
Sandbersko Sandbersko –– pajštúnsky geoparkpajštúnsky geopark
–– pestrá mozaika geologických fenoménovpestrá mozaika geologických fenoménov

v južnej časti Malých Karpátv južnej časti Malých Karpát
RNDr. Ján Madarás, PhD.

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Termín: 17. 2. 2016 o 14:15 - 16:30 hod. 
Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS



Čo je geopark?Čo je geopark?
Jedna z definícií geoparku Jedna z definícií geoparku 
UNESCOm zUNESCOm z roku 2000:roku 2000:

„„geoparkom sa stáva územie sgeoparkom sa stáva územie s určitým počtom určitým počtom 
geologických lokalít (geotopov) zvláštneho významu geologických lokalít (geotopov) zvláštneho významu 

zz hľadiska ich vedeckej kvality, jedinečnosti, hľadiska ich vedeckej kvality, jedinečnosti, zz hľadiska ich vedeckej kvality, jedinečnosti, hľadiska ich vedeckej kvality, jedinečnosti, 
estetickej príťažlivosti aestetickej príťažlivosti a výchovnej hodnoty“výchovnej hodnoty“

Podľa odporúčaní UNESCO by geoparky nemali zahŕňať Podľa odporúčaní UNESCO by geoparky nemali zahŕňať 
iba striktne geologickú náplň, ale mali by obsiahnuť aj iba striktne geologickú náplň, ale mali by obsiahnuť aj 
geomorfologické, montanistické, kultúrne ageomorfologické, montanistické, kultúrne a historické historické 

objekty, ktoré by komplexnejším spôsobom vykreslili celý objekty, ktoré by komplexnejším spôsobom vykreslili celý 
rámec navrhnutého územia, ako vhodného prvku pre rámec navrhnutého územia, ako vhodného prvku pre 

geoturistické účelygeoturistické účely



Sandbersko Sandbersko –– pajštúnsky geopark (SAPAG)pajštúnsky geopark (SAPAG)
–– brána do geologickej histórie slovenských Karpátbrána do geologickej histórie slovenských Karpát

Klasifikácia geoparkov na území Slovenska

Príloha č. 1 k Uzneseniu vlády SR č. 740 z 15. 10. 2008 k návrhu koncepcie geoparkov v SR



Názov úlohy : Názov úlohy : Sandbersko Sandbersko –– pajštúnsky  geoparkpajštúnsky  geopark
Akronym : Akronym : SAPAGSAPAG
Číslo geologickej úlohy :  Číslo geologickej úlohy :  10 1110 11
Druh geologických prác : Druh geologických prác : geologický výskumgeologický výskum
Etapa geologických prác :  Etapa geologických prác :  regionálny geologický výskumregionálny geologický výskumEtapa geologických prác :  Etapa geologických prác :  regionálny geologický výskumregionálny geologický výskum
Doba riešenia : Doba riešenia : 01. 07. 2011 01. 07. 2011 -- 31. 03. 201431. 03. 2014
Celkový rozpočet geologickej úlohy : Celkový rozpočet geologickej úlohy : 106106 810,810,-- €€
Vykonávateľ geologickej úlohy : Vykonávateľ geologickej úlohy : Štátny geologický ústav Štátny geologický ústav 
Dionýza ŠtúraDionýza Štúra Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11
Odberateľ výsledkov prác: Odberateľ výsledkov prác: Ministerstvo životného Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republikyprostredia Slovenskej republiky
Zodpovedný riešiteľ :  Zodpovedný riešiteľ :  RNDr. Ján Madarás, PhD. RNDr. Ján Madarás, PhD. 



Hlavné výstupy geoparku

-- 10 informačných panelov v slovenskom a  10 informačných panelov v slovenskom a  
anglickom jazyku na turisticky a geologicky          anglickom jazyku na turisticky a geologicky          
atraktívnych lokalitách (2013 atraktívnych lokalitách (2013 -- 2014) 2014) 

-- knižná publikácia knižná publikácia –– Sprievodca geoparkom   Sprievodca geoparkom   -- knižná publikácia knižná publikácia –– Sprievodca geoparkom   Sprievodca geoparkom   
(2014)(2014)

-- geologickogeologicko--turistická mapa územia geoparku    turistická mapa územia geoparku    
(2013 (2013 -- 2014)2014)

-- webové stránky geoparku na webové stránky geoparku na www.geology.skwww.geology.sk
(2014 (2014 -- 2015)2015)



Lokalizácia geoparku v južnej časti Malých Karpát



Geologicko – turistická 
mapa geoparku

v mierke 1 : 25 000

-vizuálne atraktívny
tieňovaný topografický
podklad; 

-farebne vyznačené typy-farebne vyznačené typy
hornín podľa zloženia 
a geologického veku;

- heslovitý opis hornín;
- vyznačenie turistických
chodníkov a chránených
maloplošných území;

- vyznačenie GEOTOPOV
(geologicky zaujímavých
lokalít)



Výrez masívu Devínskej Kobyly 
z geologicko – turistickej mapy



Lokalizácia infopanelov v geoparkuLokalizácia infopanelov v geoparku



Každá z desiatich informačných tabúľ v geoparku je venovaná
významnej osobnosti slovenskej geológie, ktorá odbornou činnosťou
prispela k vedeckému poznaniu aj v oblasti Malých Karpát:

Dionýz Štúr (1827 - 1893) 
Prof. RNDr. Dimitrij Andrusov, DrSc., akademik SAV 

(1897 – 1976) 
Prof. RNDr. Michal Maheľ, DrSc., akademik SAV

(1920 – 1999)(1920 – 1999)
RNDr. Ján Bystrický, DrSc. (1922 – 1986) 

Ing. Stanislav Polák (1924 – 1996)
Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. (1928 – 2011) 
RNDr. Zoltán Schmidt, CSc. (1928 – 2008)
RNDr. Jozef Salaj, DrSc. (1932 – 2011) 

RNDr. Miloslav Rakús, CSc. (1934 – 2005)
Doc. RNDr. Rudolf Mock, CSc. (1943 – 1996)



1 Úvodný panel1 Úvodný panel



kremencový blok v Dunaji pri Devíne



2 Abrazná jaskyňa v brale Slovinec2 Abrazná jaskyňa v brale Slovinec



Slovinec - Abrazná jaskyňa



Slovinec – prevrátený vrstvový sled  v čele bratislavského príkrovu



3 Sandberg3 Sandberg



Sandberg



Sandberg



Sandberg



Sandberg – geologický profil



4 Waitov lom4 Waitov lom



Devínska Nová Ves - Waitov lom a historické lomy na Devínskej Kobyle

Pieskovňa Sandberg so zámkom 
Schlosshof na olejomaľbe J. Ch. Schlosshof na olejomaľbe J. Ch. 
Branda z roku 1744
Zdroj: Wikipedia



Znázornenie ručnej ťažby kamenných blokov v lome. 
Spôsob ťažby sa od staroveku prakticky nezmenil. 
Zdroj: Bessac, 1988; Pivko, 2011



Manuálna ťažba kamenných 
blokov v lome nad Devínom



Fuchsov lom nad Dúbravkou (Biele skaly) – báden, sarmat



5 Devínsky hradný vrch5 Devínsky hradný vrch



Morava, Devín



podzemie citadely na hrade Devín foto: A. Russ



Devínsky hradný vrch - geologická miniatúra susednej Devínskej Kobyly
Geologická mapa devínskeho hradného vrchu. Na základe vlastných výskumov 

a s použitím mapy Kahana, Šajgalíka a Mocka (1973) zostavili: J. Madarás a M. 
Kováčik (2012). Pôdorys hradných objektov podľa Plačeka a Bónu (2007)



Štylizovaný geologický profil hradným vrchom. Najstaršie horniny
kryštalinika sa vyskytujú na jv. svahoch, morfologicky ostré a skalnaté
Štylizovaný geologický profil hradným vrchom. Najstaršie horniny
kryštalinika sa vyskytujú na jv. svahoch, morfologicky ostré a skalnaté
svahy tvoria odolné druhohorné kremence. Výrazné bralo na sútoku
Moravy s Dunajom budujú karbonátové horniny druhohorného veku



fylitfylit -- slabo premenená (metamorfovaná) kryštalická bridlicaslabo premenená (metamorfovaná) kryštalická bridlica
Vek: vrchný devón? (cca 380 Vek: vrchný devón? (cca 380 -- 360 miliónov rokov)360 miliónov rokov)



pestrý zlepenecpestrý zlepenec -- hrubozrnná usadená horninahrubozrnná usadená hornina
Vek: vrchný perm (cca 260 Vek: vrchný perm (cca 260 -- 250 miliónov rokov)250 miliónov rokov)



pieskovecpieskovec s krížovým zvrstveníms krížovým zvrstvením
-- strednozrnná usadená horninastrednozrnná usadená hornina

Vek: vrchný perm (cca 260 Vek: vrchný perm (cca 260 -- 250 miliónov rokov)250 miliónov rokov)



zlepeneczlepenec, v spodnej časti , v spodnej časti pieskovecpieskovec -- hrubozrnná až hrubozrnná až 
strednozrnná usadená hornina Vek: permoskýt  strednozrnná usadená hornina Vek: permoskýt  -- rozhranie permu a rozhranie permu a 

triasu (cca 250 miliónov rokov)triasu (cca 250 miliónov rokov)



zlepeneczlepenec -- hrubozrnná usadená horninahrubozrnná usadená hornina
Vek: spodný trias (cca 250 miliónov rokov)Vek: spodný trias (cca 250 miliónov rokov)



kremenec (kvarcit)kremenec (kvarcit) -- jemnozrnná, výrazne vrstvovitá jemnozrnná, výrazne vrstvovitá 
veľmi pevná usadená horninaveľmi pevná usadená hornina

Vek: spodný trias (cca 250 miliónov rokov)Vek: spodný trias (cca 250 miliónov rokov)



Masívny sivočierny Masívny sivočierny vápenecvápenec gutensteinského typu s bielymi gutensteinského typu s bielymi 
žilkami kalcitu žilkami kalcitu -- karbonatická usadená hornina karbonatická usadená hornina 

Vek: stredný trias (cca 245 Vek: stredný trias (cca 245 -- 235 miliónov rokov)235 miliónov rokov)



Vrstvovitý sivý Vrstvovitý sivý vápenecvápenec s puklinami vyhojenými bielym kalcitom s puklinami vyhojenými bielym kalcitom 
Vek: stredný trias (cca 245 Vek: stredný trias (cca 245 -- 235 miliónov rokov)235 miliónov rokov)



Rozpadavý svetlosivý Rozpadavý svetlosivý dolomitdolomit -- usadená jemnozrnná hornina usadená jemnozrnná hornina 
Vek: stredný až vrchný trias (cca 235 Vek: stredný až vrchný trias (cca 235 -- 230 miliónov rokov)230 miliónov rokov)



Laminovaný sivý Laminovaný sivý vápenec vápenec borinského typuborinského typu
Vek: spodná jura (lias) Vek: spodná jura (lias) -- cca 200 cca 200 -- 190 miliónov rokov190 miliónov rokov



Brekciovitý vápenec (plešská karbonátová Brekciovitý vápenec (plešská karbonátová brekciabrekcia) ) -- usadená hornina z usadená hornina z 
ostrohranných úlomkov starších vápencov a dolomitov ostrohranných úlomkov starších vápencov a dolomitov 

Vek: spodná Vek: spodná -- stredná jura (lias stredná jura (lias -- doger?) doger?) -- cca 180 cca 180 -- 175 miliónov rokov175 miliónov rokov



Morský Morský piesokpiesok -- usadená usadená 
jemnozrnná hornina jemnozrnná hornina 

Vek: mladšie treťohory Vek: mladšie treťohory 
(neogén (neogén -- báden) báden) -- cca 14 cca 14 

miliónov rokovmiliónov rokov
sandberské vrstvysandberské vrstvy



Morský piesok vo výplni krasovej trhliny v Abraznej pukline pod citadelou 
na hornom hrade

Vek: mladšie treťohory (neogén - báden) – okolo 14 mil. rokov



Tunelová jaskyňa v devínskom brale, dĺžka 12 m, výška 9 m 
Vek: mladšie treťohory (neogén - báden) – okolo 14 mil. rokov, 

prítomnosť paleosintrov



Devín
- Skalná brána



6 Cyklomost Slobody 6 Cyklomost Slobody –– rieky Morava a Dunajrieky Morava a Dunaj



Dunaj v Devínskej bráne



Kvartérna geológia –vývoj riečnych terás v prielomovom údolí
Dunaja a vývoj proluviálnych kužeľov na úpätí Malých Karpát



dunajský štrk



dunajské zlato



Marchfeld /Moravské pole



Meander potoka Mláka v ústí do Moravy, vývoj meandrov



7 Marianka 7 Marianka –– Bridlicová štôlňa v Marianskom údolíBridlicová štôlňa v Marianskom údolí



foto: P. Ondrus



foto: P. Ondrus



foto: P. Ondrus



8 Pajštún8 Pajštún



Borinka – okolie Pajštúna – geológia (D. Plašienka)



Borinka – Strmina
násunová zóna granitov bratislavského príkrovu

na vápence borinskej jednotky



Pajštún – megaolistolit vápencov v slieňovcoch



Pajštún – kremeň v 
kalcite, kalcit, 
Pajštún – kremeň v 
kalcite, kalcit, 
kalcitová žila

Foto: A. Russ

Stupava – lom pod 
Pajštúnom - kalcit 



Borinka, pod Pajštúnom – roklina
v devínskonovoveskom súvrství



9 Borinka 9 Borinka –– Pod ZámčiskomPod Zámčiskom



Borinka – Pod Zámčiskom (Pod Dračím hrádkom)



Borinka – Pod Zámčiskom – mangánová ruda



Stupava – Červený domček – Horná a Dolná štôlňa 
Ľudovít



10 Limbašská vyvieračka (estavella)10 Limbašská vyvieračka (estavella)



Limbašská vyvieračka (estavella)Limbašská vyvieračka (estavella)

Foto: L. Martinský Černý, Magdolen a Tencer, 1993, 
in Hanzel a Vrana, 1997)



Borinský kras -
geologický profil
prietoku podzemných vôd
od Prepadlého 
do Limbašskej vyvieračky 

P. Magdolen, 2008

ŠGÚDŠ



Sprievodca 
Sandbersko – pajštúnskym geoparkom 

čitateľom približuje:

- pestrú geologickú históriu Bratislavy a okolia,
- geológiu devínskeho a pajštúnskeho hradu,

- 100 ročné vojenské podzemie na Devínskej Kobyle,
- historické lomy na Devínskej Kobyle a v údolí Prepadlé,- historické lomy na Devínskej Kobyle a v údolí Prepadlé,

- posledné more pri Bratislave a bohatstvo života vo 
vode a na súši v mladších treťohorách,

- mladú geologickú  históriu riek Dunaj a Morava, 
- nerastné suroviny v južnej časti Malých Karpát,

- tajomný podzemný svet starých baní,
- krasové javy v Borinskom a Devínskom krase. 



Pestrá geológia Devínskej Kobyly



Devínska Kobyla – jurský vápenec



Kaverny v Dúbravke Kaverny v Dúbravke –– príklad dobrej príklad dobrej 
spolupráce v rámci aktivít v geoparkuspolupráce v rámci aktivít v geoparku

Bratislava – Dúbravka – podzemné úkryty pre delostrelectvo
vybudované začiatkom 1. svetovej vojny (1914 – 1915) – OZ Bunkre



Kaverna č. 2 v Dúbravke po sprístupnení (júl 2014)



Plochy bridličnatosti S1 zelených bridlíc (aktinolitické bridlice) sú strmo 
uklonené k sz. Stredom obrázku prebieha tektonická zóna (S2)  uklonená 
pod stredným uhlom k juhovýchodu. Vpravo pôvodná železná konzola na 
ukotvenie svietidla – pravdepodobne karbidovej lampy. 



Podpisy Martanovicsa a Martana z Devína (Deveny) z roku 1915 do 
čerstvého betónového poteru vo vstupnej časti  kaverny č. 3 potvrdzujú 
vek výstavby delostreleckých kaverien na Dúbravskej Hlavici. 



Lokalizácia kaverien nad Dúbravkou. Mapový podklad: Google Earth. GPS 
zameranie: DHK1 N48°11.520´ E17°1.309´; DHK2 N48°11.566´ E17°1.141´; 
DHK3 N48°11.541´ E17°1,061´; DHK4 N48°11.491 E17°0.955; DHK5
N48°11.343´ E17°0.960´; DHK6a N48°11.315´ E17°1.111´; DHK6b
N48°11.323´ E17°1.137´; DHK7 N48°11.358´ E17°1.312´; DHK8 N48°11.460´
E17°1.326´



Bridlicová štôlňa v Marianke Bridlicová štôlňa v Marianke –– prvý príklad prvý príklad 
úspešnej spolupráce v geoparkuúspešnej spolupráce v geoparku

Marianka – Bridlicová štôlňa  zo 17. storočia – Spolok Permon Marianka

Foto: I. Paška



Bridlicová štôlňa v Marianke Bridlicová štôlňa v Marianke –– prvý príklad prvý príklad 
úspešnej spolupráce v geoparkuúspešnej spolupráce v geoparku

Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice, ukážky banských svetiel,
Svätobarborský sprievod 

Spolok Permon Marianka – Spolok pre montánny výskum Bratislava

Foto: I. Paška,
M. Chmulík



Borinka - lom 
v Prepadlom



Devínska Nová Ves - Flabellipecten solarium (neogén – báden)



Štokeravská vápenka – neogénny paleokras



Štokeravská vápenka – neogénny paleokras 
- sintrová kôra, stalagmit

Foto: A. Russ



Borinský kras – jaskyňa Notre Dame



Borinský kras – jaskyňa Notre Dame



Borinský kras – jaskyňa Stará Garda. Foto: M. Vlačiky



Devínske jazero - niva Moravy



Marchfeld / Moravské pole



zaplavená niva Moravy



Dunaj – Karloveské rameno, ostrov Sihoť



Dunaj – vodárenský ostrov Sihoť



Vodárenský ostrov Sihoť - studňa



Pod Sihoťou
– pitná voda

pre Bratislavu



Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom

Autorský kolektív:

Zostavil: Ján Madarás
Autori textových podkladov v abecednom poradí:Autori textových podkladov v abecednom poradí:
ŠGÚDŠ: Ivan Baráth, Milan Gargulák, Milan Kohút, Martin
Kováčik, Ján Madarás, Juraj Maglay, Peter Malík,
Alexander Nagy, Ladislav Šimon, Stanislav Šoltés, Martin
Vlačiky, Adriena Zlinská
bývalí pracovníci ŠGÚDŠ: Štefan Ferenc, Pavol Gaži
PriF UK: Dušan Plašienka, Daniel Pivko
Spolok Permon Marianka: Roman Lehotský
Slovenský paleontologický klub: Radoslav Biskupič



104 strán (A5 148x210 mm)
(vhodný formát pre turistov v teréne) 
230 fotografií, mapiek, kresieb

Cena: 15 € (publikácia, mapa 1:25 000, CD, 
plastový obal)

Predajňa geologických máp a publikácií, 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 
Mlynská dol. 1, Bratislava (www.geology.sk) 



Technické práce na prílohe – Geologicko-turistickej mape 
Sandbersko-pajštúnskeho geoparku v mierke 1: 25 000:  Gabriela 
Bystrická (ŠGÚDŠ), Marian Zlocha (ŠGÚDŠ)

Grafická úprava publikácie: Ladislav Martinský (ŠGÚDŠ)

Jazyková korektúra publikácie: Janka Hrtusová (ŠGÚDŠ)

Anglický preklad na informačných paneloch: Pavel Liščák (ŠGÚDŠ), 
Ján Madarás (ŠGÚDŠ) Ľubomíra Soroko (USA)Ján Madarás (ŠGÚDŠ) Ľubomíra Soroko (USA)

Autor grafického loga geoparku a grafickej podoby informačných 
panelov: Adrian Ferda (POFIS)

Pomocné technické práce: Margita Huszárová (ŠGÚDŠ), Juraj 
Melicherčík (ŠGÚDŠ)

Sponzor grafickej realizácie informačných tabúľ: ELZA –
Elektromontážny závod Bratislava, a.s.



Poďakovanie za spoluprácu, pomoc a konzultácie: Silvia a Radovan
Bednárovi (SMV), Milan Beláček (autor návrhu Cyklomostu Slobody), Martin
Bóna (spoluautor Encyklopédie slovenských hradov), Jana Bučová (GfÚ
SAV), Anna Ďurišová (kurátorka zbierok stavovcov, SNM-PM), Zuzana
Feketeová (PriF UK), Ursula Göhlich (kurátorka zbierok terciérnych
stavovcov, NhM), Katarína Harmadyová (vedúca pracoviska Devín, MMB),
Jozef Hók (PriF UK), Peter Holec (PriF UK), Natália Hudáčková (PriF UK),
Martin Chovan (PriF UK), Helga Kothajová (ŠOP SR), Jozef Kráľ (Spolok
Permon Marianka), Alexander Lačný (PriF UK), Tomáš Lánczos (PriF UK),
Milan Kekeňák (profesionálny fotograf), Dušan Kúšik (ŠGÚDŠ), Alexander
Lukeneder (kurátor zbierok mezozoických bezstavovcov, NhM), Ivan
Magát (projektový manažér, BSK), Peter Magdolen (Speleo Bratislava),Magát (projektový manažér, BSK), Peter Magdolen (Speleo Bratislava),
Dušan Majcin (GfÚ SAV), Alžbeta Melicharová (riaditeľka odboru
cestovného ruchu, BSK), Štefan Meszároš (amatérsky paleontológ), Jozef
Michalík, (GlÚ SAV), Andrej Mojzeš (PriF UK), Peter Ondrus (SMV), Eva
Nelišerová (SNM-PM), Mariana Pašiaková (PriF UK), Miroslav Plaček
(spoluautor Encyklopédie slovenských hradov), Ludwik M. Józef Pociask,
(bývalý správca farnosti v Marianke), Tomasz Jan Prajzendanc (správca
farnosti v Marianke), Albert Russ (fotograf, zberateľ minerálov), Ján Sand
(predseda, Permon), Ján Sládek (GÚ SAV), Ján Schlögl (PriF UK), Norbert
Sommer (profesionálny fotograf), Milan Sýkora (PriF UK), Pavel Uher (PriF
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