeny kompasem z ruky (geologický kompas) s odhadem
na stupně, délky pásmem nebo latí s přesností na 5 – 15 cm. Boční chodbičky, těžko přístupné prostory, orientační měření. Do této třídy přesnosti lze řadit i záměry
pořízené pomocí DistoX.
5. třída přesnosti – směry měřeny potápěčskými náramkovými či kulovými kompasy
a buzolami s odhadem na 5° a více, délky měřickým provazcem či topofilem s přesností horší jak 25 cm. Použití zejména při měření pod vodou, měření propastí a na
expedicích.
6. třída přesnosti – k zaměření jeskyně je použito nejjednodušších pomůcek, úhly
jsou měřeny úhloměrem nebo odhadnuty, délky odhadnuty pomocí horolezeckého
lana či krokováním apod.
7. třída přesnosti – do této kategorii jsou zařazeny plánky a náčrtky nakreslené nejčastěji zpaměti.

ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ
V dnešní době již souřadnice mapovacích bodů nepočítáme na kalkulačce a ke kreslení většinou nepoužíváme pauzovací papír, pravítko, úhloměr a rýsovací pera. Na internetu je řada dostupných programů, které zvládnou nezbytné výpočty i případnou kresbu
včetně 3D vizualizací jeskyní.

Ukázka generování 3D map jeskyně na příkladu Jeskyně mrtvých netopýrů v Ďumbierském vysokohorském krase
(podle http://therion.speleo.sk/3D.php)
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SPELEOSOFTWARE THERION
Jedním z nejdokonalejších programů tohoto typu je slovenský THERION, který dnes
patří mezi uznávané programy i v zahraničí. Původně byl vyvinut pro mapování jeskyně
Mrtvých netopýrů. Autory tohoto programu jsou speleologové Martin Budaj a Stacho
Mudrák. Program byl postupem doby vyvíjen a zlepšován. THERION se od ostatních liší
především těmito vlastnostmi:
• Generuje hotové 2D mapy včetně symbolů a popisů.
• Mapy jsou dynamické a je možno je jednoduše udržovat aktuální, všechny obrysy
stěn, symboly atd. jsou umístěny relativně vůči polygonu.
• 3D model jeskyně je generován automaticky z 2D map a vypadá tedy mnohem
realističtěji, nežli model konstruovaný pomocí staničení.
• Umí generovat atlasy jeskyní s překryvy na okrajích a navigací na každé straně.
• Lze v něm zpracovávat měřická data spolu s náčrtky a vytvářet tak hotové mapy.
Mapy tvořené tímto programem lze snadno udržovat aktuální, protože při jakékoliv
změně polygonu se veškeré stěny a symboly přizpůsobí.
Další výhodou programu THERION je jeho snadná dostupnost na internetu.
DALŠÍ SPELEOSOFTWARE
Přestože THERION patří k jedněm z nejlepších programů na zpracování map jeskyní, řadu zejména začínajících jeskyňářů může zpočátku odradit jeho poměrně složité používání, zápis dat ve specifickém formátu, konfigurace a podobně. Existuje však celá řada
programů dostupných na internetu, které pomohou tato prvotní úskalí zvládat.
Velmi používaným programem pro zpracování naměřených dat v jeskyních je například Compass, Survex a mnoho dalších. Vstupní data se do těchto programů vkládají tabulkově, buď ručně nebo kopírováním z tabulkového procesoru (například Excelu). Data se
ukládají jako jednotlivé pořady magnetického měření, jež se organizují ve stromu objektů. Je
zde možnost vkládat fixní body pořadů (například v souřadnicích S‑JTSK, čímž daný pořad
jednoznačně umístíme). Máme‑li vložena naměřená data, můžeme je okamžitě vizualizovat
bud jako drátový model vlastního polygonu, nebo jako prostorový model jeskyně se stěnami
(pak musíme ve vstupní tabulce definovat i výšku stropu, hloubku dna, vzdálenost k pravé
a levé stěně). Zvolit si můžeme nejenom definované pohledy – půdorys, řez – ale také obecný pohled (definuje se odklon od severu a odklon od půdorysného pohledu). Přitom myší
můžeme interaktivně měnit měřítko a u obecného pohledu také natočení polygonu. Většina
programů též umožňuje provádět korekce (rozpočítání chyb) uzavřených pořadů.
VÝSLEDNÝ ELABORÁT, DOKUMENTACE, ARCHIVACE
Součástí elaborátu ke speleologické mapě by měla být:
• Technická zpráva (protokol ke speleologické mapě) obsahující základní informace
o době, osobách, metodách, přístrojích, postupech, výsledcích a kontrolách měřických prací.
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•
•
•
•
•

Měřické náčrty a zápisníky, přehledně zpracované a adjustované, a jejich přehledy.
Seznamy souřadnic a výšek bodů včetně výpočetních elaborátů.
Měřický originál mapy.
Kartografické originály a tiskové podklady.
Příslušné kopie mapy.
U map malých jeskyní či mapování menšího rozsahu jsou obvykle součástí elaborátu pouze měřický či kartografický originál (matrice) a měřické zápisníky s náčrty.

SPELEOLOGICKÉ MAPY
Speleologická mapa je rovinný obraz objektů speleologického mapování (obvykle
jeskyní a propastí) v určeném měřítku a souřadnicovém systému. Z geodetického hlediska
zařazujeme tyto mapy podzemních prostor mezi mapy účelové. Na zpřístupněné jeskyně
se vztahují báňské předpisy a jejich dokumentace musí být vedena podle důlně měřických
předpisů.
Podle měřítka dělíme speleologické mapy na:
• Mapy podrobné (měřítka 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100, popřípadě 1 : 200 či 1 : 250).
• Mapy přehledné (měřítka 1 : 200 či 1 : 250, 1 : 500, 1 : 1 000, případně 1 : 2 000).
Mapy podrobných měřítek slouží k detailnímu zobrazení tvaru jeskynních chodeb
a podzemních prostor, k zakreslení jeskynních výplní, podrobných geomorfologických tvarů a technických zařízení či dalších odborných informací. Mapy přehledných měřítek slouží
především k zobrazení průběhu jeskyně a její návaznosti na povrchové či jiné podzemní
krasové jevy.
Podle obsahu můžeme mapy dělit na:
• Mapy základní.
• Mapy tematické (speciální).
Základní speleologická mapa (mapa jeskyně) zobrazuje rozsah a průběh podzemních prostor obvykle v následujících částech:
• Půdorys jeskyně, kterým rozumíme svislý průmět charakteristických znaků jeskynních chodeb a dutin do předem zvolené horizontální roviny.
• Podélné řezy jeskynních chodeb a dutin. Podélným řezem rozumíme promítnutí
charakteristických znaků (obvykle průběhu stropu a dna) v podélném směru na
svislou vhodně lomenou plochu rozvinutou do roviny – tzv. rozvinutý podélný řez.
• Příčné řezy. V charakteristických místech jeskynních chodeb a dutin vykreslujeme
příčné řezy jako řezy jeskyně svislou rovinou obvykle kolmou na hlavní směr chodby
(u propastí se řezy vytvářejí vodorovnou rovinou).
Měřítko příčných a podélných řezů nemusí být totožné s měřítkem půdorysu jeskyně. Vedle výše uvedených částí základní speleologické mapy by měla mapa obsahovat údaje o zvoleném souřadnicovém systému (polohovém i výškovém), údaje o měřické síti (čísla
bodů, popřípadě jejich výšky a druh stabilizace), nejdůležitější údaje výškové či hloubkové,
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údaje o měřítku mapy či měřítcích mapy, a to i v grafické podobě, údaje o průběhu podzemních vod a charakteristických morfologických znacích, označení jeskyně, časové údaje
o vzniku mapy a údaje o tvůrcích či autorech mapy.
U rozsáhlejších systémů obsahuje základní mapa kromě názvu a označení jeskyně
i názvy dílčích částí jeskyně. Velmi vhodné je, když je mapa doplněna o vybrané informace
z průběhu terénu nad jeskyní. Z praktického či odborného hlediska bývá často mapa jeskyně doplněna dalšími detailnějšími informacemi. Je‑li mapa tvořena jako mapa podrobná,
často zachycuje detailní tvarování stěn, rozlišují se v ní různé jeskynní výplně a primární
hornina, jsou vykresleny větší skalní bloky, krápníková výzdoba a další charakteristické
tvary, zejména komíny, propasti a výškové stupně, vodní toky, jezera, sifony a podobně.
U rozsáhlejších prostor mohou být vykresleny například vrstevnice dna, uvedeny údaje
o hloubkách propastí a výškách komínů a jeskynních stupňů, hloubkách jeskynních vod
a podobně. Často jsou v mapě zobrazena technická zařízení, například žebříky, schodiště, osvětlení. Ke stručnějšímu vyjádření se používají smluvené značky. V takovýchto případech je vhodné doplnit mapu legendou použitých značek. Jeskynní plány (narozdíl od
map) nesplňují některé atributy mapy. Nejčastěji jsou to otázky souřadnicového systému
a s ním souvisejícího kartografického zobrazení.
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Tematické mapy jsou mapy sloužící různým účelům. Obvykle jsou odvozeny ze
základních map, z nichž je využit především charakteristický půdorys, do kterého je zakreslen tematický obsah mapy. Tematické mapy bývají doplněny řezy a profily jen tehdy,
když půdorysné vyjádření nepostačuje k danému účelu nebo když to daný účel přímo
vyžaduje. Z nejčastěji užívaných map uveďme například: geologické mapy (s vyznačením
formací vápenců, které jeskyní prostupují, jejich stratigrafií, litologií, tektonikou apod.),
geomorfologické mapy (s vyznačením jeskynních tvarů, výplní apod.), technické mapy
(s vyznačením stávajících nebo projektovaných technických zásahů v jeskyni, jako jsou
například betonové chodníky, schodiště, tunely, opěrné pilíře, elektrická zařízení a rozvody). Z dalších tematických map uveďme mapy archeologické (se zákresy sond a archeologických nálezů), mapy biospeleologické (se zakreslenými nalezišti fauny, zimovišti
netopýrů apod.), mikroklimatické mapy, hydrologické mapy a řadu dalších. Z uvedené
škály tematických map vyplývá i jejich měřítko. Volí se takové, jaké vyžaduje jejich poslání. Například technické mapy se vyhotovují v měřítkách podrobných a geologické mapy
v měřítkách přehledných.
Do kategorie tematických map můžeme zařadit i mapy, plány či nákresy, které
vznikly při různých příležitostech a k různým účelům. Jsou to například mapy expediční,
havarijní, průzkumné, informační, orientační atd. Zvláštní kategorii tvoří mapy a nákresy
zatopených prostor a mapy propastí a propasťovitých systémů.

SPELEOLOGICKÉ MAPY
V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH
SYSTÉMECH (GIS)
Závěrem se okrajově zmiňme o digitálních mapách a využívání geografických informačních systémů. Digitální mapy krasových jevů, které se s nástupem výpočetní techniky
začínají prosazovat i v rámci amatérské speleologie, znamenají zásadní kvalitativní změnu
v dokumentační činnosti. Znamenají však také zcela zásadní změnu ve způsobu měření
a vyhodnocováni terénních údajů a promítají se tak do komplexní metodiky těchto prací.
Trendem posledních desetiletí, který souvisí s dynamickým rozvojem počítačové
techniky, je začleňování speleologických map (nejen jeskyní, ale i povrchových forem jako
jsou závrty, ponory, vyvěračky a další) do tzv. geografických informačních systémů (GIS).
Jde o komplexní informační systémy pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci prostorových dat. Geodata, s nimiž GIS pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a dynamikou. Obsahují prostorové informace (tvar, poloha, topologie) a neprostorové
informace (atributy, tabelární data specifická pro každý typ objektu).
Geografické informační systémy patří k velmi složitým a na obsluhu poměrně náročným programům, nezanedbatelná není samozřejmě ani jejich pořizovací cena. Kvalitní komplexní GIS software je otázkou několika desítek tisíc korun. Existuje však i řada
více či méně kvalitních volně stažitelných GIS software. K nejrozšířenějším programům
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tohoto typu patří především ArcGIS, vyvíjený firmou ESRI, a volně šiřitelný Quantum
GIS (QGIS).
Americká společnost ESRI patří mezi nejvýznamnější světové producenty GIS software. ArcGIS umožňuje práci s velkým množstvím vektorových a rastrových datových formátů. Samozřejmá je podpora souřadnicových systémů a mapových služeb.
ArcGIS patří k finančně velmi náročnému GIS software, pořizovací cena základní
verze se pohybuje okolo 1 500 amerických dolarů.
Široce využitelnou, v tzv. home verzi neplacenou službou je ArcGIS OnLine, který
umožňuje publikování map (nejenom speleologických) v prostředí internetu.
Quantum GIS představuje jeden z nejznámějších freeware GIS programů. Podobně
jako předchozí komerční software i Quantum GIS umí pracovat s širokým spektrem vektorových a rastrových formátů. Svými vlastnostmi dokáže konkurovat komerčním GIS softwarům, a to díky poměrně široké paletě nástrojů na zpracování dat a v neposlední řadě
i díky podpoře souřadnicových systémů. Další výhodou je možnost připojení mapových
služeb. Pro začátečníky může být výhodou přítomnost českého jazyka. Největší výhodou
je ale nulová pořizovací cena, což je pro řadu potenciálních uživatelů klíčové.

Ukázka základního rozhraní programu Quantum GIS s vloženými objekty půdorysů jeskyní, závrtů, hydrologických
objektů a podkladového ortofoto
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Asi největším problémem při nasazení GIS v rámci speleologického mapování je
připojení digitálních map do příslušného souřadnicového systému. Nejde pouze o transformaci souřadnic základního bodu do zvolené soustavy, například zaměření bodu pomocí
GPS v systému WGS 84 do S‑JTSK. Velkou roli zde hraje i přepočet tzv. magnetické deklinace a korekce tzv. meridiánové konvergence. Tady se ovšem už značně odchylujeme od
původního zaměření této publikace a případné zájemce odkazujeme na příslušnou odbornou literaturu.

DÉLKA, HLOUBKA, VÝŠKA A DENIVELACE
JESKYNĚ
Na závěr kapitoly o mapování jeskyní připojujeme několik poznámek o základních
mírách jeskyně.
• Horizontální délka jeskyně je součet všech horizontálních (přepočtených) délek celého polygonového pořadu jeskyně. Neuvádí se tedy šikmé délky. Rovněž se neuvádí dílčí délky získané při podrobném mapování získané polární či ortogonální
metodou.
• Skutečná délka jeskyně je součet všech změřených délek celého polygonového
pořadu jeskyně. Neuvádí se dílčí délky získané při podrobném mapování pomocí
polární či ortogonální metody.
• Nezatopená (suchá) hloubka jeskyně je většinou brána jako vertikální rozdíl mezi
nadmořskou / relativní výškou hlavního vchodu jeskyně (základním bodu) a nadmořskou / relativní výškou nejhlubšího dosaženého místa jeskyně bez použití speleopotápěčské techniky.
• Speciálním případem je zatopená (mokrá) hloubka jeskyně. Jde o dosaženou hloubku vodního sloupce zjištěného například při speleopotápěčském průzkumu sifonů,
jezer a podobně. Nulová hladina jezera, sifonu atd. se odvozuje od průměrné hodnoty nadmořské / relativní výšky hladiny vody.
• Celková hloubka jeskyně je pak součet nezatopené (suché) a zatopené (mokré)
hloubky jeskyně.
• Výška jeskyně je vertikální rozdíl mezi nadmořskou / relativní výškou hlavního
vchodu jeskyně (základního bodu) a nadmořskou / relativní výškou nejvýše dosaženého místa jeskyně.
• Denivelace jeskyně je vertikální rozdíl mezi nejvýše a nejníže dosaženým místem
jeskyně.
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12.	SPELEOARCHEOLÓGIA
PRE JASKYNIAROV
Osídlenie jaskýň je doslova staré ako ľudstvo samo. Človek jaskyne navštevoval
už od najstarších čias svojej evolúcie. Najčastejšie ich využíval ako úkryt pred nepriaznivým počasím, divými zvermi či nepriateľmi, zároveň však jaskyne považoval za vchod
do tajomného, často zakázaného „druhého“ podzemného sveta – podsvetia, kde, ako
veril, bývajú bájne bytosti (draci, čerti, bohovia) alebo kde žijú vo forme tieňov ich z omrelí
(v gréckej mytológii ríša tieňov
boha Háda). S civilizačným vývojom spoločnosti sa však menil aj
pohľad na jaskyne. Zhruba pred
400 rokmi sa v jaskyniach začína
objavovať nový typ návštevníkov. Sú to predovšetkým bádatelia rôznych vedných disciplín,
ktorí do jaskýň vstupovali hnaní
túžbou po poznaní a odkrývaní
nepoznaného. V menšej miere sa
v tomto období objavujú v jaskyniach prví turisti – milovníci prírody, ktorí navštevovali jaskyne
či už zo zvedavosti, alebo z túžby
po dobrodružstve. Z tých posledne menovaných sa približne
pred 100 rokmi vyvinuli dnešní
jaskyniari, ktorí v najväčšej miere prispievajú k skúmaniu a odkrývaniu známych alebo úplne
nových jaskýň. Je teda logické,
že práve jaskyniari sú tými, ktorí najčastejšie pri svojich objavných prácach odkryjú pozostatky z minulých, historických dôb,
ktoré skúma špeciálne odvetvie V jaskyni Čertova pec v Považskom Inovci sa našlo najstaršie
archeológie – speleoarcheológia. paleolitické jaskynné osidlenie na Slovensku. Foto: Lukáš Vlček
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Speleoarcheológia je veda skúmajúca využívanie jaskýň v minulosti,
pričom sa snaží nájsť odpovede na základné otázky: kto, kedy a ako využíval
v minulosti jaskyne a ich blízke okolie?
Z časového hľadiska sa snaží nájsť odpovede na tieto otázky pre jednotlivé
archeologické/historické obdobia: staršia (paleolit) a stredná (mezolit) doba
kamenná – cca 2,5 mil. – 1. polovica Mince a polotovary z peňazokazeckej dielne v Chvalovskej
6. tisícročia pred n. l.; mladšia doba ka- jaskyni, Revúcka vrchovina. Foto: Marián Soják
menná (neolit) cca 5500 – 4300 pred n.
l.; neskorá doba kamenná (eneolit) 4300 – 2100 pred n. l.; doba bronzová 2100 – 8. storočie pred n. l.), staršia (halštatská) a mladšia (laténska) doba železná (8. storočie pred
n. l. – 0); doba rímska a sťahovanie národov (0 – 568); stredovek (568 – 1526) a novovek
(1526 – 1945; do toho roku slovenská legislatíva považuje predmety získané archeologickým výskumom za archeologický nález).
Speleoarcheológia je multidisciplinárna veda, ktorá združuje poznatky z archeológie, geológie, geomorfológie, speleológie a v neposlednom rade súvisí aj s archeológiou
hraničných prírodovedných vedných disciplín, ako sú napríklad paleobotanika, palezoológia či antropológia. Archeologický výskum jaskýň si vyžaduje odbornú spôsobilosť archeológa, fungujúcu logistiku a dobré materiálové zabezpečenie. Predovšetkým dostatočné
svetlo, ktoré je nevyhnutné na dokumentovanie odkrytých archeologických situácií. Zabezpečenie prístupu na pracovisko, presun špeciálnych pracovných nástrojov (napríklad
geodetické prístroje) a v neposlednom rade presun vykopaných nálezov tak, aby sa nepoškodili. Náročnosť výskumu, závisí hlavne od toho, v ktorej časti jaskyne výskum prebieha. Rozdiel je najmä medzi vnútornými jaskynnými priestormi a vchodovými časťami, kde
sa ešte prejavuje vonkajšia klíma a siaha sem denné svetlo. Všetky archeologické situácie
sú jedinečné a treba k nim pristupovať s plnou zodpovednosťou. Každý neodborný zásah
môže spôsobiť stratu významných historizujúcich informácií. Preto považuje za potrebné
oboznámiť jaskyniarsku verejnosť, a nie len ju, ale všetkých návštevníkov krasových oblastí, čo treba robiť, ak nájdu v jaskyni a v jej okolí archeologické nálezy. V texte kladieme
dôraz predovšetkým na predstavenie súčasného speleologického bádania formou opísania rôznych typov interpretácií a intenzity jaskynného osídlenia od staršej doby kamennej
do obdobia vrcholného stredoveku. Taktiež sa v krátkosti zameriame na vybrané typy
archeologických nálezov a archeologických situácií, s ktorými môžu prísť do styku jaskyniari. Nezanedbateľné je aj legislatívne hľadisko, keďže Slovenská republika v zákone
o ochrane pamiatkového fondu jasne definuje, ako postupovať v prípade archeologických
nálezov, čo sa priamo dotýka predpisov, ktoré musia dodržať jaskyniari na Slovensku, ak
pri svojej činnosti nájdu archeologické nálezy.
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JASKYNNÉ SÍDLISKÁ A INÉ FORMY
ÚŽITKOVÉHO VYUŽITIA
Typickými krasovými‑jaskynnými formami, ktoré človek v minulosti využíval ako
svoje obydlie, sú hlavne previsy, resp. vstupné portály jaskýň. Človeku ponúkali predovšetkým prirodzenú ochranu, a zároveň svojím výrazným morfologickým charakterom
predstavovali „oporný“ prvok v krajine, ku ktorému sa, ako to dokazujú výsledky viacerých
archeologických výskumov, opakovane vracali. Archeologické nálezy vypovedajú o rôznej
intenzite ich využívania. V staršej dobe kamennej ich využívali hlavne družiny lovcov –
zberačov s rodinami (napríklad Prepoštská jaskyňa v Bojniciach, jaskyňa Kůlna v Moravskom krase). V mladších obdobiach, t. j. od mladšej doby kamennej, zase prevládajú
pastierske spoločenstvá, ktoré jaskyne využívali nielen na ako obydlie, ale aj ako košiar
pre zvieratá (napríklad jaskyňa Mažarná vo Veľkej Fatre, Mala Triglavica pri Divači v Slovinsku). Z rozvojom civilizácie môžeme konštatovať, že jaskyne boli čoraz menej obývané.
V stredoveku a novoveku ich obývali väčšinou len pustovníci (napríklad Svoradova jaskyna v Nitre), alebo v nich občas prespávali poľovníci, alebo pastieri (napríklad Zbojnícka
jaskyňa v Nízkych Tatrách, Jaskyňa Izabely Textorisovej vo Veľkej Fatre). Na základe stredovekých a hlavne novovekých písomných správ vieme, že sa v tomto období jaskyne
využívali ako útočiská v čase nebezpečenstva. V literatúre sa tradične uvádza, že v čase

Nádoba neolitickej kyjatickej kultúry z jaskyne Domica, Slovensky kras. Foto: Lukáš Vlček

S PÄŤ N A O B S A H

177

tatárskych a tureckých nájazdov sa ľudia skrývali v horách, v lesoch a v jaskyniach. Môžeme s určitosťou konštatovať, že takýmito legendami je opradená každá väčšia, v tom
období dostupná jaskyňa (napríklad Kráľova jaskyňa v Zádieli, kde sa mal podľa povesti
ukrývať pred Tatármi uhorský kráľ Belo IV.).
Ak hovoríme o dlhodobejšom pobývaní vo vnútorných priestoroch jaskýň človekom, treba si uvedomiť jeden základný fakt, vyplývajúci z klimatickej a morfologickej podstaty samej jaskyne. Vnútorné časti jaskýň svojím charakterom predstavujú špecifické prírodné prostredie. Z hľadiska ľudského biorytmu sú vyslovene nevhodným priestorom pre
dlhodobé osídlenie. V jaskyniach je tma, chlad, vlhko a často prievan. Nezanedbateľným
faktorom je sťažený pohyb po jaskyni. Treba si uvedomiť, že v tomto období si ľudia svietili
len fakľami, resp. inými svietidlami s otvoreným ohňom. Človek, ak chcel dlhodobo obývať
jaskyňu, musel tieto faktory eliminovať. Speleoarcheologický výskum rôznych jaskýň indikuje prítomnosť stanových konštrukcií, ktoré stáli buď voľne v priestore, alebo využívali
ako oporu skalnú stenu. Príkladom je najznámejšie jaskynné nálezisko na Slovensku –
jaskyňa Domica. V nej bolo v minulom storočí preskúmané nálezisko z mladšej doby kamennej, na ktorom boli odkryté kolové jamky, ktoré dokazujú, že tu pravdepodobne stáli
objekty – príbytky s drevenou konštrukciou. Zabezpečenie tepla a svetla dokladajú nálezy
11 ohnísk. To, že sa človek v Domici dlhodobo zdržiaval, zase potvrdzujú početné nálezy
keramiky, zvieracích kostí a kamenných predmetov.
Posledným, a zároveň najmenej častým spôsobom využitia jaskyňa z pohľadu
„svetského – obývacieho“ hľadiska, je ich využitie ako skladísk a fabrík. Z hľadiska speleoarcheológie nie sú tieto ľudské aktivity veľmi atraktívne, avšak považujeme za nutné
ich spomenúť, pretože ak sa takáto novodobá stavebná činnosť vykonávala v jaskyniach
s prítomnosťou archeologických nálezov, často ich vybudovanie malo za dôsledok zničenie týchto nálezísk. Veľmi známy je príklad z Moravského krasu z jaskyne Býčí skála, kde
bola počas druhej svetovej vojny postavená fabrika na letecké motory, pričom bolo zničené svetoznáme nálezisko zo staršej doby železnej.

JASKYNE AKO KULTOVÉ OBJEKTY
A POHREBISKÁ
Chápanie sveta v minulosti (a aj v súčasnosti) vo veľmi zjednodušenej podobe vychádzalo z dvoch nadstavbových, filozofických, resp. náboženských rovín. Prvú predstavoval svet na povrchu zeme, na svetle, t. j. svet živých. Druhú rovinu predstavoval svet pod
zemou. Bol to svet plný tajomna a neznáma. Často chápaný ako podsvetie, kde žijú duše
mŕtvych. Jaskyne v takomto nádstavbovom chápaní sveta mali zvláštnu úlohu. Spájali
svet na povrchu s tým pod zemou. Nie je teda náhodou, že už najstaršie náboženské prejavy ľudí sa spájajú s jaskynným prostredím – paleolitickými kresbami zvierat, známych
z jaskýň Altamira alebo Lascaoux, alebo pochovávaním lebiek jaskynného medveďa v jaskyni Drachenloch v Rakúsku. V jaskyniach sa vykonávali obrady – mystériá, ktoré súviseli
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s obetovaním darov bohom alebo súviseli
priamo s komunikáciou s bohmi ústami
veštcov a veštkýň (známa grécka veštkyňa Sibyla Kumská veštila v jaskyni). To, že
obrady mali svoju tajuplnosť, dokazuje aj
nález kultovej masky vyrobenej z ľudskej
lebky z jaskyne Majda‑Hrašková v Slovenskom krase, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou nosil „šaman“ z neskorej doby
bronzovej pri vykonávaní rituálov. Častým
prejavom kultových praktík je obetovanie
predmetov formou vhadzovania vzácnych
predmetov do priepastí. Na základe archeologických vykopávok pri a v jaskyni Mušja
jama v Slovinsku môžeme rekonštruovať
ako pravdepodobne taký rituál prebiehal. Vzácne bronzové predmety – zbrane,
šperky, pracovné nástroje boli na vchode
40 m hlbokej šachty spálené a následne
hodené do priepasti, čím sa ich ľudia defi- Kostená venuša z jaskyne Pekárna (zbierka Moravského
zemského muzea v Brne – ústavu Anthropos).
nitívne zriekli.
Viera v nadprirodzené sily a túžba Foto: Ivan Balák
zabezpečiť si ich priazeň dávala človeku
vôľu a silu, aby sa pri praktizovaní kultových obradov dostal v jaskyni na miesta, kde by
sme predpokladali, že bez speleologickej výbavy (moderného svietidla) a skúsenosti, by
nemal preniknúť. Dôkazom toho je nález v jaskynnom systéme Cigánka I a II v Sklenianskom krase. V neskorej dobe kamennej sa tu človek dokázal preplaziť cca 10 m výrazne
úzkou puklinou do malej sienky, ktorá sa nachádza mimo dosahu denného svetla. Tu zanechal viacero nádob. Tie boli doslova nasiaknuté organickou látkou. Viaceré analýzy potvrdili, že v nádobách eneolitickí pastieri ako obetu varili ovčie mlieko a mäso.
Spojitosť medzi jaskyňami a náboženskými predstavami bola v minulosti intenzívna, ale ani zďaleka sa neviaže iba na praveké obdobia. Na Kréte sa bohoslužby v jaskyniach
a uctievanie kvapľov praktizovalo až do začiatku 20. storočia. V kláštore na Skalke nad Váhom v 12. storočí vybudovali v Jaskyni sv. Benedikta kostolík. V Landarskej jaskyni v doline
rieky Nadiža v Taliansku bola v 18. storočia vybudovaná kaplnka, a keďže oltár v nej je stále
zachovaný, dodnes sa v nej slúžia omše. Úsmevne sa dnes javí obetovanie sudu masla,
ktorý bol počas veľkej búrky na konci 19. storočia obyvateľmi slovinského mestečka Cerknica hodený do Coprniškej jamy ako zmierovacia obeť čarodejniciam.
Neodmysliteľným prejavom náboženských predstáv vo vzťahu ku speleoarcheológii sú jaskynné pohrebiská. Pochovávanie v jaskyniach vo všeobecnosti predstavuje
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Magdalénienská rytina na bridlicovom kamienku, nájdené v Južnej sieni Býčej skaly (zbierka Moravského zemského
muzea v Brne – ústavu Anthropos). Foto: Ivan Balák

vyjadrenie chápania odchodu na „druhú stranu“, resp. prinavrátenia človeka do „lona
matky zeme“. Takýto spôsob, t. j. pochovávanie do jaskyne, má nepochybne silný symbolický efekt, keďže jaskyne, ako sme už spomínali, predstavovali výrazný morfologický prvok v krajine. Človek sa mohol k nemu vracať a uctiť si svojich zomrelých. Jedným
z najvýznamnejších takýchto nálezov je veľmožský hrob zo staršej doby železnej, ktorý
bol nájdený v 19. storočí v jaskyni Býčí skála. Tu bol nepochybne pochovaný spoločensky
významný a bohatý muž. Uložený bol na voze zdobenom bronzom. V jeho blízkosti bolo
nájdených množstvo ľudských kostí dokazujúcich obetovanie nad zomrelým. Desiatky
vzácnych bronzových predmetov (z nich je najznámejší nález bronzovej sošky býčka), sú
často cudzieho pôvodu, čo len zvýrazňuje jeho významné postavenie. Na základe analýzy
predmetov môžeme predpokladať, že sa ľudia k hrobu vracali ešte nejaký čas po pohrebe
a nosili tam obetné dary, ktoré cez stropný otvor vhadzovali do jaskyne.
Problematika pochovávania v jaskyniach otvára aj otázku vstupovania do jaskýň.
V prípade vodorovných jaskynných pohrebísk (napríklad Liskovská jaskyňa v Chočských
vrchoch) nie sme na pochybách. O to zaujímavejšie je hľadanie odpovede na otázku, ako
vstupovali do priepastí (pochovávajúci s telom zomrelého). V prípade niektorých nálezísk,
ako je napríklad Skeletna jama v Slovinsku (pohrebisko zo staršej doby bronzovej na dne
20 m hlbokej šachty) môžeme predpokladať, že jaskyňa mala druhý vchod, ktorý je v súčasnosti zasypaný. V prípade jaskyne Bezdanjača v chorvátskej Like však evidujeme inú
situáciu. Jaskyňa má relatívne nenápadný vchod, ktorý vedie do 31 m vstupnej vertikály.
Potom jaskyňa pokračuje v miernom náklone v dĺžke cca 1200 m až do hĺbky približne
200 m. V jej vnútorných priestoroch bolo preskúmaných viac ako 200 hrobov z neskorej doby bronzovej. Ako pravekí ľudia dokázali zdolať náročnú vstupnú šachtu, indikujú
nájdené zachované fragmenty drevených konštrukcií a zásekov v stene. Predpokladá
sa, že tu bola postavené mohutná stupňovitá drevená konštrukcia, po ktorej do jaskyne
zostupovali.
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Rytina pasúcich sa koní z jaskyne Pekárna, detail (zbierka Archeologického ústavu AV ČR). Foto: Ivan Balák

PREHĽAD SPELEOARCHEOLOGICKÝCH
LOKALÍT NA SLOVENSKU A V ČESKEJ
REPUBLIKE
Na území bývalého Československa je v súčasnosti evidovaných viac ako 300
jaskynných nálezísk z rôznych časových období. V staršej a strednej dobe kamennej sú
osídlené na Slovensku napríklad Prepoštská jaskyňa v Bojniciach, jaskyňa Čertova pec
v Považskom Inovci a Dzeravá skala v Malých Karpatoch. V Českej republike sú to napríklad jaskyne Býčí skála, Pekárna
a Kůlna (všetky sa nachádzajú na
Moravskom krase). Typickými nálezmi s toho obdobia sú kamenné nástroje – škrapadlá, úštepy;
kostené a parohové predmety.
V mladšej a neskorej dobe
kamennej sa jaskyne využívali nielen ako sídliská, ale aj ako
pohrebiská. Rozširuje sa kategorická skladba archeologickým nálezov. Popri kamenných (kamenné sekerky, sekeromlaty, úštepy)
a kostených nálezoch (ihly, šidlá),
dominantnú zložku predstavujú
keramické nálezy (nádoby, prasleny, závažia). Občas nachádzame aj prvé medené predme- Železný prsteň nájdený J. Wanklom v Predsieni Býčej skaly (zbierka
ty – drobné šperky, nástroje. Moravského zemského muzea v Brne – ústavu Anthropos).
Medzi najznámejšie slovenské Foto: Ivan Balák
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Geometrický obrazec z Južnej siene Býčej skaly, datovaný do obdobia eneolitu (–5200 rokov). Foto: Ivan Balák

náleziská z tohto obdobia môžeme počítať Liskovskú jaskyňu V Chočských vrchoch, Ardovskú jaskyňu a jaskyňu Domica v Slovenskom krase. V Moravskom krase sú to zase
jaskyne Výpustek a Koňská jáma.
V dobe bronzovej a dobe železnej sa jaskyne využívajú ako obydlia v menšej miere
(Silická ľadnica v Slovenskom krase alebo Barová jeskyně v Moravskom krase). Do popredia sa dostáva ich kultová, resp. nadstavbová funkcia. Využívané sú prevažne ako pohrebiská (na Morave Býčí skála) alebo obetiská (jaskyňa Majda‑Hrašková v Slovenskom krase
alebo Žehra – Šusterova priepasť na Dreveníku). Medzi nálezmi z tohto obdobia prevládajú bronzové predmety, keramika a zvieracie kosti.
Od doby rímskej do stredoveku sa jaskyne využívali hlavne ako krátkodobé útočiská
v čase nebezpečenstva (Moldavská jaskyňa v Slovenskom krase) alebo ako miesta na prenocovanie pre poľovníkov a pastierov. Fenoménom stredoveku a novoveku sú nálezy peňazokazeckých dielní, napríklad na Slovensku v Chvalovskej jaskyni v Drienčanskom krase
alebo v Česku v jaskyni Babia pec v Českom raji.
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SLOVENSKÁ PAMIATKOVÁ LEGISLATÍVA
A JASKYNE
Slovenská legislatíva v zákone č. 208/2009 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu jasne a precízne definuje, kto a za akých podmienok môže vykonávať archeologický výskum.
Ten môžu vykonávať len licencované spoločnosti, teda nikdy nie jednotlivci, a to na základe
licencie vydanej Ministerstvom kultúry SR. Rozsah a spôsob vykonávania výskumu určuje
vždy príslušný Krajský pamiatkový úrad, ktorý však môže vydať povoľujúce rozhodnutie len
vtedy, ak s ním súhlasí majiteľ pozemku, na ktorom má archeologický výskum prebiehať.
V prípade jaskýň je to vo väčšine prípadov Slovenská správa jaskýň. Každý archeologický
výskum, a teda aj speleoarcheologický, sa musí riadiť vedeckými predpismi a postupmi tak,
aby boli odborne preskúmané a zadokumentované odkryté archeologické situácie.
Zákon o ochrane pamiatkového fondu č. 104/2014 Z. z. tiež určuje ako postupovať v prípade, ak je archeologický nález nájdený náhodne. Vzhľadom na to, že k takýmto
situáciám dochádza často počas jaskyniarskych exploračných prác, treba dodržiavať nasledujúci postup.
V prípade, že nájdeme predmet, ktorý svojím charakterom budí dojem, že ide o archeologický artefakt alebo ak sú odkryté také jaskynné súvrstvia, ktoré sú výrazne farebné a svojím charakterom sú odlišné od klasického jaskynného ílu, prerušíme svoju činnosť.
V žiadnom prípade sa neodporúča snažiť sa situáciu doskúmať. Archeologické súvrstvia
sú jedinečné a možný neodborný zásah môže trvalo zničiť výpovednú hodnotu nálezu.
Oveľa väčšiu radosť a pocit uspokojenia bude mať nálezca keď sa dozvie čo v skutočnosti
našiel a aký to má význam. Zároveň treba upozorniť, že doskúmavanie nálezu bez povolenia by mohlo byť v zmysle platnej legislatívy trestné.
Zabezpečíme nález pred znehodnotením alebo zničením. Najlepšie ak ho prekryjeme, a pokiaľ je to možné, po prikrytí trošku presypeme.
Následne treba informovať príslušný Krajský pamiatkový úrad (ďalej KPÚ) osobne
alebo prostredníctvom obce a to najneskôr na druhý deň po nájdení nálezu. Pracovník KPÚ
vykoná obhliadku nálezu a rozhodne o ďalšom postupe a výskume.
Ak sa ukáže, že ide o náhodný nález, má nálezca právo na nálezné v hodnote 100
percent z ceny nálezu. Cenu určuje nezávislý znalec z odboru archeológie.
Účelovo vyhľadávať archeologické nálezy je zakázané a trestné, obzvlášť ak sa na
túto činnosť využívajú detektory kovov.
Všetky nájdené archeologické nálezy sú majetkom Slovenskej republiky.

PRE ČESKÚ REPUBLIKU PLATÍ NASLEDOVNÝ POSTUP
Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči sa plne vzťahuje na jaskyne a krasové javy, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, obzvlášť ak ide o archeologické náleziská. Archeologickým nálezom „je vec (súbor vecí), ktorá je dokladom nebo pozostatkom života
človeka a jeho činností od počiatku jeho vývoja do novoveku a zachovala sa spravidla pod
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zemou“ (§ 23 odst.1). V § 23 sa ukladá nálezcovi ohlasovacia povinnosť Archeologickému
ústavu a upravuje ďalší postup pri záchrane nálezu a výskume náleziska. Jaskyne s archeologickými nálezmi sú kultúrnou pamiatkou, o čom sa vedú zápisy v štátnom zozname
Národného pamiatkového ústavu, krajských úradov a obecných úradov s rozšírenou právomocou. Zákon stanovuje podmienky ochrany a užívania týchto pamiatok a iež sankcie
za ich porušovanie. Vysoké pokuty stanovuje za nepovolené výkopy na území s archeologickými nálezmi, za neoprávnený archeologický výskum a neplnenie ďalších zákonných
povinností.
Speleoarcheologický výskum priniesol do súčasnosti mnoho výsledkov a zaujímavých poznatkov o živote našich predkov v jaskyniach. Môžeme však konštatovať, že ani
zďaleka nie sú odkryté všetky náleziská a artefakty. Tak ako na budúce generácie jaskyniarov čakajú mnohé, doteraz neznáme jaskyne, tak aj na speleoarcheológov čakajú mnohé
„poklady“ skryté v jaskynných sedimentoch. Je však hlavne na dobrej spolupráci jaskyniarov a archeológov, či sa im podarí tieto skryté tajomstvá odkryť a vzájomne sa obohatiť
novými poznatkami.
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M A R T I N

G O L E C

13.	VÝZKUM JESKYNÍ –
OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE
PROČ CHODÍ LIDÉ DO JESKYNÍ
Lidé zkoumali podzemní dutiny od nepaměti. Po celý pravěk i středověk vznikalo
nepřeberné množství dokladů o návštěvách jeskyní všude tam, kde přirozeně vznikly. Důvodů, proč do nich lidé chodili, je mnoho, a jsou zejména praktické: lidé v jeskyních hledali
úkryt před špatným počasím nebo suroviny na nástroje a zbraně. Nemohli si nevšimnout,
že podzemí je prostor temný, nebezpečný a veskrze jiný, než ten pozemský. Ze strachu
a bázně přisoudili podzemí božstvům – jako prostor patřící jenom jim. Sem přinášeli obětiny a dary. Neodvážili se pronikat hlouběji do nitra a zůstávali stále jen tam, kam ještě
dosáhlo denní světlo.

Vídeňský císařský matematik a fyzik Johannes Antonius Nagel navštívil Sloupskou jeskyni v roce 1748 za účelem
jejího vědeckého prozkoumání. Dodnes je po něm pojmenovaný Nágelův vodopád. Výpravu zachytil malíř Karl
Beduzzi (archiv Muzea Blansko)
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I dnes existuje ve světě mnoho míst, kde obyvatelé o jeskyních vědí, ale nevstupují
do nich. Proč? Protože tam sídlí zlí duchové. A podobně tomu bylo kdysi i u nás. Zásadní
změna v myšlení Evropanů nastala až v epoše osvícenství: nahlížení na přírodu již nebylo
jen čistě náboženské a původní bázeň, například z jeskyní, se postupně vytrácela. O své
slovo se začala hlásit věda. Zkoumání přírody již bylo vnímáno jako něco zcela přirozeného.
Nositeli nového, vědeckého pohledu na přírodu byli vzdělaní lidé – osvícenecká šlechta,
představitelé univerzit, dokonce královské dvory či císařové, později stále početnější skupina měšťanů. Svoji dějinnou úlohu zde sehrála francouzská revoluce. Nové poznatky se
začaly dostávat do škol a staly se součástí systému vzdělávání. To se v průběhu 18. století
stalo i v Rakouské monarchii, jejíž součástí byly Čechy a Morava.
A co se událo nejvýznamnějšího ve vztahu jeskyně a člověk? Podzemí se začalo zkoumat vědecky a zkoumané jevy už nebyly chápány jako výtvory boží, ale obecně
přirozené, řídící se fyzikálními a chemickými zákonitostmi. Došlo k podstatné proměně
v myšlení člověka – postupnému rozdělení myšlení na část náboženskou a světskou. Ruku
v ruce s poznáním podzemí začala nabývat na významu přirozená vlastnost člověka – zvědavost, touha podívat se tam, kde nikdo před námi nebyl. Můžeme hovořit o prvních snahách člověka nalézt nové prostory. Zde vidíme i prapočátky dnes oblíbeného jeskyňářství.
Pokud je zájem vědecký, hovoříme již o vědním oboru zkoumajícím podzemí – speleologii.
Nějak tak se začal odvíjet třísetletý příběh, na jehož konci se nacházíme my. Člověk chodil
do jeskyní od pradávna, ale postupně se měnily důvody, proč.

JAK SE ZKOUMALY JESKYNĚ
V MINULOSTI
Pojďme si udělat malý výlet do minulých století. Pokusíme se najít lidi v jeskyních
a kolem nich. Tak nejlépe poznáme, kde se jeskyňářství a speleologie zrodily.
V České republice příliš mnoho oblastí s jeskyněmi nemáme. Z mnohých menších ostrůvků a oblastí, kde jeskyně vznikly, si vyberme dva zástupce – krasové oblasti
Český a Moravský kras. Obě se nacházejí v poměrné blízkosti velkých měst, a to je pro
naše zkoumání dobré. Ve městech pobývali vzdělaní lidé a vždy se našli odvážní jedinci, kteří do jeskyní vstupovali a zanechali nám o tom svědectví. Aby byl náš pohled na
tyto odvážlivce objektivní, je třeba si uvědomit, že ještě před pár stoletími bychom před
jeskyní marně čekali na nějakého návštěvníka. Jen zcela výjimečně by u jeskyně zastavil
kočár, vysedlo z něj panstvo následované místními sedláky, kteří by rozžínali pochodně,
a výprava by s velkou slávou, nejlépe doprovázena malířem a básníkem, vešla dovnitř.
Sluhové by chystali hostinu před jeskyní. Shromážděný dav zvědavých místních obyvatel by jen nevěřícně sledoval, co se to zde odehrává. Některý z místních sedláků by
se nechal za úplatu spustit po laně do propasti a pak by o tom dlouho vyprávěl… Trvalo
to ještě celé 18. a 19. století, než se zrodilo jeskyňářství více či méně v podobě, jakou
známe dnes.
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OD NÁBOŽENSTVÍ KE SPORTU
Pokud bychom v minulosti prošli oblasti s jeskyněmi křížem
krážem, nalezli bychom i jiné doklady
využívání jeskyní člověkem. Jsou to ty,
které dnes již nezaznamenáme, rozhodně ne v Evropě. Museli bychom
daleko, až někam za svatými muži
do Indie. Bývalo totiž poměrně běžné, že do jeskyní se uchylovali svatí
muži – poustevníci. Zde v odloučení
upírali svoji mysl k Bohu. I tady můžeme spatřovat počátky průzkumu
jeskyní. Na přelomu 18. a 19. století
se stále těšily masové oblibě zbožné
pouti, které směřovaly k nábožensky
významným místům. Nebylo výjimkou, že staleté „posvěcování krajiny“
bylo namířeno i do mystických jesky- Od počátku 20. století začali v Moravském krasu po vzoru
ní. A nejen známé Lurdy jsou nábo- odborníků vnikat do podzemí jeskyňáři z lidu. K. Absolon je
ženským centrem vzniklým v jeskyni. přezdíval „skalní duchové“ (archiv K. Absolona, MZM Brno)
Také v Českých zemích nacházíme
doklady obdobného využívání jeskyní. Je tomu tak v Českém (Sv. Jan pod Skalou) i Moravském krasu (Císařská jeskyně). V tomto období nastala nenápadná, ale významná
přeměna. Mezi zástupy poutníků se začali objevovat lidé z měst (měli dostatek volného
času, nemuseli pracovat na polích), kteří více než za náboženskými cíli – třeba na poutní
místa – vycházeli jen tak do přírody, za romantickým prožitkem, poznáním, uměleckou
inspirací a oddechem. Říkáme jim turisté (raný turismus datujeme kolem roku 1800, prvním českým turistou bývá nazýván romantik Karel Hynek Mácha). A zde již můžeme hovořit o trvalé změně chování člověka v krajině. Uběhne pak ještě celé 19. století a mezi
turisty se objeví sportovci. Rozvoj sportu bude v nastupujícím 20. století velmi dynamický. Připomeňme například zrod moderního olympionismu v roce 1894, na němž se velmi
aktivně podílely také české země, kde již od roku 1862 existovala oblíbená tělovýchovná
organizace Sokol.

NÁŠ DNEŠNÍ PŘÍSTUP K PŘÍRODĚ
Osvícenecký vědecký přístup dovedl člověka k „měření a vážení“ přírody. Do té doby
se to zpravidla nedělo – svatý muž, obývající jeskyni, nepotřeboval pořizovat její mapu.
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Žít v přírodě a rozumět jí lze mnoha způsoby. Představme si před vchodem do jeskyně botanika s encyklopedií a babku kořenářku: oba přírodě rozumí, ale každý jiným způsobem. Nicméně my jsme dnes potomky evropské vědecké tradice, vědecký přístup je
pro nás přirozeným způsobem poznávání přírody. Proto také jeskyně zkoumáme pomocí
řady vědních disciplín a pokračujeme tak ve vědeckém pojetí vztahu člověka jako subjektu
k jeskyni jako objektu. Mějme ale na paměti, že opakem vědeckého nemusí být nevědecké.
I náboženské, umělecké či jiné prožívání jeskyně je součástí našeho přirozeného poznávání světa. Věda jako taková nemůže být jediným přístupem k přírodě, i když právě vědecké
kritérium je v naší společnosti zpravidla tím rozhodujícím. A tak je tomu i u jeskyní. Do
hry vstupuje etika a ekologie. Objevováním nových jeskyní dochází k jejich poškozování
a k nevratným zásahům. Ospravedlnit to sice lze vědeckým zájmem speleologie, přesto
má i hlas ochranářů svoji váhu: Musíme jeskyně objevovat za každou cenu? Ne ve všem
bude vždy možná shoda.

PRVNÍ POPISY JESKYNÍ
A SPELEOLOGOVÉ
Dokladů návštěv jeskyní a jejich popisů je mnoho. Najdeme je již ve středověku a renesanci jak z Čech, tak i z Moravy. Poslední dobou se zkoumají také epigrafické památky –
podpisy starých návštěvníků. Od roku 1519 je známe z jeskyně Na Špičáku, od roku 1639
ve Výpustku a 1650 v Býčí skále.
Pro Křtinské údolí v Moravském
krasu je významný popis jeskyní
J. F. Hertoda z Totenfeldu z roku
1669 (Býčí skála, Výpustek). Již
v tomto období shledáváme přechod od zájmu náboženského
k vědeckému také u Křtinského
faráře M. Vigsia (Výpustek). Velmi
dobře je způsob proměny důvodů
vstupu do jeskyně vidět na příkladu sestupů do odvěké lidské
výzvy – propasti Macochy v Moravském krasu. První historicky
doložený sestup do Macochy minoritou L. Schopperem 23. května 1723 byl veden náboženským Karel Absolon a Vladimír Ondroušek v meziválečném období.
zájmem postavit na dně propasti Do objevování jeskyní je zapojena veškerá dostupná technika –
kapličku sv. Rozálie, nicméně jeho elektřina, důlní stroje, čerpadla, dynamit a další. V dokumentaci
druhové dno propasti popsali, a to nastoupila fotografie (archiv K. Absolona, MZM Brno)
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je dnes evidováno jako vědecký popis. V roce 1748 (Nagelovi sedláci), K. J. Salm v roce
1776, nebo K. J. Rudzinsky v roce 1784 měli již primární zájem vědecký. Se stejným zájmem v letech 1799 – 1810 H. F. Salm cíleně prozkoumal jeskyně v celém dnešním Moravském krasu. Jeho zaměstnanec, významný moravský přírodovědec K. Reichenbach,
roku 1834 popsal již samu podstatu dnešní snahy najít nové prostory. Uvedl, že konce
jeskyní jsou jen zborcená a zřícená místa uprostřed dalšího pokračování. Následovalo cílené vnikání do jeskyní. V 50. a 60. letech 19. století v Moravském krasu tuto disciplínu
provozoval lékař J. Wankel. Na něj navazovali další zájemci z různých oborů (paleontologie,
archeologie, geologie ad.). Do konce století jmenujme například geologa K. Kořistku, notáře M. Kříže, zvěrolékaře F. Koudelku, geologa V. J. Procházku. Tito již jeskyně soustavně
měřili a mapovali. V tomto období zaznamenáváme první snahy o výzkum ze strany místních sedláků, inspirovaný vědeckými předlohami. K. Absolon je poeticky nazýval „skalní
duchové“. (HistCR03)V Moravském krasu existovaly celé rodiny, zpravidla horníků, které se
do jeskyní vydávaly. Z dalších oblastí Moravy známe první popisy z Hranické propasti od
J. H. Galaše (1822) a jeskyně Průchodnice z Javoříčského krasu od J. Bajera (1817). Z Českého krasu pochází zpráva o Koněpruských jeskyních a Na Stydlých vodách od L. A. Dlaska
(1822). Cílený průzkum Českého krasu prováděl ředitel karlštejnského panství F. Auge
v roce 1824 pro K. Šternberka, zakladatele Národního muzea. Na Berounsku působil
v řadě jeskyní V. Krolmus. V roce 1829 byla popsána Mladečská jeskyně F. Braumüllerem
a J. G. Volte‑Sommerem.

PROČ SE OBJEVOVALY JESKYNĚ
VE 20. STOLETÍ?
Ještě než přistoupíme k rámcovému popisu dlouhého a na výzkumy bohatého
20. století, odpovězme si na otázku, proč byly jeskyně v tomto období systematicky
hledány. Na počátku 20. století byly v oblibě nejrůznější spolky, které reprezentovaly
českou a německou zájmovou kolektivní činnost. Jeden z velmi oblíbených směrů byla
turistika. Jeskyně až na výjimky nesloužily už jako zdroj surovin pro průmyslovou výrobu či
zdroj suvenýrů pro místní obyvatele. Obecně se považovalo zpřístupnění nových jeskyní,
spojené s jejich ochranou, za prospěšný čin. Došlo tím k novému pohledu na jeskyně
jako na zdroj krásy. Přesně tato situace nastala u nově objevených jeskyní v Moravském
krasu (Punkevní jeskyně a Kateřinská jeskyně). Někdy byly jeskyně nalezeny náhodou,
třeba těžbou v lomu, a posléze byly zpřístupněny (Chýnovská jeskyně, Zbrašovské
jeskyně, Na Turoldu, Bozkovské dolomitové jeskyně), jinde vyústily výdobytky cíleného
amatérského hledání jeskyní v turistický rezort (Javoříčské jeskyně, Balcarka). Totéž
platilo o starších známých jeskyních, které měly a některé dodnes mají různé režimy
zpřístupnění nebo otevření veřejnosti. Přístupné jsou Mladečské jeskyně objevené
v lomu, Výpustek po tragickém období jeho devastace. Své nové využití pro speleoterapii
našla i devastovaná Císařská jeskyně. Příležitostně jsou otevírány pro návštěvníky dříve

S PÄŤ N A O B S A H

189

zpřístupněné Ochozská jeskyně nebo Býčí skála. Snad všechny druhy lidské činnosti se
odehrály v Koněpruských jeskyních, které dnes opět slouží turismu. Tato etapa objevování
jeskyní „pro dobro druhých“ našla ale svoji mez, a to v Moravském krasu v Punkevních
jeskyních. Objevování jeskyní „pomocí strojů“, jak definoval tuto uzavřenou etapu
výzkumu K. Absolon, dospělo do krajních mezí (zejména ražba stovky metrů dlouhých
štol). Postupně se prosadil názor, že jeskyně nelze objevovat za každou cenu. A tak se
dnes tak drastické průzkumné metody v zásadě nepoužívají. Nastal rozvoj amatérské,
relativně ekologické speleologie, který trvá dodnes. Řada lokalit, které by byly před válkou
automaticky zpřístupněny veřejnosti (Amatérská jeskyně aj.), již na jeskyně zpřístupněné
veřejnosti přebudovány nebudou. Dříve objevené a turisticky zpřístupněné jeskyně tak
nepřímo chrání ty nově objevené před náporem turistického ruchu.

ČEŠI A NĚMCI, AMATÉŘI
A PROFESIONÁLOVÉ
Spolkové organizace na území dnešní České republiky se často hned po svém zrození vymezovaly na národnostním principu. Své spolky si odděleně založili Němci (Spolek pro výzkum jeskyní Německého turistického klubu v Brně) a také Češi (Jeskynní sekce

Nová mladá speleologická generace za druhé světové války ilegálně v jeskyni Pustožlebské zazděné. Přesně zde
nedobrovolně zanechal svých výzkumů K. Absolon v roce 1942. Z řady postav na fotografii vyrostla nová poválečná
generace speleologů (archiv P. Ryšavý)
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Přírodovědného klubu Brno), v Praze byla založena v roku 1930 Krasová komise při Klubu
českých turistů. Druhé dělení, které se stalo hlavním aspektem výzkumu jeskyní, bylo dělení na profesionály a amatéry. V Moravském krasu s tím začal Karel Absolon v Jeskynní
sekci, který „mocí vědy“ prosazoval obecný nárok na nalezení jeskyní profesionály, nikoli
amatéry. Šlo ale spíše o žárlivost vůči těm, kteří s ním nespolupracovali a bádali sami. Nastavil tak měřítko, jež se vyostřilo v budoucnosti. Tento „zasetý problém“ posléze vyústil
v otevřenou nevraživost v době socialistického Československa, který se naplno projevil
v zápase o nalezení, pojmenování, prozkoumání a publikování „bájné“ Amatérské jeskyně.
Arbitrem pojmenování nového obrovského systému se tak stal až předseda vlády. V tomto období došlo k cílené kontrole spolkové činnosti a vědecký výzkum se programově profesionalizoval. Tento jev byl celospolečenský a speleologie v tom nebyla výjimkou. Nicméně amatérská speleologie nikdy své pozice nevyklidila a svedla pozoruhodný zápas o své
místo na světě. Po více jak 40 letech od kulminace tohoto fenoménu českého jeskynního
průzkumu se situace zcela změnila. Speleologie je plně v rukou „armády obětavých amatérských průzkumníků“, kteří podle potřeb lokalit spolupracují s vědci z nejrůznějších institucí. Stát umožňuje existenci České speleologické společnosti, v jejímž rámci organizuje
síť amatérských výzkumných skupin. Amatérská speleologie je z pohledu vědy výjimkou,
neboť vědecká činnost je vykonávána dobrovolně amatéry, nikoliv jen státem placenými
profesionálními institucemi.

OD VÁLKY DO VÁLKY. KAREL ABSOLON –
S NÍM NEBO PROTI NĚMU
Pojďme se podívat podrobněji, které události formovaly jeskynního bádání ve
20. století na území dnešní České republiky. Velký nápor na jeskyně se odehrál v Moravském krasu, takřka na celém jeho území. Velmi oblíbenou lokalitou se stala Macocha – zde
se očekávalo vniknutí do rozsáhlého systému podzemní říčky Punkvy, jejíž hlavní vodní
zdrojnice se nacházely ve vzdáleném Sloupu a Holštejně. Zintenzivnily se sestupy do Macochy (1998 F. Koudelka, V. J. Procházka; 1899 V. J. Procházka). Následovalo převzetí iniciativy K. Absolonem pěti sestupy (1901, 1903, 1905, 1907, 1909). Tento soustavný zájem přilákal ke speleologii opravdu velké množství spolupracovníků a následovníků. Svoji
roli sehrála do té doby nevídaná propagace. V roce 1909 byla založena Jeskynní sekce
Přírodovědného klubu v Brně. Pod vedením prvního předsedy K. Absolona slavila úspěch
rychlými objevy Punkevních jeskyní a Kateřinské jeskyně v roce 1909. Také Němci nezaháleli, převzali iniciativu ve střední a jižní části Moravského krasu. V Býčí skále byla v roce
1909 založena Skupina pro jeskynní bádání Německého turistického klubu v Brně. Před
založením skupiny provedli řadu výzkumů zejména pod vedením H. Bocka (Býčí skála, Výpustek, Rudické propadání a Mariánská jeskyně). Vynikali zejména nasazením horolezeckého způsobu průzkumu. V Ochozské jeskyni pracovala další německá skupina vedená
G. Nouackhem, která se během roku 1910 spojila se skupinou pro jeskynní bádání v Býčí
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skále. V Moravském krasu se rozhostila „badatelská euforie“. Po Absolonově rozvrácení
Jeskynní sekce převzal její vedení V. J. Procházka a po jeho smrti v roce 1913 A. Boček.
K. Absolon si založil vlastní badatelskou skupinu, tzv. „silnou čtyřku“, kterou po celý svůj
život velmi propagoval. K. Absolon žárlil na další badatele a pochopitelně na německá zájmová území. Kde nemohl speleologicky, prováděl archeologický výzkum (Pekárna, Býčí
skála). Ve střední části krasu střežil významnou lokalitu Rudické propadání, které leželo
v držení Salmů (podporovali český výzkum), zatímco Lichtenštejni podporovali z tradice
výzkum německý. V Býčí skále se podařilo Skupině pro výzkum jeskyní překonat v roce
1920 Býčí jezero (dnešní Šenkův sifon) a byla objevena Nová Býčí skála. V Rudickém propadání v roce 1920 – 1921 pracovala skupina rudických horníků pod vedením F. Sedláka
z Rájce, která slavila úspěšný postup. Prvního celokrajového průvodce jeskyněmi se podařilo díky dobrým vztahům s německými výzkumníky sestavit Čechu A. Bočkovi v roce
1922, zatímco K. Absolon do této oblasti přístup neměl. Situace v Moravském krasu se
změnila v roce 1923, kdy byly vládou Československé republiky vyvlastněny majetky Lichtenštejnů a předány Vysoké škole zemědělské v Brně. Tato změna měla za následek, že
bádací území si němečtí výzkumníci sice podrželi, ale stáhli se z Býčí skály a obecně nastalo období stagnace jejich práce. K. Absolon se soustavně věnoval severnímu krasovému území s hlavním cílem najít podzemní řečiště Punkvy. Hlavní úsilí „pomocí strojů“
bylo napřeno na nalezení vodní cesty z Pustého žlebu na dno Macochy, což se odehrálo
v letech 1920 – 1933. Turismu tak byla zpřístupněna dodnes asi nejznámější jeskyně v ČR
s podzemní plavbou. Následoval finančně nákladný výzkum závrtu Městikáď, který skončil
neúspěchem. Právě zde a v Punkevních jeskyních se projevily meze nákladného průzkumu, proti kterému se vymezily následné generace amatérských jeskyňářů. Závěr Absolonovy snahy o nalezení Punkvy probíhal ve válečném období v Korálovém závrtu a jeskyni
Pustožlebské zazděné. Reorganizací válečného Moravského muzea byl K. Absolon zbaven
svých funkcí, byl penzionován, byl mu zamezen přístup do jeho knihovny a jeskyní Moravského krasu. Nuceně se uchýlil do domácího ústraní. Ale abychom nebyli ke K. Absolonovi
tak kritičtí Učinil něco, co ovlivnilo následující půlstoletí: nastavil obecná měřítka, která byla
buď dodržována, anebo se proti nim následovníci vyhranili. Každopádně díky popularizaci
jeskyní nadchl desítky a stovky mladých následovníků, kteří do podzemí začali pronikat
poté, kdy jemu to už nebylo umožněno.

PO VÁLCE ZNOVU, JINAK A LÉPE
Období války je velmi zajímavou etapou. Zatímco němečtí výzkumníci byli odveleni na všechny válečné fronty Evropy, v Moravském krase se odehrával velmi čilý český
výzkum. Prováděly jej početné skupiny mladých výzkumníků, kteří si objevili Moravský
kras „pro sebe“. Vnikali do podzemí a po vzoru svých velkých vzorů zkoumali jeskyně. Jde
o období jeskyňářsko‑horolezecko-trampské. Význam této intenzivní epizody se ukázal
později. Již v průběhu války organizoval tyto mladé výzkumníky A. Boček. Pracovalo se
192

S PÄŤ N A O B S A H

„poloilegálně“ hlavně ve Sloupských jeskyních formou „exkurzí“. Do turistických jeskyní
byl totiž přístup povolen. Již v roce 1945 byla založena pod vedením A. Bočka jednotná
speleologická organizace – Speleologický klub Brno pro zemi Moravsko‑slezskou. Vstoupili do něj téměř všichni krasoví badatelé a navíc vědci z mnoha dalších oborů. Odsunem
německého obyvatelstva z území Československa tak nastalo faktické sjednocení celého krasového území. Nicméně nové poměry po roce 1948 dopadly i na tuto slibně se
rozvíjející jednotnou organizaci se stovkami členů. Politický tlak na ni vyvrcholil po roce
1955, kdy zemřel A. Boček. Východiskem nové doby se stalo zakládání továrních speleologických kroužků (Adast Adamov, ČKD Blansko, Metra Blansko, Královopolská strojírna
Brno, Minerva Boskovice a další). Speleologický klub Brno fungoval dále jako zastřešující
organizace, ale jeho badatelská činnost byla značně omezena. Vedle těchto amatérských
skupin pracovaly v Moravském krasu i státem lépe kontrolované profesionální organizace
při Geografickém ústavu ČSAV (1950 – 1992), při podniku Moravský kras (1964 – 1976),
kterým musely amatérské skupiny povinně zasílat zprávy o činnosti. V Moravském muzeu
pracovalo také krasové oddělení. Vůdčími profesionálními osobnostmi v Moravském krasu
byli R. Burkhardt, P. Ryšavý, V. Panoš, O. Štelcl a další. Největších objevů nicméně dosáhli
amatérští speleologové v Rudickém
propadání (1958, 1973), Býčí skále (1984 – 1985) a v řečišti Bílé vody
v Amatérské jeskyni (1970). Název
Amatérská jeskyně tak skrývá symbolické poděkování „armádě“ amatérů, jejichž všechna jména zde nelze
uvést. Mezi nimi jsou i takoví, kteří
zaplatili na cestě za poznáním a objevy vlastním životem. V roce 1973 se
z iniciativy V. Panoše konal v Olomouci 6. mezinárodní speleologický kongres, který prezentoval celou další éru
českých objevů. Důležitým rokem pro
amatérskou speleologii byl rok 1978,
kdy byla založena Česká speleologická společnost, fungující dodnes. Pod
ní byly a jsou organizovány téměř
všechny skupiny, byla také zřízena
Speleologická záchranná služba. Nová
organizace umožňovala expediční Soudobá amatérská speleologie v ČR je organizována
výjezdy do zahraničí, což bylo v ob- zejména Českou speleologickou společností. Nové objevy jsou
dobí socialistické normalizace velmi kvalitně dokumentovány a prezentovány. (Práce v jeskyni
Okrouhlík). Foto: Jindřich Dvořáček
důležité.
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14.	VÝVOJ SPELEOALPINIZMU
NA SLOVENSKU V 70. A 80.
ROKOCH 20. STOROČIA
SPELEOLOGICKÁ TECHNIKA
ČI SPELEOALPINIZMUS
Ľudia pri prenikaní do jaskýň sa vždy snažili o naplnenie túžby po poznaní, čiže
o prieskum, výskum a s tým súvisiacu dokumentáciu. Potreba zdokonaľovať techniku
bola nevyhnutnosť. Technika svietenia, ochrany hlavy, oblečenia, mapovania, bivakovania
a ďalšie techniky umožňujúce zrýchliť a zefektívniť výsledok viedli a stále vedú k dômyselnejším riešeniam pri použití najnovších poznatkov vedy a výskumu. K zdokonaľovaniu
jaskyniarskej techniky.
Speleoalpinizmus spočíva hlavne v pohybe vo vertikálnych priestoroch. Na pohyb
v podzemí sa odnepamäti používali rôzne metódy a pomôcky, ktorými si bádatelia uľahčovali prienik a pohyb v náročných podmienkach. Počnúc rebríkmi a hrubými lanami, neskôr
to boli povrazové rebríky a rôzne rumpály na zdolávanie vertikálnych úsekov a tiež pomocné konštrukcie zvyšujúce komfort aj bezpečnosť.
Až nástupom alpinizmu, čiže horolezectva, špeciálnych pomôcok a techník, ktoré
sa vyznačujú malým objemom a hmotnosťou, avšak vysokou efektívnosťou hlavne vo
vzťahu k času a bezpečnosti, sa začali prispôsobovať a používať aj v podmienkach speleológie. Tak sa v sedemdesiatych rokoch minulého storočia vyvinul aj speleoalpinizmus,
čiže lezenie v ťažko dostupných miestach v jaskyniach pomocou špeciálnych postupov
a špeciálnych technických pomôcok, ktoré boli zo začiatku odvodené od pomôcok horolezeckých, no neskôr sa vyvíjali a zdokonaľovali špeciálne pre použitie v jaskyniarstve.
Vývoj v tejto oblasti sa začal veľmi intenzívne vo Francúzsku už koncom šesťdesiatych rokov hlavne zásluhou už nebohého pána Fernanda Petzla, autora množstva
originálnych nápadov a vynálezov. Práve on ako prvý začal profesionálne vyrábať a distribuovať špeciálne pomôcky na zdolávanie vertikálnych úsekov v jaskyniach. Existencia
týchto pomôcok sa len hmlisto preciedzala cez železnú oponu strážiacu socialistický tábor,
v ktorom sme boli istým spôsobom uväznení. Čiastočne sa k nám dostávali rôzne alternatívy a improvizované moderné riešenia prostredníctvom poľských jaskyniarov, ktorí mali
v porovnaní s nami podstatne širší rozhľad aj záber v zdolávaní hlbokých jaskýň. Mali tiež
neporovnateľne lepšie možnosti cestovať po svete a tak získavať informácie a skúsenosti.
Práve Christian Parma, známy poľský jaskyniar a cestovateľ (dnes vydavateľ prekrásnych
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obrazových publikácií – PARMAPRESS) umožnil v roku 1971 autorovi vyskúšať zostup
do 70 m hlbokej Jelenej priepasti v Slovenskom krase na jedinom horolezeckom lane
a následne výstup po tom istom lane pomocou domácky vyrobených lanových blokantov
(kópie už známych jümarov, slangovo žumarov), ktoré oni nazvali malpy (małpa = opica
po poľsky). Stal sa tak prvým slovenským jaskyniarom, ktorý zostup a výstup absolvoval
speleoalpinistickou technikou.
Až 6. medzinárodný speleologický kongres, ktorý sa konal v Olomouci v roku 1973
s táborom praktického jaskyniarstva a (v krajinách západnej Európy už existujúcej) speleo
logickej záchrannej služby, doniesol na naše územie nové detailné poznanie a tiež konkrétne pomôcky a metódy, ktoré tvorivosťou obdarení a technicky zdatnejší jaskyniari
okamžite začali vyrábať. Ihneď po kongrese, ešte v roku 1973 v oblastnej skupine Zvolen,
hlavne zásluhou profesionálneho konštruktéra Petra Hipmana, vznikol lanový blokant, tzv.
samovýstupný strmeň a celotelový postroj, tzv. krížová vesta. Bol to významný úspech,
ktorý nasledoval vývojom samoistiacej pomôcky typu gibbs s odklopnou bočnicou a dvojitou zlaňovacou brzdou. Samovýstupný strmeň sa dokonca podarilo presadiť do obchodnej
siete ako výrobok výrobného družstva Žiara vo Zvolene.
Prvý väčší speleoalpinistický úspech dosiahli rožňavskí jaskyniari už na jeseň
1973 zostupom na lanách na dno poľskej jaskyne Sniežnej, hlbokej 640 metrov. Po tomto úspechu nasledoval zostup do maďarskej priepasti Vecsembüki zsomboly, hlbokej
246 m. Ďalej v roku 1974 zopakovali jaskyniari zo Zvolena a Ružomberku zostup do
poľskej Sniežnej už výhradne na pomôckach vyrobených na pôde SSS. V roku 1976 nasledovala celoslovenská speloalpinistická expedícia organizovaná Petrom Hipmanom
do talianskej priepasti Abisso Michele Gortani a následne už všetky ďalšie aktivity vo
väčších vertikálnych jaskynných systémoch sa konali len na lanách pomocou speleoalpinistickej techniky.
Nedokonalosť a slabšia kvalita samovýstupných strmeňov z výrobného družstva
Žiara Zvolen viedli k iniciatíve hlavne autora k vývoju novej jednoduchej výstupovej pomôcky odvodenej od amerického gibbsu, ktorý dostal pomenovanie bogibbs. Neskôr sa
rozšíril v troch variantách. Nasledoval vývoj popruhovej sedačky a prsného úväzu a samoblokujúcej brzdy autoblokant (ešte pred uvedením na trh brzdy Petzl Stop).
Taktiež iniciatívou Zdenka Hochmutha v Ružomberku sa začali vyrábať kópie amerických gibbsov s domácky vyrobeným čapom s guľôčkovou poistkou (pôvodným patentom ball‑lock firmy Avibank). V Ružomberku sa tiež začal používať nový druh sedačky
prepojenej s prsným úväzom.
Iniciatíva vyrobiť si vlastné pomôcky nevychádzala zo snahy vymyslieť niečo nové,
originálne. Bola to nevyhnutnosť z dôvodu, že overené profesionálne pomôcky vyrábané
hlavne vo firme Petzl, boli pre nás v tých časoch nedostupné, a to prakticky aj finančne.
Sprvoti to boli nie celkom dokonalé, ale zato funkčné napodobeniny či originálne prototypy. Výroba, teda hlavne pílenie, ohýbanie, sústruženie a pilovanie antikoru a duralu sa dialo
najmä v oblastných skupinách SSS Zvolen, Rožňava a Ružomberok. Neskôr po zverejnení
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dokumentácie v Spravodaji SSS
prakticky vo všetkých oblastných skupinách SSS.
Po roku 1979 autor na
základe osobných skúseností vo Vecors a Pyrenejách, ako
aj štúdiu hlavne francúzskej
a americkej literatúry začal intenzívne propagovať tzv. jednolanovú techniku. Lezecká
príprava na expedíciu a následne samotná expedícia Sima
G.E.S.M. v roku 1981, obsadená jaskyniarmi z celého Slovenska, pomohla veľmi rýchlo
rozšíriť jednolanovú techniku
v radoch slovenských jaskyniarov. V tom čase sa podarilo do
propasti Velká Bikfa oficiálne
doviezť veľké množstvo vý- Zlaňovanie do priepasti Veľký Bikfa pomocou dvojitej zlaňovacej
stroja pre potreby vznikajúcej brzdy. Archív G. Stibrányiho
Jaskyniarskej záchrannej služby
SSS. Koniec sedemdesiatych a začiatok osemdesiatych rokov bol obdobím organizovania
početných jaskyniarskych expedícií do priepastí v alpských oblastiach, čiže cestovania do
západnej Európy s možnosťou kúpiť si pre seba aj pre kamarátov doma profesionálny
jaskyniarsky výstroj. Znamenalo to prakticky koniec ohýbania a pilovania v domácich dielničkách a pivniciach.
Neoddeliteľnou súčasťou speleoalpinistickej techniky sú laná. V oblasti vývoja lán
pre speleológiu zohrala v osemdesiatych rokoch technická komisia SSS významnú úlohu.
Rozsiahle statické a dynamické testy v tom čase vyrábaných lán v JUTA Bolatice viedli
k novým poznatkom, ktorých dôsledkom boli aj zmeny v normách UIAA a neskôr EN. Výsledky testov boli publikované na 9. medzinárodnom speleologickom kongrese v Barcelone v roku 1986, ako aj v kongresovom čísle spravodaja SSS a prispeli k zvýšeniu komfortu
aj bezpečnosti na lane.
Za zmienku stoja ešte rýdzo speleoalpinistické pokusy autora v roku 1981 s tzv.
šnúrkovou technikou. Pri tejto technike sa po zlanení priepasti stiahne lano a nahradí sa
šnúrkou malého priemeru, spravidla 3 mm. Táto metóda teda umožňuje zostúpiť do hlbokej jaskyne pomocou jediného lana, potrebného množstva šnúrok a minimálneho objemu
kotviaceho materiálu.
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PREHĽAD POMÔCOK VYVINUTÝCH
ČI VYROBENÝCH ČLENMI SSS
POPRUHOVÉ SEDAČKY A ÚVÄZY
Vznikli už v roku 1973 – 74 a len s malými zlepšeniami sa používali takmer 10 rokov.
Charakteristické pre tieto postroje je, že využívajú mohutnú centrálnu prsnú sponu a vodiaci element na nej upnutý.
1. Typ Zvolen Krížová vesta
Pozostáva z automobilových popruhov šírky
50 mm, skladá sa z dvoch
samostatných častí, sedačky a prsného úväzu,
ktoré sú spojené krátkym
popruhom. Centrálne spony sú dve. Spodná na sedačke, umožňujúca zlaňovanie na dolnom pripnutí
a horná s výsuvne umiestnenou kladkou, ktorá vedie
lano a drží lezca kolmo pri
výstupe. Bola veľmi rozšíreným typom na Slovensku
(najmä vďaka publikovaniu
dokumentácie v Spravodaji SSS č, 2/1975) i napriek
tomu, že sedačka je pomerne veľká a pri chôdzi
nepohodlná, takže sa musela na dlhších horizontálnych úsekoch vyzliekať.
2. Typ Ružomberok
Bol taktiež z automobilových popruhov šírky 50 mm, a ramienok z popruhov šírky
20 mm. Centrálna spona je len jedna a aretácia popruhov v nej je špeciálnymi škrtidlami. Spona má na sebe bajonetovým systémom vysúvateľnú kladku, ktorá drží
lezca pri lane vo zvislej polohe. Postroj je jednoduchý, ľahko sa obliekal a vyzliekal
a umožňoval pohodlnú chôdzu.
3. Typ Rožňava
Bol skonštruovaný taktiež z automobilových popruhov šírky 50 mm, ale neskôr sa
už robil z padákového popruhu šírky 42 mm. Centrálna prsná spona bola jednoduchá. Niesla len upnutie tzv. prsného bogibbsu, ktorý jednak drží lezca v zvislej
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polohe a funguje tiež ako lanový blokant na odsadnutie či odpočinok počas lezenia.
Slúžil tiež ako pohodlná aretácia pri vŕtaní expanznej skoby, prípadne pri rôznych
operáciách na lane, ako je preliezanie medzikotvenia, uzla a podobne. Sedačka bola
veľmi jednoduchá a umožňovala pohodlnú chôdzu, zlaňovanie i výstup po lane. Tento typ sa používal v oblastnej skupine Rožňava a Speleologickej záchrannej službe.

MECHANICKÉ SPELEOALPINISTICKÉ POMÔCKY
Okrem samovýstupného strmeňa sa svojpomocne vyrábali väčšinou z veľmi kvalitných ľahkých zliatin, ktoré sa v tých časoch dali zaobstarať po kamarátskych linkách zo slovenského zbrojárskeho priemyslu. Čapy, osky a skrutky sa vyrábali z nehrdzavejúcej ocele.
4. Jednoduchá zlaňovacia brzda
Najjednoduchšia zlaňovacia brzda, ktorá vznikla okopírovaním brzdy PETZL už
v roku 1973. Výrobná dokumentácia brzdy bola publikovaná v Spravodaji SSS
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č. 4/1974. Bola masovo rozšírená, no nástupom dvojlanovej techniky ju rýchlo
začala vytláčať dvojitá zlaňovacia brzda. Nevýhodou tej konštrukcie bola uzučká
drážka hornej kladky, ktorá spôsobovala ťažkosti na hrubších lanách (11 mm). Tiež
ju bolo nutné odpojiť pri zakladaní na lano a opačne. Pri tejto operácii hrozilo, že
spadne do priepasti a lezec ostane bez brzdy.
5. Dvojitá zlaňovacia brzda
Prototyp vznikol taktiež zásluhou Petra Hipmana v oblastnej skupine Zvolen v roku
1975. V priebehu roku 1976 sa brzda rozšírila spolu s tzv. dvojlanovou technikou
a používala ju vtedajšia speleoalpinistická špička. Bola použitá na expedícii Monte
Canin ’76, kde sa pri vtedajšej dvojlanovej technike osvedčila. Symetricky umiestnené 2 + 2 kladky a dve odklopné bočnice so zaistením ako na blokante Jümar boli
originálnym riešením. Brzda umožňovala zlaňovanie na dvoch lanách súčasne, prípadne prekonanie uzla na jednom z nich. Dokumentácia bola publikovaná v zborníku Slovenský kras 1978, str. 178.
6. Zlaňovacia brzda samoblokujúca, jednoduchá – autoblokant
Bola vyvinutá autorom v rokoch 1980 –19 81 a ešte doposiaľ existuje aj sa používa
v malom počte exemplárov. Jej horná kladka je otočná na excentricky umiestnenom
čape a pevne spojená s ovládacou pákou. Pri pustení ovládacej páky automaticky
dôjde k zabrzdeniu. Pri stlačení páky zlaňovanie pokračuje. Táto brzda odstraňuje
nutnosť použitia istiacej pomôcky (Shunt, prúsik) pri zlaňovaní. Doteraz je to jediná
jednoručná samoblokujúca zlaňovacia brzda.

VÝSTUPOVÉ POMÔCKY
7. Samovýstupný strmeň
Je kópia lanového blokantu jümar s originálnym riešení zúbkov západky z valčekov ihlicového ložiska. Originálne je aj letmé upnutie čapu západky. Materiál rámu
je duralový plech 4 mm. Bol vyvinutý Petrom Hipmanom v roku 1973 a dlho, žiaľ
z nekvalitného plechu vyrábaný výrobným družstvom Žiara vo Zvolene. V druhej
polovici sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov bol najrozšírenejšou
výstupovou pomôckou na Slovensku.
8. Gibbs s odklopnou bočnicou
Pochádza taktiež z dielne Petra Hipmana a bol skonštruovaný v rokoch 1975 – 1976.
Pozoruhodné je letmé upevnenie čapu dvojramennej páky a odklopná bočnica, ktorá je tiež otvorená a umožňuje založenia na lano po uvoľnení poistnej matice. Bol
navrhnutý ako štandardný istiaci prostriedok (pohyblivý zachytávač pádu) na istenie pri lezení dvojlanovou technikou. Z dôvodu výrobnej náročnosti sa nerozšíril
a bol vyrobený len v počte niekoľkých kusov. Z dnešného pohľadu jeho konštrukčná
pevnosť nevyhovuje požiadavkám pre pohyblivý zachytávač pádu.
9. Gibbs – tzv. rozoberateľný
Je vlastne kópia originálneho amerického lanového blokantu gibbs a vyrábal sa
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v oblastnej skupine Ružomberok. Výrobne náročný tenký ball‑lock čap od firmy
Avibank bol nahradený čapom priemeru 14 mm s prakticky takým istým guľôčkovým systémom zaistenia. Avšak tento hrubší čap, aj keď trošku väčší, umožňoval
pohodlnejšie a presnejšie polohovanie plášťa a páky zastrčením konca prsta do
otvorov pri skladaní pomôcky.
10. Bogibbs
V oblastnej skupine Rožňava, najmä zásluhou autora, vznikla v rokoch 1975 – 1976
originálna jednoduchá pomôcka na princípe dvojramennej páky, ako je gibbs, avšak
s letmým upevnením čapu páky v špecificky tvarovanom výreze rámu pomôcky,
umožňujúcom založenie lana bez akejkoľvek demontáže či zložitej manipulácie.
Bogibbs sa pre svoju nenáročnosť pri výrobe, používaní a údržbe a tiež spoľahlivú
funkciu aj v najzablatenejších jaskyniach masovo rozšíril nielen na Slovensku, ale aj
v okolitých krajinách.
a) Univerzálna verzia – je pomocný postupový lanový blokant na lezenie po lane.
Mierna tvarová modifikácia plášťa sa používala ako stredný blokant, ktorý sa
mohol zakladať aj na napnuté lano.
b) Prsný bogibbs bol umiestnený pomocou oválnej oceľovej karabínky na spone
prsného popruhu. Dômyselne riešený výrez na bočnici umožňoval jeho pripnutie aj odopnutie zo zaťaženého napnutého lana a súčasne udržiaval lezca vo
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vertikálnej polohe. Teda umožňoval lezcovi vykonávať bežné úkony na lane,
ako je prechod z lana na lano, cez medzikotvenie či prechod cez uzol.

LANOVÉ KLADKY
Rôzne typy lanových kladiek sa používali ako pomôcky na vyťahovanie batohov
a materiálu, ako pomôcka na zostrojenie kladkostroja pri záchranných akciách a tiež aj ako
pomôcka pri tzv. šnúrkovaní. Na Slovensku sa v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch
svojpomocne vyrábali nasledovné typy.
11. Pevná, s uzavretým rámom
Lano do nej je možné iba navliecť jedným koncom. Používala sa pri šnúrkovaní
v oblastnej skupine Ružomberok.
12. Pevná, kópia kladky Fixe od výrobcu Petzl
Umožňuje založenie lana po odpojení karabínky. Vyrábala sa hlavne v Rožňave.
13. S otočnými bočnicami s uzavretou dierou
Stará a známa konštrukcia. Umožňuje založenie a vybratie lana po odpojení karabínky a pootočení bočníc. Vyrábala sa najmä vo zvolenskej a ružomberskej skupine.
14. S odklopnými bočnicami a s jednou otvorenou bočnicou
Takéto kladky sa v malom počte vyrábali v rožňavskej skupine SSS.
15. Priečna
Taktiež sa vyrábala v rožňavskej skupine, ale len v malom počte.
16. Istiaca (samoblokujúca) kladka
Pozostáva z odklopnej bočnice trojuholníkového tvaru, na ktorú je pripevnená blokujúca západka a tá umožňuje pohyb lana v kladke len jedným smerom. Originálnym riešením bola tlačidlová aretácia západky v otvorenom stave. Istiacu kladku
vyvinul autor a okrem bežných jaskyniarskych akcií bola použitá aj pri sólozostupe
do priepasti Provatina (vertikála 402 m) v Grécku v roku 1977.
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NITOVACIE SÚPRAVY
Neodmysliteľnou súčasťou speleoalpinizmu je aj kotvenie lán. Obzvlášť jednolanová technika kladie vysoké nároky na početné medzikotvenia. Skutočnosť, že aj kotviaci
materiál bol v sedemdesiatych rokoch u nás nedostupný, doviedla slovenských jaskyniarov k vyvíjaniu rôznych kotviacich metód a pomôcok.
17. Nit ťažkého typu
Bol vyvinutý v zvolenskej skupine v roku 1975. Využíval sa trubkový vrták veľkého priemeru až 17 mm, ktorým sa najprv vyvŕtal otvor v kompaktnej hornine.
Doň sa zasunie samotná oceľová kotva so závitom M10 na vonkajšom konci. Na
driek skoby sa navlečie striedajúca sa sústava kónických oceľových a olovených
krúžkov. Na koniec skoby so závitom sa navlečie kotviace oko, ktoré sa pritiahne
maticou M10, až kým sa olovené krúžky dokonale spriečia a vyplnia priestor v diere. Skoba je mimoriadne pevná a to nielen na strih, ale aj na ťah v smere osi. Jeho
inštalácia je však zdĺhavá a osvedčil sa len ako pevné kotvenie na často navštevovaných lokalitách.
18. Nit ľahkého typu
Bol vyvinutý a používaný hlavne v ružomberskej skupine, ale v malom množstve
aj inde a to vo variantoch 8 a 9 mm. Pri jeho osadzovaní sa využívali vtedy dostupné sériovo vyrábané vrtáky do muriva. Skoba pozostávala z upravenej skrutky,
so zárezom (dierou) v jej závitovej časti, do ktorej sa vkladal kovový klin či „kúžel“.
Kotviace oko bolo po osadení nedemontovateľné. Pevnosť skoby v strihu bola dostatočná, avšak sa nesmela namáhať v smere osi.
19. Slovenský spit
Bol kópiou známej samovŕtacej skoby bežne používanej v jaskyniarstve do dnešných dní. Vyrábal ich autor z antikoru, ale bez vŕtacej korunky z dôvodu, že originálne v tých časoch sa nedali zohnať. Diera pre túto skobu sa vŕtala samostatným
vrtákom priemeru 12 mm.

ZÁVER
Vývoj speleoalpinistickej techniky v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa
dial v amatérskych podmienkach, avšak na tú dobu s dosť vysokou mierou profesionality. Dnes je už neoddeliteľnou časťou speleoalpinizmu aj osobná ochrana proti pádu
osôb v zmysle smerníc EU, a preto sa vývoj, výroba a používanie všetkých pomôcok koná
s ohľadom na požiadavky príslušných smerníc EU a noriem EN.
Jednolanová speleologická lezecká technika sa prakticky nezmenila od jej vzniku
v sedemdesiatych rokoch a bola vo veľkej miere pretavená aj do zásad profesionálnych
lanových prístupov.
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15.	JEDNOTNÁ EVIDENCE
SPELEOLOGICKÝCH OBJEKTŮ
JESO V ČR
Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) představuje centrální jednotnou
elektronickou evidenci krasových a pseudokrasových jevů na území České republiky. Souhrnně a jednotně eviduje údaje o speleologických objektech, především o jejich existenci
a podstatných vlastnostech, zejména pro potřeby efektivního naplňování ustanovení § 10
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a pro
potřeby zajišťování povinností při ochraně a péči o přírodní stanoviště a druhy na území
České republiky podle Směrnice Rady ES č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Shromažďuje základní, polohové, měřické a popisné údaje o jednotlivých lokalitách, včetně dokumentace, přehledu o významu
lokalit, jejich využití a stavu, možnosti ohrožení, výsledky výzkumu a průzkumu lokalit. Získaná data slouží mimo jiné ke kvalitní a efektivní péči o karsologické jevy a k jejich ochraně.
JESO je nedílnou součástí Informačního systému ochrany přírody (ISOP). Vedením
JESO je v souladu se zřizovací listinou a vyhláškou č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví
obsah a rozsah a dokumentace jeskyní, pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR). Při budování JESO AOPK ČR spolupracuje se Správou jeskyní ČR
a dalšími odborně kvalifikovanými právnickými a fyzickými osobami, zejména s Českou
geologickou službou o. s. s., Geologickým ústavem AV ČR, v. v. i. a zejména Českou speleologickou společností, o. s.
JESO je vedeno a spravováno jako veřejný registr. Všem uživatelům jsou však zpřístupněny pouze vybrané jevy na území ČR (především veřejnosti přístupné jeskyně, jeskyně s uzávěrou, jeskyně na turisticky značených cestách a ostatní běžně známé jeskyně).
U těchto jeskyní je pak zveřejněna pouze popisná část databáze bez možnosti stažení
připojených dokumentů. Ostatní objekty JESO jsou přístupné pouze v obecném tabelárním
přehledu s uvedením názvu krasového jevu, kódu JESO a zařazením jevu do karsologického členění ČR.
JESO využívají pracoviště AOPK ČR, správy národních parků, Správa jeskyní ČR,
Česká speleologická společnost, orgány státní správy (především krajské a újezdní úřady) a výzkumná pracoviště (vysoké školy, Česká geologická služba, Akademie věd, muzea
apod.).
Uživatelé JESO mají přidělena různá práva přístupu do systému podle níže uvedených rolí.

S PÄŤ N A O B S A H

203

• Anonymní uživatelé JESO mají pouze přístup k prohlížení zveřejněných objektů
a vybraných údajů o nich. Nemají přiděleno zvláštní přístupové jméno a heslo a nemají možnost vkládání a editace dat ani exportu tabulkových záznamů.
• Odborní uživatelé JESO do databáze vstupují přiděleným jménem a heslem. K nahlížení jsou jim zpřístupněna všechna data a mají možnost exportu tabulkových
záznamů všech objektů. Nemají však možnost vkládat a editovat záznamy.
• Lokální editoři JESO také do databáze vstupují přiděleným jménem a heslem. I jim
jsou k nahlížení zpřístupněna všechna data a je jim umožněn export tabulkových
záznamů všech objektů. V rámci vymezené působnosti (dle Karsologického členění
ČR) mají možnost vkládat a editovat záznamy.

Úvodní stránka JESO s přihlašovacím panelem pro registrované uživatele a filtrem záznamů
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HISTORIE JESO
Snaha o jednotný popis, třídění a klasifikaci krasových a pseudokrasových jevů provází badatele přibližně již od poloviny 19. století dodnes. Ke stěžejním patří systematické
popisy a měřické práce v jeskyních Moravského krasu z přelomu 19. a 20. století (J. Wankel, J. Knies, M. Kříž, K. Absolon a další). Rozvoj systematické dokumentace v 50. letech
20. století souvisí zejména se vznikem organizované amatérské speleologie. Od 70. let
20. století do dnešní doby dochází ke kvalitativnímu nárůstu evidencí krasových jevů.
V průběhu této doby vznikaly různě propracované „papírové“ evidenční systémy
na zpracování údajů o krasu a pseudokrasu České republiky. Jedním z posledních výstupů
této éry je publikace Jeskyně autora Jaroslava Hromase.

Náhled na vybraný záznam s oddíly „Základní údaje“, „Kód JESO“ a „Rozměry objektu“
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Z důvodů efektivního využití dat nejenom pro účely ochrany přírody, ale i k dalšímu odbornému zpracování bylo rozhodnuto o vybudování sofistikovaného databázového systému k evidenci a zpracování známých i nově získaných údajů o krasu a pseudokrasu ČR. Vlastní vývoj aplikace JESO byl zahájen ve druhé polovině roku 2008 na AOPK
ČR a ukončen v prvním čtvrtletí 2009. Pilotní data do aplikace poskytla Správa jeskyní
ČR. Další data jsou do databáze vkládána a stávající revidována průběžně. V závislosti na
požadavcích uživatelů a dostupných prostředcích pak jsou realizovány některé další úpravy aplikace.

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ A ÚVODNÍ
STRÁNKA JESO
Základem uživatelského prostředí aplikace je běžný www prohlížeč (Mozilla FireFox, MS Internet Explorer, Google Chrome apod.). Přístup k aplikaci je umožněn prostřednictvím URL adresy http://jeso.nature.cz, na které se zobrazí úvodní stránka aplikace. Ta
obsahuje dvě základní části. V horní části je jednoduché rozhraní pro přihlášení oprávněných osob podle přidělených rolí do systému. Spodní část okna je souborem dotazovacích
polí, pomocí nichž lze záznamy filtrovat dle požadovaných parametrů. Výběrové podmínky
lze podle charakteru polí zadávat buď jako textové řetězce, čísla nebo výběrem z definovaných číselníků. Filtr je rozdělen do několika skupin.
• Základní údaje obsahují vyhledávací pole Typ jevu (výběr položky jeskyně, závrt,
hydrologický jev, případně vše), Geneze jevu (výběr položky kras/pseudokras), Název jevu, Nadmořská výška, Karsologické členění (možno hierarchicky zadat pole
Jednotka, Oblast, Skupina), Základní kód JESO, dále je možné vyhledávat jevy, které
se vyskytují ve zvláště chráněném území (maloplošném či velkoplošném) nebo evropsky významné lokalitě, podle působnosti orgánu ochrany přírody a příslušnosti
ke karsologickému systému.
• Správní členění umožňuje filtraci podle Kraje, Okresu, Obce a Katastrálního území.
• Rozměry (pozn.: aktivní pouze u objektů typu jeskyně a závrty) umožní filtraci podle
Délky jeskyně, Hloubky, Výšky a Denivelace jeskyně a podle plochy, obvodu, délky
hlavní a vedlejší osy závrtu.
Přihlášení uživatelé mohou údaje vyhledávat dle dalších oddílů:
• Doplňkové filtry pro vchody podle Spojení jeskyní s povrchem, Technického řešení
uzávěry, Stavu uzávěry a Správce uzávěry.
• Popis obsahuje vyhledávací pole Morfologie / typologie jevu, Hydrologická aktivita,
Typické profily chodeb, Sedimentární výplně, Minerální výplně, Speleogény, Biologie, Paleontologie, Archeologie, Využití jevu a Stav jevu. Objekty je také možné vyhledávat v textovém popisu prostřednictvím části textového řetězce obsaženého
v obecném popisu.
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• Události umožňují filtrovat podle názvu, data, typu a osob události, objevu atd.
• Další údaje umožňují filtrovat podle polí Záznam je veřejný (filtrování objektů podle toho, zda údaje o nich jsou zpřístupněny veřejnosti nebo nikoli) a Záznam je
uzamčen (zámek záznamu, kdy editor může záznam uzamknout pro editaci jinými
editory).

JAKÉ ÚDAJE JESO EVIDUJE
JESO eviduje a následně zobrazuje údaje o jeskyních, závrtových a hydrologických
formách krasu a pseudokrasu v několika tematických oddílech.
• V oddílu ZÁKLADNÍ ÚDAJE jsou obsaženy Názvy i Synonyma krasových a pseudokrasových jevů, jejich Typ a příslušnost do Karsologického členění ČR.
• V oddílu KÓD JESO je na základě příslušnosti do karsologického členění ČR a geneze
generován Základní kód JESO. Karsologické členění České republiky je základní rajonizace podle regionálně‑geologických, orografických, hydrografických a karsologických hledisek. Krasové a pseudokrasové jevy mají v rámci JESO přiřazen unikátní KÓD
JESO, který vychází z karsologického členění České republiky, geneze a typu jevu.
Tento kód má formát KXXXXXXX‑J-YYYYYY, kde první písmeno nabývá hodnost K nebo P (podle toho, zda se jedná o Krasový nebo Pseudokrasový objekt),
X udává číselný kód dle krasového nebo pseudokrasového členění, ve kterém se
objekt nachází (u krasu se jedná o: soustavu, celek, jednotku, oblast a skupinu,
u pseudokrasu je to kombinovaný kód složený ze: soustavy, celku, jednotky a kódu
geomorfologického okrsku), písmeno uprostřed může nabývat hodnot J (jeskyně), Z (závrt), H (hydrologický objekt) a číslice Y jsou pořadovým číslem objektu.
Součástí oddílu je i příslušnost jevu do Karsologických systémů (jeskyně vzájemně
propojené do jeskynních systémů).
• V oddílu ROZMĚRY OBJEKTU jsou registrovány základní rozměry jeskyní (Délka,
Hloubka a Výška) a závrtů (plocha, obvod, délka hlavní a vedlejší osy).
Denivelace jeskyně (výškový rozdíl mezi nejníže a nejvýše položeným bodem měřený od hlavního vchodu jeskyně) je automaticky dopočítávána podle zadané výšky
a hloubky jeskyně.
Lokalizace objektu je uvedena souřadnicemi v systému S‑JTSK a WGS 84. Pomocí
těchto souřadnic jsou automaticky doplněny další hodnoty, následně registrované
v databázi JESO (především nadmořská výška odvozená z digitálního elevačního
modelu ČR (10 × 10 m), zvláště chráněná území, evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, působnost příslušného orgánu ochrany přírody i katastrální
území a z něj odvozené další územní členění).
Součástí oddílu je informace o Zdroji o způsobu zjištění lokalizace a nadmořské výšky.
• Oddíl ÚDAJE O VCHODECH registruje hlavní a vedlejší vchody do krasových
a pseudokrasových jeskyní s údaji o Lokalizaci, Rozměrech vchodů, Spojení jeskyně
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•

•

•
•

s povrchem, Uzávěrách jeskyní a Správci uzávěry. Systém JESO generuje Rozšířený
kód JESO (základní kód JESO s podlomením pořadového znaku vchodu).
Oddíl FOTODOKUMENTACE obsahuje fotografie krasových a pseudokrasových
jevů s popisnými atributy (autor, datum, forma, režim a lokalizace). Aplikace JESO
je propojena se samostatným modulem ISOP – FOTOARCHIV. Anonymním uživatelům JESO jsou k dispozici pouze malé náhledy fotografií bez možnosti zvětšení,
ostatní uživatelé mají možnost větších náhledů, opatřené vodoznakem.
Oddíl MAPOVÁ DOKUMENTACE obsahuje mapové podklady krasových a pseudokrasových jevů v elektronické podobě (upřednostňován je formát *pdf) s popisnými atributy (autor, název dokumentace, měřítko, archiv, včetně způsobu metody pořízení dokumentace). Mapová dokumentace není přístupná anonymním
uživatelům.
Oddíl OSTATNÍ DOKUMENTACE obsahuje další dokumenty o krasových a pseudokrasových jevech v elektronické podobě s popisnými atributy (autor, název dokumentace, archiv). Ostatní dokumentace také není přístupná anonymním uživatelům.
Oddíl POPIS OBJEKTU využívá textový popis a řadu číselníkových položek k zobrazení základních údajů o krasových a pseudokrasových jevech. Jde zejména o údaje
týkající se Morfologie, Hydrologie, Výplně jevů, Biologie, Archeologie, Paleontologie, Využití a Stavu krasových a pseudokrasových jevů.

Karsologické členění České republiky používané v Jednotné evidenci speleologických objektů
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• Oddíl BIBLIOGRAFIE obsahuje bibliografické citace tištěných, elektronických a nepublikovaných dokumentů.
• V oddílu UDÁLOSTI jsou zaznamenány objevy a explorace včetně autorství a dalších popisných prvků, výsledky šetření a kontrol, úprav objektů, v neposlední řadě
i historii poškození a zničení objektů, nebo také provedené sanace a záchranné
výzkumy včetně datace, původců událostí a dokumentace. Ve výsledku (po vyplnění údajů) může připomínat databázově zpracovaný „životopis“ jeskyně, závrtu,
či hydrologického objektu. Údaje z tohoto oddílu nejsou přístupné anonymním
uživatelům.

ADMINISTRACE SYSTÉMU JESO
Součástí aplikace JESO je propracovaná správa celého systému. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o specializované formuláře přístupné pouze v administrátorských rolích,
není administrace v tomto materiálu detailně popsána. Zmíněna je pouze Správa uživatelů JESO.

SPRÁVA UŽIVATELŮ JESO – MOŽNOST PŘÍSTUPU?
Systém JESO je určen především podpoře státní správy a odborné veřejnosti. Pro
přístup do databáze JESO je nutné mít s AOPK ČR uzavřenou Smlouvu o udělení licence k databázi JESO AOPK ČR. Smlouvy jsou uzavírány s právnickými i fyzickými osobami.
Smlouva ošetřuje podmínky využití a naplňování databáze JESO. Licence je bezplatná. Na
základě smlouvy je následně žadateli přiděleno přihlašovací jméno a heslo (editorům pak
i oblast působnosti).

MAPOVÁ APLIKACE JESOVIEW
JESOVIEW je webová mapová aplikace, přístupná na hlavní stránce JESO, která
zobrazuje a zkoumá prostorová data JESO a dává je do souvislostí s dalšími prvky geografického informačního systému. Z důvodu ochrany speleologických objektů jsou při větších
měřítkách mapy (od měřítka 1 : 50 000 a podrobnější) v mapě zobrazovány pouze objekty
v databázové části zpřístupněné veřejnosti. Do budoucna se plánuje i verze pro uživatele
s přístupovými právy, kde pak bude možné i ve větších měřítkách nahlížet na všechny
objekty JESO.
JESOVIEW kromě tematických zdrojů AOPK ČR využívá mapové služby (WMS
a AGS) a data dalších organizací. Jde například o data Českého ústavu zeměměřického
a katastrálního (ČÚZK) – Geografické názvy, Základní mapa ČR (v měřítkách 1 : 500 000 až
1 : 10 000), Katastrální mapa, Státní mapa odvozená, Ortofotomapa a odkazy do databáze
Nahlížení do katastru nemovitostí a v neposlední řadě některá referenční data České informační agentury životního prostředí (CENIA).
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Náhled do oddílu Fotodokumentace

Zobrazení vybraného objektu JESO ve zjednodušené verzi mapové aplikace JESOVIEW
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Kromě zobrazování výše uvedených prostorových dat (mapových služeb) jsou v několika mapových kompozicích k dispozici bodové mapy vchodů jeskyní, půdorysy významných jeskyní, ponory a vývěry. Významné jsou například podrobné karsologické členění ČR
pro krasová a pseudokrasová území, mapy zvláště chráněných území (chráněné krajinné
oblasti, národní parky, přírodní rezervace a památky, národní přírodní rezervace a památky
i evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, data digitálního modelu ČR – stínovaný reliéf, sklonitost, expozice a střední nadmořská výška). Ve spolupráci s Českou geologickou službou (ČGS) jsou zveřejněny geologické mapy s řadou dalších zajímavých informací (Geologická mapa 1 : 500 000 a 1 : 50 000, Dobývací prostory, Chráněná ložisková
území, Poddolovaná území a Oznámená historická důlní díla).
Tyto a další údaje v JESOVIEW je možné zkoumat nejen vizuálně. Konkrétní informace, například názvy katastrálních území, adresy orgánů ochrany přírody, údaje o přírodních prvcích (samozřejmě včetně objektů JESO) lze získat pouhým kliknutím myši do
mapového okna. Vybrané informace (jeskyně, chráněná území a některé další mapové
vrstvy) pak lze přímo propojit s konkrétním záznamem příslušné webové databázové
aplikace.

Plná verze mapového prohlížeče JESOVIEW
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Zajímavou technologií JESOVIEW je také získání informací o území kliknutím myší
do libovolného místa mapy. Především jde o přímé propojení s databází ČÚZK Nahlížení do
katastru nemovitostí.
Pomocí aplikace lze také tisknout jednoduché mapy do formátu PDF, měřit plochy
(m², km² a ha), vzdálenosti (m a km) i souřadnice bodů (WGS 84 a S‑JTSK). Rovněž je možno vyhledat lokality podle karsologického členění, případně podle míst a adres. Samozřejmé jsou dynamické legendy mapových kompozic, které se zobrazují souběžně s aktivací
jednotlivých vrstev.
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16.	EVIDENCIA A DOKUMENTÁCIA
JASKÝŇ NA SLOVENSKU
Históriu organizovanej evidencie a dokumentácie jaskýň a krasových javov na Slovensku možno spojiť s existenciou Múzea slovenského krasu, ktoré vzniklo 2. júna 1930
v Liptovskom Mikuláši z iniciatívy štyroch osobností – Jána Volka‑Starohorského, Ivana
Stodolu, Aloisa Lutonského a Oldřicha Lužného. Prvé zbierky boli vystavené v roku 1936
a po druhej svetovej vojne prevzala starostlivosť o múzeum Slovenská speleologická spoločnosť. Po viacerých reorganizáciách je dnes Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva jednou z odborných organizácií Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky.
Jaskyniarska zložka múzea od začiatku zhromažďovala rôznorodé údaje o jaskyniach dodávané jaskyniarmi výhradne na dobrovoľnej báze. Prvými významnými

Rozhranie prvého programu na evidenciu jaskýň – CAVIS
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prispievateľmi boli Ján Volko‑Starohorský, Alois Král – objaviteľ Demänovskej jaskyne
slobody a Ján Majko – objaviteľ jaskyne Domica. Výborná spolupráca panovala v ďalších
obdobiach aj medzi múzeom a dobrovoľnými jaskyniarmi – členmi dobrovoľnej Slovenskej
speleologickej spoločnosti (SSS). Vznikala tak postupne historická zbierka dokumentov,
záznamov, správ, korešpondencie, opisov jaskýň, mapových aj obrazových materiálov
bližšie opisujúcich jednotlivé jaskyne a oblasti Slovenska viac‑menej podľa pôsobnosti oblastných speleologických skupín. Evidencia bola spočiatku klasická – papierová a jaskyne
boli vedené v registroch a zložkách, pričom každá jaskyňa má samostatnú zložku s prideleným evidenčným číslom. Zložka obsahovala tzv. evidenčný list a významné jaskyne mali
zavedené aj kmeňové knihy. Najpočetnejším dokumentom sú technické denníky zachytávajúce prieskumnú činnosť. Neskôr, v roku 1981, bol zavedený formulár identifikačných
kariet.
S nástupom výpočtovej techniky bol na základe spolupráce odborníka na jaskyne
P. Bellu a programátora a dobrovoľného jaskyniara D. Vrbjara navrhnutý a odladený prvý
počítačový program na evidenciu jaskýň na Slovensku – Cavis v roku 1997 na platforme FoxPro. Program fungoval na vtedajšej aktuálnej platforme MS‑DOS a evidovali sa
v ňom základné údaje o jaskyniach na Slovensku. Pre použitie Štátnej ochrany prírody

Základné údaje o jaskyniach v programe SpeleoK
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bola v spolupráci s Ľ. Gaálom vyvinutá iná verzia programu na tej istej platforme s názvom Pasport jaskýň. S vývinom operačných systémov a modifikovaných požiadaviek
bol program v roku 2002 už pod názvom D‑speleo prenesený na platformu Windows,
ktorá umožňovala rozšíriť obsah databázy aj o obrazové informácie. Poslednou zmenou
z hľadiska systémového vývoja tejto aplikácie bol prechod na novú architektúru programu
vo forme klient – server v roku 2003. Táto unikátna historická verzia vznikla na základe dohody dvoch hlavných profesionálnych subjektov – organizácií, ktoré sa v tom čase
venovali jaskyniarstvu na Slovensku – Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) a Správy slovenských jaskýň (SSJ). Pretože SMOPaJ malo na starosti aj iné
databázy evidujúce objekty z hľadiska ochrany prírody a Slovenská agentúra životného
prostredia (SAŽP) integrovala v rezorte MŽP informačné technológie, bolo rozhodnuté,
že nová databáza bude fyzicky umiestnená na serveroch SAŽP v Banskej Bystrici. Keďže
okrem programov a techniky sa vyvíjali aj ľudia, tak bol znovu oslovený autor všetkých
predošlých verzií databázy, aby naprogramoval novú verziu pre databázový stroj Oracle
na serveri s možnosťou pracovať kdekoľvek inde pomocou klientskej aplikácie nazvanej
SpeleoK.Táto aplikácia, po prihlásení sa do systému cez meno a heslo, sa na pozadí spojí
s aplikáciou na serveri a užívateľ môže začať pracovať s ostrou databázou, ktorá vlastne

Snímka jaskyne v programe SpeleoK
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tvorí tzv. národnú databázu jaskýň, spomínanú aj v zákone o ochrane prírody a krajiny.
Aplikácia je momentálne dostupná pre pracovníkov SMOPaJ zaoberajúcich sa jaskyňami
a pre pracovníkov SSJ z oddelenia ochrany jaskýň. Existuje aj možnosť zriadenia prístupu
pre odbornú jaskyniarsku verejnosť. Jej forma a rozsah zatiaľ neboli dohodnuté. O prístupe pre širokú verejnosť sa neuvažovalo. Momentálne však prebieha na Štátnej ochrane
prírody Slovenskej republiky projekt Komplexného informačného monitorovacieho systému, ktorý rieši sprístupňovanie údajov o prírode aj širokej verejnosti na základe dopredu
definovaných kritérií. Rozhodne však nie je účelom zverejniť citlivé údaje o vzácnych lokalitách, pretože by sa mohli v prvom rade stať predmetom zneužitia a následného poškodenia či zničenia lokality alebo jej hodnôt.
Prvou vecou, ktorú si treba pri používaní aplikácie si zvoliť, je výber jaskýň, s ktorým chceme pracovať. Vybrať si môžeme podľa registračného čísla jaskyne, názvu alebo
alternatívneho názvu jaskyne, dĺžky, hĺbky jaskyne, geomorfologického celku, katastra,
polohy, okresu, kraja, kategórie ochrany aj jaskyniarskej skupiny, do ktorej pôsobnosti by
mal výber patriť.
Pri jednotlivej jaskyni je evidovaných množstvo atribútov. V rámci lokalizácie je tu
uvedená príslušnosť k administratívno‑správnemu celku a geomorfologickej jednotke.
Je možné pridať viacero vchodov pre jednu jaskyňu, každý vchod môže mať zadané súradnice v troch súradných systémoch, kde perličkou je možnosť zobrazenia vybranej jaskyne
pomocou mapových služieb v rámci technológie Google maps. Jednotlivé vchody možno
bližšie charakterizovať z hľadiska prítomnosti uzáveru, jeho stavu a roku inštalácie, taktiež
je možné zadať údaje o označení jaskyne štátnym znakom alebo iným spôsobom. Lokalizáciu dopĺňajú údaje o čísle parcely, druhu pozemku, lesnom hospodárskom celku, lesnom
poraste. Pridružené sú informácie o príslušnosti k svetovému prírodnému dedičstvu, prí
slušnej jaskyniarskej skupine a príslušnosti jaskyne do jaskynného systému. Sekcia zemepisných súradníc bola technologicky zmenená tak, aby sa z databázy dali zobraziť polohy
vchodov do štandardných aplikácií geografických informačných systémov (GIS).
Základné údaje o jaskyni potom tvoria informácie o jaskynných výplniach, hydrologickom režime, genetickom type jaskyne, morfológii, tektonickom pásme a jednotke, základnej hornine, litostratigrafickom začlenení a veku hornín, o klimatickej oblasti a speleo
klimatickom režime v jaskyni. Informácie možno doplniť údajom o sprístupnení jaskyne,
o tom, či ide o nekrasovú jaskyňu a je tu možné voľným textom dopísať stručnú chara
kteristiku jaskyne.
Ďalšia sekcia, ktorá bola prepracovaná oproti pôvodnému návrhu, sa zaoberá
hodnotami jaskyne. Jednotlivé javy vyskytujúce sa v jaskyni možno hodnotiť novonavrhnutým kvalitatívno‑kvantitatívnym hodnotením. Ide v stručnosti o to, že odborník na
danú oblasť priradí javom vyskytujúcim sa v jaskyni kvalitatívne hodnotenie v škále od
miestneho cez regionálny, národný až po medzinárodný význam. Kritériami hodnotenia
sú jedinečnosť, množstvo, veľkosť, diverzita a reprezentatívnosť daného javu. Výsledná
syntéza zohľadňuje princíp maximálnej pridelenej hodnoty pre ktorúkoľvek z hodnotených
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oblastí – geológia, geomorfológia, hydrológia, klimatológia, výplne, fauna a flóra, osteológia, antropológia, archeológia, história aj estetika. Táto sekcia je v súčasnosti len v testovacej prevádzke.
Sekcia ochrany jaskýň sa zaoberá využitím, infraštruktúrou, poškodeniami a ohrozeniami jaskyne. Je možné zadať údaje o revíziách a dozore nad jaskyňou, o ochrannom
pásme, stabilite geosystému. Udáva sa tu, pod ktorý orgán ochrany prírody jaskyňa patrí,
do územia ktorej odbornej organizácie ochrany prírody spadá, či ide o národnú prírodnú
pamiatku, alebo prírodnú pamiatku. Taktiež je tu možné uviesť príslušnosť do chráneného
územia národného aj európskeho významu.
Časť o dokumentácii sústreďuje informácie o literárnych údajoch, dokumentácii,
mapovej dokumentácii a fotodokumentácii. Je možné tu nájsť aj údaje o prieskume danej jaskyne, speleoklimatických a hydrologických meraniach. Samostatnému zadávaniu
literatúry sa venuje osobitná sekcia programu na vyššej úrovni, ktorej výsledky sa však
prejavujú aj v tejto časti.
Fotografická časť umožňuje vkladať viacero digitálnych fotografií, plány a mapky
jaskyne a iné fotené dokumenty. Písomnosti osobitného charakteru je možné potom zadávať v samostatnej sekcii.
Keďže národná databáza jaskýň bola vždy hlavným zdrojom tlačenej publikácie
Zoznam jaskýň, bola pre poslednú verziu naprogramovaná aplikácia generujúca uvedený
zoznam priamo z programových dát.
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Databáza sa priebežne vyvíja podľa požiadaviek zainteresovaných užívateľov,
avšak nie všetky informácie z nej je možné zverejniť predovšetkým z titulu ochrany jaskýň
a hodnôt skrytých v nich.
Inou alternatívou evidencie jaskýň je forma realizovaná Správou slovenských jaskýň. Okrem využívania zdroja údajov o jaskyniach z národnej databázy jaskýň sa tu vo
väčšej miere využívajú GIS riešenia. Polohy vchodov je potom možné zobraziť v kontextoch mapových podkladov, ktoré sú k dispozícii. Okrem polôh vchodov sú v digitálnej
vektorovej forme k dispozícii aj niektoré pôdorysy jaskýň, ktoré, keďže sú uložené v geografických súradniciach, možno takisto zobraziť ako GIS vrstvu. Hlavným zdrojom týchto priestorových dát boli zvektorizované papierové mapy a náčrty jaskýň. V súčasnosti
najnovším variantom je využívanie výstupu zo špeciálneho jaskynného voľne dostupného
mapovacieho softvéru Therion. Hoci je náročnejší na zapracovanie, ponúka tento softvér
vynikajúce možnosti tvorby digitálnych máp jaskýň – zvlášť pre zložité systémy. Systém
automaticky generuje aj 3D model jaskyne z nameraných dát. Po dopracovaní viacerých
funkčností sa významne zlepšil aj export dát z Therionu do štandardného GIS formátu.
Budúcnosť evidencie a dokumentácie jaskýň je otvorená a bude sa zrejme posúvať
paralelne vo viacerých rovinách. Určite zostanú aj klasické papierové dokumenty a vstupy,
ale je predpoklad posilňovania technológií na báze GIS a priestorových databáz. V budúcnosti aj s dôrazom na kvalitatívne a obsahové údaje a následné otvorené možnosti pre
kategorizácie a hodnotenia rôznorodých zložiek jaskýň.
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17. SLOVNÍK POJMŮ
SLOVENSKY
bivak
blato
čelovka
expedícia
vírová jamka
freatická zóna
hlina
vodorovná,
horizontálna jaskyňa
čižmy
hrudný blokant
chodba
jaskyňa
jaskyniar
jaskyniarstvo
jaskyniarska akcia
jaskyniarsky sedací
úväz
jaskynný systém
jaskynná výzdoba
jaskynný živočích
kaňon
karabína
komín
kras
krasová hornina
lano
lanový rebrík
ľadová (zaľadnená)
jaskyňa
mapa, pôdorys
materská hornina
meranie jaskýň
nekrasová hornina
netopier
dvojitá slučka
osmičkový uzol
kombinéza, overal
stop petzl, stopka
piesok
podzemná rieka

ČESKY
bivak
bláto
čelovka
expedice
faceta
freatická zóna
hlína
horizontální jeskyně
holinky
hrudní blokant
chodba
jeskyně
jeskyňář
jeskyňářství
jeskyňářská akce
jeskyňářský sedací
úvazek
jeskynní systém
jeskynní výzdoba
jeskynní živočich
kaňon, rokle
karabina
komín
kras
krasová hornina
lano
lanový žebřík
ledová jeskyně
mapa
mateřská hornina
měření jeskyní
nekrasová hornina
netopýr
odsedky
osmička (uzel)
overal
petzl stopka
písek
podzemní řeka

SLOVENSKY
ponor
meračský polygonálny
ťah
potápanie
prameň
priepasť
prsný úväz
prepínka,
medzikotvenie
prilba
ručný blokant
rukavice
sadrovec
sediment, usadenina
sinter
sifón
sieň, sála
zlaňovanie
sutina
strop
škrapy
štrk
transportný batoh
transport materiálu
traverz, traverzovanie
uzol
úžina
vadózna zóna
vápenec
zvislá, vertikálna
jaskyňa
výduch
vyvieračka, výverová
jaskyňa
vznik jaskyne
záchrana
závrt
záložné svietidlo
rebrík

ČESKY
ponor
polygon
potápění
pramen
propast
prsní úvaz
přepínka
přilba
ruční blokant
rukavice
sádrovec
sediment
sintr
sifon
síň
slaňování
suť
strop
škrapy
štěrk
transportní batoh
transport materiálu
traverz, traverzování
uzel
úžina
vadózní zóna
vápenec
vertikální jeskyně
výduch
vyvěračka, vývěrová
jeskyně
vznik jeskyní
záchrana
závrt
záložní světlo
žebřík

Sestavil: Lukáš Vlček
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SLOVENSKY
bivak
blato
čelovka
expedícia
vírová jamka
freatická zóna
hlina
vodorovná,
horizontálna jaskyňa
čižmy
hrudný blokant
chodba
jaskyňa
jaskyniar
jaskyniarstvo
jaskyniarska akcia
jaskyniarsky sedací
úväz
jaskynný systém
jaskynná výzdoba
jaskynný živočích
kaňon
karabína
komín
kras
krasová hornina
lano
lanový rebrík
ľadová (zaľadnená)
jaskyňa
mapa, pôdorys
materská hornina
meranie jaskýň
nekrasová hornina
netopier
dvojitá slučka
osmičkový uzol
kombinéza, overal
stop petzl, stopka
piesok

ANGLICKY
bivuac
mud
headlamp
expedition
scallop
phreatic zone
clay
horizontal cave
rubber boots
french ascender
passage
cave
caver
caving, speleology
caving action
seat harness

cave decoration
cave animal, cave
fauna
canyon
carabiner
chimney
karst
karstic rock
rope
rope ladder
ice cave
plan
bedrock
cave survey
non-karstic rock
bat
double sling
figure eight loop
overall
Petzl‘s bobbin, selfbraking descender
sand

SLOVENSKY
podzemná rieka
ponor
meračský polygonálny
ťah
potápanie
prameň
priepasť
prsný úväz
prepínka,
medzikotvenie
prilba
ručný blokant
rukavice
sadrovec
sediment, usadenina
sinter
sifón
sieň, sála
zlaňovanie
sutina
strop
škrapy
štrk
transportný batoh
transport materiálu
traverz, traverzovanie
uzol
úžina
vadózna zóna
vápenec
zvislá, vertikálna
jaskyňa
výduch
vyvieračka, výverová
jaskyňa
vznik jaskyne
záchrana
závrt
záložné svietidlo
rebrík

ANGLICKY
undrground river
disappearance, ponor,
sink
survey line
diving
spring
pit, pitch, shaft
shoulder strap
anchoring
helmet
handled rope clamp
gloves
gypsum
deposit; sediment
flowstone / dripstone
sump, siphon
dome, hall, chamber
rappel, abseil, descent
debris
ceiling
karren
clay
transport bag
material transport
traverse
knot
cave aisle, catwalk
vadose zone
limestone
vertical cave
blowhole
karst resurgence,
spring cave
cave genesis,
development
rescue
doline
emergency lamp
ladder

Sestavil: Lukáš Vlček
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SLOVENSKY
bivak
blato
čelovka
expedícia
vírová jamka
freatická zóna
hlina
vodorovná,
horizontálna jaskyňa
čižmy
hrudný blokant
chodba
jaskyňa
jaskyniar
jaskyniarstvo
jaskyniarska akcia
jaskyniarsky sedací
úväz
jaskynný systém
jaskynná výzdoba
jaskynný živočích
kaňon
karabína
komín
kras
krasová hornina
lano
lanový rebrík
ľadová (zaľadnená)
jaskyňa
mapa, pôdorys
materská hornina
meranie jaskýň
nekrasová hornina
netopier
dvojitá slučka
osmičkový uzol
kombinéza, overal
stop petzl, stopka

piesok
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NEMECKY
Das Biwak
Der Schlamm
Die Kopflampe
die Expedition
Die Fließfacette
Die phreatische Zone
das Lehm
die horizontale Höhle
die Gummistiefeln
Der Brustgurt
Die Galerie
Die Höhle
Der Höhlenforscher
Der Höhlenforschung,
die Späleologie
die Höhlenforschung
Aktion
Die Speläogurt
das Höhlensystem
die Höhle Dekoration
Das Höhlenlebewesen
die Schlucht
Der Karabiner
der Kamin
Der Karst
Das Karstgestein
Das Seil
Der Seilleiter
Die Eishöhle
die Karte
Das anstehendes
Gestein, das
Muttergestein
Die Höhlenmessung
nicht Karstgestein
Die Fledermaus
die Doppelschlinge
Der Achterknoten
Der Overall
Die PetzlAbseilbremse, das
Selbstbremsendes
Abseilgerät
Der Sand

SLOVENSKY
podzemná rieka
ponor
meračský polygonálny
ťah
potápanie
prameň
priepasť
prsný úväz
prepínka,
medzikotvenie
prilba
ručný blokant
rukavice
sadrovec
sediment, usadenina
sinter
sifón
sieň, sála
zlaňovanie
sutina
strop
škrapy
štrk
transportný batoh
transport materiálu
traverz, traverzovanie
uzol
úžina
vadózna zóna
vápenec
zvislá, vertikálna
jaskyňa
výduch
vyvieračka, výverová
jaskyňa
vznik jaskyne
záchrana
závrt
záložné svietidlo
rebrík

NEMECKY
der unterirdischen
Fluss
Das Ponor, die
Wasserschwinde
das Maschennetz
Das Tauchen
die Quelle,
Quellenausfluß
die Schacht
Der Schulterträger
die Verankerung
Die Helme
Die Handsteigklemme
die Handschuhe
der Gips
Der Sediment
Die Sinterdecke
Der Siphon
die Halle
abseilen
Der Schutt, das
Steingeröll
der Dach
Die Karren
Der Kies
Der Transportrucksack
Der Materialtransport
Das Travers,
traversierung
die Knoten
die Hohlenenge, das
Kriechgang
Die vadose Zone
Der Kalkstein
die vertikale Höhle
das Blasloch
die Quelle, die
Quellhöhle,
Ausflusshöhle
Die Speläogenesis
die Rettung
die Doline
die Notfall-Lampe
Der Leiter
Sestavil: Lukáš Vlček
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SLOVENSKY
bivak
blato
čelovka
expedícia
vírová jamka
freatická zóna
hlina
vodorovná,
horizontálna jaskyňa
čižmy
hrudný blokant
chodba
jaskyňa
jaskyniar
jaskyniarstvo
jaskyniarska akcia
jaskyniarsky sedací
úväz
jaskynný systém
jaskynná výzdoba
jaskynný živočích
kaňon
karabína
komín
kras
krasová hornina
lano
lanový rebrík
ľadová (zaľadnená)
jaskyňa
mapa, pôdorys
materská hornina
meranie jaskýň
nekrasová hornina
netopier
dvojitá slučka
osmičkový uzol
kombinéza, overal
stop petzl, stopka
piesok
podzemná rieka
ponor

ŠPANIELSKY
campamento
barro
lámpara frontal
expedición
faceta de corriente
nivel freático
arcilla
cueva horizontal
botas
ascendedor dressler
galería
cueva
espeleólogo
espeleología
acción espeleología
arnés
sistema de cuevas
decoración de la cueva
fauna cavernícola
cañón
mosquetón
travesía
karst
roca de karso
cuerda
escalera de cuerda
cueva de hielo
plano
base rocosa
medición de cuevas
rocas no kársicas
murciélago
línea de seguridad
nudo de ocho
mono
descensor
autofrenante
arena
río subterráneo
ponor, sumidero

SLOVENSKY
meračský polygonálny
ťah
potápanie
prameň
priepasť
prsný úväz
prepínka,
medzikotvenie
prilba
ručný blokant
rukavice
sadrovec
sediment, usadenina
sinter
sifón
sieň, sála
zlaňovanie
sutina
strop
škrapy
štrk
transportný batoh
transport materiálu
traverz, traverzovanie
uzol
úžina
vadózna zóna
vápenec
zvislá, vertikálna
jaskyňa
výduch
vyvieračka, výverová
jaskyňa
vznik jaskyne
záchrana
závrt
záložné svietidlo
rebrík

ŠPANIELSKY
poligonal
buceo
surgencia
Sima, pozo
tirantes
anclaje
casco
puño bloqueador
mano
guantes
yeso
sedimento
colada estalagmítica
sifón
Sala, salón
descenso en rappel
cono de derrumbe
techo
lapiáz
grava
mochila de transporte
el transporte del
material
travesía
nudo (lazo)
laminador,
estrechamiento de
cueva
zona vadosa
caliza
cueva vertical
orificio soplador
resolladero cársico,
cueva resolladero
espeleogénesis
rescate
doline
lámpara de copia de
seguridad
escalera

Sestavil: Lukáš Vlček
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SLOVENSKY
bivak
blato
čelovka
expedícia
vírová jamka
freatická zóna
hlina
vodorovná,
horizontálna jaskyňa
čižmy
hrudný blokant
chodba
jaskyňa
jaskyniar
jaskyniarstvo
jaskyniarska akcia
jaskyniarsky sedací
úväz
jaskynný systém
jaskynná výzdoba
jaskynný živočích
kaňon
karabína
komín
kras
krasová hornina
lano
lanový rebrík
ľadová (zaľadnená)
jaskyňa
mapa, pôdorys
materská hornina
meranie jaskýň
nekrasová hornina
netopier
dvojitá slučka
osmičkový uzol
kombinéza, overal
stop petzl, stopka
piesok
podzemná rieka

FRANCÚZSKY
bivuac
boue
lampe
expédition
facetto de courant
zone noyée
argile
grotte horizontale
bottes
bloqueur dressler
galerie
grotte
spéléologue
spéléologie
l‘action de spéléologie
harnais
système de grottes
décoration de l‘grottes
faune cavernicole
cañon
mousqueton
traverser
karst
roche karstique
corde
échelle de corde
grotte glacée
plan
roche mère
mesure de grottes
roches non-karstiques
chauve-souris
cordelette
noeud en huit
combinaison
descendeur
autofreinant
sable
rivière souterraine

SLOVENSKY
ponor
meračský polygonálny
ťah
potápanie
prameň
priepasť
prsný úväz
prepínka,
medzikotvenie
prilba
ručný blokant
rukavice
sadrovec
sediment, usadenina
sinter
sifón
sieň, sála
zlaňovanie
sutina
strop
škrapy
štrk
transportný batoh
transport materiálu
traverz, traverzovanie
uzol
úžina
vadózna zóna
vápenec
zvislá, vertikálna
jaskyňa
výduch
vyvieračka, výverová
jaskyňa
vznik jaskyne
záchrana
závrt
záložné svietidlo
rebrík

FRANCÚZSKY
ponor, perte, perdita
polygone
plongée
bouche de résurgence
puits, aven
bretelle
amarrage
casque
bloqueur poignée
main
gants
gypse
sédiment
couche stalagmitique
siphon
salle
descente en rappel
éboulis
plafond
lapiaz
gravier
sac à dos de transport
transport de la
matière
traverse
nœud (lien)
laminoir, étroiture de
caverne
vadose zone
calcaire
grotte verticale
trou souffleur
resurgence karstique,
caverne de décharge
spéléogenése
secours
doline
lampe de sauvegarde
échelle

Sestavil: Lukáš Vlček
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SLOVENSKY
bivak
blato
čelovka
expedícia
vírová jamka
freatická zóna
hlina
vodorovná,
horizontálna jaskyňa
čižmy
hrudný blokant
chodba
jaskyňa
jaskyniar
jaskyniarstvo
jaskyniarska akcia
jaskyniarsky sedací
úväz
jaskynný systém
jaskynná výzdoba
jaskynný živočích
kaňon
karabína
komín
kras
krasová hornina
lano
lanový rebrík
ľadová (zaľadnená)
jaskyňa
mapa, pôdorys
materská hornina
meranie jaskýň
nekrasová hornina
netopier
dvojitá slučka
osmičkový uzol
kombinéza, overal
stop petzl, stopka
piesok
podzemná rieka

SLOVINSKY
Bivak
blato
čelna svetilka
Ekspedicija
faseta
zalita cona
glina
Horizontalna jama
gumijasti škornji
prsna zanka
rov
jama
jamar
jamarstvo
Jamarska akcija
jamarski pas
Jamski sistem
Jamska okrasitev
Jamska žival
soteska
vponka
kamin
kras
kraška kamnina
vrv
vrvna lestvica
ledena jama
načrt, karta, zemljevid
materna kamnina
merenje jam
nekraška kamnina
netopir
popkovine
osmica
kombinezon
petzlova zavora
pesek
podzemna reka

SLOVENSKY
ponor
meračský polygonálny
ťah
potápanie
prameň
priepasť
prsný úväz
prepínka,
medzikotvenie
prilba
ručný blokant
rukavice
sadrovec
sediment, usadenina
sinter
sifón
sieň, sála
zlaňovanie
sutina
strop
škrapy
štrk
transportný batoh
transport materiálu
traverz, traverzovanie
uzol
úžina
vadózna zóna
vápenec
zvislá, vertikálna
jaskyňa
výduch
vyvieračka, výverová
jaskyňa
vznik jaskyne
záchrana
závrt
záložné svietidlo
rebrík

SLOVINSKY
ponor
poligon
potapljanje
Izvir
brezno
zgornji del plezalnega
sedeža
sidrišče
čelada
ročna prižema
rokavice
gips
usedlina, sediment
siga
sifon
dvorana
spuščanje po vrvi
grušč
strop
škraplje
makadam
transportka
transport materiala
prečnica
vozel
ožina
vadozna cona
apnenec
vetikalna jama
dihalnik
izvir; izvirna jama
nastanek jame
reševanje
dolina
dodatna lučka
lestev

Sestavila: Barbora Appelová
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SLOVENSKY
bivak
blato
čelovka
expedícia
vírová jamka
freatická zóna
hlina
vodorovná,
horizontálna jaskyňa
čižmy
hrudný blokant
chodba
jaskyňa
jaskyniar
jaskyniarstvo
jaskyniarska akcia
jaskyniarsky sedací
úväz
jaskynný systém
jaskynná výzdoba
jaskynný živočích
kaňon
karabína
komín
kras
krasová hornina
lano
lanový rebrík
ľadová (zaľadnená)
jaskyňa
mapa, pôdorys
materská hornina
meranie jaskýň
nekrasová hornina
netopier
dvojitá slučka
osmičkový uzol
kombinéza, overal
stop petzl, stopka
piesok
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RUSKY
бивак
грязь
налобный фонарь
экспедиция
скаллоп
фреатическая зона
глина
горизонтальная
пещера
резиновые сапоги
зажим
корридор
пещера
спелеолог
спелеология
экспедиция
беседка
пещерная система
пещерные натёки
пещерная фауна
каньон
карабин
камин
карст
карстовые породы
веревка
веревочная
лестница
ледяная пещера
карта
бедрок
топосъемка
пещеры
не карстовая
порода
летучая мышь
самостраховка
восьмерка
комбинезон
устройство
спусковое Petzl Stop
песок

SLOVENSKY
podzemná rieka
ponor
meračský polygonálny
ťah
potápanie
prameň
priepasť
prsný úväz
prepínka,
medzikotvenie
prilba
ručný blokant
rukavice
sadrovec
sediment, usadenina
sinter
sifón
sieň, sála
zlaňovanie
sutina
strop
škrapy
štrk
transportný batoh
transport materiálu
traverz, traverzovanie
uzol
úžina
vadózna zóna
vápenec
zvislá, vertikálna
jaskyňa
výduch
vyvieračka, výverová
jaskyňa
vznik jaskyne
záchrana
závrt
záložné svietidlo
rebrík

RUSKY
подземная река
понор
полигон
дайвинг
источник
пропасть
обвязка верхняя
крепление
каска
жумар
перчатки
гипс
осадок
натёк, спелеотема
сифон
зал
спуск
обломки
потолок
карры
гравий
транспортник
транспортировка
материала
траверс
узел
узкий ход
вадозная зона
известняк
вертикальная
пещера
сквозняк
пещерный источник
формирование
пещеры
спасательная акция
карстовая воронка
резервный фонарь
лестница
Sestavila: Oleksandra Levicka
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SLOVENSKY
bivak
blato
čelovka
expedícia
vírová jamka
freatická zóna
hlina
vodorovná,
horizontálna jaskyňa
čižmy
hrudný blokant
chodba
jaskyňa
jaskyniar
jaskyniarstvo
jaskyniarska akcia
jaskyniarsky sedací
úväz
jaskynný systém
jaskynná výzdoba
jaskynný živočích
kaňon
karabína
komín
kras
krasová hornina
lano
lanový rebrík
ľadová (zaľadnená)
jaskyňa
mapa, pôdorys
materská hornina
meranie jaskýň
nekrasová hornina
netopier
dvojitá slučka
osmičkový uzol
kombinéza, overal
stop petzl, stopka
piesok

UKRAJINSKY
бівак
болото
ліхтарик
експедиція
скаллоп
фреатична зона
глина
горизонтальна
печера
резиновы чоботи
затискач
печерний хід
печера
спелеолог
спелеологія
експедиція
система
печерна система
печерні натіки
печерна фауна
каньйон
карабін
камін
карст
карстові породи
мотузка
драбинка
лідяна печера
карта
бедрок
вимірювання
печери
некарстові породи
кажан
самостраховка
вісімка
комбінезон
спусковий пристрій
Стоп
пісок

SLOVENSKY
podzemná rieka
ponor
meračský polygonálny
ťah
potápanie
prameň
priepasť
prsný úväz
prepínka,
medzikotvenie
prilba
ručný blokant
rukavice
sadrovec
sediment, usadenina
sinter
sifón
sieň, sála
zlaňovanie
sutina
strop
škrapy
štrk
transportný batoh
transport materiálu
traverz, traverzovanie
uzol
úžina
vadózna zóna
vápenec
zvislá, vertikálna
jaskyňa
výduch
vyvieračka, výverová
jaskyňa
vznik jaskyne
záchrana
závrt
záložné svietidlo
rebrík

UKRAJINSKY
підземна річка
понор
вимірювальний
полігон
дайвінг
джерело
шахта
грудна обв‘язка
кріплення
каска
жумар
рукавиці
гіпс
відклади
натік
сифон
зал
спуск
каміння
стеля
карри
гравій
транспортний
рюкзак
транспортування
матеріалу
траверс
вузол
вузький хід
вадозна зона
вапняк
вертикальна печера
протяг
печерне джерело
формування печери
рятувальна акція
лійка
резервний ліхтар
драбина
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SLOVENSKY
bivak
blato
čelovka
expedícia
vírová jamka
freatická zóna
hlina
vodorovná,
horizontálna jaskyňa
čižmy
hrudný blokant
chodba
jaskyňa
jaskyniar
jaskyniarstvo
jaskyniarska akcia
jaskyniarsky sedací
úväz
jaskynný systém
jaskynná výzdoba
jaskynný živočích
kaňon
karabína
komín
kras
krasová hornina
lano
lanový rebrík
ľadová (zaľadnená)
jaskyňa
mapa, pôdorys
materská hornina
meranie jaskýň
nekrasová hornina
netopier
dvojitá slučka
osmičkový uzol
kombinéza, overal
stop petzl, stopka
piesok

POĽSKY
biwak
błoto
latarka czołowa
expedycja
faseta
zona freatyczna
glina
jaskynia horyzontalna
gumowce
przyrząd zaciskowy
korytarz
jaskinia
grotołaz
speleologia
akcja jaskyniowa
uprząż
system jaskiniowy
nacieky jaskiniowe
fauna jaskiniowa
kanion
karabinek
komin
kras
skała krasowa
lina
drabina linowa
lodowa jaskinia
plan, mapa
skała macierzysta
pomiary jaskinowe
skała nie krasowa
netopierz
podwójna lonża
ósemka
kombinezon
rolka zjazdowa
z hamulcem Stop
piasek

SLOVENSKY
podzemná rieka
ponor
meračský polygonálny
ťah
potápanie
prameň
priepasť
prsný úväz
prepínka,
medzikotvenie
prilba
ručný blokant
rukavice
sadrovec
sediment, usadenina
sinter
sifón
sieň, sála
zlaňovanie
sutina
strop
škrapy
štrk
transportný batoh
transport materiálu
traverz, traverzovanie
uzol
úžina
vadózna zóna
vápenec
zvislá, vertikálna
jaskyňa
výduch
vyvieračka, výverová
jaskyňa
vznik jaskyne
záchrana
závrt
záložné svietidlo
rebrík

POĽSKY
rzeka podziemna
ponor
poligon
nurkowanie
źródło
szachta
uprząż piersiowy
przepinka
kask
przyrząd zaciskowy
ręczny, poigne
rękawice
gips
osady
nacieki jaskyniowe
syfon
sala, komora
zjazd po line
kamienie
sufit
lapiaz
żwir
worek jaskiniowy
transport materiału
trawers
węzeł
przełaz
zona vadozna
wapień
jaskynia wertykalna
przeciąg
wywierzysko
speleogeneza
akcja ratunkowa
lej
latarka zapasowa
drabina
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Osobitá tvář krasových oblastí odedávna přitahuje nespočet návštěvníků –
zvědavců, turistů, dobrodruhů, sportovců, vědců. Tato nezvykle tvarovaná
a s vodním živlem neoddělitelně spjatá krajina nabízí svým obdivovatelům
okamžiky napětí, ale také prožitky ticha, klidu, zastavení.
Knížka Jeskyně: tam a zase zpátky je dílem několika autorů, kteří jsou odborností i osobním zájmem úzce spjati s krasovou krajinou. Vznikla proto, aby
se hlava potencionálního jeskyňáře naplnila nejdůležitějšími základními znalostmi o tom, jak se (zejména v jeskyních) chovat a pohybovat. Je určena těm,
kteří – obrazně řečeno – holínky teprve obouvají. Cílem je, aby jim případné
první neúspěchy nezkalily objevitelské nadšení a aby se snáze zorientovali
v přemíře pojmů a informací, které na ně při objevování čekají. Autoři publikace udělali maximum pro to, aby se stala inspirací i užitečnou pomůckou
pro všechny jeskyňářské nadšence při objevování podzemních krás.
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