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53. JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ SLOVENSKEJ  
SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (ZAKOPANÉ, POĽSKO)

Lukáš Vlček & Jadwiga Trojan

V celej doterajšej histórii jaskyniarskych 
týždňov Slovenskej speleologickej spoloč
nosti sa iba dva z nich uskutočnili mimo 
územia Slovenska. Bol to 3. JT (1952)  
a 45. JT (2004) a dejiskom oboch sa stal 
Moravský kras. Aj tohtoročný v poradí 53. 
jaskyniarsky týždeň SSS sa konal v zahra
ničí – tentoraz v Poľsku.

Ochotu spolupracovať 
na jeho zorganizovaní na 
poľskej strane Tatier preja-
vil Speleoklub Tatrzański 
zo Zakopaného, ktorý má 
dobrú spoluprácu s via
cerými slovenskými skupi-
nami pôsobiacimi v Tat-
rách. Myšlienka usporiadať 
jaskyniarsky týždeň práve 
tu sa zrodila v septembri 
2011 na oslavách 60. vý-
ročia vzniku Speleoklubu 
Tatrzańského, kde sa zú-
častnili aj slovenskí jas-
kyniari. Ďalším krokom 
bolo rokovanie zástupcov 
tohto klubu a Slovenskej 
speleologickej spoločnosti 
21. 1. 2012 v Liptovskom 
Mikuláši, na ktorom sa 
spresnil termín podujatia 
a prebrali sa jednotlivé de-
taily jeho príprav. Termín 
jaskyniarskeho týždňa sa 
definitívne stanovil na za-
čiatok augusta: 1. – 5. 8.  
2012. Koncom jari pre-
behlo stretnutie sloven-
ských a poľských jaskynia-
rov s predstaviteľmi TPN 
(Tatrzański Park Narodo-
wy) a dohodli sa podrob-
nosti týkajúce sa vstupu 
na územie národného parku a dodržiavania 
zásad ochrany prírody počas jaskyniarskeho 
týždňa. V rámci jaskyniarskeho týždňa sa 

naplánovali jaskyniarske exkurzie rozdelené 
do viacerých stupňov náročnosti, povrchové 
terénne exkurzie, geologické exkurzie, ako aj 
množstvo pridružených podujatí. Za mies-
to stretnutia sa zvolila Polana Rogoźni-
czańska v Kośćieliskách blízko Zakopaného, 
na ktorej stojí stanový tábor jaskyniarov pôso-
biacich v Tatrách.

Tatry sú vskutku zaujímavým pohorím, pý-
šiacim sa prívlastkom „najmenšie veľhory sve-
ta“. Na ploche len 785 km² tu nachádzame 

Časť jaskyniarskeho tábora na Polane Rogoźniczańskej. Foto: W. Styrczula

Organizátorská báza s poľnou kuchyňou slúžila na občerstvenie a v čase nepo
hody aj na premietanie prezentácií pod strechou. Foto: W. Styrczula
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rôznorodú geológiu, viacero typov reliéfu i roz-
manitú flóru a faunu, a tak sa Tatry stávajú prí-
rodovednou učebnicou v kocke. Akýmsi labo-
ratóriom, v ktorom sa dajú na pomerne malej 
ploche pozorovať deje inde vzdialené na stovky 
kilometrov. Rozloha krasových území v Tat-
rách je iba asi 280 km2. Z toho 130 km2 prislú-
cha Slovensku (Sivý vrch, Červené vrchy, kras 
Vysokých a Belianskych Tatier) a asi 150 km2  
leží v Poľsku. Krasové územia tu predstavujú 
aj cezhraničné zóny, kde voda ponárajúca sa 
do podzemia prúdi jaskyňami, nepoznajúc 
hranice štátov, do vyvieračiek v dolinách poľ-
ských Tatier. Takto je odvodňovaná napr. veľká 
časť územia Červených vrchov, kam sa už celé 
desaťročia orientujú hlavné snahy tatranských 
jaskyniarov. Je možné, že v budúcnosti dôjde 
k objavu jaskyne predstavujúcej cezhraničný 
podzemný akvifér a podobne ako 
v prípade jaskynného systému Do-
micaBaradla na slovenskomaďar-
skom pohraničí budeme si i v jednej 
z tatranských jaskýň môcť podať 
ruky na znak priateľstva medzi slo-
venskými a poľskými jaskyniarmi.

Z príprav podujatia
Ako sa vraví, iný kraj, iný mrav, 

a tak organizácii jaskyniarskeho týž-
dňa predchádzali viaceré opatrenia, 
s ktorými sme sa pri predošlých týž-
dňoch nestretali. Na vybavenie po-
volenia vstupu do národného parku 
bola povinná registrácia online alebo 
telefonicky pre všetkých účastníkov. 
Na jej základe sa vyhotovili identifi-
kátory oprávňujúce ich držiteľov na 
vstup do národného parku, ale aj na zľavy vo vy-
braných reštauráciách a pohostinstvách v okolí 
tábora. V poľských jaskyniach platí prísny zákaz 
používania acetylénového svetla, preto sa strikt-
ne požadovalo upustenie od karbidových lámp. 
Počas návštev jaskýň, ako aj terénnych exkurzií 
sa vyžadovalo nosenie a v prípade potreby aj po-
užitie hygienických balíčkov Restop I a Restop II, 
ktoré dala k dispozícii Správa TPN. Účastníci jas-
kyniarskeho týždňa mali možnosť vybrať si z via-
cerých druhov ubytovania; noc v stane alebo noc 
v súkromnom penzióne vyšli cenovo rovnako.

Aby si záujemcovia z pripravovaných exkurz-
ných lokalít vedeli ľahšie vybrať, s dvojmesač-

ným predstihom sa na internetovej stránke 
SSS zjavila slovenská verzia Exkurzného sprie-
vodcu jaskyniarskym týždňom, ktorý zostavili 
Jadwiga Trojan a Lukáš Vlček; časť o Mesač-
nom tieni napísal Braňo Šmída. Preklad do 
slovenčiny, ako aj vytlačenie sprievodcov pre 
účastníkov JT si vzal na starosť Lukáš Vlček. 
Kvôli propagácii jaskyniarskych aktivít sa oslo-
vili aj televízia a tlač.

Celé podujatie organizovali Speleoklub 
Tatrzański Zakopane a Slovenská speleolo-
gická spoločnosť pod patronátom TPN (Tatr-
zański park narodowy), KTJ PZA (Komisja 
Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku 
Alpinizmu) a pod bezpečnostným dohľadom 
TOPRu (Tatrzańske Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe – ekvivalent slovenskej Tatranskej 
horskej služby).

Streda 1. augusta 2012
Prvý deň jaskyniarskeho týždňa sa začal 

ako zvyčajne registráciou účastníkov, ktorá 
prebiehala už od skorého poobedia. Jaskyniari 
z viacerých klubov prišli na Polanu Rogoź-
niczańskú už v ranných hodinách, niektorí 
dokonca už v utorok večer, a pomohli organi-
zátorom s prípravou podujatia. Na lúke obko-
lesenej vysokým smrekovým lesom vyrástli dva 
veľké spoločenské stany, pod dreveným prí-
streškom sa nahromadilo drevo na vatru, pred 
„veliteľskou“ chatkou sa rozložil pivný výčap. 
Registračný stánok si vzala na starosť hlavná 
organizátorka podujatia Jadwiga Trojan a spo-

Michał Gradziński vysvetľuje geológiu poľských Tatier. Foto: F. Musil
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lu s ňou sa registrácii i počas nasledujúcich 
dní venovali najmä Paweł Madej a Marcin 
Kwiatkowski. Tu sa dalo zapísať na jednotlivé 
exkurzie rozdelené podľa náročnosti prístupu 
aj používaného jaskyniarskeho výstroja a tech-
niky. Väčšina prihlásených účastníkov dorazila 
do tábora medzi treťou a ôsmou hodinou 
večer. Ich registráciou na exkurzie, pomocou 
pri výbere a odporučeniami pre jednotlivých 
záujemcov sa zaoberali členovia Speleoklubu 
Tatrzańského. V centrálnom priestore poľany 
sa vytvoril stanový tábor, pričom účastníci 
mali možnosť využiť aj erárne stany vybudo-
vané na drevenej podeste. Stovka postelí bola 
rezervovaná v štyroch miestnych penziónoch, 
nachádzajúcich sa od tábora do 15 minút 
pešo. O ôsmej hodine podvečer mali príhovor 
organizátori – Jadwiga Trojan za Speleoklub 
Tatrźański a Bohuslav Kortman za Slovenskú 
speleologickú spoločnosť, organizačné pokyny 
dali Jadwiga Trojan a Lukáš Vlček. Zapálením 
vatry sa na Polane Rogoźniczańskej slávnostne 
otvoril 53. jaskyniarsky týždeň SSS. Nasledova-
la živá vrava účastníkov a plánovanie exkurzií 
na nasledujúci deň, ktoré sa preklenuli až do 
skorých ranných hodín. 

Štvrtok 2. augusta 2012
Už od pol šiestej je v tábore pohyb. Onesko-

renci sa práve ukladajú do spacákov pospať si 
aspoň tri hodinky do odchodu exkurzií. O ôs-
mej tu panuje čulý ruch a účastníci týždňa sa 
rozdeľujú do skupiniek. Na lepšiu orientáciu 
slúžia, podľa vzoru minuloročného JT, tabuľ-
ky s názvami exkurzných lokalít, umiestnené 
po obvode tábora, pri ktorých sa záujemcovia 
zoskupujú. Tesne pred deviatou prichádzajú 
sprievodcovia a preberajú vedenie v jednotli-
vých skupinách. Keďže lokality sú náročné 
a presun k nim zaberá nezriedka až dve a pol či 
tri hodiny, v rámci organizačných opatrení sa 
prijala dohoda, že doba vyrážania do terénu je 
stanovená fixne na deviatu hodinu rannú a na 
oneskorencov sa nečaká. Len tak sa dá predísť 
meškaniam, ktoré by inak mohli spôsobiť ne-
skorý vstup do jaskyne alebo stret s popolud-
ňajšími búrkami, ktoré sú v Tatrách v tomto 
ročnom období pomerne časté.

V prvý deň exkurzií sa účastníci týždňa vy-
brali do jaskýň: Wielka Litworowa, Śnieżna, 
Czarna, Miętusia Wyżnia, Zimna, Wodna pod 

Pisaną, Goryczkowa a Kasprowa Niżnia. Do 
Wielkej Litworowej, súčasti najdlhšieho aj naj-
hlbšieho jaskynného systému Poľska Wielkej 
Śnieżnej (23 619 m/–824 m), sprevádzala troji-
ca jaskyniarov Witek Cikowski, Andrzej Krzep-
towski Sabała a Kuba Hornowski; cez vchod 
Śnieżna v doline Małej Łąki Wielkou Śnież-
nou sprevádzali Romek Kubin, Kuba Brzosko  
a Kuba Poburka. Traverz 6 km dlhou a 303,5 m  
hlbokou Czarnou v doline Kościeliskej diri-
goval Sebastian Szadkowski, do partií Tehuby 
Czarnej viedla dvojica Mariusz Miedziński a Ja-
rek Kolasa. Vyše 10 km dlhú jaskyňu Miętusia 
Wyżnia v doline Miętusej účastníkom týždňa 
predviedli Łukasz Zubek a Marcin Rajczak, do 
bezmála 5 km dlhej Zimnej a polkilometrovej 
vodnej jaskyne Wodnej pod Pisaną v doli-
ne Kościeliskej sa mohli pozrieť v sprievode 
Magdy Niegowskej a Sławka Heteniaka. Do 
jaskýň Goryczkowa (350 m) a Kasprowa Niżnia  
(3020 m) v doline Bystrej sprevádzal záujem-
cov člen Speleoklubu Zakopane Slovák Ján 
Šmoll. Okrem návštev jaskýň sa dalo zúčastniť 
na geologickej exkurzii vedenej geológom Mi-
chałom Gradzińským, ktorá smerovala do do-
lín Kościeliskej, Miętusej a Małej Łąki. Presuny 
do dolín sa realizovali pešo alebo autobusmi. 
Nástupy pod jaskyne boli pešie a trvali od pol 
hodiny pri tých najbližších do zhruba troch 
hodín pri najvzdialenejších lokalitách.

Počasie vyšlo excelentne a návrat z exkur-
zií sa nezaobišiel bez zastávky v niektorom 
z miestnych pohostinstiev. V ústí Kościeliskej 
doliny sa účastníci týždňa dôverne zoznámili 
so všetkými druhmi čapovaného piva z po-
nuky reštaurácií Czarny Pstrąg, Harnaś alebo 
Halit či reštaurácie Ziębówka v ústí doliny 
Chocholówskej. Pre navrátilcov z exkurzií bola 
v poľnej kuchyni tábora prichystaná tradičná 
poľská polievka źurek, termoska s čajom a ča-
pované pivo Okocim. O večerný program sa 
postarala Jadwiga Trojan pútavou prednáškou 
o činnosti Speleoklubu Zakopane a filmami 
s prírodným a speleologickým zameraním. Ve-
černá zábava sa niesla v dobrej nálade až do 
neskorých hodín.

Piatok 3. augusta 2012
Tradičné rozdelenie do skupín na exkurzie 

sa konalo pred deviatou. O deviatej sa už krá-
čalo z tábora do dolín; exkurzisti smerujúci 
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na vzdialenejšie lokality sa viezli autobusmi. 
Dnes boli v pláne návštevy jaskýň: Śnieżna, 
Czarna, Pod Wantą, Miętusia Wyżnia, Mię-
tusia, Zimna, Wodna pod Pisaną, Naciekowa, 
Śpiących Rycerzy Wyżnia a Niżnia, Gorycz-
kowa a Kasprowa Niżnia. Náročnú exkurziu 
do jaskyne Śnieżna sprevádzala dvojica skú-
sených poľských jaskyniarov Andrzej Krzep-
towski a An drzej Marasek, do partií Tehuby 
v jaskyni Czarna sprevádzal Romek Kubin. Pol 
kilometra dlhú jaskyňu Pod Wantą v doline 
Miętusej ukázala záujemcom dvojica Kuba 
Brzosko a Kuba Hornowski, Miętusiu Wyż-
niu mohli exkurzisti absolvovať v sprievode 
Łukasza Zubeka a Magdy Niegowskej. Do 
starých partií jaskyne Miętusia viedol Maciek 
Bukowski, do Zimnej a Wodnej pod Pisaną 
sprevádzal Wojtek Styrczula, 1260 m dlhú 

jaskyňu Naciekowú v doline Kościeliskej 
Sebastian Szadkowski a malé jaskyne 
Śpiących Rycerzy Wyżniu a Niżniu v do-
line Małej Łąki bolo možné absolvovať  
s Andrzejom StachońHaziakom. Účast-
níkov exkurzie do jaskýň Goryczkowa  
a Kasprowa Niżna mal na starosti Marcin 
Rajczak. Záujemcovia mohli absolvovať 
povrchovú geologickú exkurziu, tento-
raz zameranú na doliny Chochołowskú 
a Lejowu, v ktorých sa okrem zaujíma-
vej geologickej stavby dali pozorovať aj 
pozostatky starých baní na mangánovú 
rudu. Exkurziu viedli Michał Gradziński 
a Renata Jach z Geologického inštitútu 
Jagelovskej univerzity v Krakove. 

V poobedňajších hodinách miestami 
zapršalo, a tak horúci bigos v táboro-
vej kuchyni prišiel všetkým vhod. Čaj 
a pivko sa stalo samozrejmosťou. V tá-
bore prebiehal aj predaj jaskyniarskych 
potrieb z dielne pani Zofie Chruściel 
(kompletnú ponuku tovaru nájdete na 
webovej stránke http://www.explorer.
iq.pl). Navečer dorazili aj ďalší účastníci 
jaskyniarskeho týždňa, ktorí sa chceli 
zúčastniť na víkendových exkurziách. 
Večer prebehol cyklus prezentácií, ktoré 
začal Wojtek Gubała prednáškou o ne-
topieroch, Ľubo Plučinský a Stano Pav-
larčík referovali o výskumoch v jaskyni 
Javorinka. Ďalej na plátne bežali filmy so 
speleologickou tematikou. Večerné dis-

kusie, i napriek zhoršenému počasiu, sa tradič-
ne preniesli až do neskorých nočných hodín.

Sobota 3. augusta 2012
Tábor sa zobúdza do skorého rána. Už 

o siedmej vyráža mikrobusom skupinka poľ-
ských jaskyniarov na pracovnú akciu do Me-
sačného tieňa. (Táto jaskyňa bola zároveň 
jediným cieľom účastníkov jaskyniarskeho týž-
dňa na slovenskej strane Tatier, ak nepočítame 
návštevu sprístupnenej Belianskej jaskyne, kde 
sa zastavilo množstvo účastníkov JT, najmä 
cestou do alebo zo Zakopaného.) Sprevádzajú 
ju ostrieľaní expedičníci Peter Šuster a Rasťo 
Lipták. Ostatné exkurzie sa začínajú o deviatej, 
dnes možno trochu s oneskorením pre hlásia-
cu sa únavu z predošlých dní. V rámci povr-
chovej geologickej exkurzie tentokrát Maryśka 

V rámci speleologických exkurzií si bolo možné aj zaplávať – 
jaskyňa Wodna pod Pisaną… Foto: L. Drábik

Pohľad spred horného vchodu Vełkej Śnieżnej do Doliny Małej 
Łąki a na malebný tatranský vrchol Giewont. Foto: L. Vlček
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Król a Michał StopkaWalkosz previedli exkur-
zistov dolinou Miętusią. Z jaskýň si účastníci 
týždňa mohli vybrať exkurziu do Śnieżnej, 
Czarnej, Pod Wantą, Miętusej, Zimnej, Wodnej 
pod Pisaną, Goryczkowej a Kasprowej Niż-
nej. Exkurziu do Śnieżnej zabezpečoval Filip 
Filar, traverz Czarnou Mariusz Bukowiec, do 
Tehub v Czarnej sprevádzala dvojica Marcin 
Rajczak a Sławek Heteniak. Jaskyňu pod Wan-
tą mohli záujemcovia absolvovať v sprievo-
de Wojtka Styrczulu a Macieka Bukowského. 
Do starých partií Miętusej sprevádzali Sebas-
tian Szadkowski a Kuba Brzosko, do Zimnej  
a Wodnej pod Pisaną Andrzej StachońHaziak. 
Jaskyne Goryczkowa a Kasprowa Niżnia si 
vzal na starosť Jano Šmoll a kedysi najdlhšiu 
jaskyňu Tatier – Sczelinu Chochołowskú – 
Jadwiga Trojan. Po exkurziách na veľkú radosť 
ich účastníkov v táborovej kuchyni čakala hra-
chová polievka, čaj a správne vychladené pivo. 
Popršalo až poobede; navečer sa počasie na
šťastie zas umúdrilo, a tak umožnilo dôstojné 
ukončenie 53. jaskyniarskeho týždňa SSS pri 

táborovej vatre a prekvapení organizá-
torov – veľkej tvarohovej torte v tvare 
loga jaskyniarskeho týždňa. Po zákusku 
si mohol každý opiecť špekáčky a zapiť 
citrynówkou podľa špeciálneho „tajné-
ho“ receptu Andrzeja StachońaHaziaka, 
tradičnej to poľskej „weselnej wódky“. 
Do tanca zahralo goralské hudobné trio 
zo Zakopaného a v prestávkach pri gita-
re a base zanôtili mnohým dobre známe 
speleosongy Bohuš Kortman so synom, 
ku ktorým sa pridali ďalší. Jedlo, pilo 
a oslavovalo sa do rána, vládla družná 
atmosféra, počas ktorej sa zrodili nové 
nápady a plány na spoločné družobné 
jaskyniarske akcie.

Nedeľa 4. augusta 2012
Sychravé a chladné tatranské ráno 

odobralo posledné zvyšky síl nielen 
účastníkom podujatia, ale aj jeho orga-
nizátorom, a tak sa rozhodli pre oddych. 
Plánované krátke exkurzie aj exhibícia 
TOPRu v podobe tirolského traverzu 
naprieč Lejowou dolinou sa odložili na 
inokedy. Okolo desiatej dážď utíchol 
a jaskyniari povyliezali zo svojich stanov. 
Doobeda sa balil tábor a organizátori 

sa venovali bilancovaniu. Pôvodne sa očakával 
vyšší počet účastníkov, minimálne 50 z nich 
odradila predpoveď nepriaznivého počasia na 
víkend. Nadbytočným sa prejavilo aj pláno-
vané trojdňové školenie SRT (z angl. single 
rope technique), zamerané na zdokonalenie 
ovládania jednolanovej techniky v jaskyniach 
s teoretickou časťou aj terénnymi cvičeniami, 
s priebehom ekvivalentným slovenským Lezec-
kým dňom. Účastníkov týždňa lákali predo-
všetkým atraktívne a pre mnohých i pomerne 
exotické tatranské jaskyne, preto o školenie 
neprejavili záujem. Poľskí jaskyniari však tým 
našim odporúčajú zdokonaliť sa v používa-
ní lana, pretože v niekoľkých prípadoch sa 
v teréne riešili priam začiatočnícke chyby. Na 
vyvarovanie sa podobných situácií možno pre 
budúcnosť odporúčať absolvovanie Lezeckých 
dní SSS a na dôvažok neostáva iné, než cvičiť, 
cvičiť a ešte raz cvičiť. V popoludňajších ho-
dinách sa účastníci rozlúčili s organizátormi 
a plní dojmov z ubehnutého týždňa sa pobrali 
na cestu domov.

Chodba v jaskyni Sczelina Chochołowska. Foto: F. Musil
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Sumár
Ak chceme zhrnúť základné údaje o jas-

kyniarskom týždni, nevyhneme sa číslam. 
Zúčastnilo sa na ňom 190 jaskyniarov z 32 
speleologických klubov a skupín z piatich 
štátov (Slovensko, Poľsko, Česko, Maďarsko 
a Ukrajina; okrem organizátorov sa z poľ-
ských jaskyniarov zúčastnili aj členovia klu-
bov Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego, 
Speleoklub Bobry Żagań, Wałbrzyski Klub 
Jaskiniowy i Górski, Speleoklub Dąbrowa 
Górnicza, AKG AGH Kraków a Bielski Klub 
Taternictwa Jaskiniowego). Navštívilo sa 13 
jaskýň na poľskej a 2 na slovenskej stra-
ne Tatier, vydalo sa 250 kusov farebného 
Exkurzného sprievodcu jaskyniarskym týž-
dňom v slovenskej verzii, 30 v poľskej jazyko-
vej mutácii. A nakoniec – vypilo sa 400 litrov 
piva a 50 f liaš cytrynówky. 

Poľskí jaskyniari sú ďaleko za hranicami 
známi okrem iného svojimi delikátnymi „ná-
levkami“. Keďže poľská speleocitrynówka za
ujala viacerých slovenských jaskyniarov, roz-
hodli sme sa z jej tajného receptu sňať rúško 
tajomstva a uverejniť ho na stránkach Spravo-
daja. Nuž, tu je:

Speleocytrynówka (speleocitrónovka)
Čo budeme potrebovať: 300 ml pramenistej vody, 

200 ml liehu (z 1 litra liehu musia vyjsť štyri fľaše 
cytrynówky), 2 – 3 lyžice medu alebo cukru, šťava 
z 1 a pol citróna

Príprava: Kôru z umytých citrónov treba 
ošúpať tak, aby sme z nej získali výlučne fla-
vedo, čiže tenkú žltú kôrku. Albedo, teda 
biela časť kôry, je horká a na prípravu nápoja 
nevhodná. Z citrónov vytlačíme šťavu a spo-
lu s ošúpanou kôrkou ich zalejeme liehom. 
Nádobu nepriedušne zakryjeme a necháme 
odstáť cca 1 mesiac. Po mesiaci zlievame žlto 
sfarbený lieh (flavedo bude vybielené), dodáme 
doň vodu s cukrom (ak chceme zachovať číru 
farbu) alebo vodu s medom (ak nám neprekáža 
zamútenie nápoja). Dávku možno zmenšiť ale-
bo zväčšiť podľa chuti (napr. dať viac citróna 
a menej medu alebo naopak). Získaný nápoj 
treba dôkladne pretriasť a odložiť do chlad-
ničky na niekoľko hodín pred tým, než ho 
budeme podávať. (Tak ako to už s „nálevkami“ 
býva, čím dlhšie stoja, tým lepšie chutia. Tá 
naša stála dva mesiace.)

Existuje aj návod na Speleocytrynówku – 
rýchlovku: 1 kg citrónov umyjeme a pokrá-
jame na krúžky, dodáme 1 kg cukru, neprie-
dušne zakryjeme a necháme postáť 24 hodín. 
Potom dolejeme 1 liter liehu a nepriedušne 
zakryjeme na ďalších 24 hodín. Potom citróny 
scedíme a tekutinu zmiešame s 1 – 1,2 litra 
vriacej vody s medom. Poriadne premiešame  
a zlejeme do fliaš. Cytrynówku podávame chla-
denú. Na zdravie!

Poďakovanie. Naša vďaka patrí všetkým, 
ktorí priložili ruku k dielu najmä organizač-

ne, finančne alebo materi-
álne; sú to predovšetkým: 
Tatrzański Park Narodowy, 
Komisja Taternictwa Jaski-
niowego Polskiego Związ-
ku Alpinizmu, Tatrzańske 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Žilmont, Pa-
weł Madej, Marcin Kwiat-
kowski, Michał Parczewski, 
jaskyniari zo Speleoklubu 
Tatrzanského a všetci poľskí 
i slovenskí jaskyniari, ktorí 
sa zaslúžili o organizáciu JT. 
K zdarnému priebehu podu-
jatia prispel každý z účast-
níkov, ktorým ďakujeme za 
disciplinovanosť, ohľadupl-
nosť a dochvíľnosť.

Prekvapenie poľských organizátorov – tvarohová torta v tvare emblému jasky
niarskeho týždňa. Foto: M. Jedinák
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Na jar 2012 sme začali hľadať nové 
miesta na ďalší postup vo Veľkej Bikfe.  
V podstate mi bolo jasné, že lopata je v tejto 
priepasti zbytočná a postup do hĺbky nebu
de v kopanej sonde vedúcej z dna Druhého 
jazerného dómu jednoduchá záležitosť, tak 
som sa začal dívať po stropoch. Po nie
koľkých akciách som ako najnádejnejšie 
miesto označil koniec pukliny nad Prvým 
jazerným dómom, ktorá pokračuje okolo 
nástupu do zlanovania. Na jej konci, asi  
v šiestich metroch, bolo vidieť okno...

Skôr ako začnem písať o objavovaní a no-
vých veciach, pripomeniem v krátkosti čoto 
z histórie tejto veľmi populárnej priepasti. Veľ-
ká Bikfa, nazývaná aj Veľká buková priepasť, 
leží na Silickej planine v Slovenskom krase. 
V knihe Jeskyně a propasti v Československu 
sa uvádza, že priepasť prvý raz zliezla a pre-
skúmala výprava Krasovej sekcie Spoločnosti 
Národného múzea v Prahe r. 1958; nasledujúci 
rok na expedícii Krasovej sekcie jej účastníci 
priepasť prehĺbili na –141 metrov. Obe výpravy 
viedol František Skřivánek, ktorý je aj autorom 
mapy priepasti z r. 1974. V 70tych rokoch sa 
uskutočnili dve vážne, skoro expedičné akcie. 
Prvú zorganizovali libereckí jaskyniari pod 
vedením Reháka (?), druhú viedol Petr Hip-
man. Akcie prebiehali tak, že vstupná šachta sa 
vystrojila navijakom a ďalej sa používali lanové 
rebríky. V priepasti sa angažovala aj rožňavská 
skupina SSS a Gusto Stibrányi. Na škodu veci 
všetci chceli len dolu, nižšie a nižšie... Práve 
s Gustom, ktorý tu organizoval nultý ročník 
Lezeckých dní, som sa do Bikfy dostal v roku 
1984 prvý raz aj ja.

16. 6. 2012. Vyrážame s Mircom Vavrom 
na koniec pukliny nad Prvým jazerným dó-
mom k oknu, ktoré sme našli s Kamilom Bu-
dinským 1. marca. Máme so sebou 6metro-
vý skladací stĺp, kompletné veci na lezenie  
a veľa chuti. Po prvom postavení stĺpa je jas-
né, že je krátky, ale dosahuje tam, kde sa už 
dá liezť voľne. Po niekoľkých minútach už 
stojím v malom dómiku, ktorý dostáva meno 
Kamilov dóm. Priestor pokračuje ďalších asi 

10 metrov nahor komínom, ktorý sa však 
neprielezne končí. Sme síce sklamaní, ale je 
tu aspoň zopár pekných excentrík. Pri ceste 
späť nachádzam pod sebou šachtu, ktorá vedie 
niekam dolu. Nemáme dosť lana, tak balíme. 
Mirec berie skladací stĺp, uteká na povrch a ja 
sa ešte rozhliadam okolo seba. Keď dorazím 
pod vstupnú šachtu, nad sebou vidím ešte Mir-
ca trápiaceho sa so stĺpom; ako sa kývam na 
lane, zbadám šikmo od seba vo vzdialenosti asi 
10 metrov puklinu. Asi na piaty pokus sa mi 
podarí zachytiť na okraji pukliny a strčím sa 
do nej. Volám nahor Mircovi, nech ma nečaká, 
že sa chvíľku zdržím... 

Puklina sa začína otvárať a dá sa v nej i voľne 
liezť. Ukotvím lano, aby mi neutieklo, a v zápale 
objaviteľskej vášne leziem ďalej. Po ďalších asi 
30 metroch, pričom som v pukline vystúpil cca 
15 metrov vyššie, stojím na križovatke. Šachta 
dolu, šachta nahor, meander doprava i doľava. 
Ďalej by to už bolo bez lana nebezpečné, tak sa 
vraciam naspäť. Síce s ťažkosťami, ale predsa 
sa dostanem k lanu. Zapínam crolla a opatrne 
sa vyhupnem do vstupnej šachty. Pomaličky le-
ziem hore a pozerám sa po okolí. Začínam tušiť, 
že kľúč k Veľkej Bikfe nebude na dne, ale niekde 
tu, vo vstupnej šachte. Asi 5 metrov pod pňom 
sa otvára znova puklina. Ďalšie, teraz už rýchle 
kyvadlo 5 metrov do pukliny, potom pár metrov 
nahor, široký rozpor a už tlčiem prvý spit. Uvä-
zujem zvyšok lana, čo mám, a rozporom leziem 
ďalej horizontálne do pukliny. Tá sa však lomí  
a za hranou vidieť ďalších minimálne 10 met-
rov... Stačilo, dnes bez istenia končím. Ešte 
uviažem na malý hrot slučku, naviažem koniec 
lana a vraciam sa. Po vylezení na peň odrežem 
koniec lana, aby som sa nabudúce nemusel trá-
piť, a leziem von.

21. 6. sa vraciame s Mircom za asistencie 
„Staríka“ Zbyňka Valentu. Ideme liezť do me-
andra pod pňom. Zbyňo čaká na pni a Mirec 
ma začína istiť zo štandu v meandri. Hoci 
mám nohy ako záchodový pavúk, meander je 
veľký i na mňa. Som rád, že z minulej akcie 
tam už mám pár istení. Kyvadlo po prípadnom 
páde by bolo hooodne nepríjemné. V mieste, 
kde sa dá v relatívnej pohode stáť, osadím 

VEĽKÁ BIKFA – OBJAVY V ROKU 2012

Tomáš Fussgänger
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ďalší spit. Ale to už Zbyňo nadáva, je mu zima, 
a tak lezie von. Mirec však na výber nemá – je 
na mňa naviazaný. Ďalších asi 10 vodorovných 
metrov v meandri je dosť nepríjemných. Stačí 
niekoľko slov: široko, hladko, vlhko a nikde sa 
nedá zaistiť...

Na konci sa meander lomí o 90 stupňov do-
prava, široký rozpor v ničom a na ničom; ak tu 
nevypadnem, tak už asi nikde! Nasledujúce tri 
metre sú už pohodička, meander sa zmenší a dá 
sa i stáť. Ale to ešte nie je všetko – pohľad z mies-
ta, kam som doliezol, je neskutočný. Obrovská 
šachta, a ako neskoršie Gusto vyhlási, po Zvoni-
vej asi druhá najmohutnejšia v Krase. Rozporom 
to už ďalej nejde, tak zlaním asi 10 metrov dolu, 
nasleduje kyvadlo, pár metrov nahor a som na 
pohodlnej plošinke, kde sa dá zaistiť. Volám na 
už zmrznutého Mirca, aby išiel za mnou. 

Ja sa zatiaľ pozriem, ako ďalej. Logicky mu-
sím nahor. Vpravo od nás zbadám okno. Po-
kračujeme lezením po krásnej výzdobe v kol-
mej šachte. Po ďalších výškových metroch už 

zreteľne vidieť okno s plošinou. Celá táto časť 
až po Verunkinu chodbu ponesie meno Starí-
kova vetva. Osádzam nit, viažem malé hodinky 
a riešim dilemu. Buď ďalší nit, alebo skok do 
pukliny pod oknom. Skok vyhral, ale nie som 
si istý, či som pritom nepustil do gatí. Ešte asi 
5 metrov nahor, dávam 2 spity, a Mirec stúpa 
za mnou. Ukazujem mu pokračovanie, nech 
sa iba pozrie, že to necháme nabudúce. Kým 
si však balím svoje pakšamenty, Mirec mizne 
so slovami: „Teraz ma, Hufi, už nezastavíš!“ do 
Verunkinej chodby. Síce s nevôľou, ale predsa 
leziem naľahko za ním. Verunkina chodba je 
vodorovná chodba s prekrásnou bielou výzdo-
bou, podlahovými hrádzkami a niekoľkými 
komínmi. Končí sa asi po 60 metroch ďalšou 
hlbokou šachtou. 

Cestou z konca Verunkinej chodby si pod 
sebou všimneme vodnú hladinu. Vzdialenosť 
k nej odhadujeme na cca 20 metrov. Neskoršie 
sa však ukáže, že je to hladina jazera v Prvom 
jazernom dóme a hĺbka je 78 metrov. So 
14metrovým komínom nad ňou je to príma 

Vertikála Bandiho Bolačeka z Verunkinej chodby. Foto: 
M. Vávra

Obťažný prístup do nových častí Veľkej Bikfy – Andrea 
Šimkaninová na lanovom traverze v Staríkovej vetve. 
Foto: M. Vávra
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vertikála hlboká 92 metrov... Nadnes je to všet-
ko, ideme nazad.

26. 6. beriem Aďku a Peťa Šimkaninovcov 
do Verunkinej chodby, na prieskum vertikály 
na jej konci. Teraz už rutinne zatĺkam dva 
spity, naväzujem 100metrove lano a mažem 
dolu. V podstate to ani nie je šachta, ale ši-
roká puklina, krásne vyzdobená ako priepasť 
Almásizsomboly na Dolnom vrchu. Po cca 
35 metroch som v známych častiach, kúsok 
od Kamilovho dómu. Na lano, ktoré od neho 
visí, naviažem zvyšok stovky a už svištím dolu 
neznámou šachtou. Výzdoba ešte krajšia ako 
v šachte predtým, množstvo nádherných sin-
trov a kvapľov. Pristávam na vršku plošiny 
pred vstupom do Druhého jazerného dómu. 
Zo 100 m lana zostalo 5 metrov... Čakám, kým 
prídu Aďka s Peťom, dáme si hlt červeného 
vína a vraciame sa.

1. 7. ideme s Gustom do ďalších častí, ktoré 
som pracovne nazval „Y“. Je to miesto, kde bolo 
predtým vidieť pokračovanie, ale nešli sme tam. 
Gustovi ukazujem nové veci, Verunkinu chod-
bu, zopár komínov a vraciame sa k „Y“. Gusto 
sa snaží fotiť, ale priestory sú také veľké, že to 
vzdáva. Uviažem lano na kvaple a pretiahnem 
sa do „Ypsilonu“. Nasleduje mohutná šachta  
s rozmermi 10 × 5 metrov. Tu s rozporom nepo-
chodím, preto na prvom možnom bode ukot-
vím lano a idem dolu. Gusto trpezlivo čaká. 
Po cca 20 m je plošina s kvapľom, prekotvujem 
lano a pokračujem ďalej nadol. Po ďalších od-
hadom 30 m stojím na dne. Opäť staré známe 

miesta. Tentoraz pod 5metro-
vým stupňom kúsok od začiatku 
zlanovania do Prvého jazerného 
dómu. Vraciam sa hore, balím 
kotvenie a premýšľam, ako na-
budúce ďalej. Cestou nahor vo 
vstupnej šachte mi to ešte nedá  
a naliezam do dvoch okien asi  
10 a 15 metrov pod vstupom. 
Prvé je slepé, druhé pokračuje. 
Vidno ďalšiu paralelnú šachtu. 
Kameň padá dlho... odhadujem 
aspoň 50 metrov! 

14. 7. vyrážame v zložení Mi-
rec, Zbyňo a Sevo (Ján Haščák) 
do okna v –15 metroch. Veľkým 
kyvadlom dosiahnem okno, osa-
dím spit, pretiahnem sa oknom 

do šachty a – nie je to jedna, ale dve šachty. 
Leziem až do tej druhej, zadnej. Uviažem slučku 
a už zlanujem dolu. Po ceste miniem 3 slepé 
odbočky s jazierkami a peknou výzdobou a po 
ďalších 20 metroch sa dostávam pod nejaký me-
ander a relatívne úzka šachta sa otvára. Osadím 
ďalší spit a pokračujem. Po ďalšom asi 30met-
rovom zlanení, pričom miniem 2 výrazné balkó-
ny, pristávam na slepom konci vstupnej šachty. 
Cestou späť som v strope Gustiho meandra, ako 
som túto časť pomenoval, zazrel ďalší komín...

15. 7. ideme prvý raz merať. Laci Gagyi s Pe-
ťom Šimkaninom merajú, ja som sa rozhodol 
ísť pozrieť, ako na komín v Gustiho meandri. 
Leziem síce sólo, ale mám dvojité istenie cez 
GriGri a bočné lano. Po hodine lezenia som na 
vrchole komína. Vidieť krásny stropný mean-
der. Je to však najzadnejší bod Bikfy, som sám 
a nemám chuť sa niekde dochrámať. Preto 
fixujem v strope lano a vraciam sa k meračom. 

31. 7. sa vraciame opäť s Lacim merať. Pri 
návrate som náhodou asi 10 metrov nad pňom 
vo vstupnej šachte našiel ďalšie okno. Za ním 
vidno pokračovanie, ale okno je neprielezné 
a bude sa musieť rozšíriť. Dnešok bol však 
dôležitý v tom, že už máme viac ako kilome-
ter polygónového ťahu a hĺbka priepasti je 
po premeraní –147 metrov. Nie, hlbšie sme sa 
nedostali, iba sme nanovo zamerali celú starú 
časť Bikfy presnou technikou.

2. 8. Aj keď sme s Mircom došli až k Bikfe, je 
mu tak zle, že nikam nejde. Rozhodnem sa pre 
náhradný program a idem rozširovať posledné 

Hrádzky suchého jazierka vo Verunkinej chodbe. Foto: M. Vávra
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neprelezené okno. Ja lezec som musel vziať 
do vlastných rúk také potupné nástroje, ako 
pajser, sekáč, lopatu a veľké kladivo. Ale okno 
„pustilo“! Bez problémov som preliezol asi 20 
metrov, našiel ďalšie pekné excentriká a možné 
pokračovanie. Som sám, dohodnutý čas vypr-
šal, a tak sa z „Potupného okna“ vraciam.

4. 8. zase chceme s Lacim mapovať. Začí-
name Potupným oknom, ale asi po hodine sa 
mapovanie mení na objavovanie. Laci prelieza 
úzku puklinu a pokračuje až k ďalšiemu úz-
kemu, neprieleznému miestu. Obaja sa pokú-
šame úžiny rozšíriť, no po vyše 3 hodinách to 
zabalíme. Výsledok sa rovná nule.

8. 8. mapujeme s Lacim oblasť nad Prvým 
jazerným dómom a asi v polovici šachty na 
známom balkóniku sa ukáže pokračovanie. Po 
vylezení ďalších stupienkov nachádzame Galé-
riu s niekoľkými asi 3 m veľkými jazierkami. 
Ďalšia nová časť doslova pod nosom, ktorú si 
pred nami nikto nevšimol.

12. 8. berieme s Lacim Tomáša Hurtuka s vŕ-
tačkou na rozšírenie Potupného okna a Michala 
Danka na exkurziu. Lezieme až na dno do Dru-
hého jazerného dómu. Čo tak skúsiť vyliezť do 
okna, ktoré ma dráždi už od roku 1984? Určite 
sa tam už dakto dostal, ale nik o tom nevie. 
Mišo, s váhou nad metrák, ma istí. Zakladám 
niekoľko slučiek a vŕtam 100 % nit. Ale nedovŕ-
tal som – kotvenie, z ktorého som vŕtal, nevydr-
žalo... Pád zachytila slučka a po 4 metroch Mišo 
Danko. Ďalšie lezenie je už v našej réžii s Lacim. 
Dovŕtavam nit a leziem do vrška okna. Je to 
veľký priestor, ktorý vyzerá ako peklo. Všetko je 
rozbité a popučené. Nachádzam i dve staré sluč-
ky, ich vek odhadujem na najmenej 25 rokov. 
Túto časť bude treba ešte doliezť. Na spiatočnej 
ceste vyleziem po sintrovej doske medzi 1. a 2. 
jazerným dómom do malej kaplnky. Zameria-
me ju a po 9 hodinách vyliezame von.

29. 8. ideme s Mircom liezť komíny vo Ve-
runkinej chodbe. Každý má 14 metrov, pre-
krásnu výzdobu, ale sú slepé. Tu končíme.

31. 8. S Kamilom Budinským idem znova liezť 
do Bikfy, tentoraz v komínoch pred Verunkinou 
chodbou. Prvý má 10 metrov, končí sa slepo, ale 
sú v ňom 15centimetrové heliktity. Ďalší komín 
je iná káva. Síce nástup je problémový pre šírku 
komína, ale moje obľúbené kyvadlo všetko vyrie-
ši. Nasleduje minimálne hladký, široký priestor. 
Po zachytení medzi kvaple vleziem do miest, kde 

Voľné lezenie vo Vertikále Bandiho Bolačeka. 
Foto: M. Vávra

Vertikála Bandiho Bolačeka. Foto: M. Vávra
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to ide i rozporom, a stúpam. V 15 metroch na-
razím na galériu, ktorú odspodu vôbec nevidno. 
Z nej vedie pokračovanie vľavo, napravo i nahor. 
Naľavo len zafixujem lano, bude nachystané na-
budúce, a idem doprava. Po pár metroch stojím 
na veľkom balkóne. Spravím tu istenie a čakám 
na Kamila. Ten, hoci mu je zima, istí ma spoľah-
livo ďalej. Dostávam sa vo veľkej šachte medzi 
kvaple a lezením na rozpor vyleziem až do stro-
pu. Výzdoba je tu opäť nádherná, až 10metrové 
záclony a krásne biele sintre. Výška nad Verunki-
nou chodbou je necelých 40 metrov a so šachtou 
dolu cca 80 metrov. Táto šachta dostala meno 
Vertikála Bandiho Bolačeka.

2. 9. vyrazíme s Mircom a Peťom pokúsiť sa 
o niečo v Ypsilone. Veľmi sa mi tam nechce, 
ale musím niečo vymyslieť, ako odtiaľ ďalej. Po 
zbežnej obhliadke sa usilujem vyliezť čo naj-
vyššie, zafixujem lano a pokúsim sa kyvadlom 
dostať čo najďalej. Po ikstom pokuse sa koneč-
ne zachytím na kvapli, založím slučku, kúsok 
zlaním a robím ďalšie kyvadlo. Podarilo sa mi 
dostať cez 10 m dlhú a 5 m širokú vertikálu na 
druhú stranu do užšieho miesta. Urobím tu is-
tenie, kde kotvím lezecké lano, a samoistením 
cez GriGri leziem hore. Postupne zakladám 
niekoľko postupových istení a krásnym, i keď 
obťažným lezením sa dostávam do kaplnky 
na samom vrchu. Sú tu pozoruhodné, až  
2 cm veľké jaskynné perly a prekrásna výzdoba. 
Šachta síce nahor nepokračuje, ale dá sa traver-
zovať ďalej, kde vidieť i náznak pokračovania. 
Osadím posledný spit, čo mám, spravím dvo
jité istenie a mažem dolu. Až teraz, v pokoji, si 
uvedomujem, že táto šachta s prierezom 10 × 5 
metrov a s hĺbkou 90 metrov je najväčšia a naj-
mohutnejšia šachta celej Veľkej Bikfy. Meno je 
možné len jediné – Ave Cassovia.

Celá Veľká Bikfa má ešte veľký potenciál 
čo do dĺžky a pri troche šťastia i hĺbky. Iba 
objaviteľských a mapovacích akcií bolo 20, 
osadilo sa 30 spitov, v nových častiach visí cca 
300 metrov lán. Všetky akcie prebiehali v spo-
lupráci skupín Cassovia, Jána Majku a Speleo 
Rožňava. Bandi Bolaček nám poskytol mno-
ho rád a postrehov z jeho bývalého lezeckého  
a objaviteľského života spojeného s Veľkou Bik
fou, Gusto nám daroval niekoľko lán a Mišo 
Zacharov úspešne nasmeroval svojho študenta 
Laciho Gagyiho. Výsledok je dosť dobrá mapa, 

dĺžka jaskyne už teraz presahuje 800 metrov 
a pevne verím, že do konca roku to bude naj-
menej kilometer. K tomu ešte pridám pár slov 
hlavného „topočmáraja“ Laciho k jeho mape 
Veľkej Bikfy:

„Mapovanie prebiehalo pod veľkým časovým 
tlakom, keďže sme sľúbili, že mapu dokončíme 
do nasledujúceho čísla Spravodaja. Mapovacie 
akcie sa výlučne robili večer po práci a trvali 
niekedy až do nasledujúceho rána. Počas týchto 
meračských akcií sme preliezli celú jaskyňu od 
stropu až po dno (čo prinieslo niekedy i ďalšie 
nové objavy). Hneď po prvých akciách bolo 
jasné, že priestory a ich priestorové rozloženie 
je natoľko komplikované, že sa nám budú 
rozchádzať priemety z rôznych úrovní jaskyne  
v rozvinutom reze. Prejsť na iný druh zobraze-
nia som nateraz zavrhol a snahu som presunul 
na zachytenie priestorov jaskyne v rozvinutom 
reze na čo najvernejšie skutočnosti. Preto in-
terpretácia mapy v rozvinutom reze obsahuje 
značky (obojstranná bodkovaná šípka), ktoré 
reprezentujú posun priemetu jednotlivých častí 
jaskyne od skutočnej polohy v danej časti jasky-
ne. Jednotlivé priestory sú prekryté v tom pora-
dí, ako nasledujú zo severu na juh. Časť Peklo je 
pre lepšiu názornosť a čitateľnosť otočená do-
ľava, aj keď smeruje doprava. Časť Gustiho me-
ander je posunutá a otočená o 90° doprava voči 
vstupnej šachte tak, aby bolo možné zachytiť 
celý jej priebeh. V mape od Skřivánka je šachta 
zachytená ako priemet kolmý na menší rozmer 
priemetu šachty, v mojom prípade som použil 
priemet, ktorý viac vystihuje rozmery šachty. 
Dúfam, že ma za tento prístup ku grafickej in-
terpretácii priestorov ostatní merači neuvrhnú 
do nemilosti, no niekedy je potrebné použiť  
i nekonvenčné metódy.“

A celkom na záver štatistika:
Mapu nakreslil Ladislav Gagyi – SK Cassovia
Mapovali Ladislav Gagyi, Tomáš Fussgänger, 

Peter Šimkanin – SK Cassovia
Nové časti objavili Tomáš Fussgänger, Andrea 

a Peter Šimkaninovci, Ladislav Gagyi – SK Cas-
sovia; Miroslav Vávra, Gustáv Stibrányi, Zby-
něk Valenta, Kamil Budinský – OS Jána Majka 

K 14. 9. 2012 je zameraná hĺbka jaskyne 
147 metrov, dĺžka 875 metrov.

Text autora z češtiny preložil B. Kortman
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DIERA POD SUCHÝM VRCHOM 
PRI PODLAVICIACH

Ján Vicen, Lukáš Vlček a Peter Holúbek

Dakedy na jeseň roku 2011 navštívil 
Stanišovskú jaskyňu Ján Vicen z Banskej 
Bystrice. Ako vášnivý turista si všíma skalné 
mestá, bralá, steny, skaly, geologické zaují
mavosti a iné pozoruhodnosti. Na Suchom 
vrchu (800,4 m n. m.) pri Podlaviciach ne
ďaleko Banskej Bystrice si už pred pár rok
mi všimol nezvyčajné depresie a otvorenú 
dieru do podzemia. Sám ako nejaskyniar 
si netrúfol zliezť pod zem a práve návšteva 
Stanišovskej jaskyne ho podnietila skontak
tovať sa s jaskyniarmi a dieru preskúmať. 
Po prehliadke podzemia v Jánskej doline 
mu dal správca jaskyne naše telefónne číslo 
a v telefonickom rozhovore nám vysvetlil 
situáciu. 

Návštevu lokality sme niekoľko mesiacov 
odkladali, až 19. 7. 2012 sme miesto navští
vili. Vchod jaskyne sa nachádza v lese, pri-
bližne kilometer severne od Suchého vrchu, 
v nevýraznej kóte vypínajúcej sa nad sedlom 
s lúčnym porastom. V jeho okolí sa vyskytu-
jú nevýrazné gravitačné depresie, svedčiace 
o transporte materiálu z povrchu do pod-
zemia. Pri prieskume sme zistili, že diera do 
zeme je vytvorená v sopečných horninách 
– andezitových tufoch a má hĺbku asi 5 met-
rov. Na jej dne bola v úžine zaklinená skala, 
za ktorou bolo vidieť pokračovanie. Pri na-
sledujúcej ceste 25. 7. 2012 sme po krátkom 
úsilí skalu vybrali a zostúpili tu do hĺbky 
20 metrov. V ďalšom postupe nás zastavila 
úžina na dne priepasti, v ktorej by sa určite 
dalo pôsobiť. 

Jaskyňa v letnom období intenzívne nasáva 
teplý vzduch, ktorý sa v podzemí tratil a jeho 
prúdnicu tu nebolo možné identifikovať. 
Podobne sa správajú aj rozsadlinové lokality 
v Malej či Veľkej Fatre. Jaskyňa je vytvorená 
na tektonickej štruktúre kolmej na sv. – jz. 
zlomy oddeľujúce zaklesnutú kryhu Suchého 
vrchu od Dúbravy (530 m n. m.) na východe 
a Nemeckého vrchu (843 m n. m.) na západe. 
Práve pre tektonické zaklesnutie sa tu zacho-
val ešte pomerne hrubý pokryv treťohorných 

vulkanitov, ležiaci na druhohorných karbo-
nátoch. 

Predpokladáme, že severná časť Suchého 
vrchu, na mapách VKÚ Harmanec značená 
ako kóta Zadný háj (693,4 m n. m.), ešte 
môže ukrývať aj ďalšie speleologické zaují-
mavosti. Rozsadlinové jaskyne ako táto by 
mohli odvádzať vodu zo zrážok do krasovo 
priepustných vápencov v podloží. O našom 
pôsobení v tejto oblasti sme informovali aj Š. 
Mlynárika, predstaviteľa banskobystrických 
jaskyniarov, ktorí o tejto lokalite dosiaľ ne-
mali informácie. 

Zemepisné súradnice tejto lokality v súrad-
nicovom systéme JTSK sú 

x – 1228624,79; 
y – 422298,34; 
z – 651,41 m.

Ján Vicen a Lukáš Vlček vo vchode do Diery pod Suchým 
vrchom. Foto: P. Holúbek 
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Pohľad na kótu, v ktorej sa nachádza Diera pod Suchým vrchom, v pozadí Banská Bystrica. Foto: P. Holúbek
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...pokračovanie zo Spravodaja 2/2012

Jelšava – v srdci magnezitového krasu

V rokoch 1982 – 1984 som pracoval v ná-
rodnom podniku Geologický prieskum v Rož-
ňave. Tu som týždenne fáral do prieskumných 
banských chodieb magnezitovej bane Miková 
pri Jelšave. Magnezit je dôležitou surovinou 
pre národné hospodárstvo, jaskyňa je však pre 
speleológa dôležitejšia. O existencii prirodze-
ných podzemných dutín v magnezitoch som 
sa presvedčil sám, ale niektoré väčšie priestory 
mi ukázali baníci. Na ich dôkladný prieskum 
a dokumentáciu som však po-
treboval čas a pomoc, čo sa 
počas pracovnej doby nedalo 
zabezpečiť.

Koncom jari 1984 som pre-
šiel robiť na štátnu ochranu 
prírody a nepreskúmané mag-
nezitové jaskyne ma nesmier-
ne mrzeli. Posťažoval som 
sa aj Paľovi Ženišovi, ktorý 
považoval vyslovene za neprí-
pustné, aby sme magnezitové 
jaskyne nechali naverímboha. 
Po krátkom čase totiž záso-
by overené prieskumnými 
banskými dielami prepadnú 
ťažbe, pričom jaskyne v mag-
nezitoch na Slovensku ešte 
nikto neopísal! Do banských 
priestorov však hocikoho tak 
ľahko nepustia, ani do areálu 
magnezitových závodov. Vymysleli sme preto 
takýto scenár: na vrátnici ma ešte poznajú, 
Paľa predstavím ako hlavného podnikového 
geológa a vlastné auto označíme za podnikové 
služobné vozidlo. 

Na odvážnu akciu sme sa vybrali v júli 1984. 
Cez vrátnicu sme prešli hladko. Rovno sme 
nabrali smer k unimobunke Geologického 
prieskumu. Tam ma uvítal starý revírnik. Za-
hlásili sme mu, že ideme do bane odobrať 
vzorky, ale bude nám to trvať dlho. Nemal 

proti tomu námietky. Bez problémov sme zašli 
do nekonečného labyrintu banských chodieb 
a prekopov, kde som mal už vopred vytypo-
vané miesta výskytu jaskýň. Postupne sme za-
meriavali menšie dutiny. Najväčšiu som nechal 
nakoniec – puklinovitú jaskyňu DM3 na kon-
ci prieskumného prekopu P6J na horizonte  
350 m n. m. Vedel som o nej už dávno, no vnút-
ri som nikdy nebol. Sotva sme prešli 10 metrov 
v pukline, keď sme vo výške 5 m zbadali otvor, 
cez ktorý sa dalo voľne prepchať. Na druhej 
strane nás čakal úžasný pohľad. Steny pukliny 
boli husto obrastené drúzami aragonitu. Na 
niektorých miestach sa vetvili do kríčkovitých 

tvarov. Kryštály mnohokrát dosiahli dĺžku až 
40 – 50 cm. Neboli však biele, od okra mali 
hnedé zafarbenie. Oker, nerozpustný zvyšok 
zvetrávania železitého magnezitu, bol prítom-
ný všade, na dne i stenách a čoskoro aj na našej 
tvári, v nose i v ušiach. Nám to však nijako ne-
prekážalo. Mineralóg Paľo bol vo vytržení. Na 
stenách našiel aj kožovité kôry minerálu pa-
lygorskitu. Po zameraní pukliny v dĺžke 51 m  
sme sa rozhodli z kryštálov zachrániť pred 
ťažbou čo sa dalo. Zbierali sme vzorky pre Mú

S Paľom Ženišom pred prieskumom 
magnezitových jaskýň

Aragonitové kryštály v magnezitovej 
jaskyni. Foto: P. Ženiš

ČREPINY ZO ŠTYRIDSAŤROČNEJ HISTÓRIE 
JASKYNIARSTVA V RIMAVSKEJ SOBOTE, 2. ČASŤ
Ľudovít Gaál, Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota
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zeum slovenského krasu, Národné múzeum, 
katedru mineralógie a bohvie ešte pre koho. 
Pri transporte jednej vzorky úctyhodnej veľ-
kosti cez úžinu sa však Paľo pošmykol a sko-
túľal sa dole asi 3 – 4 m. Rozrezal si tvár, ale 
vzorku z rúk nepustil. Bol to signál, že po ce-
lodennej práci nadišiel čas akciu ukončiť a ísť 
na povrch. Také množstvo vzoriek však nebolo 
možné vyniesť v rukách k unimobunke. Roz-
hodol som sa k odvážnemu činu. Keďže bol 
už večer, po šichte, do bane som zobral svoju 
R8. Napratali sme do auta všetko, ale celý čas 
som tŕpol, aby sa stará renaultka nepokazila, 
pretože do bane bolo prísne zakázané chodiť 
autami bez špeciálneho filtračného zariadenia 
(a tobôž nie osobným autom totálne načier-
no). Akcia sa našťastie skončila dobre. Paľovu 
ranu na tvári, ktorá sa medzitým otvorila ako 
ruža, sme stiahli leukoplastom. 

Magnezitové jaskyne nás potom tak uchvá-
tili, že sme s Paľom preskúmali aj dutiny na 
ložisku Bankov pri Košiciach, v Podrečanoch 
a na Burde v Slovenskom rudohorí, kde sme 
spolu s Lacom Benedekom a Jarom Svoreňom 
zamerali jaskyňu BU2 v dĺžke 73 m. Toto 
ložisko i s jaskyňou o niekoľko rokov neskôr 
úplne zatopili. Poznatky o vzniku magnezi-
tových jaskýň sme potom publikovali v Spra-
vodaji a spracovali sme aj referát na svetový 
kongres UIS v Barcelone, kde však mňa už 
komunistická strana nepustila (vraj som bol 
r. 1981 v Španielsku, čo stačilo). Skupina si 
z kongresu i tak odniesla triumf – Laco Bene-
dek tam vyhral prvú cenu v jaskyniarskej foto-
grafii. Laco fotil výborne. O dva roky neskôr 
dostal čestné uznanie aj na domácej súťaži 
Speleofotografia.

Kadlub – skúšobňa čerpadiel

O vyvieračke Kadlub sme vďaka ujovi Vin-
celovi vedeli už v roku 1972. Vedeli sme aj to, 
že voda vyvieračky pochádza z Podbanišťa, 
pretože o rok neskôr sa Matašovi podarilo 
z konzervárne RISO uchmatnúť koncentro-
vané potravinárske farbivo, ktoré nalial do 
potoka v Podbaništi. Z Kadluba potom týždeň 
tiekla červenkastá voda a ľudia špekulovali, 
koho tam zaklali. V roku 1973 sme sa usilo-
vali aj znížiť hladinu výverového potoka, ale 
skutočný záujem o túto lokalitu sme prejavili 

až vtedy, keď sme v Podbaništi už nevedeli 
postupovať ďalej. V júli 1978 sme sa tak vrátili 
ku Kadlubu a kopaním dna potoka znížili hla-
dinu o 1,8 m. Konečne sa na pár centimetrov 
otvoril výverový sifón a Dodo s Karolom Ďur-
číkom mohli cezeň preplávať do podzemnej 
chodby. Po 20 metroch ich však čakal ďalší 
sifón, a tak nám neostalo nič iné, len jaskyňu 
zmapovať. Nasledujúci rok som narukoval 
na ročnú vojenskú službu. Dodovci však špe-
kulovali ďalej. Nad sifónom sa ťahal nahor 
komín, ktorého miesto na povrchu identifi-
kovali vynesením vzdialenosti z mapy, pričom 
horizontálu určili pomocou bubliny v pivovej 
fľaši (takýto „merací prístroj“ sa našťastie stále 
nachádzal u Jara Dušeka a bol označený ako 
„pivodolit“). Miesto vyústenia komína potom 
overili aj dymovou skúškou a v júli 1979 ot-
vorili druhý vchod do jaskyne Kadlub nad 
sifónom. Značne to uľahčilo ďalší prieskum. 
Dodo potom 12timi kg danubitu na šiesty 
odstrel prerazil 1,5 m hrubú vápencovú stenu 
nad 2. sifónom. Objavil sálu, avšak na konci 

Vyvieračka Kadlub po prehĺbení potoka v roku 1981. 
Foto: Ľ. Gaál

Tibor Bíró v odčerpanej chodbe Kadlubu. Foto: J. Gaál
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s ďalším, 3. sifónom. A vtedy sa začala kalvária 
odčerpávania sifónov v Kadlube. 

Prvé čerpanie sa uskutočnilo v auguste 1981. 
Pre istotu sme chceli predtým ešte viac znížiť 
koryto potoka. Chuť do kopania sme už veľmi 
nemali, preto sme sa s Dodom vybrali do Hru-
šova za strelmajstrom kameňolomu. Celý večer 
sme do neho liali hostišovskú slivovicu, až kým 
nám nesľúbil pomoc. Slivovica naňho tak za-
pôsobila, že na druhý deň prišiel s nakladačom 
Hon a do koryta nakládol 32 kg danubitu. 
Výsledok bol šokujúci. Stromy a kamene lietali 
až do 20metrovej výšky, polkilové úlomky skál 
padali aj za nami a neďaleko pasúce sa kravy 
ako na povel mierne podskočili. Koryto potoka 
zostalo úplne bez vody. Dokonca bolo zasypa-
né ešte väčšou vrstvou napadanej sutiny, ná-
sledkom čoho sa vo výverovom sifóne poriadne 
vzdula voda (večer pri ohni sa už celá udalosť 
interpretovala tak, že po výbuchu potok tiekol 
v dvadsaťmetrovej výške). Nakyprenú sutinu 
z koryta sme našťastie ľahko odstránili a moh-
lo sa začať čerpať. Hasičské čerpadlo PPS8 
hrdinsky pracovalo asi pol dňa. Po odčerpaní 
sifónu sme vstúpili do klesajúcej freatickej 
chodby s početnými koróznymi kupolami. Pri 
poklese vody v nich bolo zaujímavé počuť 
zvláštne zvuky vychádzajúceho vzduchu. Po 
vyše 10 metroch nás však zastavil malý troju-
holníkový otvor a poruchy na čerpadle. Jasky-
ňu sme zamerali do dĺžky 53,7 m.

Druhý čerpací pokus sa konal v júli 1990. 
Čerpadlo obsluhoval Štefan Kinka, ktorému 
Dodo vždy dôveroval. Po odčerpaní vody z 3. 
sifónu sme zistili, že trojuholníkový otvor je 
viac vymytý, takže sme sa s Dodom a Karolom 
cezeň prepchali. Dostali sme sa tak do prie-
strannej sály s veľkými pieskovými dunami. Na 
konci sály však ďalšiu cestu uzatváral 4. sifón. 
Vrátili sme sa späť s tým, že na druhý deň sálu 
zameriame. Na druhý deň sa teda znovu čerpa-
lo. Karol aj prešiel cez trojuholníkový otvor, no 
čerpadlo sa odrazu začalo kaziť. Voda v otvore 
pomaly stúpala. Darmo sme Karola z druhej 
strany utešovali, že čerpadlo určite opravia. 
On si spravil v hline čiaru s predsavzatím, že 
keď ju hladina vody presiahne, vráti sa späť. 
Čerpadlo fučalo a striekalo zo všetkých strán. 
Pišta Kinka lietal a krútil vývevami horedole, 
ale cez hadicu nepretiekla ani kvapka vody. 
Nakoniec už voda v jaskyni zakryla nielen Ka-

rolovu čiaru, ale aj takmer celý trojuholníkový 
otvor. Odrazu sa vo vode objavila prskajúca 
Karolova hlava a ako vodník Čľupko vyplával 
von. V poslednej chvíli, pretože čerpadlo sa 
nepodarilo opraviť. 

Ďalšie, v poradí už tretie čerpanie organizo-
val Igor Balciar v roku 2008 s novším hasičs-
kým čerpadlom PPS12. Tretí sifón úspešne 
odčerpali. Igor Balciar a Ján Rešetár aj prešli 
trojuholníkovým otvorom do „veľkej“ sály, no 
pre poruchy čerpadla sa im sálu opäť nepo-
darilo zamerať. Balciar sálu v Spravodaji cha-
rakterizuje takto: „...po 18 rokoch sem znovu 
vkročila ľudská noha, no priestor sme si z roz-
právania našich starších kolegov predstavovali 
väčší“. Darmo, tlak nadložných vápencov za 18 
rokov dokáže zmenšiť aj veľkú sálu Kadluba! 

Sálu za trojuholníkovým otvorom sa nako-
niec podarilo zamerať v dĺžke 7,6 m počas štvr-
tého čerpania. Akciu organizoval znovu Igor 
Balciar za účasti 21 jaskyniarov a ich priaz-
nivcov. Pomocou troch moderných čerpadiel 
s príťažlivými názvami (Sigma KDFU 80, Dre-
no Pompe a Slovpump gejzír) čerpali už aj 4. 
sifón, no po 9 hodinách museli prestať pre stá-
ly prítok vody, náhle zaplavovanie prístupovej 
cesty, vysoký obsah CO2 a neustále zosúvanie 
sa sypkého materiálu. Dĺžka jaskyne Kadlub 
s novým zameraným priestorom vzrástla na 
61,3 m a od Jaskyne nad Kadlubom ju delí  
150 m s prevýšením 31 m. Tento úsek jaskyňa 
Kadlub zrejme už rezervuje pre ďalšiu jasky-
niarsku generáciu.

Jaskyniarsky týždeň a objav Jaskyne nad 
Kadlubom – skupina na vrchole

Roku 1988 sme sa cítili dosť silní na to, 
aby sme usporiadali celoslovenský jaskyniarsky 
týždeň. V tom čase postavili v Domici nový 
vstupný areál a starú chatu Tatranec pláno-
vali odstrániť. Bol o ňu záujem od viacerých 
organizácií. Vedenie SSS sa však rozhodlo 
poskytnúť ju skupine Rimavská Sobota ako 
terénnu základňu namiesto starého autobusu. 
Jej rozobratie a prevoz k jaskyni Podbanište 
zorganizoval Dodo, ktorý zabezpečil aj náklad-
né auto zo svojho pracoviska na ropovode. Do 
prác sa zapojila celá oblastná skupina, ktorá sa 
už vtedy poriadne rozrástla. Viacerí síce prisa-
hali, že z prevezených triesok chata nikdy ne-
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bude, ale nakoniec sa každým dňom 
zdokonaľovala. Bola aj podpivničená 
a začiatkom leta sme základňu mali 
už pripravenú na jaskyniarsky týždeň. 

Považovali sme za veľkú poctu, že 
29. jaskyniarsky týždeň otváral v au-
guste 1988 predseda SSS Alfonz Cho-
van a medzi približne 100 účastníkmi 
boli aj také osobnosti, ako Svätopluk 
Kámen, Janko Tulis, Laco Novotný  
a ďalší. Podujatie prebiehalo bez kom-
plikácií. Dodo starostlivo pripravil aj 
futbalové ihrisko, ktoré bývalo neod-
mysliteľnou súčasťou jaskyniarskych 
týždňov tých čias. Záverečný futba-
lový zápas medzi domácimi a výbe-
rom z ostatných skupín sme brali 
smrteľne vážne. Hrali sme o dušu, 
ale proti trénovaným chlapom z Lip-
tova sme mali len teoretické šance. 
Joža Hlaváča, Paľa Bellu, Maroša Sto-
lára a ďalších nemohli zastaviť ani 
protitankové zátarasy a nakoniec nás 
Liptáci nemilosrdne zvalcovali. Po zá-
pase a skončení jaskyniarskeho týž-
dňa vyše polovica skupiny Rimavská 
Sobota išla na maródku. Česť skupiny 
však zachránil Jaro Dušek, ktorý na 
JT vyhral súťaž v pití piva. 

Bolo to obdobie vrcholenia činnos-
ti skupiny, no už s náznakmi budú-
cej krízy. Niektorým členom sa totiž 
nepozdávala Dodova tvrdá disciplína 
a začali iniciovať jeho výmenu vo funk
cii vedúceho skupiny. Za nového vedú-
ceho si v tesnom pomere hlasov sku-
pina zvolila Karola Ďurčíka. Karol sa 
sústredil najmä na hľadanie povrchové-
ho priechodu do systému Podbanište
Kadlub. Jeho predpoklad bol správny. 
Roku 1990 prečesávali v rojnici terén 
medzi Podbanišťom a Kadlubom a vyše  
200 m od vyvieračky našli aj nádejný 
závrt. Pri vodiacej stene závrtu kopali 
takmer celý rok. Postupne sa dostali do 
strmo spadajúcej 24 m hlbokej priepas-
ti, ktorá sa končila na riečisku. V janu-
ári 1991 Karol Ďurčík, Štefan a Tibor 
Pászerovci, Štefan Lecső a Pavel Pázmány obja-
vili najväčšiu podzemnú chodbu Drienčanského 
krasu – Jaskyňu nad Kadlubom s dĺžkou 707 m. 

Potom však Karol odišiel do Čiech a akti-
vita skupiny klesla takmer na nulu. Morálne 
dno prežívala skupina vtedy, keď vyšla najavo 

Výstavba terénnej základne v roku 1988. Foto: J. Gaál

Otvorenie jaskyniarskeho týždňa v Drienčanskom krase. Foto: Ľ. Gaál

Svätopluk Kámen na jaskyniarskom týždni. Foto: Ľ. Gaál
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správa, že niektorí členovia terénnu základ-
ňu ponúkajú na predaj. Vtedy nám poskytol 
pomocnú ruku Ing. Marcel Lalkovič, vtedajší 
riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody 
a jaskyniarstva. Doda vymenoval za správcu 
základne (ktorá v zmysle delimitačného pro-
tokolu bola majetkom SMOPaJ), zabezpečil jej 
opravu a ponúkol nám členstvo v jaskyniarskej 
skupine múzea. Zostali sme aj naďalej členmi 
SSS, no so stagnujúcou oblastnou skupinou 
sme užšie kontakty nemali. Dodo začal zhro-
mažďovať okolo seba mladých skautov. S nimi 
už v rokoch 1993 a 1994 organizoval jaskyniar-
ske tábory na prieskum bazaltových jaskýň na 
Pohanskom hrade a roku 1997 aj v Drienčan-
skom krase. 

Cerová vrchovina – aj v pseudokrase sa 
niečo skrýva

Niektoré jaskyne v bazaltoch Cerovej vrcho-
viny sme poznali od začiatku 70tych rokov, 
keď nám ich ukázal Štefan Kinka. Z množstva 
podzemných dier a dutín medzi bazaltovými 
balvanmi však bolo ťažko identifikovať, kto-
rá bude jaskyňa a ktorá nie. Veď do niekto-
rých pomedzi štrbiny prenikali aj lúče slnka. 
Na vyriešenie veľkej dilemy sme preto v roku 
1989 zavolali odborníkov Slovenského múzea 
ochrany prírody a jaskyniarstva z Liptovské-
ho Mikuláša, RNDr. Paľa Bellu a RNDr. Jana 
Zelinku. Trojmetrové horizontálne trhliny na 
Zabode síce uznali za jas-
kyne, ale keď zbadali, že 
som ich začal zameriavať 
pomocou zastrčeného pa-
peka do diery, boli zhro-
zení („papekovú metódu“ 
sme vtedy už bežne pou-
žívali v extrémne nízkych 
a ťažko dostupných jas-
kynných priestoroch). Na 
Pohanskom hrade potom 
spoločnými silami rozrie-
šili, ktoré sú skutočné jas-
kyne. Na konci akcie nám 
na znak dobrej spolupráce 
ponúkli dva druhy špe-
ciálnych liptovských vín: 
polkovô a lepšô. 

Počas táborov v rokoch 
1993 a 1994 sme so skaut-

mi, archeológmi a ochranármi na Pohanskom 
hrade preskúmali a zamerali 31 rozsadlinových 
a medzibalvanových jaskýň. Pohanský hrad sa 
stal učebnicovým príkladom vzniku jaskýň 
svahovými pohybmi. Získané poznatky sme 
potom zúročili na medzinárodnom sympóziu 
o pseudokrase na Slovensku, ktoré organizo-
vala Správa slovenských jaskýň v roku 2004. 
Najväčším úspechom táborov bolo okrem zís-
kania množstva archeologického materiálu aj 
objavenie Stĺpovej jaskyne. V júli 1994 skauti 
medzi balvanmi veľkej rozsadliny v hornej 
časti Šurického kamenného mora našli otvor, 
cez ktorý padajúce kamene dali tušiť nádejné 
pokračovanie. Začal som vyhadzovať balva-
ny. Po čase som privolal na pomoc vedúceho 
skautskej družiny Mira Vytřísala, skautským 
menom Hasky, synovca významnej jaskyniar-
ky Jarky VytřísalovejJirmerovej z Bystrého. Po 
hodinovej práci sme uvoľnili otvor tak, že sme 
sa pomocou lana obaja spustili do 5metrovej 
studne. Mohutnú rozsadlinu zvnútra lemovali 
pôsobivé bazaltové stĺpy, ktoré nás inšpirovali 
aj pri názve jaskyne. V bludisku paralelných 
rozsadlín s výškou až 10 m sme s uspokojením 
konštatovali objav poriadnej jaskyne v Cerovej 
vrchovine, ktorá tromfla aj známu Labyrinto-
vú jaskyňu s dĺžkou 151 m. Dĺžka Stĺpovej jas-
kyne po zameraní totiž dosiahla 182 m, čím sa 
v tom období stala najdlhšou pseudokrasovou 
jaskyňou na Slovensku. Skauti J. Medveď a J. 

Prieskum vulkanickej jaskyne v Cerovej vrchovine. Foto: J. Gaál
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Barta potom zistili aj ďalšie prepojenie pod-
zemných chodieb na povrch. Do jaskyne sme 
mohli chodiť dvomi otvormi. 

Na tej istej odtrhovej zóne mohutného skal-
ného zosuvu sme našli aj ďalšiu jaskyňu – 

Dvojvchodovú rozsadlinu. Skauti v nej po-
stupne dosiahli dĺžku 66,7 m, ale so Stĺpovou 

V Ľadovej trhline na Pohanskom hrade. Foto: Ľ. Gaál
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sa nám ju spojiť nepodarilo. O nie-
koľko rokov mi zrazu telefonoval istý 
Čaba, turista samotár z Hajnáčky, 
že on veru prešiel v podzemí celým 
systémom. Po niekoľkých rozhovo-
roch sme si s ním dohodli stretnutie 
priamo v teréne, kde nám vraj ukáže 
spojovaciu cestu. Na historický mo-
ment spojenia oboch systémov sme 
sa veľmi tešili. Chceli sme zavolať 
aj televíziu, no Čaba na dohodnuté 
miesto v dohodnutý čas neprišiel. 
Toto sa znovu zopakovalo. Po istom 
čase nám z Hajnáčky hlásili, že Čabu 
videli ísť s ruksakom na chrbte sme-
rom na Pohanský hrad, ale potom 
zmizol a už mesiace je nezvestný. 
Mráz mi chodil po chrbte, keď som 
si predstavil, že Čaba chcel preveriť priechod 
a zostal zaklinený niekde v jaskyni. Keď za Ča-
bom začala pátrať polícia, zorganizovali sme 
aj my akciu na jeho hľadanie. Laco Iždinský 
s družinou najtenších skautov zostúpili do Stĺ-
povej jaskyne i do Dvojvchodovej rozsadliny. 
Za ten čas som na povrchu s napätím a hrôzou 
čakal, v akom stave vynesú telo nebohého z jas-
kyne. Veď od jeho straty uplynulo už takmer 
pol roka. V jaskyniach však nenašli ani Čabu 
ani prepojenie. Po dvoch rokoch sa záhada 
predsa len vyriešila. Čaba sa v najlepšom zdraví 
vrátil domov, na rukách s nedávno narodeným 
synom. Nuž, pudy sú niekedy silnejšie ako 
jaskyne. Ferovi Radingerovi poslal aj fotky  
s otvormi, cez ktorý vošiel dnu a ktorým vyšiel 
von z jaskyne. Fotografie však jednoznačne 
prezradili, že ide o oba známe otvory Stĺpovej 
jaskyne. 

Pseudokrasové jaskyne potom nainfikovali 
všetkých členov skupiny, najmä Fera Radingera 
a Petra Nociara z Lučenca, ktorí boli schopní 
nájsť jaskyňu v ktorejkoľvek hornine. Pri Lupo-
či objavili v andezitoch Lupočskú noru s úcty-
hodnou dĺžkou vyše 50 metrov. Postupne sme 
zamerali jaskyne v andezitových vulkanoklas-
tikách Revúckej vrchoviny, Poľany, Krupinskej 
planiny, Štiavnických vrchov i Ostrôžok. Karol 
Nagypál preskúmal aj podzemné chodby v po-
horí Burda, kde našiel novú jaskyňu. Nazval ju 
podľa svojej peknej manželky Noriky. V Poľane 
sme prvýkrát zistili výskyt jaskyne vzniknutej 
vyvetrávaním fosílnych stromov na Sloven-

sku. Potom Fero Radinger s Petrom Nociarom 
opísali ďalšie jaskyne tohto typu z Ostrôžok, 
Krupinskej planiny a z Ipeľskej kotliny. 

Strieborná jama – záhady predsa 
existujú

Počas prieskumu a zameriavania jaskýň 
Jelšavského krasu v roku 1988 nám starý 
člen bývalej oblastnej skupiny GemerLicince 
František Szarka ukázal zabudnutú Strie-
bornú jamu na severnom svahu Koniarskej 
planiny. Priepasť Licinčania objavili v druhej 
polovici 50tych rokov, no nikdy ju nezame-
rali. Hovoril nám aj o mínach z 2. svetovej 
vojny na dne priepasti. V auguste 1996 sme 
sa teda vybrali so skautmi Mirom Vytřísa-
lom (Haskym), Lacom Iždinským (Vevem)  
a J. Medveďom (Delfom), aby sme ju zma-
povali. Do priepasti sme sa spustili len dvaja 
s Haskym. V bočnej pukline, v hĺbke 45 m, 
sme našli delostreleckú mínu a ručný gra-
nát, no nechali sme ich na pokoji. Keď sme 
však merali úzku, strmo klesajúcu chodbu, 
vedúcu ku dnu priepasti, začuli sme záhadný 
tlmený zvuk, akoby z hĺbky zeme. Zvuk znel 
tak, ako vydávajú padajúce kamene ďaleko 
od nás. S Haskym sme mlčky pokračovali 
v meraní, ale keď sme to počuli druhýkrát, 
nebolo nám všetko jedno. Žeby vybuchli míny 
samy od seba? To by bol ten lepší prípad, ale 
v hlave nám prebleskla aj myšlienka, či dvaja 
skauti, ktorých sme nechali pri ústí priepasti, 

Zolo Kováč v jaskyni Marvan pri Lubeníku. Foto: L. Benedek
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nepopadali do 30 m hlbokej vstupnej studne. 
S meračskými prácami sme čoskoro skončili 
a vystupovali sme hore. Nervozita zo mňa 
prechádzala i na Haskyho. Pretože Hasky 
v tom čase chodil na medicínu, pre istotu som 
ho pustil dopredu. Našťastie na dne vstupnej 
studne nikoho nenašiel. Po výstupe na po-
vrch sme oboch zazreli v úplnom poriadku. 
Až potom sme začali rozmýšľať, čo mohlo 
vyvolať tie záhadné tlmené zvuky. Spoľah-
livú odpoveď sme však nikdy nedostali. Je 
však možné, že pod známym dnom priepasti 
existuje pokračovanie do hĺbky, kde došlo 
k padaniu skál.

 
Podbanište-Nad Kadlubom – vytúžené 
spojenie je skutočnosťou

V júni 1999 na následky nečakanej choroby 
náhle zomrel Dodo. Táto udalosť otriasla sku-
pinou a zároveň ju aj zjednotila. Zo skautov 
sa v tom období stali už skúsení jaskyniari. Po 
Cerovej vrchovine sa mohli pustiť aj do pries-
kumu Podbanišťa a Jaskyne nad Kadlubom. 
Na prepojenie tých-
to najväčších jaskýň 
Drienčanského kra-
su sa uskutočnilo 
niekoľko pokusov. 
Vzhľadom na mimo-
riadne nízke chod-
by riečiska na konci 
oboch jaskýň to však 
nevyzeralo veľmi ná-
dejne.

Jeseň roka 1999 
bola veľmi suchá. 
V Podbaništi ledva 
tiekla voda. Využil 
to Laco Iždinský 
(Veve) so Stanislavom 
Scholtzom (Leo) na 
ďalší pokus o spoje-
nie. Do Podbanišťa 
sa vybrali v noci 22. 
októbra. Psycholó-
gia prekonávania ne-
známych plaziviek je 
zvláštna. Jaskyniar si 
stále myslí, že pred 
ním je už len pár met-

rov nepríjemného úseku a potom nasledujú 
sály s kvapľami, vodopádmi a bohvie ešte čím. 
Ja som sa preto roku 1982 skoro zadusil, keď 
som sa pretláčal dopredu v zavodnenej pla-
zivke za Sálou nádejí v Podbaništi. Veve a Leo 
však mali menej vody v potoku, aj lepší výstroj. 
Vykonali skutočne hrdinský čin. Preplazili vyše 
300metrový úsek vo vode s niekoľko desiatok 
centimetrov vysokým stropom. Potom sa začal 
strop chodby pomaly dvíhať a zbadali známe 
úseky Jaskyne nad Kadlubom. Našťastie si 
zobrali so sebou aj kľúč od jej uzáveru, takže 
cestu späť už absolvovali na povrchu. 

Historické spojenie sa stalo skutočnosťou. 
Chlapcov však čakala najhoršia robota – za-
meranie spojovacej chodby. Podarilo sa im to 
na dvakrát. So zameraním niektorých boč-
ných vetiev celý systém PodbaništeJaskyňa 
nad Kadlubom dosiahol úctyhodnú dĺžku 
1570 m, čím sa zaradil na 23. miesto vo vte-
dajšom rebríčku najdlhších jaskýň Slovenska. 
S Vevem sme zostrojili novú mapu systému, 
za ktorú sme na Speleomítingu vo Svite zís-
kali prvú cenu. 
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Prechod systémom PodbaništeNad Kad-
lubom však chceli vyskúšať aj ďalší. Veve 
im síce zrozumiteľne vysvetlil rozdiel medzi 
plazením v Podbaništi a prechádzkou v ru-
žovej záhrade, ale zvedavosť a túžba vyskú-
šať si svoje sily boli silnejšie. Tajfun a dvaja 
mladí skautijaskyniari sa vybrali na veľkú 
podzemnú cestu smerom z Podbanišťa. Keď 
z Jaskyne nad Kadlubom už podozrivo dlho 
nevychádzali von, Veve si sadol do terénnej 
skriňovky UAZ, ktorú pre skupinu zaobsta-
ral ešte Dodo. Zostúpil vstupnou studňou 
a na riečisku stretol vychádzajúceho vypla-
šeného skauta. Ten mu už zďaleka kričal, že 
cez plazivku síce všetci prešli, potom však 
Tajfun skolaboval a nebol schopný spraviť 
ani krok ďalej. Vďaka skúsenému Vevemu 
ho vzkriesili, vyniesli von a dali do auta. Ako 
to už býva v kritických chvíľach, starý UAZ 
nebolo možné naštartovať. Nič im nezostalo, 
len sa vybrať do Slizkého peši za traktoris-
tom Janom Lácom. Jano nám vždy pomohol, 
niekedy však mal väčšiu spotrebu slivovice 
ako traktor nafty. Po tejto príhode už nikto 
neskúšal prechod celým systémom.

Praslen – v ukrytom svete doby bronzovej

Objav významnej jaskyne Praslen v doline 
Drienka bol už výsledkom cieľavedomej práce 
mladej speleologickej generácie, ktorá vyrást
la z rimavskosobotských skautských družín. 
Skauti sa postupne zoznámili s každou spe-

leologickou lokalitou Drienčanského krasu. 
Začali systematicky pracovať v jaskyniach 
Podbanište, Kadlub i Špaňopoľská. Postupne 
prevzali aj riadenie skupiny (funkciu vedú-
ceho skupiny prevzal po mne r. 2006 Laco 
Iždinský, po ňom r. 2010 Igor Balciar a r. 2012 
Stanislav Scholtz). 

V máji 2006 Komár (Igor Balciar) a Konzo 
(Ján Rešetár) prečesávali strmé, škrapovité 
až bralnaté stráne doliny Drienka. Táto ob-
lasť bola obzvlášť vhodná na vyhľadávanie 
podzemných dier, veď o rok skôr tu našli 
menšiu jaskynku Cencúle. Šťastie ich ani 
teraz neobišlo. Na pravej stráni doliny si pod 
skalnou stienkou všimli malý otvor a hneď 
nad ním ďalší. Pustili sa do ich rozširovania. 
Po hodinovej práci sa uvoľnila cesta do 1,5 m 
hlbokého stupienka, za ktorým nasledovali 
horizontálne chodby. Sintrovou škrupinou 
pokrytá hlina praskala pod ich nohami, čo 
im naznačilo, že sem ľudská noha ešte ne-
vstúpila. Nebola to však pravda! Ľudia tu 
už chodili, hoci naposledy 750 rokov pred 
Kristom! O chvíľu sa o tom presvedčili aj 
objavitelia, keď v jemnej hline zbadali množ-
stvo archeologických nálezov a na stenách 

Objavitelia jaskyne Praslen Ján Rešetár a Igor Balciar 
(vzadu). Foto: Ľ. Gaál

Stanislav Scholtz a Ladislav Iždinský po spojení 
Podbanišťa s Jaskyňou nad Kadlubom v roku 1999. 
Foto: I. Balciar
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zadnej puklinovitej chodby aj znaky kreslené 
čiernym uhľom. Takéto nákresy sa doteraz na 
Slovensku vyskytli len v Domici a v Ardovskej 
jaskyni. Ani kvapľová výzdoba jaskyne nebola 
zanedbateľná. Dve najkrajšie siene jaskyne 
objavitelia nazvali podľa zosnulých jasky-
niarov – Dodova galéria a Marošova sienka 
(podľa mladého čakateľa Maroša Gondáša 
z Chvalovej, ktorý zomrel následkom nevylie-
čiteľnej choroby). Krátko po objave jaskyňu 
navštívil aj archeológ Marián Soják. Našiel 
tu ryhami a bielou farbou zdobené črepy 
bukovohorskej kultúry z neolitu a bohatý 
materiál kyjatickej kultúry z mladšej doby 
bronzovej (najmä zlomky amfor, vázovitých 
nádob, zásobníc, hrncov, misiek, šálok, že-
lezných predmetov), ako aj hlinený praslen, 
podľa ktorého dostala jaskyňa aj názov. Bo-
hatosť a zachovanosť archeologického mate-
riálu jaskyne Praslen Maroš Soják vysvetľuje 
tým, že na začiatku železnej doby (do ktorej 
ešte kyjatická kultúra zasiahla) sa otvor jas-
kyne zavalil a jej poklady zostali ukryté až do 
objavenia v roku 2006.

O objave ma Komár informoval v ten deň ve-
čer a na druhý deň som sa išiel na nový poklad 

Drienčanského krasu pozrieť. Mal som úprim-
nú radosť z úspechu novej generácie. Keď som 
sa však pochválil Paľovi Bellovi s objavom, Paľo 
si ma doberal: čo si tam robil 30 rokov, že si tú 
jaskyňu nenašiel! Príroda je však spravodlivá. 
Svoje poklady rozdeľuje pre všetkých, ktorí si 
to trpezlivou a vytrvalou prácou zaslúžia. Len 
netreba cúvnuť pri prvých ťažkostiach.

Členovia oblastnej skupiny Rimavská Sobota 
v súčasnosti: Igor Balciar (vedúci OS v rokoch 
2010 – 2011), Ladislav Benedek (vedúci v rokoch 
1993 – 1995), Karol Ďurčík (vedúci v rokoch 
1990 – 1992), Ľudovít Gaál (vedúci v rokoch 
2000 – 2005), Róbert Gonda, Ladislav Iždinský  
(vedúci v rokoch 2006 – 2009), Ján Medveď, Karol 
Nagypál, Nórika Nagypálová, Peter Nociar, Má
ria Nociarová, Oľga Nociarová, Petra Nociarová, 
Marian Prcín, František Radinger, Ján Rešetár, 
Stanislav Scholtz (súčasný vedúci skupiny), Maroš 
Ternák a Előd Vörös. 

V minulosti v skupine pracovali títo členovia 
SSS: Július Bariak, Tibor Bíró, Štefan B. Kovács, 
Štefan Daňko (*1950, †2004), Ján Denko, Ja
roslav Dušek, Jozef Gaál (*1950, †1999, vedúci  
v rokoch 1972 – 1989), Matej Gaál (*1952, 

†1996), Juraj Gyöke
res (*1949, †2010), 
Róbert Killner, Štefan 
Kinka, Ján Kliment, 
Magdaléna Klimešová, 
Ondrej Knapp (*1939, 
†2004), Zoltán Kováč 
(*1947, †2009), Mi
roslav Labanc, Štefan 
Lecső, Michal Megela, 
Michal Morháč (*1922, 
†2006), Marián New
man, Jozef Olvecký, 
Štefan Pászer (*1959, 
†2008, vedúci 1996 – 
1999), Tibor Pászer, 
Pavel Pázmány, Ri
chard Pomichal (*1951, 
†2010), Jozef Purdek, 
Peter Simon, Jaroslav 
Svoreň, Igor Tonhajzer, 
Štefan Tóth, Ladislav 
Vaska, Miroslav Vytří
sal, Artúr Weisz, Pavel 
Ženiš.Hlavné riečisko v Jaskyni nad Kadlubom. Foto: I. Balciar
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Začiatkom roku 1952 objavili tisovskí 
jaskyniari v úzkej doline Furmanca novú 
jaskyňu. Ako neskôr zistili, objav súvisel 
s neďalekým periodickým prameňom vyvie
rajúcim zo skalného brala.

Tento výdatný prameň sa nachádza blízko 
cesty Tisovec – Brezno a bol známy už v dávnej 
minulosti. V štyridsiatych, ale najmä v päťdesia-
tych rokoch dvadsiateho storočia sa intenzívne 
skúmala výdatnosť a kvalita prameňov v okolí 
Tisovca. Bolo potrebné vyriešiť spoľahlivé záso-
bovanie mesta a okolia pitnou vodou. Skúmala 
sa najmä známa vyvieračka Teplica a spomínaný 
periodický prameň. Tieto zdroje vody sú od seba 
vzdialené približne 700 m. Výdatnosť Teplice 
bola síce väčšia, ale zistilo sa jej časté zakaľova-
nie, ako aj kolísanie výdatnosti. V tom období sa 
v drevenom žľabe priebežne meral a pozoroval aj 
periodický prameň. Merania roku 1947 potvrdili 
stabilnú výdatnosť prameňa aj v čase veľkého 
sucha. Analýza vody potvrdila jej kvalitu, a preto 
sa roku 1948 začali úpravy výtoku prameňa. 
Pôvodne vytekala voda vyvieračky o štyri metre 
vyššie ako dnes. Po odstrele brala sa objavila malá 
jaskynka a v smere prítoku vody bol neskôr vyra-
zený sedemmetrový tunel s prierezom približne 
2 × 1,5 m. Podľa robotníkov a vedúceho stavby 
J. Wiznera po odstrelení brala vytekala voda 
takmer celým prierezom niekoľko hodín, kým sa 
ustálila na terajšom výtoku. Práce pokračovali od 
februára 1948, keď bol na prameni vybudovaný 
betónový žľab s merným zariadením, v ktorom 
sa potom priebežne robili ďalšie merania výdat-
nosti, kvality a teploty vody.

V rokoch 1950 a 1951 pokračovali merania  
a prieskum možnosti využiť tento zdroj vody 
pre mesto Tisovec. Napriek odporu odborníkov 
bolo rozhodnuté zachytiť prameň pre mestský 
vodovod. Práce na vyvieračke, budove, ako aj 
vodovode sa začali v roku 1959. Vodovod bol 
ukončený a daný do užívania v lete roku 1963. 

Objavu jaskyne predchádzal prieskum okolia 
Periodickej vyvieračky, kde v záreze železničnej 
trate bol 3. januára 1952 v n. v. 483 m objavený 
úzky jaskynný otvor. Po jeho rozšírení sa podari-

lo študentovi Vyššej priemyselnej školy v Tisovci 
Zbižovi Nišponskému a neskôr aj ďalším jasky-
niarom preniknúť úzkou puklinou niekoľko de-
siatok metrov do masívu. Počas niekoľkých spo-
ločných akcií uskutočnených krátko po objave 
sa koncom januára prekopali do novej, približne 
130 m dlhej jaskyne, v ktorej okrem unikátnej 
výzdoby objavili aj podzemné jazero, podľa kto-
rého jaskyňa dostala svoje meno.

Jazero bolo vážnou prekážkou pri ďalšom 
bádaní v novej jaskyni. Otvor v skalnej stene na 
druhej strane jazera však predstavoval výzvu. 
Ešte koncom januára si jaskyniari požičali malý 
gumený čln a prácne ho dopravili do jaskyne. 
Nástup na čln pomocou lana, ale aj povrazovým 
rebríkom z takmer kolmých brehov bol riskant-
ný a pokus oň sa skončil pre mladého jaskynia-
ra Zbiža Nišponského pádom do chladnej vody. 
Ako potom zistili, tento vojenský záchranný čln 
bol i tak deravý. Neskôr sa o prekonanie jazera 
a výstup na druhý breh pokúsil Zbižov kamarát 
Fero Ovčáry. Istený lanom sa pokúsil preplávať 
jazero v plavkách. Aj keď podľa pamätníkov 
plával ako na pretekoch, pri teplote vody 7 °C  
sa ani nepokúsil vyliezť na druhý, takmer kol-
mý breh a plával rýchlo späť. Počas akcie sa 
uskutočnil prvý pokus o zmeranie hĺbky jaze-
ra. Ďalšie akcie boli venované prekonávaniu 
skalného mosta s cieľom dostať sa na druhú 
stranu. Pritom bola objavená druhá samostatná 
hladina jazera. 

Preplávať hladinu jazera sa prvýkrát podarilo 
v júni 1952, keď jaskyniari dopravili do jasky-
ne dve duše z traktora a dosky. Na tejto plti sa 
podarilo preplávať na druhú stranu. Pre kolmosť 
a výšku brál sa k otvoru v skalnej stene nepoda-
rilo dostať. Niekoľkokrát sa však zmerala hĺbka 
jazera priamo z hladiny, pričom dno zatopených 
priestorov bolo v hĺbke od 22 do 30 metrov.

Pri mapovaní podzemných tokov bol dňa 
12. októbra 1952 pokusne zafarbený fluores-
ceínom ponor vzdialený asi 2,5 km od Jazernej 
jaskyne. Predpokladalo sa, že sa podarí zistiť 
podzemný tok zásobujúci Jazernú jaskyňu. 
Pozorovania trvali osem hodín, no farbivo sa 
vo vyvieračke neobjavilo. 

Z HISTÓRIE JASKYNNÉHO POTÁPANIA  
V TISOVSKOM KRASE – JAZERNÁ JASKYŇA

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec
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Dňa 25. septembra 1952 bol v jaskyni obja-
vený jav periodicity. Jaskyniari začuli zvlášt-
ne zvuky a opakujúce sa bublanie. Toto sa 
opakovalo na hladine každých 45 minút, čo 
potvrdil jaskyniar J. Valúšek, ktorého spus-
tili priviazaného na lane priamo na hladinu 
druhého jazera. Bolo to vlastne potvrdenie 
prepojenia Periodickej vyvieračky s Jazernou 
jaskyňou. Na tejto akcii sa podaril aj ďalší ob-
jav. Zbižo Nišponský po prekonaní skalného 
mosta medzi dvoma jazerami a dosiahnutí 
skalného okna zistil, že podzemné jazero má 
aj tretiu hladinu. Na akcii boli prítomní Svä-
topluk Kámen, Zbižo Nišponský, J. Valúšek 
a ďalší traja jaskyniari. 

Na akciu 13. decembra 1952 sa podarilo od 
Speleologického oddelenia Cestovného ruchu 
n. p. požičať nafukovací gumený čln a dopraviť 
ho do podzemia. Pri plávaní po jazere sa zisti-
lo, že všetky tri hladiny navzájom súvisia. Po-
mocou olovnice sa opakovane odmerala hĺbka 
jazera; podľa miesta merania sa pohybovala 
v rozpätí 8 – 30 metrov. 

Na potvrdenie periodického javu bolo v lete 
roku 1954 urobené telefonické spojenie medzi 
Jazernou jaskyňou a Periodickou vyvieračkou. 
Na celodennej akcii sa definitívne potvrdila 
spojitosť vyvieračky s jaskyňou, ako aj jednot-
livé periódy a s tým spojené bublanie vody na 
hladine jazera.

Jedna z prvých fotografií z Jazernej jaskyne; zľava: nezná
my, Ján Lazor, Zbižo Nišponský, Svätopluk Kámen

Spúšťanie člna na hladinu jazera

Čln pred Vyššou priemyselnou školou v Tisovci

Čln na hladine jazera
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Dňa 19. apríla 1958 sa realizoval ďalší far-
biaci pokus v Daxnerovom závrte. Sledovali sa 
štyri vyvieračky (Teplica, Periodická, Hlboký 
jarok, vyvieračka v Hlbokom jarku). Výsledok 
pokusov neobjasnil, odkiaľ dostáva vodu pod
zemné jazero, z ktorého je zásobovaná Perio
dická vyvieračka. V tomto roku natočila Čes-
koslovenská televízia prvý dokument o práci 
jaskyniarov v Jazernej jaskyni. 

Po neúspešných potápačských pokusoch 
o prekonanie sifónu v Teplici v prvej polovici 
60. rokov 20. storočia košickí potápači zača-
li uvažovať aj o prieskume Jazernej jaskyne. 
O prípravách na potápanie v tejto výnimočnej 
jaskyni informoval Zbižo Nišponský vedúceho 
jaskyniarov Svätopluka Kámena listom už 8. 
augusta 1966. Pre pokračujúci prieskum sifó-
nu Teplice, ale aj iných lokalít sa potápačská 
akcia uskutočnila až o dva roky neskôr. 

Členovia Speleoklubu – sekcie speleopo-
tápania pri horolezeckom oddiele TJ VŠT 
v Košiciach Tibor Sasvári a Zbigniew Nišpon-
ský uskutočnili 6. decembra 1968 o 9.15 prvý 
ponor do hĺbky 28 m bez dosiahnutia dna. 
Použili pritom kompletný výstroj, mokré oble-
ky a potápačské prístroje. V mieste potápania 

došlo k veľkému zakaleniu vody a viditeľnosť 
sa stále znižovala, preto bolo ďalšie potápanie 
po dosiahnutí spomínanej hĺbky prerušené. 
Na akcii sa zúčastnil Svätopluk Kámen, Ján 
Gál a niekoľkí ďalší členovia tisovskej jasky-
niarskej skupiny, ako aj Košičan Sebastián 
Haltenberger. Potápači mali svoju základňu 
vytvorenú v telocvični Hutníckej priemyselnej 
školy v Tisovci. 

Dňa 15. marca 1969 vykonali členovia potá-
pačskej a prieskumnej skupiny Triton Košice 
v Jazernej jaskyni ďalšie potápanie. Potápači 
Zbigniew Nišponský a Tibor Sasvári zostú-
pili po lanovom rebríku na hladinu veľkého 
jazera, kde mali spustený gumený čln. Pri po-
tápaní objavili sifón v juhovýchodnej stene 
jazera a neskôr i ďalšiu hladinu podzemného 
jazera. Zistili aj dva menšie sifóny a dva eróz-
ne komíny. Potápač Tibor Sasvári pokračoval 
v prieskume druhého jazera, kde zo zatopenej 
kaverny vystupujú z puklín na hladinu bubliny 
vzduchu. Na akcii sa ďalej zúčastnili Sväto
pluk Kámen, Vlado Kámen, Vlado Pašiak a Ján 
Gandžala. Výsledkom práce potápačov sú aj 
prvé podrobnejšie náčrty a prierezy zatope-
ných priestorov a hladín podzemného jazera.

Mapa Jazernej jaskyne z roku 1954 od Svätopluka Kámena
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Pôdorys hladiny jazier od potápača Tibora Sasváriho z roku 1968

Prierezy zatopených priestorov od potápača Tibora Sasváriho z roku 1968
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Prieskum jazera pokračoval v auguste 1972. 
Potápači Tibor Sasvári a Zbižo Nišponský 
uskutočnili v podzemnom jazere prvé voľné 
potápanie. Bolo dosiahnuté dno v hĺbke –31 m.  
Potápačov zaisťovali Ján Gál, Sebastián Hal-
tenberger a Svätopluk Kámen. Potápanie 
pokračovalo ešte v tom istom roku s cieľom 
podrobnejšej prehliadky jazera. Opakovaný 
prieskum vykonali Tibor Sasvári a Zbižo Niš-
ponský, pričom ich zaisťovali členovia tisovskej 
jaskyniarskej skupiny.

Prieskum Jazernej jaskyne pokračoval 
v dňoch 7. – 8. marca 1974, keď sa do jazera 
ponorili potápači Peter Ošust, Tibor Sasvá-
ri a Švajčiar Ariel Schärer z Medzinárodného 
jaskyniarskeho klubu z Zürichu (Interspeleo 
Zürich), ktorého sprevádzali kolegovia Mano 
Oetiker a Michel Paratte; tí sa však ponore-
nia v Jazernej nezúčastnili. Dokumentovalo 
sa dno jazera. Počas prieskumu sa zistil otvor 
v zvislej stene v hĺbke približne –17 m. Potápa-
či zostúpili do hĺbky –23 m. Dno fyzicky nedo-
siahli, ale pri relatívne dobrej viditeľnosti (pri 
opatrnom ponáraní sa voda kalila minimálne) 
ho bolo vidieť v hĺbke cca 30 m. Švajčiarske-
mu potápačovi sa uvoľnil hĺbkomer, ktorý 
sa dodnes nachádza niekde na dne jazera. Po 
výstupe na hladinu bolo potrebné prekonať 
8metrový vertikálny výstup na lanovom rebrí-
ku s kompletným potápačským výstrojom na 
základňu pri okraji jazera.

Pri prieskume v dňoch 6. – 7. apríla 1974 sa 
po zostupe 8 m dlhým rebríkom v jazere potá-
pali švajčiarski potápači Ariel Schärer a Mano 
Oetiker, ako aj potápač J. Štetina. Na akcii, 
ktorej sa zúčastnili i Tibor Sasvári, Švajčiar 
Michel Paratte a šesť brnianskych potápačov, 
sa spresnila hĺbka prvého veľkého jazera na 
–23 m, zakreslila sa konfigurácia dna, overil 
a spresnil sa veľký otvor na východnej strane 
jazera v hĺbke –18 m. Podľa potápačov ide 
o málo zanesený, zrejme prítokový kanál, ktorý 
sa však bližšie neskúmal.

Prešlo takmer štvrťstoročie, kým sa uskutoč-
nil ďalší potápačský prieskum podzemného ja-
zera. Roku 2000 v jeho prieskume pokračovala 
nová generácia jaskyniarov. Potápači Branislav 
Šmída a Karol Kýška hľadali nové možnosti 
bezpečného zostupu na hladinu jazera, ktorá 
leží takmer 8 metrov pod úrovňou brehu. Po 
vystrojení sa spustili lanami popri skalnej ste-

ne na hladinu jazera, no napriek tomu došlo 
k opadávaniu hliny a kameňov z kolmých stien 
do zatopenej šachty. Pre značne zamútenú 
vodu, ako aj z bezpečnostných dôvodov usku-
točnili ponor len do hĺbky 3 m. Skúsenosti, 
ktoré získali pri zostupe na hladinu jazera  
a pri potápaní, využili ešte v tom istom roku. 
Jaskyniarovi a potápačovi Braňovi Šmídovi pri 
samostatnom ponore v jazere poskytli pomoc 
pri transporte a istenie muránski jaskyniari. 
Podarilo sa mu zlaniť na hladinu jazera bez jej 
zamútenia. Zabezpečený lanom klesal postup-
ne do hĺbky –20 m. Podľa jeho opisu v hĺbke 
8 – 10 m sa nachádza v stene okno oválneho 
prierezu približne 2,5 × 1 m a pod ním v hĺbke 
približne –15 m druhé okno podobného prie-
rezu a tvaru. Pri výstupe z hladiny jazera mu 
do vody padol transportný vak a klesol na dno.

V dňoch 25. – 29. júla 2001 sa v Telgárte na 
Muránskej planine konal 42. jaskyniarsky týž-
deň, ktorý zorganizoval Speleoklub Muránska 
planina a zúčastnilo sa ho 90 jaskyniarov. Po-
čas neho uskutočnili potápači Branislav Šmída 
a Jozef Gliviak ďalší prieskum Jazernej jaskyne. 
O zabezpečenie a istenie sa postaral Tomáš 
Ďurka a ďalších päť jaskyniarov. Na hladinu 
jazera sa potápači spúšťali v potápačskom vý-
stroji, pričom spustené lano siahalo až na dno 
jazera. Postupne dosiahli dno, kde namerali 
hĺbku –28,5 m. Podľa ich opisu dno jazera 
v mieste ponorenia bolo takmer rovné. Na dne 
boli sedimenty, napadané skaly, štrk a piesok. 
V rámci prieskumu potápač Jožo Gliviak plá-
val nad dnom jazera popri skalnej stene, istený 
vodiacou šnúrou. Podľa opisu má dno v mieste 
ponorenia nepravidelný oválny pôdorys pri-
bližne zhodný s hladinou jazera. Potápači ne-
skúmali ďalšie dve oddelené hladiny jazera 
ani skalné okná v stene jazera. To bude cieľom 
ďalšieho potápačského prieskumu. 

Tisovskí jaskyniari v spolupráci s morav-
skými jaskyniarmi z Jeseníka začali spoloč-
nou akciou 5. februára 2012 s vystrojením 
jaskyne na jej podrobnejší jaskyniarsky a po
tápačský prieskum. Boli ukotvené fixné vo-
diace laná v priestore jazera s cieľom uľahčiť 
prístup k jazerám aj priamo na hladinu. Na 
akcii sa zúčastnili Lukáš Abt, Tomáš Pospí-
šil, Dalibor Janák, Anna Halfarová, Kristína 
Halfarová, Anna Dianišková, Lukáš Vlček, 
Dušan Hutka a To máš Lánczos. 
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Pamäťový náčrt prierezu Jazernej jaskyne z roku 2012 od Braňa Šmídu

Pamäťový náčrt prierezu Jazernej jaskyne z roku 2006 od Zbiža Nišponského
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Jazerná jaskyňa predstavuje 
pre jaskyniarov, ale najmä pre 
potápačov veľkú výzvu. O jaskyni 
a zatopených priestoroch je po-
trebné získať ďalšie informácie. 
Napriek tomu, že tohto roku 
uplynulo od objavenia jaskyne 
60 rokov, doteraz nebola pres-
ne zameraná a nie je vyhotovená 
ani jej reálna mapa. Nevieme, 
z ktorej oblasti a z akých zdrojov 
je jazero zásobované vodou a či 
má jaskyňa ďalšie voľné alebo za-
topené pokračovanie. Hľadanie 
odpovedí na tieto otázky bude 
jednou z priorít ďalšieho pries-
kumu tejto výnimočnej jaskyne.
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JASKYNNÝ SYSTÉM PIATRA ALTARULUI (BIHOR,  
RUMUNSKO): DOJMY Z NÁVŠTEVY KAMENNÉHO OLTÁRA

Lukáš Vlček & Pavol Kočiš

O jaskyni Peştera Piatra Al
tarului už počul vari každý 
európsky jaskyniar. Od chví
le, keď ju roku 1986 objavili 
speleológovia z rumunského 
speleologického klubu Poli
tehnica Cluj, býva označova
ná rumunskou Lechuguillou 
a zaraďovaná medzi najkraj
šie jaskyne sveta. Tento výrok 
sa vám môže zdať subjektív
ny, pravdaže, aj nám sa zdal. 
Ale po tom, čo všetko sme už 
v rumunských jaskyniach vi
deli a zažili, plní očakávania 
sme netrpezlivo rátali dni do 
príchodu na poľanu Ic Ponor. 
Ako prví Slováci v jaskyni vám 
dnes, po návšteve Peştera Piat
ra Altarului, vieme reprodu
kovať naše dojmy a potvrdiť, 
že nik z návštevníkov jaskyne, 
šíriacich jej dobré meno, vôbec 
nepreháňal!

Keďže jaskyňu Rumunská jas-
kyniarska federácia a Rumunská 
akadémia zaradili do kategórie 
ochrany A, čo je najvyšší stupeň 
ochrany, vstup do nej je limito-
vaný a prísne dodržiavaný. Do 
jaskyne sa chodí maximálne raz 
ročne, a to výlučne s cieľom vedeckého báda-
nia alebo dokumentácie. Pred vstupom do 
záverečnej časti jaskyne sa vyžaduje prezlečenie 
do čistého overalu a obutie prezuviek s bie-
lou podrážkou. Toaleta sa rieši, podobne ako 
v Poľsku, vynesením odpadu z jaskyne v hy-
gienickom vrecúšku. Tieto požiadavky v nás 
evokovali nielen očakávanie nádhernej jaskyne 
v stave takom, v akom ju našli jej objavitelia, 
ale aj potvrdili environmentálnu uvedomelosť 
rumunských speleológov, ktorú máme mož-
nosť porovnať s tou našou. Vďaka dobrej spo-
lupráci s rumunskými jaskyniarmi sme začiat-
kom roka dostali dve pozvánky na meno od 

šéfky klubu Politehnica, Simony Laiu, s ktorou 
sme v minulosti absolvovali viacero exkurz-
ných aj pracovných akcií. Poďme však pekne 
po poriadku.

Peştera Piatra Altarului sa nachádza v po-
horí Bihor v severnom Rumunsku, v rajóne 
Ic Ponor, v blízkosti prameňa rieky Someşul 
Cald. Je vyvinutá v masíve Piatra Altarului, 
obtekanom zo severu riekou Ponor a z juhu 
riekou Alunul Mic. Obe pramenia z planiny 
Onceasa a sú ľavými prítokmi rieky Someşul 
Cald, známej vo svojej hornej časti rovnomen-
nou rozprávkovo krásnou tiesňavou. Z geolo-
gického hľadiska tu vystupujú hlavne stred-

Kvapľový les v jaskyni. Foto: P. Kočiš
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no a vrchnotriasové vápence, ktoré sú v teréne 
navzájom i od nekrasového okolia oddelené 
sústavou zlomov Someşul Cald, Alunului Mic 
a Sârânciob. V krasovom masíve je známych 
šesť veľkých jaskýň, ktorých vznik navzájom 
úzko súvisí, a preto sa niekedy zvyknú ozna-
čovať ako systém jaskýň Piatra Altarului. Sú to 
Peştera (jaskyňa) Piatra Altarului, Peştera Rece, 
Peştera Diaclaza, Peştera Oase a Peştera Ponor.

Peştera Ponor v doline Ponorului je 271 m 
dlhá ponorová jaskyňa s priemerným prieto-
kom 40 – 50 l.s-1. Pre vysoké vodné stavy patrí 
medzi najnáročnejšie lokality v oblasti. Na 
opačnej strane masívu sa v údolí Alunul Mic 
nachádza 121 m dlhá výverová jaskyňa Oase 
s priemerným prietokom 70 l.s-1. Je známa 
nálezmi kostí jaskynných medveďov. Priestory 
1017 m dlhej jaskyne Diaclaza v záverovej časti 
doliny Ponorului majú podobný charakter 
a preteká nimi slabý vodný tok (2 – 3 l.s-1).

Dôležitou jaskyňou systému je 4 km dlhá 
Peştera Rece, ktorej vstupné časti predstavujú 
inaktívnu jaskyňu vertikálneho charakteru so 

závalmi a úžinami „na výdych“, avšak hlbšie 
v jaskynnom trakte sa vyskytujú priestory s bo-
hatou kvapľovou, pizolitovou a kryštalickou 
výzdobou, ako aj mohutné chodby pretekané 
podzemnou riekou s prietokom 50 – 60 l.s-1  
(voda z jaskyne Ponor a ďalších prítokov). Rie-
ka vytvára dva rozsiahle sifóny; za prvým po-
kračuje mohutná chodba smerom na jaskyňu 
Oase, druhý, odtokový sifón sa nachádza už 
len 300 m od vyvieračky z jaskynného systému. 
Peştera Rece je zaujímavá nielen z geologic-
kogeomorfologického, ale aj archeologického 
hľadiska. Známy je nález kostí jaskynných 
medveďov usporiadaných do tvaru kríža. 
Keďže archeologické nálezisko je situované 
v naj odľahlejšej časti jaskyne, hlboko v masí-
ve, natíska sa otázka prepojenia týchto častí 
s povrchom.

Najcennejšou jaskyňou podzemného systé-
mu je tri a pol kilometra dlhá Peştera Piatra 
Altarului, ktorá ústi na povrch v doline Pono-
rului. Jaskyňa sa začína úzkymi meandrami 
s niekoľkými úžinami na hranici prieleznosti, 

Kryštálové jazierko s viditeľnou hladinovou čiarou. Foto: P. Kočiš
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z nich jedna s názvom Vývrtka je 
zvlášť tvrdým orieškom a limitu-
je jaskyniarov vstupujúcich ďalej 
do jaskynného traktu po dľa te-
lesných proporcií. Prielez je tes-
ný, vertikálne špirálovito stočený 
a postupujúc ním nohami na-
pred treba pod sebou nahmatať 
jednostopový lanový rebríček, 
zavesený do 10 m hlbokej zvono-
vitej priepasti. Priepasť je vlastne 
iba bočným komínom mohut-
ného Veľkého dómu s výškou 
cca 30 m a bohatou kvapľo-
vou výzdobou. Z neho pokra-
čuje rozsiahla chodba po krytá 
hlinou a sintrovými kôrami, 
v ktorých je zarezaný podzemný 
potok s prietokom 4 – 6 l.s-1. 
Zaujímavosťou týchto priestorov 
je krehká kryštalická výzdoba 
vo forme nástenných pizolitov 
a bohaté „popcornové“ výrastky 
mäkkého sintra. Po pol kilomet-
ri prichádzame do Prezliekarne, 
kde si treba navliecť čisté overaly 
a obuť biele topánky. 

Strmým výlezom po sintro-
páde sa dostávame do horné-
ho poschodia jaskyne. Víta 
nás veľký, až 30 m vysokými 
kvapľovými stĺpmi vyzdobený 
priestor nazývaný Palác. Monu-
mentálnosť tohto priestoru nám 
vyráža dych. Medzi stĺpmi sa 
nachádzajú krištáľovo čisté ja-
zierka, steny siene zdobia palisá-
dy kvapľov, desiatky sintrových 
bubnov a štítov. Najvýraznejší 
z nich je čiastočne odtrhnutým 
sintrovým bubnom s priemerom 
4 metre, ktorý vo výške tri a pol 
metra podopierajú snehovobiele 
kvapľové stĺpy. Jeho dokonale 
rovná spodná časť nám pripa-
dá ako dáždnik, pod ktorým sa 
schovávame pred dorážajúcimi 
kvapkami vodnej triešte dopa-
dajúcej zo stropu neďaleko nás. 
Bubny, ktoré sa vo všeobecnosti 
pokladajú za exotický typ sintro-

Jaskyniarka Cristiana pod sintrovým dáždnikom. Foto: P. Kočiš

Detail kryštálov rastúcich po stenách „Geódy“. Foto: P. Kočiš
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vej výzdoby a nachádzame ich len v najvzácnej-
ších jaskyniach, sa tu vyskytujú masovo – pri 
pohľade na jednu zo stien Paláca ich narátame 
vyše tucet. Najmohutnejším bubnom je jeden 
z kvapľových stĺpov – vo chvíli, keď sa asi 15 m 
dlhá spodná časť bubna pod vlastnou váhou 
zrútila dole, začala prerastať novým sintrom, 
a vytvoril sa tak kvapľový stĺp vysoký viac než 
25 m. Ďalším často sa vyskytujúcim tvarom 
v priestore Paláca sú stegamity, vytvárajúce 
sa antigravitačne, vodou vytláčanou pozdĺž 
drobných puklín z podlahy alebo stien siene. 
Na priečnych puklinách v stenách sa vytvorili 
diskovité stegamity vo veľkosti 2 – 7 m, často 
v takom hojnom množstve, že môžeme pozo-
rovať niekoľko rovnobežne vyvinutých stega-
mitov paralelne vedľa seba. 

Z Paláca sa dá pokračovať na sever alebo 
na juh. Južná cesta vedie lesom kvapľových 
stĺpov a lezením po nich do výšky vyše 10 m 
do Geódy. Tento názov si získala malá sienka 
zarastená do kvapľov, a to pre súvislé pokrytie 
jej stien kryštálmi kalcitu centimetrových veľ-
kostí. Dno, steny, stalagmity, jazierka s prie
zračnou vodou, dokonca mohutné stalaktity 
siahajúce sem zo stropu sú pokryté kryštálmi. 
Mexická Cueva del Naica v malom. Aj v oko-
lí Geódy sa pohybujete, stúpate, leziete po 
kryštáloch bieleho, béžového, ružového alebo 
marhuľového sfarbenia. Ako sa tu nabrali? 
Jaskyňa bola kedysi v tejto časti vyplnená 
rozsiahlymi hlbokými jazerami s vodou nasý-
tenou kalcitom. Z nej sa pod hladinou vytvo-
rila nádherná kryštalická výzdoba, zachovaná 
dodnes. Napriek tomu, že po klesnutí hladiny 
sa kryštály dostali do subaerických (ovzduš-
nených) podmienok, korodujú len minimál-
ne. To preto, lebo vzduch jaskyne je nasýtený 
aerosólom bohatým na kalcit. V jaskyni je na 
mnohých miestach zreteľne viditeľná hla-
dinová čiara, po ktorú dosahuje kryštálová 
výzdoba. Všetko, čo v minulosti siahalo pod 
túto čiaru, je nimi hrubo orastené. Za Geó-
dou pokračuje mohutná chodba s najvyššími 
kvapľovými stĺpmi a stalagmitmi v jaskyni. 
Sú nerovnomerne vyvinuté, čo svedčí o ich 
viacetapovom vývoji. Podľa nekrasových štr-
kov a sedimentov zachovaných vo visutej 
polohe na stenách a strope jaskyne možno 
uvažovať o jednom alebo viacerých štádiách 
vyplnenia priestorov sedimentmi a ich ná-

sledného odnosu. Za stĺpmi pokračuje už 
náročnejšie priestupná chodba v podobe 40 m  
vysokého kaňonu až po sifón smerujúci k vý-
verovej jaskyni Peştera Oase. 

Na sever od Paláca sa nachádza časť jaskyne 
nazývaná Raj. Názov plne zodpovedá jasky-
niarskej predstave skutočného raja na zemi či 
pod ňou – je odvodený od rôznorodosti sin-
trovej výplne, ktorá sa tu vyskytuje. Mohutné 
kvaple sú orastené kalcitovými a aragonitový-
mi excentrikami, kryštalickými kríčkovitými 
pizolitmi, miniatúrnymi jazierkami s bohatou 
kryštalickou výzdobou, s netypickými kryštál-
mi v tvare s prierezom vrstvených rovnostran-
ných trojuholníkov a mnohorakými ďalšími 
zázrakmi prírody. Prístup sem je po lanovom 
traverze po stene mohutného kaňonu poras-
tenej kvapľovým lesom. Predierame sa ním 
niekoľko stoviek metrov, až dorazíme k sienke 
s jazierkami plnými priezračných kryštálových 
ružíc a dnom posiatym kryštálovými kríčkami 
rastúcimi v smere od rozprskávajúcej sa vody 
dopadajúcej na sintrové dno zo stropu siene. 
Tu sa naša cesta končí vysokými komínmi 
a hlinitým závalom, do ktorého už nejdeme, 
aby sme nepošpinili ostatné časti jaskyne na 
ceste späť. 

Zo slovného opisu jaskyne sa dá akotak pre-
budiť predstavivosť a vytvoriť si v mysli akési 
imaginárne priestory, ale krásu a monumen-
tálnosť tejto jaskyne skrátka treba zažiť. Má 
svoje osobité čaro, svojho ducha, ktorý sa jed-
noducho opísať nedá. Je iná než Demänovské 
jaskyne, iná než Lechuguilla či Aven Armand, 
Bohemia alebo Bojir Chasar, no z každej z nich 
má svoju príslovečnú trošku. Tak či onak, 
jedno je isté: koncentrácia výskytu sintrovej 
výzdoby často exotických tvarov a genézy z nej 
robí jednu z perál krasového podzemia sveto-
vého významu. 

Z jaskyne, ktorá nám doslova vyrazila dych, 
a preto sme tu fotografovali i odoberali geolo-
gické vzorky len v malej miere, si odnášame naj-
mä skvelé pocity a neopakovateľné spomienky. 
Na zázračnú jaskyňu a skvelých ľudí, ktorí odo-
krývajú jej tajomstvá. Ďakujeme našim sprie-
vodkyniam Simone Laiu a Cristiane Ghender 
za pozvanie, za čas, ktorý nám venovali, srdeč-
nosť a ústretovosť, s ktorými nás sprevádzali 
čarovnými zákutiami podzemných labyrintov 
Kamenného oltára – Piatra Altarului.



40 Spravodaj SSS 3/2012Speleológia v zahraničí

GOUFFRE BERGER 2012 

Tomáš Fussgänger

Niekedy na jar tohto roka sa partia pia
tich ľudí zo SK Cassovia a OS Jána Majka 
dohovorila na miniexpedícii či skôr exkurzii 
do legendárnej priepasti Gouffre Berger vo 
Francúzsku, v ktorej bola prvýkrát v his
tórii speleológie na svete prekonaná hĺbka 
1000 metrov1. Zanedlho prišlo pozvanie 
od funkcionára Francúzskej speleologickej 
federácie Rémyho Limagneho, že ak máme 
záujem, máme prísť medzi 20. a 30. 7. do 
Autrans na planinu Vercors pri Grenobli. 

Napokon vyrážame v sobotu 21. júla z Košíc 
len štyria: Veronika Hersteková a Tomáš Fuss
gänger z Cassovie a Zbyňo Valenta s Mirecom 
Vávrom od Majkovcov. Po ceste absolvujeme 
niekoľko zastávok vrátane skoro povinnej náv-
števy starých dobrých známych Fritzi a Jörga 
Obendorfovcov v Mníchove a večer už spíme 
v Chamonix. Je krásne počasie, preto neodolá-
me a na druhý deň si urobíme výlet na Aiguille 
du Midi do výšky 3842 metrov nad morom  
s výhľadom na Mt. Blanc. Čas nás však tlačí, 
a tak už večer opúšťame Chamonix a presu-
nieme sa do relatívne neďalekého base campu 
Gouffre Berger 2012 v Autrans.

Po nevyhnutnej registrácii, kontrole pois-
tenia pre prípad nehody a záchrany v jaskyni 
sa dozvieme dátum nášho zostupu do jaskyne 
– máme ho začať sami 26. 7. okolo obeda. Čo 
sa týka poistenia, Alpenverein Francúzi bez 
problémov akceptujú, pretože pokrýva všetko, 
čo požadujú; poistený však musí byť každý 
sám, nie iba jeden zo skupiny, ako sa to občas 
inde stáva...

24. 7. sa vyberieme naľahko ku vchodu zistiť, 
či nebudeme blúdiť a ako dlho nám potrvá 
cesta. Vstup do jaskyne sme našli bez ťažkostí 
a urobili sme si peknú povrchovku. Vercors je 
nadherný. Cestou nazad sme si ešte dohodli 
nocľah na chate Refuge Feney, ktorá je naj-
bližšie k miestu, kam sa dá dôjsť autom. Od 
parkoviska, kde sa nechávajú autá, je to k Ber-

1 Stalo sa tak v r. 1956, súčasná hĺbka Gouffre Ber-
ger – Gouffre de la Fromagère je podľa údajov na 
internete 1323 m, dĺžka 31 790 m. Pozn. redaktora 

geru asi hodina a pol vychádzkovým tempom. 
Po ceste je niekoľko na orientáciu zložitejších 
miest, ale dôkladnosť Francúzov sa prejavila 
i tu. Kde by mohol nastať problém, tam je 
smerovka s odrazkou...

Záznam v knihe zostupov pri Gouffre Berger. Foto: M. 
Vávra

Pokračovanie zostupu pod Salle des Treize. Foto: M. Vávra



41Spravodaj SSS 3/2012 Speleológia v zahraničí

25. 7. večer vyrážame 
z Autrans na Refuge Fe-
ney, kde chceme nerušene 
prespať a druhý deň mať 
dosť času nachystať sa na 
zostup. Je krásny príjem-
ný večer plný hviezd, tak 
ešte trochu ponocujeme. 

26. 7. Vstávame, varíme 
a balíme. Nakoniec od 
auta odchádzame o 11.30 
a pred 13.00 stojíme pri 
vchode do jaskyne. Oblie-
kame sa, zapíšeme sa do 
knihy zostupov a o 13.45 
začíname zostupovať. 
Dnu ideme vo štvorici; do-
hodneme sa, že ak bude 
mať niekto z nás problém 
alebo sa bude chcieť vrátiť, vraciame sa všetci. 
Keďže sme skupina rôznorodá, vo veku od 30 
do 61 rokov, a je s nami i báječná slečna z Casso-
vie, je táto dohoda veľmi dôležitá. Postupujeme 
pohromade, iba v meandroch a vo vertikálach 
sa delíme na dvojice. Ja s Veronikou ideme prví 
a za nami pokračuje Zbyňo s Mircom. Na mies-

tach, kde je to možné, sa čakáme. Po necelých 2 
hodinách sme konečne v tom Bergeri, o ktorom 
sme počuli od Gusta... Tak tomu sa hovorí 
krasová turistika. Chodby vysoké, široké a také 
dlhé, že nedosvietiš, hukot vody. Jednoducho 
čosi neskutočné. Ideme asi hodinu a začína sa 
ukazovať prvá mohutná výzdoba. Posledná pol-

Vertikála vo vstupnej časti jaskyne. Foto: M. Vávra

Krasová turistika v Gouffre Berger. Hĺbka cca 300 m. Foto: M. Vávra
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hodina do bivaku 
v Salle des Treize je 
prekrásna. K bivaku 
(–500 m) dorazíme 
za necelé 4 hodiny 
od vstupu do jasky-
ne. Po ceste fotíme 
a vyložene sa mo-
táme, ale hlavne – 
stíhame. Na presun 
do bivaku v Salle 
des Treize nám totiž 
Francúzi stanovili  
4 a pol hodiny, inak 
by sme sa museli 
vrátiť; limit to bol 
teda dosť mäkký. 

V bivaku si dá-
vame olovrant, me-
níme karbid a po asi polhodine vyrážame 
ďalej. Nasleduje pravdepodobne to najkrajšie, 
čo Berger návštevníkom ponúka. Prekrásna 
výzdoba v podobe obrovských stĺpov, kaskády 
ako v Domici × 20 a najmä znova mohut-
né priestory. Orientujeme sa tak, že v do-
sahu našich svetiel hľadáme odrazky, ktoré 
vytyčujú smer postupu. Za 5 a pol hodiny sme  
v obávanej zátopovej zóne v –600 metroch, kde 
sa odohrala už nejedna tragédia. Charakter 
jaskyne sa mení. Z veľkých priestorov sa stá-
vajú menšie chodby s priemerom asi 8 metrov  
a mení sa i charakter výzdoby. Ukazujú sa kla-
sické kvaple, brká, kaskády. Už v týchto mies-
tach je nám však jasné, že dno asi nedosiahne-
me. Stretli sme dve skupinky Maďarov a tí nás 
informovali, že pod –750 m je trošku problém 
s vystrojením. Inak povedané to značí, že v hĺb-
ke pod 750 metrov sa musí minimálne po pás 
do vody. Laná na traverzoch sú vyťahané a pod 
vodou. Ale zatiaľ sa nič nedeje, tak pokračuje-
me ďalej. Uvidíme až na mieste. O 20.45, po 
cca 7 hodinách zostupu, sme na mieste, kde 
sa musíme rozhodnúť. Dosiahli sme hĺbku asi 
750 metrov. Realita je taká, že okrem mňa sa 
kúpať nechce nik. Teda je jasné: –750 m je pre 
nás tohtoročné maximum. Zbyňo má 61 rokov, 
Veronika je žena... Pred oboma dávam klobúk 
dolu. Nepoznám veľa šesťdesiatnikov, ktorí 
boli tak hlboko, a okrem Elenky Hipmanovej 
neviem ani o ďalšej Slovenke, čo zdolala takú 
hĺbku. Ale času na gratulácie nie je nazvyš – 

keďže s bivakom sme nepočítali, musíme späť.
Cesta nazad je už trochu obťažnejšia, ale nie 

je to až taký veľký problém. O 23.00 prichádza-
me do bivaku v –500 m, hodíme dačo do úst, 
vymeníme karbid a ide sa ďalej. 

27. 7. Okolo jednej hodiny po polnoci sa dostá-
vame pod sériu šácht a meandrov v hĺbke cca 300 
metrov. Tu sa rozdeľujeme a dohodneme sa na 
čase, dokedy musíme byť všetci von: určujem ho aj 
s rezervou na 10.00. Veronika dosahuje posledné 
kotvenie v Bergeri po 16hodinovej nonstop akcii 
o 5.45 ráno, Zbyňo s Mircom vyliezajú o 6.15 po 
16 a pol hodine. Všetci sú unavení, ale spokojní. 
Nasleduje malé občerstvenie pri jaskyni, balíme 
sa, beriem moje a Veronikine veci a vyrážame 
na cestu k autu. Tu už každý držíme svoje tem-
po. Pri aute som pred ôsmou, Veronika o 8.30  
a Majkovci po deviatej... Na Refuge Feney ra-
ňajkujeme a po kávičke mažeme do Autrans do 
kempu pod sprchu. Nasleduje ďalšie jedlo, po 
obede sa rozlúčime s Rémym a vyrážame smer 
Košice. 

Po ceste sa zastavíme v Chamonix a spíme vo 
Švajčiarsku pod Furka Passom. Ešte absolvuje-
me prehliadku tunajšej ľadovej jaskyne a ráno 
29. 7. sme naspäť v Košiciach.

Už teraz sa tešíme na budúci rok znova na 
Gouffre Berger, kam nás Rémy s predstihom 
pozval. Nechať si ujsť na Bergeri pripravované 
oslavy 60. výročia objavu jaskyne by bol asi 
hriech.

Z češtiny preložil B. Kortman 

Najnižšie miesto, ktoré sme dosiahli v Gouffre Berger. Foto: M. Vávra
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SPELEODIVERSITY 2012, MUOTATHAL, ŠVAJČIARSKO

Lukáš Vlček

Koncom septembra sa v malebnej švaj
čiarskej dedinke Muotathal v kantóne 
Schwyz konal 13. národný speleologický 
kongres (13. Nationaler Kongress für Höh
lenforschung), spojený so 7. EuroSpeleo Fó
rom, vedeckým sympóziom a zasadnutím 
Európskej speleologickej federácie. 

Miesto konania nebolo vybrané náhodne, 
veď v útrobách masívu Silbern neďaleko Muo
tathalu, v údolí Muotatal leží druhá najroz-
siahlejšia jaskyňa Európy – dvesto kilometrov 
dlhá jaskyňa Hölloch. Cieľom podujatia bolo 
poukázať na rôznorodosť smerov, ktorými 
sa uberá súčasná speleológia. Nie je totiž iba  
o objavovaní nových podzemných priestorov, 
ale aj o objavovaní ich detailov, ich priesku-
me a výskume, ako aj o objavovaní samých 
seba prostredníctvom tajuplného sveta jaskýň,  
o čom svedčí aj mnohoraké umelecké zobra-
zenie jaskynného prostredia a speleologickej 
činnosti. Príprave podujatia sa venovalo ob-
čianske združenie s príznačným názvom – Spe-
leodiversity, a práve v znamení speleodiverzity 
či jaskynnej a jaskyniarskej rôznorodosti sa 
nieslo aj celé podujatie. Detaily o jeho príprave, 
priebehu i vyhodnotení možno nalistovať na 
webovej stránke http://www.speleodiversity.ch. 

Program prebiehal v troch budovách v rámci 
školského a edukačného komplexu Muota
thalu. V piatok 29. 9. sa konali dva workshopy 
venované klíme a meraniu jaskýň. V druhom  
z nich prezentovali svoju činnosť therionisti 
M. Budaj, S. Mudrák a M. Sluka. Sobotňaj ší 
program prebiehal paralelne v dvoch prednáš-

kových sálach a niekoľkých zasadacích miest-
nostiach. Na chodbách kongresového komple-
xu sa rozvinuli informačné a predajné stánky, 
postery, registračný a informačný pult. Formou 
plagátov sa prezentovali všetky členské štáty 
Európskej speleologickej federácie (Fédération  
Spéléologique Européenne – FSE) vrátane Slo-
venska. Prednáškové sessions boli venované 
klíme a paleoklíme a paralelne prieskumu a vý
skumu v švajčiarskych jaskyniach. Príjemným  
spestrením programu boli dve prednášky, na 
ktorých sála praskala vo švíkoch – prednáška 
renomovaného newyorského geológa, profe-
sora A. Palmera Tajomstvá jaskýň pohoria 
Black Hills a prezentácia nemenej známeho 
talianskeho bádateľa G. Badina o Jaskyni kryš-
tálov v mexických Minas del Naica. Speleo Art 
reprezentovali výstavy kresieb, fotografií a 3D 
fotomateriálu viacerých autorov. V poobed
ňajších hodinách sa uskutočnilo zasadnutie 

Pohľad z hory Rigi (1797 m n. m.), patriacej k flyšovej Švajčiarskej plošine, ponad jazero Vierwaldstättersee na juhozápad, 
na krasové vrcholy Uriských a Glarusských Álp a ponad dvojvršie Kleiner a Grosser Mythen (1899) k vrchu Piz Tödi (3614), 
kde sa v planine Silbern ukrýva druhá najdlhšia jaskyňa Európy – dnes 200,5 km dlhá jaskyňa Hölloch. Foto: L. Vlček
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predstaviteľov účastníckych štátov FSE, na 
ktorom zastupoval Slovenskú speleologickú 
spoločnosť L. Vlček. V podvečerných hodi-
nách sa konalo oficiálne otvorenie kongresu 
s degustáciou švajčiarskych vín a syrov, ako 
aj bohatá slávnostná večera. Každodenne sa v 
poobedňajších až neskorých nočných hodinách  
v miestnej kinosále premietali 2D a 3D filmy so 
speleologickou tematikou, ktoré akoby nemali 
konca. Pre účastníkov bol denne k dispozícii 
Speleo Bar a špeciality miestnej kuchyne. 

Nedeľa sa niesla v duchu 2. európskeho ve-
deckého sympózia, ktorého téma Optimálne 
postupy v ochrane krasu a jaskýň v Európe 
pritiahla prednášajúcich z viacerých vedných 
odborov. Prezentácie prebiehali v troch sálach 
a sekciách Krasová hydrológia, Kras a inži-
nierska geológia, Paleontológia, Mapovanie 
jaskýň, Speleogenéza a i.; nechýbala posterová 
session. Podvečer prezentoval predseda Českej 
speleologickej spoločnosti Z. Motyčka pozván-
ku na Medzinárodný kongres UIS, ktorý sa 
uskutoční 21. – 28. júla 2013 v Brne. Pondelok  
1. 10. sa účastníci kongresu zúčastnili terénnych 
exkurzií do jaskýň Hölloch, Swytzer Schacht, 
Böllenhöhle, Brandloch, BawangliHöhle alebo 
Bachhöhle, mali možnosť uvidieť ľadové mono-
lity v C3 Eishöhle či prezrieť si so sprievodcom 
krasovú krajinu v okolí Muotathalu. My sme 
v časovej tiesni zvolili len Hölloch po turistic-
kej trase. Počasie síce neprialo, ale ako to už  
v tomto ročnom období býva v stredoeuróp-
skych horách zvykom, nad 1500 – 1700 m n. m. 
nás potešila nádherná inverzia, a mohli sme sa  
s rozkošou pokochať krasovými vrcholmi Gros-
ser Mythen (1899) a Rigi (1798). 

V stručnom zhrnutí ešte základné informácie 
zo zasadania výboru FSE: Zasadania sa zúčast-
nili predstavitelia Bulharska (A. Žalov), Francúz-
ska (O. Vidal), Holandska (S. Goutier), Chor-
vátska (M. Garašić), Luxemburska (J.C. Thies), 
Maďarska (Sz. LeélÖssy), Nemecka (M. Lau-
manns), Rakúska (E. Geyer), Španielska (J. Car-
los Lopez), Švajčiarska (R. Scherrer), Talianska 
(R. Dall‘Acqua), Rumunska (M. Meyssonnier), 
Slovenska (L. Vlček) a Veľkej Británie (G. Campi-
on), pričom štáty Írsko, Macedónsko, Lotyšsko, 
Portugalsko a Ukrajina delegovali svoje hlasy na 
zástupcov prítomných krajín. Na mítingu boli 
prítomní ako prísediaci aj viacerí zástupcovia 
UIS (napr. prezident UIS A. Eavis). Roku 2012 

pribudla do FSE Ukrajina; členstvo stále odmieta 
Česká republika a štyri štáty Európskej únie za-
tiaľ nemajú speleologické organizácie (Cyprus, 
Estónsko, Litva a Malta). 

Hlavnými bodmi programu zasadnutia boli 
reporty jednotlivých komisií a pracovných sku-
pín, správa o hospodárení, rozdelenie rozpočtu 
na nasledujúci rok, informácia o vzniku medzi-
národnej databázy speleologických expedícií 
(ICE db), o členstve FSE v Európskej environ-
mentálnej komisii, o jej participácii v rám-
ci Rady Európy, rokovaní o medzinárodnom 
poistení jaskyniarov s poisťovňou Axa (stále sa 
čaká na preklad zmluvy do viacerých jazykov), 
voľby pokladníka, vytvorenie pozície zástupcu 
pokladníka a sekretára federácie a ich voľby, 
ako aj informácie o nasledujúcich EuroSpeleo 
Fórach a zasadaniach FSE v rokoch 2013 až 
2016. Tento rok priniesol prvé číslo elektronic-
kého časopisu Euro Speleo Magazine, ktorý vo 
forme flash file možno prelistovať na stránke 
http://issuu.com/eurospeleomagazine/docs/
esm_1-1-2012. Predstavila ho jeho redaktorka 
M. Micula a výkonný redaktor J. Požrl. Už čo-
skoro bude prístupný aj vo forme pdf a zvažuje 
sa jeho tlač. V súčasnosti prebieha príprava 
webstránky kumulujúcej speleologické videá  
s názvom Speleo TV, ktorá by mala byť ho-
tová koncom roka. Jej tvorcovia vyzývajú jas-
kyniarov filmujúcich pod zemou podeliť sa  
o vlastné zážitky a sprístupniť svoje diela na 
tejto stránke. Čo nevidieť by mal byť k dispozí-
cii kompletný návrh zmluvy s poisťovňou Axa,  
s ktorou sa rokuje o centrálnom poistení eu-
rópskych jaskyniarov. Vznikla nová komisia 
FSE zaoberajúca sa jaskynnou záchrannou 
službou, ktorej predstavitelia budú rokovať 
o spolupráci so záchrannými zložkami pôso-
biacimi v európskych jaskyniach. FSE v uply-
nulom roku podporilo 13 speleologických 
expedícií, sympózií, speleokempov a projektov 
združujúcich 745 jaskyniarov z 30 európskych 
krajín a ďalších 32 z ôsmich mimoeurópskych 
štátov, v prvom semestri roka 2012 to bolo až 
877 jaskyniarov z 38 krajín. Podmienkou uchá-
dzania sa o grantové peniaze z budgetu FSE je 
účasť minimálne piatich členských štátov. Ko-
misii FSE pre Euro Speleo projekty sa podarilo 
získať sponzorov na laná, speleologické po-
môcky a jaskyniarske osvetlenie, ktoré boli roz-
delené do jednotlivých grantových projektov.
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Podujatie sa koná každý druhý rok v Lip
tovskom Mikuláši. Jeho organizátormi sú: 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jasky
niarstva, mesto Liptovský Mikuláš, Múze
um Janka Kráľa, Správa slovenských jaskýň 
a Slovenská speleologická spoločnosť.

Objavovaniu krásy jaskynného sveta, laické-
mu i vedeckému skúmaniu podzemných pries-
torov, ale aj dokumentovaniu jaskýň sa venujú 
jaskyniari nielen na Slovensku, ale na celom sve-
te. Jaskynná fotografia, ktorá dokáže zachytiť 
dotyky človeka s krasovým podzemím a priblí-
žiť tajomstvá jaskyne, je celosvetovo uznávaná 
ako jedno z najťažších odvetví fotografovania. 
Práca speleológa fotografa je veľmi náročná 
činnosť, ktorá v podzemí predstavuje prácu so 
svetlom, pri ktorom je dôležité vedieť naplno 
využiť jeho potenciál. Podzemná nádhera zveč-
nená objektívom je zvyčajne ťažko prístupná, 
avšak aj napriek takémuto nedostupnému pro-
strediu je fotograf v jaskyni pánom svetla a sám 
si určuje, kde svetlo dopadne. Jeho fotografia je 
často jediným dokumentom, ktorý približuje 
tajuplný a kúzelný svet, neprístupný pre väčšinu 
potenciálnych záujemcov.

Speleofotografia prezentuje širokej verejnos-
ti fotografie zo slovenských i zahraničných 
jaskýň. V predchádzajúcich ročníkoch súťaž-
nej prehliadky sa prezentovali predovšetkým 
slovenskí autori. V súčasnom, už 16. ročníku, 
ukázalo svoje kvality viac zahraničných au-
torov, ktorí siahli do svojich archívov alebo 
uskutočnili akcie kvôli fotografovaniu a účasti 
na Speleofotografii 2012. 

Celkove 73 prác od 17 autorov zo Sloven-
ska (8), Česka (2), Nemecka (1) a Indonézie 
(6) predstavuje zaujímavú kolekciu farebných 
fotografií. Zábery už tradične zachytávajú 
jaskyniarov pri prieskume nielen vo veľkole-
pých sieňach, ale i v stiesnených priestoroch 
– komínoch či úžinách. Nádherné pohľady 
na sintrovú a ľadovú výzdobu, detaily s kvap-
kou vody, mohutné náteky i krištáľovo čisté 

jazierka približujú tajuplný svet nepoznaných 
zákutí. Priam hmatateľne sú zobrazené rozma-
nité formy života v jaskyni – slepé, bezfarebné 
a skoro priehľadné kraby a pavúky. 

Odborná porota v zložení: predseda Jaros-
lav Chomo, členovia Zdenko Blažek, Ľubica 
Nudzíková, Bohuslav Kortman, Peter Holú-
bek a Monika Orvošová posúdila fotografie  
a najlepšie z nich ocenila. Vyhlásenie výsled-
kov, odovzdanie cien, diplomov, certifikátov 
a katalógov sa uskutočnilo na slávnostnej 
vernisáži 19. 9. 2012 v Múzeu Janka Kráľa 
v Liptovskom Mikuláši. 

Múzeum i ostatní organizátori sa prostred-
níctvom výstavy fotografií snažia poukázať na 
prírodné zvláštnosti a krásy, zároveň rozšíriť 
poznatky o jaskyniach, ale predovšetkým inšpi-
rovať verejnosť k úsiliu o zachovanie a ochranu 
všetkého, čo okolo nás príroda vytvorila.

SPELEOFOTOGRAFIA 2012  
16. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY  

FOTOGRAFIE S JASKYNIARSKOU TEMATIKOU

Mária Ošková
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•	 Cena Slovenského múzea ochrany prírody 
a jaskyniarstva (SMOPaJ) 
Günter Moosmann, Nemecko – Figure 1, 
Figure 2, Figure 3, Like a f lower

•	 Cena riaditeľky SMOPaJ 
Bagus Yulianto, Indonézia – Transparency, 
Open Space

•	 Cena mesta Liptovský Mikuláš  
Ivan Kletečka, Česko – Za světlem, Dóm 
ticha, Okouzlení, Speleos Lotrando

•	 Cena Správy slovenských jaskýň 
Vladimír Škuta ml., Slovensko – Klenotnica 
1, Klenotnica 2, Klenotnica 3, Klenotnica 4

•	 Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti 
Ota Šimíček, Česko – Moravský kras – Har
bešská plošina, závrt č. 3 – v nových objevech

•	 Cena Múzea Janka Kráľa 
Marián Jagerčík, Slovensko – Kostolík

•	 Špeciálna cena 
Peter Vaněk, Slovensko – On On. Foto: P. Vaněk

Za světlem. Foto: I. Kletečka

Jaskyňa a umenie
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Od začiatku roka je v predaji nádherné  
a pre mnohých z radov slovenských jaskynia-
rov mimoriadne užitočné dielo, ktoré podobne 
ako tohtoročný jaskyniarsky týždeň vyšlo z me-
dzinárodnej iniciatívy, tentokrát slovenských 
a poľských geológov. 
Geologická mapa Tatier 
(Nemčok et al., 1994)  
v mierke 1 : 50 000 exis-
tuje už niekoľko rokov, 
no ako taká je oriento-
vaná najmä pre potre-
by úzkeho okruhu špe-
cialistov a pre bežného 
človeka je príliš zložitá. 
Kvôli lepšej čitateľnosti 
sa preto pri zostavova-
ní geologickonáučnej 
mapy podkladová mapa 
v mierke 1 : 50 000 zjed-
nodušila a jej legenda 
s vysvetľujúcim textom 
sa upravili tak, aby boli 
prístupné každému po-
užívateľovi. Cieľu vytvo-
riť náučnú mapu určenú 
širšiemu okruhu čitate-
ľov sa prispôsobil aj jej ďalší obsah. Územie, 
ktoré zobrazuje, je zhruba zhodné s areálom 
Tatranského národného parku a Tatrzańského 
parku narodowego. Sú na nej zobrazené aj 
mnohé prvky prevzaté z turistických máp – 
turistické a náučné chodníky, chaty, stanice 
horskej služby, ale aj jaskyne a ďalšie prírodné 
a kultúrne pozoruhodnosti. Práve preto môže 
mapu používať každý záujemca o geológiu 
Tatier pri svojich potulkách aj ako turistickú 
mapu. 

Dielo obsahuje okrem grafickej aj textovú 
časť s kapitolami o geológii a reliéfe Tatier, 
krase, vodstve, klíme, tatranskej živej prírode, 
histórii objavovania pohoria atď. V druhej čas-
ti sú opísané geologickogeomorfologické po-
mery vybraných náučných lokalít vyznačených 
na mape, bohato ilustrované fotografiami. 
Nachádza sa medzi nimi aj celý rad krasových 
lokalít, spomedzi ktorých možno spomenúť 

Beliansku a Brestovskú jaskyňu, Sivý vrch, 
Juráňovu dolinu, Hybickú tiesňavu, doliny 
Chochołowska, Lejowa, Kościelska, Bystra, Ku 
Dziure atď. O odbornej úrovni publikácie 
svedčí kolektív 17 autorov mapy a 32 autorov 

textu pod vedením Vla-
dimíra Bezáka. 

K vzniku diela vý-
znamnou mierou prispe-
li aj slovenskí jaskyniari  
a členovia Slovenskej 
speleologickej spoloč-
nosti; v kolektíve auto-
rov sa ocitol i Stanislav 
Pavlarčík, Milan Koreň, 
Ján Madarás, Marián 
Soják, Mário Olšavský, 
Štefan Ferenc, fotogra-
fiami prispeli aj Igor 
Michlík, Vladimír Mi-
chalec, Roman Aubrecht 
alebo Milan Sýkora. Ako 
to už dnes, v interaktív-
nej dobe, býva zvykom, 
celá publikácia je aj na 
priloženom samostat-
nom interaktívnom CD.

Mapa je v poradí treťou v edícii geologicko
náučných máp, ktoré vydal Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra v Bratislave; predchádzali 
jej mapy Cerovej vrchoviny a Vihorlatských 
vrchov. Ako prvá z nich poskytuje aj cenné 
informácie o geológii a geomorfológii jedného 
z najdôležitejších krasových území Západných 
Karpát. Na našu radosť treba prezradiť, že 
do budúcnosti sa uvažuje o vytvorení ďalších 
geologickonáučných máp, ktoré by mali za-
chytávať napr. krasové územia Slovenského 
krasu alebo Slovenského raja. 

Geologickonáučná mapa Tatier sa dá za-
kúpiť v predajni ŠGÚDŠ v bratislavskej Mlyn-
skej doline alebo prostredníctvom online 
objednávky na http://www.geology.sk/new/. 
Jej cena je 9,60 €. Kompletný zoznam ma-
teriálov, ktoré poskytuje na predaj ŠGÚDŠ, 
nájdete v záložke „Predaj máp“ v hornej časti 
plochy stránky.

GEOLOGICKO-NÁUČNÁ MAPA TATIER JE UŽ NA SVETE!

Lukáš Vlček
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JASKYNOVINKY

Malá Žomboj

Po viac ako 25 rokoch sa na dne legendár-
nej priepasti Malá Žomboj, ktorá je dodnes  
s –142 m najväčšou súvislou jaskynnou ver-
tikálou na Slovensku, podarilo obnoviť 
knihu zostupov. Osobitné poďakova-
nie patrí Gustovi Stibrányimu, ktorý už  
v roku 1977 túto „vrcholovku“ založil  
a do novej knihy poskytol dostupné údaje 
z histórie zostupov.

Pri nápade oživiť túto knihu zostupov 
sme pátrali aj po dostupnej mape Žom-
boje, ale znova ako v prípade Veľkej Bikfy 
bola len stará skica. Preto sme sa rozhodli 
vykonať podrobnejší prieskum i s mapovaním 
opäť notoricky známej priepasti a výsledky sa 
zase ukázali. Okrem Dómu netopierov, ktorý 
je známy už odnepamäti, sme s Mircom Váv-
rom od Majkovcov našli v celej vertikále ďal-
ších 11 okien s rozličnou veľkosťou, dĺžkou, 
hĺbkou... a najmä s peknou výzdobou. 

Bohužiaľ, mapa ešte nie je na svete, ale 
dúfam, že tak ako pri Veľkej Bikfe stihneme 
najbližšie číslo Spravodaja SSS s podrobnejšou 
správou.

Tomáš Fussgänger, Speleoklub Cassovia

„Zbojnícky systém“ na Strážove realitou?

Dňa 15. septembra 2012 o 12.30 sa jasky-
niarom z JK Strážovské vrchy podarilo navzá-
jom spojiť dve z mnohých známych jaskýň na 
1213 metrov vysokom Strážove v Strážovských 
vrchoch – jaskyňu Četníkova svadba a Strážov-
skú priepasť. Navyše sa v súčinnosti s jasky-
niarmi zo SC Chočské vrchy zvukovou skúškou 
naznačila ich možná súvislosť s Jánošíkovou 
jaskyňou a perspektíva tzv. Zbojníckeho systé-
mu pod vrcholom Strážova. Prepojeniu „Čet-
níčky“ s neďalekou Strážovskou priepasťou 
predchádzal objav 
pokračovania tejto 
najväčšej jaskyne 
celého pohoria za 
Vodopádovým dó-
mom a úspešné na-
predovanie v sonde 
za novoobjavenými 
priestormi. Stalo 
sa tak aj zásluhou 
kompletného ma-
povania jaskyne, 

ktoré sa práve dokončuje. Už 
teraz je zrejmé, že dĺžka jaskyn-
ného systému Četníkova svadba 
– Strážovská priepasť presiahne 
1200 metrov a nie sú v ňom vy-
lúčené ďalšie objavné postupy.

Bohuslav Kortman

Miesto prepojenia na dne Strážovskej 
priepasti a rozhovor aktérov nad ním 
bezprostredne po úspešnej akcii. Foto 
(mobil): A. Tureček

Kontajner s knihou zostupov na dne Malej Žomboje, 
vedľa na stene priepasti je geocache. Foto: T. Fussgänger
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Jaskyniarska výstava v Rimavskej 
Sobote

Oblastná speleologická skupina Rimav-
ská Sobota usporiadala slávnostný seminár 
a vernisáž výstavy k 40. výročiu založenia 
skupiny. Podujatie sa uskutočnilo 9. ok-
tóbra 2012 vo výstavných miestnostiach 
umeleckej kaviarne Tri ruže na Hlavnom 
námestí v Rimavskej Sobote. 

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia 
obvodného a mestského úradu z Rimav-
skej Soboty, Správy CHKO Cerová vr-
chovina, Slovenskej agentúry životného 
prostredia, Relax centra, starostovia obcí, 
ako aj tisovskí a domáci jaskyniari. Slo-
venskú speleologickú spoločnosť zastu-
poval jej predseda Bohuš Kortman. Čle-
novia skupiny Rimavská Sobota formou 
prezentácie podali prierez speleologickej 
činnosti za uplynulých 40 rokov s dôra-
zom na významné úspechy, ako prvý opis 
magnezitových jaskýň, vulkanickoexha-
lačných jaskýň alebo jaskýň po stromo-
vých pozostatkoch na Slovensku. Objavi-
telia pútavo referovali o odkrytí Jaskyne 
nad Kadlubom (K. Ďurčík), o jej spojení 
s Podbanišťom (S. Scholz), o prieskume 
„netradičných“ jaskýň (F. Radinger) ale-
bo o nájdení neolitickej kresby v jaskyni 
Praslen či stredovekých falošných mincí 
v Špaňopoľskej jaskyni (J. Rešetár). 

Po seminári sa konala vernisáž výstavy 
s názvom „40 rokov v podzemí Gemera 
a Novohradu“. Výstavu pripravili členo-
via skupiny v spolupráci s Gemerským 
fotoklubom, ktorého vedúcim je Ladislav 
Benedek, fotograf a člen OSS Rimavská 
Sobota. Otvorili ju predseda SSS B. Kort-
man a prednosta Obvodného úradu v Ri-
mavskej Sobote JUDr. P. Struhár. Početní 
záujemcovia si tak mohli prezrieť bohatú 
činnosť skupiny na takmer 100 fotogra-
fiách. Medzi autormi fotografií nájdeme 
okrem členov skupiny aj P. Staníka, ktorý 
kvalitnými snímkami zdokumentoval jas-
kyňu Podbanište a pozdvihol tak úroveň 
výstavy. Skupina mu za to aj touto cestou 
ďakuje. Výstava je otvorená do marca 
2013.

Ľudovít Gaál
Momentky zo seminára a vernisáže. Foto: A. Gecse (3), 
E. Vörös (1)
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Aj tento rok vyjdú štyri čísla Spravodaja 
SSS a redakčná rada po zhodnotení obsaho-
vej a formálnej úrovne publikovaných článkov 
rozhodne o tom, ktorí z prispievateľov zís-
kajú ceny pre najúspešnejších autorov za rok 
2012. Práve teraz sa pripravuje posledné, štvrté 
tohtoročné číslo nášho časopisu, preto ešte 
stále máte príležitosť poslať do redakcie váš 
aktuálny príspevok, ktorý môže zaujať jeho 
čitateľov i členov redakčnej rady. A keby ste to 
do uzávierky čísla nestihli, nič sa nestane – váš 
príspevok vyjde v ďalšom Spravodaji.

Za príspevky uverejnené v Spravodaji 2011 
boli ocenení:

1. Ľubomír Plučinský: Nové objavy v Javorinke 
2. Juraj Szunyog: Objav Prosieckej jaskyne
3. Zdenko Hochmuth: Tunel v jaskyni Skalistý  

potok (v Spravodaji 2/2012 sme medzi ocene-
nými omylom uviedli názov iného autorov-
ho príspevku) 

4. Peter Holúbek: Čo nové v Novej Stanišovskej 
jaskyni

Redakcia

OCENENIA AUTOROV PRÍSPEVKOV V NAŠOM ČASOPISE

Výsledky súťaže Czech Speleo Photo 2012

Na stretnutí českých speleológov 21. až 23. 
septembra 2012 v Týnčanskom krase sa odo 
vzdávali ocenenia víťazom 3. ročníka fotogra-

fickej súťaže Czech Speleo Photo. Teší nás, že 
medzi autormi ocenených snímok je po úspe-
chu v predchádzajúcom súťažnom ročníku 
znova Ing. Pavol Kočiš, AFIAP, člen SSS zo Spe-
leoklubu Cassovia v Košiciach. Blahoželáme!

 
Výsledková listina 
Czech Speleo Photo 2012

Kategória A: 
Krasová fotografia
1. Pavol Kočiš, Čaj o ôsmej
2. Thomas Suryono, Ray of Light
3. Ivan Kletečka, Ledové království

Kategória B: 
Montanistika a historické 
podzemie
1. Laco Lahoda, Ztracená brána
2. Lukáš Falteisek, Římská jed

nička v uzavřeném intervalu
3. Radim Brom, Opálové doly 

Dubník

Kategória C: 
Tematická fotografia, téma 
„Nezabudnuteľné okamihy“
1. Ivan Kletečka, Za světlem *
2. Daniel Horáček, Samice  

s mládětem
3. Pavol Kočiš, Unavená, ale šťastná

* snímka bola ocenená aj v súťaži 
SPELEOFOTOGRAFIA 2012 

B. KortmanVíťazná snímka v kategórii A – Čaj o ôsmej. Foto: P. Kočiš
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NÁŠ JUBILANT SLAVOMÍR CHMELA
nar. 18. 8. 1932

Speleológ, horolezec, fotograf, filmový do
kumentarista a publicista. Od roku 1979 
je členom Slovenskej speleologickej spoloč
nosti, od roku 2006 členom Jaskyniarskeho 
klubu Strážovské vrchy. 

Slavo sa narodil na Morave, od 22 rokov žije 
na Slovensku; býva v Žiline. Už ako 18ročný sa 
aktívne venoval športovej gymnastike a neskôr 
horolezectvu. Ako člen slovenského reprezentač-
ného družstva sa r. 1959 zúčastnil na prvej expe-
dícii na Kaukaz, kde vystúpil na Elbrus (5642 
m), r. 1964 aj na vrchol Ušby (4710 m). V r. 1967 
na expedícii na Pamír dosiahol vrchol Pik Le-
nina (7134 m). V r. 1968 a 1975 viedol úspešnú 
expedíciu na Pamír a v r. 1974 a 1976 do Afriky 
na pohorie Džurdžura a Hoggar. Je držiteľom 
titulu majster športu. Organizoval Horolezecké 
dni, ktoré sa každoročne konali v Porúbke pri 
Žiline. Bol spoluzakladateľom čs. Horolezeckej 
školy JAMES so sídlom vo Vysokých Tatrách 
(1964) a v r. 1967 – 1975 jej riaditeľom. Veno-
val sa fotografovaniu prírody a horolezeckého 
diania, neskôr filmovaniu. Roku 1979 zorgani-
zoval expedíciu do jaskýň 
v Bulharsku, Rumunsku 
a Maďarsku. Popri skú-
maní a mapovaní jaskýň 
sa venoval aj nakrúcaniu 
dokumentárnych sní-
mok. R. 1980 v Žiline 
založil jaskyniarsku sku-
pinu, s ktorou realizoval 
expedície do vtedy druhej 
najdlhšej jaskyne sveta 
(vyše 145 km) Optimisti-
českaja na Ukrajine. Pô-
sobil i ako tanečný maj-
ster v PKO v Žiline, bol 
členom folklórneho sú-
boru Považan v Považskej 
Bystrici a choreografom 
súborov Turiec v Marti-
ne, Váhostav a Slovenár 
v Žiline.

Je významným reprezentantom neprofesio
nálneho filmového hnutia na Slovensku. Bol 
členom Klubu filmových amatérov v Žiline 
a je členom Poradného zboru pre film a video 
na Slovensku. Od r. 1978 nakrútil viac ako 400 
dokumentárnych, reportážnych a odborných 
filmov (nakrúcané na troch kontinentoch – 
v Európe, Ázii a Afrike). Jeho filmy uviedli 
TV Sever, TV Žilina, STV1, ČT2, Televízia 
Drážďany; premietali sa na speleologických 
konferenciách v Maďarsku, Česku, Bulhar-
sku, na jaskyniarskych týždňoch v Maďarsku, 
na Ukrajine a na Slovensku, na medzinárod-
ných festivaloch v Moskve, Odese, Leningrade, 
Drážďanoch, Barcelone, La Chapelle en Ver-
cors, Ebensee, Berlíne, Leppeerante a Banffe 
v Kanade. Za svoju tvorbu dostal úctyhodné 
množstvo ocenení (vyše 160) na rozličných 
súťažiach doma i v zahraničí: spolu získal  
4 × hlavné ceny, 60 × 1. cenu, 52 × 2. cenu,  
21 × 3. cenu, množstvo čestných uznaní, pla-
kiet a diplomov. Z jeho úspešných a ocene-
ných filmov spomeňme: Elbrus 77, Sahara 
1976, Optimistická, S prilbou a zápisníkom, 
S kamerou a halogénom, Ortoptika, Mám 20, 
Lano, Diabáz, Nebojte sa kataraktu, Veľká 
akcia, Koralová, Pre kľud duše, Sme super, 

S. Chmela vo svojej pracovni pri preberaní dekrétu o čestnom členstve SSS od 
predsedu B. Kortmana. Foto: J. Kasák

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY
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Hrad Strečno a i., z horských filmov: Tadžic-
ké miniatúry, Fanské hory, Pamír, Kaukazské 
končiare, Cestovanie Saharou. Spolu s bratom 
Petrom nakrútil viaceré ocenené snímky: Lab-
ský traverz, Tajomstvo Amatérskej jaskyne, Lis-
kovská jaskyňa, Kortmanka, Otcova jaskyňa, 
Dúpna jaskyňa a iné. Zbor Žilincov mu udelil 
titul Genius loci Solnensis. Je držiteľom dvoch 
zlatých medailí UNICA, medaily D. G. Li-
charda, striebornej a zlatej medaily Slovenskej 
speleologickej spoločnosti a zlatého odznaku 
JAMES. Tento rok mu k životnému jubileu 
udelil SHS JAMES pamätnú medailu za rozvoj 
slovenského horolezectva a SSS čestné členstvo 
za zásluhy o rozvoj slovenského jaskyniarstva.

Milý Slavo, do ďalších rokov života v rodine 
i medzi nami Ti želáme všetko najlepšie, menej 
bolestí a starostí, viacej spokojnosti a radosti  
z tvorivej práce.

Tvoji priatelia jaskyniari 

ČERSTVÍ ŠESŤDESIATNICI 
Z OSS RIMAVSKÁ SOBOTA

Ladislav Benedek 
Staršia jaskyniarska generácia sa ešte dobre 

pamätá na kvalitne vyhotovené, zmysluplné fot-
ky Laca Benedeka z podzemia Drienčanského 
krasu a okolitých krasových území. Mohli sme 
ich obdivovať na stránkach Spravodaja, zbor-
níka Slovenský kras a na súťažiach Speleofoto-
grafia v Liptovskom Mikuláši. V osemdesiatych 

rokoch minulého storočia práve tu získal Laco 
prvé ocenenia. Prvé uznanie jeho tvorby v roku 
1983 mu dodalo impulz do ďalšej tvorivej čin-
nosti, ktorú však bolo treba vykonávať v tvrdom 
konkurenčnom prostredí. Veď latku vo vtedaj-
šej dobe položili poriadne vysoko jaskyniari 
so zvučným menom, ako Petr Hipman, Miro 
Hujdič, Gusto Stibrányi, Miro Eliáš, Paľo Mitter 
alebo Zdeno Hochmuth. Ale Lacovi Benedekovi 
sa to podarilo. Dôkazom toho bola 1. cena 
v súťaži speleologickej fotografie na kongrese 
UIS v Barcelone roku 1986 a takisto 1. cena na 
medzinárodnej fotografickej súťaži v Burgose. 
O tri roky neskôr Laco zinkasoval prvú a tretiu 
cenu za fotografie z jaskýň aj na kongrese UIS 
v Budapešti. Niekoľko fotografií má aj v knihe 
Jaskyne a jaskyniari z roku 1987. 

Laco, rodák z Rimavskej Soboty (6. 10. 1952), 
začal chodiť do jaskýň už v období zrodu oblast-
nej skupiny SSS Rimavská Sobota na začiatku 
70tych rokov. Mal zvláštne schopnosti vidieť viac 
v podzemí, rozpoznať mimoriadnu úlohu svetla, 
ktoré do tmavého vlhkého a nehybného sveta jas-
kýň vnášalo život a dynamiku. Svoj subjektívny 
obraz o tomto čudnom svete vedel majstrovsky 
vyjadriť na fotografickom papieri. Fotografie si 
vtedy ešte sám doma vyvolával. V jaskyni si ho 
inak ani nepamätám, len s klasickou karbidkou 
v jednej ruke a v druhej so svojou podomácky 
vyrobenou fotografickou debnou. S Lacom sme 
tak preskúmali okrem Drienčanského krasu aj 
jaskyne pri Lubeníku a Bretke, zúčastňoval sa 
prieskumu jaskýň Bodvianskej pahorkatiny a fo-
tografoval v magnezitových jaskyniach Revúckej 
vrchoviny a ložiska Bankov pri Košiciach. Nav-
štívil aj viaceré jaskyne v zahraničí (Maďarsko, 
Švajčiarsko, Španielsko a inde).

Laco ani v súčasnosti nesedí nečinne doma. 
Roku 2007 založil Gemerský fotoklub a ma-
nažuje mladých nádejných fotografov. Radí 
a pomáha im, organizuje fotografické súťaže 
a výstavy. Neprestajne je v pohybe. Členovia fo-
toklubu okrem rôznych miest Slovenska svoje 
diela vystavovali už v Rumunsku, Maďarsku, 
Srbsku a v Nemecku. To všetko treba pripraviť, 
vykonzultovať, zabezpečiť, čo Laco aj svedo-
mite urobí. V Rimavskej Sobote jeho fotoklub 
disponuje aj stálou galériou.

Šesťdesiat rokov nijako nepasuje na Laca. Stá-
le z neho vyžaruje mladícky zmysel pre humor, 
optimistické chápanie sveta a neutíchajúca tvo-
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rivá sila, ktorá ho ženie stále dopredu k novým 
skutkom užitočným pre človeka, pre kultúru. 
V zrýchlenom rytme života je však dobré sa 
občas zastaviť a pospomínať si na krásne chvíle 
prežité spolu v krasových územiach Revúckej 
vrchoviny. Takáto príležitosť nastala v októbri 
tohto roka, na otvorení výstavy fotografií k šty-
ridsaťročnej histórii jaskyniarstva v Rimavskej 
Sobote, na ktorej jubilant nemohol chýbať.

Laci, želáme Ti dobré zdravie, ďalšie pek-
né výstavy, pohodu v kruhu rodiny a radosť 
z vlastnej tvorby tak, ako aj nás potešia Tvoje 
fotografické diela.

Ľudo Gaál

Ing. František Radinger
O Ferovi Radingerovi sa hovorí, že je typ 

jaskyniara, ktorý v ktorejkoľvek geografickej 
oblasti i v ktorejkoľvek hornine dokáže nájsť 
jaskyňu. Táto kúzelnícka schopnosť mu pri-
schla preto, lebo pochádza z Novohradu, kde 
jaskyne tradične chýbajú. Správnejšie pove-
dané chýbali až dovtedy, kým nezačal jasky-
niarčiť Fero Radinger. Potom jaskyne začali 
pribúdať v najnemožnejších horninách toh-

to regiónu: v andezitoch, zlepencoch, tufoch 
a navyše v ešte nemožnejších speleologických 
oblastiach, ako Lučenská kotlina alebo Ostrôž-
ky. Vďaka nemu a jeho priateľom sa Novohrad 
môže v súčasnosti pýšiť niekoľkými desiatka-
mi jaskýň. Nie sú síce rozsiahle, ale v mnohých 
prípadoch unikátne. V tomto regióne sa v sú-

časnosti nachádza napríklad najviac jaskýň 
po stromových pozostatkoch, ale pribudli aj 
jaskyne v tuhárskom mramore. Práve tu sa Fe-
rovi podarilo nájsť novú jaskyňu, ktorú nazval 
podľa významného jaskyniara Jána Morháča, 
bývalého spolupracovníka Jána Majka. Medzi 
Ferove najvýznamnejšie jaskyniarske úspechy 
patria nálezy a opis jaskýň po stromových 
pozostatkoch: Pec v Lučenskej kotline, Trpas-
ličia v Krupinskej planine, Mučínska v Cerovej 
vrchovine a Voňačka v Ostrôžkach s krásnymi 
kusmi drevného opálu. Preskúmal aj niekoľko 
rozsadlinových jaskýň v Krupinskej planine 
a v Ostrôžkach, z ktorých je najvýznamnejšia 
Lupočská nora s dĺžkou 55 m v andezitových 
zlepencoch. Občas sa mu podarí nájsť jasky-
ňu aj na kurióznych miestach, ako v tomto 
roku priamo v pivnici vinárne pod Divínskym 
hradom. O výsledkoch prieskumných prác jas-
kyniarsku verejnosť pravidelne informuje na 
stránkach Spravodaja SSS. Fero nechýba ani 
na akciách Oblastnej speleologickej skupiny 
Rimavská Sobota v Drienčanskom krase a na 
Koniarskej planine.

Ako rodák z Lučenca (17. 10. 1952) Fero vy-
hľadával najskôr staré banské diela, ktorých sa 
v okolí Cinobane a Ružinej vyskytuje niekoľko. 
Potom spolu s priateľom Petrom Nociarom 
navštevovali aj jaskyne a roku 1995 sa obaja 
stali členmi oblastnej skupiny SSS Rimavská 
Sobota. Založili aj občianske združenie Podze-
mie Novohradu, ktorého je Fero dodnes pred-
sedom. Jubilant po základnej škole v Lučenci 
absolvoval Strednú priemyselnú školu chemic-
kú v Banskej Štiavnici a následne Chemicko
technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave. Roku 2005 ukončil 
doplnkové pedagogické štúdium Technickej 
univerzity v Košiciach, čo mu umožnilo vyko-
návať pedagogickú činnosť. V súčasnosti je ju-
bilant riaditeľom Osvetového strediska správy 
kultúrnych pamiatok v Divíne.

V Novohrade je stále čo skúmať (a existuje 
tam viac vinární), preto jubilantovi želáme 
ďalšiu neutíchajúcu energiu do ich pries-
kumu, k tomu aj dobré zdravie a životný 
optimizmus. Fero, nech Ťa choroby a neduhy 
tohto sveta zďaleka obchádzajú a jaskyniari, 
priatelia a jaskyne veľa radosti prinesú. Ad 
multos annos!

Ľudo Gaál
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JUBILANTI JS SPIŠSKÁ BELÁ

Ing. Vladimír Klein šesťdesiatročný
Jubilant sa narodil 4. januára 1952 v Marti-

ne, kde ho už ako chlapca hlboko očarila nád-
herná príroda Turca a zanechala v ňom trvalé 
stopy. Záujem o prírodu a jej tajomstvá ho už 
vtedy priviedol k skautingu.

Z rodného Turca sa neskôr presťahoval do 
Spišskej Belej, kde roku 1967 ukončil základnú 
školu. Po maturite na gymnáziu v neďalekom 
Kežmarku roku 1970 nastúpil na Vysokú ško-
lu poľnohospodársku v Nitre, kde roku 1975 
promoval za poľnohospodárskeho inžiniera. 
Potom dlhé roky pracoval v sektore poľnohos-

podársva na rôznych pozíciách, aby úspešne 
zabezpečoval potravinovú sebestačnosť pre ob-
čanov našej vlasti. Dnes pracuje ako riaditeľ 
Mestského podniku v Spišskej Belej.

Na novom pôsobisku pod Tatrami sa nako-
niec zrodil a prehĺbil aj záujem o jaskyniarstvo, 
ktorý mu zostal doteraz. Jaskyniarom je už od 
roku 1970, keď sa stal členom Oblastnej skupiny 
č. 4 Slovenskej speleologickej spoločnosti. Bolo 
to krátko po obnovení činnosti SSS. Stále sa 
angažuje v Jaskyniarskej skupine Spišská Belá, 
kde má na starosti problematiku ochrany krasu.

Lokalizoval Nádejnú jaskyňu v Kolovej doline, 
ktorá bola neskôr prepojená s jaskyňou Javorin-
ka. Aktívne sa zúčastňoval na prieskume jaskyne 
Javorinka v Javorovej doline a priľahlého krasu 
Vysokých Tatier. Zaujímal sa aj o jaskyne Belian-
skych Tatier, Pienin i Levočských vrchov. Infor-
máciami prispel k lokalizácii jaskynných otvorov 
na severnej strane Belianskych Tatier v stenách 
medzi Bujačím vrchom a Veľkým košiarom. Tu 
lokalizoval aj Malú poľovnícku jaskyňu.

V rámci svojich organizačných možnos-
tí vytváral pre skupinu vhodné podmienky 
na výročné zasadnutia skupiny a spoločenské 
stretnutia s rodinami na poľovníckej chate 
pri Tatranskej Kotline, čím prispel k utužo-
vaniu súdržnosti skupiny. Zúčastňoval sa tra-
dičných a nezabudnuteľných Jaskyniarskych 
týždňov SSS v období budovania rozvinutej 
socialistickej spoločnosti, keď sa úspešne roz-
víjalo a napredovalo slovenské jaskyniarstvo. 
Bol aj náčelníkom jedného z jaskyniarskych 
týždňov v Belianskych kúpeľoch v sídle sku-
piny. Je tiež vášnivým poľovníkom a členom 
Spišského dejepisného spolku.

Nášmu jubilantovi vyjadrujeme naše srdečné 
poďakovanie za aktívny prístup a spoluprácu. 
Prajeme mu pevné zdravie, životný optimizmus 
a rodinnú pohodu. Nech mu záujem o jaskyne, 
zvlášť tie tatranské, vydrží čo najdlhšie.

Za kolektív JS Spišská Belá 
RNDr. Stanislav Pavlarčík

Ľubomír Plučinský päťdesiatročný
Náš jubilant Ľubo, v skupine známy ako 

Veslo, toho roku preskočil päťdesiatku, čím 
sa patrí zhodnotiť jeho životné smerovanie. 
Narodil sa v Kežmarku 4. 4. 1962, ale vyrastal 
v Spišskej Belej a po skončení základnej ško-
ly vyštudoval elektrotechnickú priemyslovku 

v Prešove. Mal šťastie na dobrých kamará-
tov rovnakého zmýšľania, takže jeho vzťah 
k prírode sa formoval spoločnými potulkami 
v blízkych Belianskych Tatrách. Už roku 1979 
sa s kamarátmi stal čakateľom v jaskyniarskej 
skupine a od roku 1981 aj členom. Po vojen-
skej službe, ako sa patrí, sa oženil a odsťahoval 
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do neďalekého Kežmarku, aby sa neskôr znova 
vrátil do Spišskej Belej. 

Ľubovo jaskyniarske nadšenie sa najprv pre-
javovalo v praktickom prieskume a lezení. Ako 
príslušník mladšej generácie má významný 
podiel na množstve objavov v lokalitách Hav-
rania jaskyňa, Sedlákova diera, Havrania prie-
pasť, Tristarská priepasť, Jaskyňa pod Úpla-
zom, Starých objaviteľov, Prievanová jaskyňa, 
Muránska jaskyňa a i. Svojím aktívnym prístu-
pom dospel k tomu, že objavené a preskúmané 
jaskyne je potrebné aj zamerať, a bolo to dobré 
rozhodnutie. Jeho najväčší prínos je pri obja-
vovaní nových priestorov v jaskyni Javorinka, 
pričom prispel najmä k jej dokumentácii a zo-
stavovaniu mapy jaskyne v programe Therion. 
Podobne spracoval mapy Belianskej jaskyne 
a Alabastrovej jaskyne, čím skupina dosiahla 
vyššiu úroveň prezentácie a vyhodnocovania 
prieskumu a dokumentácie jaskýň.

Jeho referáty o objavoch a dokumentácii jas-
kýň na Speleomítingoch a články v jaskyniar-
skych periodikách mali značný kladný ohlas na 
verejnosti. Ako fundovaný jaskyniar nás repre-
zentoval v zahraničí na expedícii VELEBIT 93, 
kde sa podieľal na prieskume vertikálnych jas-
kýň v oblasti Čiernej Hory. Nemôžeme zabud-
núť jeho organizačné vlastnosti a skúsenosti, 
ktoré pomohli k zdarnému priebehu záchrannej 
akcie v roku 1991, keď zostal s ďalšími účast-
níkmi prieskumu zaplavený v jaskyni Javorinka  
a všetci v podzemí pod jeho vedením zdarne pre-
čkali do príchodu záchranárov. Od roku 2001 
pracuje vo výbore ako tajomník skupiny. 

V mene Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá 
mu prajem veľa zdravia, rodinnej pohody, 
veľa pekných objavov a hlavne trpezlivosti pri 
vytváraní takých máp, ako sú mapy Javorinky, 
Belianskej jaskyne alebo Alabastrovej jaskyne. 

Vladimír Fudaly, predseda skupiny

Zomrel Viktor Nikolajevič Dubljanskij,  
významný ruský a ukrajinský jaskyniar 
(1930 – 2012).

Považuje sa za zakladateľa organizova-
nej speleológie v bývalom Sovietskom zväze  
a v rokoch 1958 – 1992 bol jedným z jej hlav-
ných organizátorov. Má nesmierne zásluhy 
na rozvoji jaskyniarstva ako vedy, ale aj na 
budovaní amatérskej speleológie. Pod jeho 
vedením sa uskutočnilo okolo 500 expedícií, 
počas ktorých bolo preskúmaných okolo 1000 
jaskýň a priepastí. Pôsobil na Kryme, v Podolí, 
Východných Karpatoch, Západnom Kauka-
ze, Abcházsku, Arménsku, Permskom kraji  
a v Strednej Ázii. Navštívil aj zahraničné kra-
sové oblasti v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, 
Česku, Slovensku, Kanade a USA. Roku 1954 
ukončil univerzitu v Odese ako geológ. Pra-
coval v Simferopoli na Kryme v Inštitúte mi-
nerálnych zdrojov (1957 – 1997) a na univer-
zite v Perme (1997 – 2008); v rokoch 1999 
až 2004 tu bol redaktorom zborníka Peščery 
(Jaskyne), ktorý vychádza od roku 1947. Je au-
torom mnohých kníh so širokou speleologic-
kou problematikou (Výpravy pod zem, 1968; 

Za kvapkou vody, 1971; Pútavá speleológia, 
2000), ako aj desiatok učebníc, monogra-
fií o jaskyniach Krymu, Ukrajiny a Kaukazu, 
množstva rozličných vedeckých a populari-
začných článkov. V. N. Dubljanskij bol výraz-
nou osobnosťou našich východných susedov, 
ktorý tu zanechal v speleológii nezmazateľnú 
stopu. Niektoré jeho práce sú dostupné na 
internetovej stránke Komisie pre speleológiu 
a karsológiu Ruskej geografickej spoločnosti 
(http://www.rgospeleo.ru/projects.htm).

Z internetových podkladov pre Spravodaj SSS 
spracoval Peter Holúbek



Spravodaj SSS 3/2012

SUMMARY

The most important event of the Slovak Speleological Society (SSS) this year was the 53rd 

Caving Week that SSS organized in Poland near Zakopane in the Tatra Mountains. The 
greatest credit for the success of the event has the event’s coorganizer Speleoklub Tatrzański of 
Zakopane, which took care of the rich program for cavers from 32 speleological clubs and groups 
from five European countries (Slovakia, Poland, the Czech Republic, Hungary and the Ukraine). 
During the Caving Week interesting excursions into the Tatra caves, divided into several levels of 
difficulty, terrain and surface geological field trips, and other events took place. About all this 
in detail in the introductory article of our magazine inform the main organizer Jadwiga Trojan 
from Speleoklub Tatrzański and Lukáš Vlček from SSS.

The following two articles are aimed at speleological exploration of caves in Slovakia:  
T. Fussgänger summarizes the results of demanding climbing research of chimneys and chasms 
in the Veľká Bikfa Cave at Silická Plateau in the Slovak Karst; recent research has brought new 
disco veries thanks to which the cave has reached the depth of 147 m and the length of 875 m.  
J. Vicen, L. Vlček and P. Holúbek inform about a new pseudokarst cave near Banská Bystrica; 
the cave called Diera pod Suchým vrchom (Hole Under a Dry Hill) was formed in volcanic 
rocks – andesite tuff. The second part of the feature by Ľ. Gaál about the 40yearlong history of 
speleology in Rimavská Sobota (the first part of the article was published in the previous issue 
of the magazine), contains many historical photographs and documents from the successful 
operation of local cavers, this time mainly in karst and pseudokarst areas in Slovakia (caves 
in magnesite, in Drienčany Karst, in Cerová Highland). D. Hutka continues in mapping the 
60yearlong history of cave diving in Tisovec Karst. In the exploration of Jazerná Cave, which is 
described, among Slovak speleodivers also Swiss speleodivers participated.

Three articles inform about the activities of Slovak cavers abroad: L. Vlček and P. Kočiš want 
to share their experiences and impressions of the visit to “Romanian Lechuguilla”, Peştera Piatra  
Altarului Cave, considered one of the most beautiful in the world, with magazine readers. 
Similarly, T. Fussgänger describes a small expedition of cavers from speleoclub Cassovia and Ján 
Majko speleogroup into one of the deepest caves in the world – Gouffre Berger in France. L. Vlček 
informs about the course of an international event Speleodiversity 2012, held in late September 
in Muotathal in Switzerland and the Slovak Speleological Society was also represented there. 
The event was connected with the 13th National Speleological Congress (13. Nationaler Kongress 
für Höhlenforschung), coupled with the 7th EuroSpeleo Forum, a scientific symposium and 
meeting of the European Speleological Federation (Fédération Spéléologique Européenne – 
FSE). All member states of FSE, including Slovakia presented their activities in the form of 
posters at the event, mapping software Therion was presented by its Slovak authors, members 
of the SSS at one of the workshops. L. Vlček as the representative of SSS participated in the 
General assembly meeting of the FSE. The magazine introduces the results of the international 
competition of photographs with speleological theme Speleofotografia 2012 and Czech Speleo 
Photo 2012 and publishes the review of a geologicaleducational map of the Tatras. Among the 
Caving News you will find short articles on the Malá Žomboj Chasm in the Slovak Karst, about 
caves on Strážov Mt. in the Strážov Mts. and about a seminar and exhibition in Rimavská Sobota 
held on the 40th anniversary of the local speleological group establishing. At the very end of the 
magazine there are Social News as usual.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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