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CaCO3 + CO2 + H2O    Ca 
(HCO3)2 

Ca(HCO3)2   CaCO3 + CO2 + H2O 



Mnohonásobné 
vstupy 
- súperenie pri vzniku 
primárnych štruktúr 
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Jaskynný 

meander 



6. Jaskynná priepasť 

komín (Abyss, puits) 



WORLDS LONGEST CAVES 

1. Mammoth Cave System   (N.P.) USA 627644 

2. Jewel Cave    (N.M.) USA 257495 

3. Sistema Ox Bel Ha  (Under Water) Mexico 240413 

4. Optymistychna          (Gypsum) Ukrajine 236000 

5. Wind Cave     (N.P.) USA 223828 

6. Lechuguilla Cave   USA 217036 

7. Sistema Sac Actun (Nohoch Nah Chich) Mexico 215426 

100. Demanovsky jaskynny system (DJS) Slovakia 40358 

167 Domica - Baradla Slovakia 25085 

204 Stratenska Slovakia 22170 

224 Jaskyňa mŕtvych netopierov (JMN) Slovakia 20195 



WORLDS DEPEST CAVES  

1. Krubera-Voronja Georgia 2197 

2. Sarma Georgia 1760 

3. Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya Georgia 1753 

4. LAO Lamprechtsofen Austria 1632 

5. Mirolda France 1626 

6. Jean Bernard France 1602 

216 Schacht Verlorenen Austria 750m 



Estetika jaskyne 

Estetika prírody, obzvlášť jaskýň 
je akosi prirodzená ? sú TIE kvaple a kryštály  
ale aj napríklad Tatranské štíty  
zámerne esteticky usporiadané, 
alebo to iba vytvára umelec vhodným výberom ? 



Jaskyniarstvo chápem ako tvorivú činnosť 

1.Objavovanie posledných „bielych miest“ na Zemi, 
pokračovanie pôvodnej paradigmy geografie 

2.Vytváranie mapy – niečo čo objektívne (zatiaľ) 
nevieme ináč vnímať (napríklad na rozdiel od mapy 
na povrchu 

3. Jaskyne a jaskyniari 
 -  Jaskyne objektívne existujú.  
    Nie je v nich dobre – ja tam tma, vlhkosť  
a nie je pravda že pračlovek sa tam cítil dobre  
(skôr pod previsom) Ale chodili aj ďaleko - Domica 



Jaskyne a jaskyniarstvo 

3. Sú jaskyne prirodzený výtvor?  Čo je to prirodzený? 
Nie sú skôr dielom Božím? 

1.Jaskyniarstvo ako istý atavizmus  - návrat do jaskyne 
Koncepcia bývania – napríklad kockastý tvar izby  
nepôsobí  dobre na psychiku, lebo nie je prirodzený 

2.Prečo nejsť do jaskyne: 
     Je tam tma – prečo sa bojíme potme? 
     Ja tam vlhko – všetko zvlhne (spacák, koža) 
    Otázka klaustrofóbie       
Možno tam spadnúť ? 
Sú tam hady ? 



Dolina Muráňa 

Dolina Štítnika 

Dolina Slanej 
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Doliny a kaňony Slovenského krasu 

Dolina Turne 

V doline je najdôležitejšie to, čo tam nie je. Jaskyne ako konzervy času 



Dolina Slanej - svah Plešiveckej planiny. 

Na základe  mapových príloh publikácie  

J. Stankovič – Z. Jerg 2001 upravil Z.Hochmuth. 

N 



Dolina Štítnika - svah Plešiveckej planiny. 

Na základe  mapových príloh publikácie  

J. Stankovič – Z. Jerg 2001 upravil Z.Hochmuth. 

N 





Zhrnutie výskumu krasových kaňonov: 

 

1. V svahoch krasových planín sa jaskyne vyskytujú prevažne pri ich hornom okraj, 

sú krátke a polygenetické, hydrologicky aktívne systémy sú v blízkosti nív, ale 

pravdepodobne aj inde. 

 

2 Najdlhšie systémy s výnimkou Jaskyne Skalistého potoka nezasahujú do “jadier „ 

planín a iba kopírujú okraje. 

 

3. Vývoj dolín v Slovenskom krase je diferencovaný, najstaršie sú zrejme okrajové, 

mladšie centrálne a najmladšie vo východnej časti. 

 

4. Tektonický vývoj územia pred neogénom: 

- silnejšie vyzdvihnutý západ, obnaženie spodnotriasových členov na veľkých 

plochách a hlboké skrasovatenie zvyškov (planina nad Kameňanmi) 

- slabšie vyzdvihnutý východ - oneskorený postup planácie, ktorá neprebiehala na 

celom území synchrónne 

 

5. Odlišnosti vo východnej časti Slovenského krasu súvisia možno s oneskoreným 

vývojom v dôsledku prikrytia Košickou štrkovou formáciou. Možný súvis so 

skutočnosťou, že kaňony vo východnej časti  (Hájska a Zádielska dolina) nie sú 

zasedimentované  
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JASKYNIARSTVO – OBJAV ! 

Dobrodružstvo  
Skalistého potoka 













Paragenézy nachádzame  

aj v jaskyni Skalitý potok 

Jaskyňa Skalistý potok,  

horné poschodie 



Ďakujem za pozornosť 


