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Kontrolná komisia
Meno funkcia adresa telefonický kontakt, e-mail

Peter Strečanský predseda Morovnianska 53/1
972 51 Handlová

046/547 36 81, 0908 642 970
pstrecansky@pobox.sk, peter.strecansky@gmail.com

Ing. Ivan Demovič člen A. Hlinku 18/38
921 01 Piešťany

033/599 13 52 (zam.), 033/762 81 87 (priv.),
0908 420 545, demovic@mail.t-com.sk

Ing. Slávka
Szunyogová členka Vajanského 8

034 01 Ružomberok
0961 483 114 (zam.), 0905 759 435
slavka.szunyogova@minv.sk, szunyogova.s@gmail.com

Výbor SSS
Meno funkcia adresa telefonický kontakt, e-mail

Mgr. Bohuslav
Kortman predseda Stred 66/61

017 01 Považská Bystrica
042/432 10 64, 0905 488 028
bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Doc. RNDr. Peter
Magdolen, PhD. podpredseda Opavská 26/A

831 01 Bratislava
02/602 96 603, 0904 141 186
magdolen@fns.uniba.sk 

Mgr. Lukáš
Vlček, PhD. tajomník Varguľa 349/21

976 56 Pohronská Polhora
0940 807 327
lukasvlcek@yahoo.com

Ing. Peter Holúbek ekonóm 1. mája 1959/36
031 01 Liptovský Mikuláš

044/552 20 61, 044/552 51 74
0904 333 613, holubek@smopaj.sk

Doc. RNDr. Zdenko 
Hochmuth, CSc. člen M. Nešpora 17

080 01 Prešov
051/774 72 55, 0908 977 594
hochmuth@upjs.sk

Oľga Miháľová členka Ul. mládeže 34
058 01 Poprad

052/773 37 54, 0915 326 163
omihalova47@gmail.com

Ing. Marián Jagerčík člen Komenského 112
976 66 Polomka

048/619 34 83, 0918 444 163
mjagercik@centrum.sk

Ing. Ján Tulis čestný
predseda

Brezová 9
052 01 Spišská Nová Ves

0903 811 687, 053/446 33 04
speleorajsk@gmail.com

Jaskyniarske skupiny/kluby
Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Jaskyniarska skupina
Adama Vallu Ondrej Štefko Školská 99

013 06 Terchová
041/569 50 30
jsav@post.sk

Jaskyniarska skupina
Aragonit Eduard Piovarči Osiková 2

010 07 Žilina
0904 800 082, jsaragonit@post.sk
http://aragonit.webovastranka.sk/

Speleoklub Badizer
Ardovo

Alexander
Skokan

J. A. Komenského 13
048 01 Rožňava

+421 910 502 457
skokan@kidrv.sk

Speleoklub
Banská Bystrica

Ing. 
Štefan Mlynárik

Javornícka 25
974 11 Banská Bystrica

048/417 40 10, 0903 514 704
stevo.mlynarik@gmail.com

Oficiálna adresa SSS: Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.sss.sk
sekretariát: 044/552 45 56, 0908 931 034 (M. Strmenská), speleo@ssj.sk,  
úradné hodiny: pondelok, streda 8.00 – 15.00, piatok 8.00 – 14.00 hod.

AdreSár

SLoVeNSKeJ SpeLeoLogIcKeJ SpoLočNoStI NA roK 2013
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Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Speleo Bratislava
Doc. RNDr. 

Peter Magdolen, 
PhD.

Opavská 26/A
831 01 Bratislava 

02/602 96 603, 0904 141 186
magdolen@fns.uniba.sk
http://speleobratislava.webnode.sk

Oblastná skupina
Brezno Ľubomír Múka Cesta osloboditeľov 171/109

976 46 Valaská
0905 269 845
speleobrezno@gmail.com

Speleoklub Cassovia Ing.
Jozef Thuróczy

Toryská 4/28
040 11 Košice

0905 515 979
thuroczy@netkosice.sk

Oblastná skupina
Čachtice Ľubomír Vince Moravské Lieskové 1295

916 42 

0944 545 083, 0914 230 387 (Lukáš 
Kubičina), lvince@atlas.sk*, oscachtice@
gmail.com, www.jeskynar.cz/cachtice

Speleologický klub
Červené vrchy 
Slovakia

Ján Šmoll Nám. SNP 2
031 01 Lipt. Mikuláš

0903/512 283, smoll@alconet.sk
www.cervenevrchy.speleo.sk

Jaskyniarsky klub
Demänovská Dolina Lukáš Benický Pavčina Lehota 145

031 01 Lipt. Mikuláš
0903 624 032, benickyL@speleodd.sk  
www.speleodd.sk

Speleo-Detva Elena
Hipmanová

Komenského 16
960 01 Zvolen

045/536 02 69, 0910 993 703
hipmanova@host.sk
ehipmanova@gmail.com

Speleoklub Drienka
Košice

Ing.
Jozef Psotka

Ružová 43
040 01 Košice

0904 338 683, jozef.psotka@gmail.com
www.drienka.netkosice.sk

Jaskyniarsky klub
Dubnica nad Váhom

Peter
Medzihradský

SPK 641/38
018 41 Dubnica n. Váhom

0905 380 671
medzo.petrus@stonline.sk

Speleoklub
Ďumbier Milan Štéc Mlyn 312

976 45 Hronec
048/617 54 28, 0905 135 535
jmn@nextra.sk, www.jmn.sk

Hájsky klub 
športovej speleológie

Tomáš
Fussganger

Háj 52
044 02 Turňa

421 944 592 831
hufihu@seznam.cz

Jaskyniarsky klub
Handlová Peter Strečanský Morovnianska 53/1

972 51 Handlová

046/547 36 81, 0908 642 970
pstrecansky@pobox.sk
www.jkhandlova.estranky.sk
http://jkhandlova.webnode.sk/

Speleoclub
Chočské vrchy

Ing.
Juraj Szunyog

Vajanského 8
034 01 Ružomberok 

044/436 35 84, 0910 555 654
juraj.szunyog@mondigroup.com
http://schv.4d.sk/

Oblastná skupina
Inovec

Ing.
Ivan Demovič

A. Hlinku 18/38
921 01 Piešťany

033/599 13 52, 0908 420 545
demovic@mail.t-com.sk

Oblastná skupina
Jána Majku

MVDr.
Zbyněk Valenta

Mikovíniho 2
040 11 Košice

0948 383 178, zvcave@email.cz
www.osjm.sk

Oblastná skupina
Liptovská Teplička Vlastimil Knapp 059 40 Lipt. Teplička 551 0908 903 798

knapp.vl@gmail.com
Oblastná skupina
Liptovský Mikuláš Alfréd Gresch 032 44 Lipt. Kokava 266 0905 306 328

gresch.fredy@gmail.com
Jaskyniarsky klub
Liptovský Trnovec Rastislav Hollý Liptovský Trnovec 79

032 22 Liptovský Trnovec
0903 596 509
kakus@citycom.sk*

Speleoklub
Malá Fatra

Ing.
Pavel Pokrievka

Gorkého 44/5
036 01 Martin

043/422 37 01, 0908 964 754
pavolpokrievka@zoznam.sk
www.speleomalafatra.wz.cz

Speleoklub
Michalovce Tomáš Pešta 072 37 Lastomír 185 0902 274 573, tomaspest@gmail.

com www.speleoklubmi.qsh.sk

Speleoklub
Minotaurus

RNDr. Jaroslav
Stankovič

Edelényska 10
048 01 Rožňava 

058/734 34 26, 0905 412 048
stankov@ke.psg.sk
www.svssk.sk, www.unesco.eu.sk
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Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www
Speleoklub
Muránska planina

Ing.
Ivan Rusnák

Vl. Clementisa 1211/14
050 01 Revúca 

0903 296 234, rusnak_i@stonline.sk
www.speleomuran.sk

Speleoklub Nicolaus Ing.
Peter Holúbek

Liptovské Beharovce 53
032 21 Bobrovec

044/552 20 61, 552 51 74
0904 333 613, holubek@sibir.sk
www.speleonicolaus.sk

Oblastná skupina
Orava

Vladislav
Mikula

Pelhřimovská 1191/5
026 01 Dolný Kubín

043/588 55 32, 0905 501 517
mikulavlado@szm.sk

Jaskyniari
Plavecké Podhradie Jozef Kovárik

Pod liehovarom 211
906 36 Plavecké

Podhradie

034/658 51 76, 0905 523 447 (Jaro-
slav Butaš), speleokovarik@post.sk
speleopp@kike.sk, www.kike.sk/speleo

Oblastná skupina
Prešov Rudolf Košč Exnárova 33

080 01 Prešov
051/775 18 67, 0905 237 565
kosc@zladiera.sk, www.zladiera.sk

Oblastná speleo-
logická skupina
Rimavská Sobota

Stanislav Scholtz
Pošta: Igor Balciar

sídl. Rimava 1065/18
979 01 Rimavská Sobota

0908 714 306 (Stanislav Scholtz), 
0904 862 248 (Igor Balciar), 
balciar@ssj.sk 

Speleoklub Rokoš Ľubomír
Kubíček

Šulekova 20/2
971 01 Prievidza

0948 879 898
lubomir.kubicek@gmail.com

Speleo Rožňava Ing.
Ondrej Bolaček

Ružová 2
048 01 Rožňava

058/734 14 22, 0908 083 334
bercis65@gmail.sk
speleoroznava@gmail.com
http://speleoroznava.webnode.sk/

Oblastná skupina
Ružomberok

Bc. Miroslav  
Jurečka

I. Houdeka 45/16
034 01 Ružomberok

0905 793 351, 0907 041 625
jurecka@rknet.sk
www.speleork.sk

Speleologický klub
Slovenský raj Ing. Ján Tulis Brezová 9

052 01 Spišská Nová Ves

053/446 33 04, 0903 811 687
speleorajsk@gmail.com
www.speleoraj.sk 

Sekcia  
speleopotápania Peter Kubička Kukučínova 10, 

900 31 Stupava
0905 108 699
kubi@kubi.sk, www.kubi.sk

Speleodiver
Mgr. 

Karol Kýška
Cetuna 1372

916 11 Bzince pod  
Javorinou

+421 948 693 191
mgr.kyska@airtrend.sk
www.speleodiver.sk

Jaskyniarska skupina
Spišská Belá Vladimír Fudaly kpt. Nálepku 23

059 01 Spišská Belá
0905 833 176
fudalyv@gmail.com

Jaskyniarsky klub
Strážovské vrchy

Mgr. Bohuslav 
Kortman

Stred 66/61
017 01 Považská Bystrica

042/432 10 64, 0905 488 028
bohuslav.kortman@speleostrazov.sk 
www.speleostrazov.sk

Speleoklub Šariš Ing.
Peter Hurný

Fučíkova 5
080 01 Prešov

0907 955 243, speleosaris@gmail.com
hurny.peter@condornet.sk
www.speleosaris.estranky.cz

Speleoklub
Tisovec Ivan Kubíni Štefánikova 956

980 61 Tisovec

0915 979 284, 0908 914 017 (Dušan 
Hutka), kubinii@centrum.sk,  
hutkatisovec@gmail.com

Trenčiansky
speleoklub Miroslav Sova L. Novomeského 7

911 08 Trenčín
0918 602 869
sovamiro@gmail.com

Oblastná skupina
Tribeč

Ľubomír Sapák 966 61  
Hodruša-Hámre 183 045/684 42 90, 0903 680 561

poštu posielať:
Mgr. Juraj Šurka

Bystrická 43
966 81 Žarnovica

0908 144 540
ostribec@gmail.com

Speleoklub Trnava Mgr.
Alexander Lačný

Ovocná 2839/1
917 08 Trnava

0908 895 769, sasol@speleott.sk 
www.speleott.sk

Organizačné správy SSS
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Iné užitočné kontaktové údaje
•	 ŠOP	SR	–	Správa	slovenských	jaskýň	(SSJ)	– Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
 044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk
• SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy (RNDr. Ľ. Gaál) –
 Železničná 31, 0979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0903 235 246, gaal@ssj.sk
• Speleologická strážna služba – koordinátori: 0903 256 953, stanik@ssj.sk (P. Staník)
 0904 862 248, balciar@ssj.sk (I. Balciar)

dobrovoľná záchranná služba SSS 
Oblasť meno a priezvisko adresa telefón 

Západné
Slovensko Peter Medzihradský SPK 641/38

018 41 Dubnica n. Váhom 0905 380 671

Slovenský kras RNDr.
Jaroslav Stankovič

Edelényska 10
048 01 Rožňava 058/734 34 26, 0905 412 048

Severné
Slovensko

Ing.
Peter Holúbek

1. mája 1959/36
031 01 Liptovský Mikuláš

044/552 45 58, 044/552 51 74
0904 333 613

Potápanie Doc. RNDr. Zdenko 
Hochmuth, CSc.

M. Nešpora 17
080 01 Prešov

055/625 85 94, 051/774 72 55
0908 977 594

Jaskynná záchranná skupina Horskej záchrannej služby
tiesňové tel. číslo HZS vedúci JZS lekár HZS e-mail 

183 00 0903 624 411 0903 624 290 speleo@hzs.sk

Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www
Jaskyniarsky klub 
Speleo Turiec Jozef Haráni Dielenská kružná 48

038 61 Vrútky
0905 641 325, speleo@stamaplus.sk
www.speleoturiec.sk

Oblastná skupina
Uhrovec

Ľubomír Hajšo M. R. Štefánika 161/14
956 41 Uhrovec

038/769 44 44, 0904 231 772
lhajso@zoznam.sk

poštu posielať:
Jozef Kováčik

A. Hlinku 1184/3-39
957 01 Bánovce n. 

Bebravou

038/760 70 38, 0903 273 475
jzfkvck@gmail.com

Speleoklub
Univerzity
Komenského
Bratislava

Mgr.
Branislav  

Šmída, PhD.

Katedra geológie
a paleontológie 

Prírodovedecká fakulta UK 
Mlynská dolina (pav. G.) 

842 15 Bratislava

0915 668 914 (Branislav Šmída)
0903 427 598 (Marcel Griflík)
0903 967 836 (Igor Pap)
brano.smida@gmail.com
www.suk.sk, www.mesacnytien.sk

Speleoklub
Univerzity  
P. J. Šafárika Košice

Doc. RNDr. 
Zdenko

Hochmuth, CSc.

M. Nešpora 17
080 01 Prešov

051/774 72 55, 0908 977 594 
hochmuth@upjs.sk

Jaskyniarsky klub
Varín Ján Nemček Trizuljaka 231

013 03 Varín

0908 751 388; 0905 365 688 (Pavol 
Cvacho), jkvarin@centrum.sk
www.speleovarin.sk

Oblastná skupina
Veľká Fatra Ján Vacek Štvrť Čajkovského 4/14

036 01 Martin 8
0904 875 946
janova246@gmail.com

Žilinský
jaskyniarsky klub Tibor Pajtina Gerlachovská 10

010 08 Žilina
0903 772 579, jaskyniari@jaskyniari.sk
www.jaskyniari.sk

Pozn.: * dotyčná osoba nemá pravidelný prístup k internetu a je potrebné požiadať o odovzdanie odkazu

Organizačné správy SSS
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•		Slovenské	múzeum	ochrany	prírody	a	jaskyniarstva	(SMOPaJ)	– Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
 044/552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk
•	 SMOPaJ	–	pracovisko	Košice – Ďumbierska 26, 040 01 Košice (Ing. J. Psotka, Ing. D. Vacková, G. Lešinský),
 055/633 30 23, gabishark@post.sk
•		Česká	speleologická	společnost	– Na Březince 1513/14, 158 00 Praha 5, +420 722 651 110, www.speleo.cz
•		Krásnohorská	jaskyňa	– RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
 058/734 34 26, 0905 412 048, www.svssk.sk
•		SpeleoZáchranka	Mesačný	tieň	– prior. tel.: Šmída 0915 668 914, Pap 0903 967 836,
 Megela 0903 903 323, Jindra +420 777 175149, Stankovič 0905 412 048
•		Jaskyňa	mŕtvych	netopierov	– Milan Štéc, 976 45 Hronec 312, 048/617 54 28, 0905 135 535, jmn@nextra.sk
•		Jaskyňa	Zlá	diera	– Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov
 051/775 18 67, 0905 237 565, kosc@condornet.sk, www.jaskyna.szm.sk
•		Malá	Stanišovská	jaskyňa	– 032 03 Liptovský Ján, Jánska dolina 185, správca jaskyne: 0908 640 061,
 info@sibir.sk, www.stanisovska.sk, www.cave4you.com, www.liptovspeleo.sk
•  MEANDER, s. r. o. – 044 02 Turňa nad Bodvou
 055/489 91 01, fax 055/466 22 30, meander@meander.sk, www.meander.sk

Výber z aktívnych internetových stránok
Oficiálne stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti www.sss.sk
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Jaskyniarska skupina Aragonit http://aragonit.webovastranka.sk/
Speleo Bratislava http://speleobratislava.webnode.sk
OS Čachtice www.jeskynar.cz/cachtice
Speleologický klub Červené vrchy Slovakia www.cervenevrchy-speleo.sk
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina www.speleodd.sk
Speleoklub Drienka www.drienka.netkosice.sk
Jaskyniarsky klub Handlová www.jkhandlova.estranky.sk
Speleoclub Chočské vrchy www.schv.host.sk
Oblastná skupina Jána Majku www.osjm.sk
Speleoklub Malá Fatra www.speleomalafatra.webnode.sk
Speleoklub Michalovce www.speleoklubmi.qsh.sk
Speleoklub Muránska planina www.speleomuran.sk
Speleoklub Nicolaus www.speleonicolaus.sk 
Jaskyniari Plavecké Podhradie www.kike.sk/speleo
Jaskyniarska skupina Speleo Rožňava http://speleoroznava.webnode.sk/
Ružomberský jaskyniarsky server www.speleork.sk
Speleologický klub Slovenský raj www.speleoraj.sk
Speleoklub Šariš www.speleosaris.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy www.speleostrazov.sk
Speleoklub Tisovec www.tisovec.jaskyne.info
Jaskyniarsky klub Speleo Turiec www.speleoturiec.sk
Speleoklub Trnava www.speleott.sk
Jaskyniarsky klub Varín www.speleovarin.sk
Žilinský jaskyniarsky klub www.jaskyniari.sk

In
é

Jaskyňa mŕtvych netopierov www.jmn.sk
Malá Stanišovská jaskyňa www.stanisovska.sk
Krásnohorská jaskyňa; speleologická vodcovská služba www.svssk.sk
Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo www.unesco.eu.sk
Zlá diera (Zla džura); speleologická vodcovská služba www.zladiera.sk
Jaskyňa Velika Klisura/Gryka e Madhe v Kosove www.klisura.speleo.sk
ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva www.smopaj.sk
THERION softvér http://therion.speleo.sk/
Stránka venovaná speleoterapii www.speleoterapia.sk
Výroba/predaj jaskyniarskych a horolezeckých potrieb a pomôcok www.meander.sk
Pre cestovateľov a jaskyniarov: „Objavte nespoznanú slobodu!“ www.sibir.sk
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Dňa 13. apríla 2013 sa vo Svite 
už po 22-krát uskutočnilo celo-
slovenské stretnutie jaskyniarov 
– Speleomíting Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti.

Po otvorení podujatia sme  priví-
tali predsedu Českej speleologickej 
spoločnosti Zdeňka Motyčku a ria-
diteľa Správy slovenských jaskýň 
RNDr. Jána Zuskina. Nasledovalo 
ocenenie najúspešnejších klubov  
a jednotlivých jaskyniarov Sloven-
skej speleologickej spoločnosti za 
významné aktivity na Slovensku  
a v zahraničí v roku 2012. 

V úvode programu vystúpil pred-
seda ČSS Z. Motyčka s informáciami 
o tohtoročnom 16. medzinárodnom 
speleologickom kongrese, ktorý sa 
bude konať 21. až 28. júla v Brne. 
Andrej Bendík zo Speleo Turiec nás 
pozval na 54. jaskyniarsky týždeň 
SSS do Blatnice vo Veľkej Fatre. 

Program bol veľmi zaujímavý 
a pestrý. Pôvodne bolo prihláse-
ných 20 príspevkov. Vyše polovica 
z nich bola 20-minútových, a tak 
spočiatku to vyzeralo, že program 
bude aj poriadne dlhý. Napokon 
sa však dvaja prednášajúci ospra-
vedlnili a zostalo 18 príspevkov, čo 
je takmer zvyčajný počet. Súčasťou 
akcie ako vždy bola panelová výsta-
va vo vestibule. Novinkou bolo jej 
rozdelenie  do dvoch kategórií: ka-
tegória fotografickej dokumentácie 
a kategória mapovej dokumentácie. 
Oproti predchádzajúcemu roku sa 
na panelovú výstavu prihlásilo viac, 
spolu až 11 zaujímavých prezen-
tácií. 

Na kinoplátne jaskyniari pred-
stavili svoju speleologickú činnosť, 
objavy u nás i v zahraničí. Z kra-
sových oblastí Slovenska to boli 
príspevky z Malých Karpát, Malej 

SpeLeoMÍtINg 2013

oľga Miháľová

Spravodaj SSS 2/2013

Prvé minúty Speleomítingu. Foto: F. Miháľ

Preberanie ocenení za úspešnú činnosť v r. 2012. Foto: F. Miháľ

Pavol Barabáš dodáva svojou účasťou Speleomítingu patričný punc. 
Foto: F. Miháľ
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Fatry, Nízkych a Vysokých Tatier, zo Slo-
venského raja a Čiernej Hory. Zo zahraničia 
nás zaujali príspevky z výprav zo Sardínie, 
Macedónska i z Kene. V  tomto roku mali 
príspevky dobrú úroveň a diváci ich ocenili 
veľkým potleskom.  

Okrem zaujímavých amatérskych filmov 
jaskyniarov veľkým ťahákom bola premiéra 
dvoch nových filmov známeho cestovateľa 
a filmára Pavla Barabáša: Zajatci podzemia 
a Hľadači tieňa. Tieto filmy sú podľa jeho 
slov sondou do duše jaskyniara, ktorý cez 
uzučký vchod objavuje s priateľmi jaskyňu 
nekonečných rozmerov, pričom neraz bojuje aj 
s prekážkami v našej legislatíve, nielen pri zdo-
lávaní náročných úsekov jaskynných chodieb 
a priepastí  v podzemí Slovenska. Filmy mali 
veľký úspech.

Na záver Speleomítingu vyhodnotili divá-
ci na hlasovacích lístkoch najzaujímavejšie 
príspevky z domácich a zahraničných lokalít,  
ktoré boli odmenené.

Tohtoročný Speleomíting sa niesol v pokoj-
nej, príjemnej atmosfére a považujem ho za 
veľmi dobrý. Aj návštevnosť podujatia bola 
solídna. V Dome kultúry vo Svite sa zišlo viac 
ako 200 jaskyniarov a ich priaznivcov od nás  
i zo zahraničia, predovšetkým z Českej repub-
liky. Naše veľké poďakovanie patrí sponzorom 
podujatia, ktorí prispeli vecnými darmi pre 
ocenených jaskyniarov:

•	Meander s.r.o. – Gustáv Stibrányi: speleo
materiál

•	Chemosvit, Fibrochem, a.s.: ponožky, termo
bielizeň 

•	Žilmont s.r.o., Žilina: laná
•	vydavateľstvo Dajama, Bratislava: knihy 
•	Juraj Štefuň – GEORG, Žilina: knihy 
Ďakujeme aj technickej obsluhe Ing. Štefa-

novi Skalskému a Ing. Petrovi Budickému zo 
SK Slovenský raj, ktorí sa postarali o hladký 
priebeh premietania príspevkov, a všetkým, 
ktorí pomáhali pri registrácii, predaji, vstupe 
do kinosály, spočítavaní hlasov i pri montáži 
a demontáži panelov.

Tešíme sa na stretnutie v roku 2014.

Slovenská speleologická spoločnosť udelila 
ocenenia  za rok 2012:

Objavy a úspechy na Slovensku
• Speleo Bratislava za úspešný postup v jasky

niach Stará garda a Majkova v Borinskom krase 
zavŕšený prepojením oboch jaskýň. 

• JK Strážovské vrchy za úspešný postup v jasky
ni Četníkova svadba na Strážove a jej prepojenie 
so Strážovskou priepasťou. 

• JK Demänovská Dolina, SK Červené vrchy, 
SK Nicolaus za prepojenie Demänovskej med
vedej jaskyne s Jaskyňou slobody.

Objavy a úspechy v zahraničí
• Karolovi Kýškovi, Danielovi Hutňanovi  

a ďalším členom SSS za úspešné speleopotá
pačské postupy v jaskyniach na Sardínii, v Mace
dónsku a Mexiku.

Živá diskusia vo vestibule o zdolávaní komínov? Foto: 
F. Miháľ

Odovzdávanie diváckych cien patrí k záveru každého 
Speleo mítingu. Foto: F. Miháľ
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• Zdenkovi Hochmuthovi a ďalším členom 
SSS za objavy a dokumentáciu jaskýň na Yuca
táne v Mexiku.

Čestné	uznanie	SSS	
• Martinovi Budajovi za príspevok: „K dejinám 

prieskumu Ďumbierskeho vysokohorského krasu“ 
v časopise Slovenský kras.

• Pochvalné uznanie SSS Jadwige Trojan  
a Speleoklubu Tatrzańskemu Zakopane za 
vynikajúce zorganizovanie 53. jaskyniarske
ho týždňa Slovenskej speleologickej spoločnosti  
v Zakopanom.

Divácka cena Speleomítingu
Príspevok z domácich lokalít: 
• Juraj Szunyog, SC Chočské vrchy: Pokračova

nie Prosieckej jaskyne
Príspevok zo zahraničných ciest:
• Štefan Labuda, SK Cassovia: Macedónsko

Speleologická fotografia: 
• Eduard Piovarči, JS Aragonit: Z činnosti JS 

Aragonit a OS Veľká Fatra
Speleologická dokumentácia a zobrazenie 
jaskýň na mapách:
• Pavel Herich, JK Demänovská Dolina: Jasky

ne Demänovskej doliny

Spravodaj SSS 2/2013 Organizačné správy SSS

PROGRAM SPELEOMíTINGu 2013
Otvorenie Speleomítingu, ocenenia za úspešnú činnosť členov SSS na Slovensku a v zahraničí

Názov prezentácie prednášajúci OS / SK

1 16. mezinárodní speleologický kongres Zdeněk Motyčka ČSS

2 Pozvánka na 54. jaskyniarsky týždeň
Blatnica, Veľká Fatra Andrej Bendík Speleo Turiec

3 Jaskyne	 geomorfologického	 celku	 Čierna	 hora	 –	 per-
spektíva výskumov z pohľadu archeológie Marián Soják SK Slovenský raj

AÚ SAV Nitra

4 Stratenská jaskyňa František Miháľ SK Slovenský raj

5 Kilometer na Borinke Peter Magdolen Speleo Bratislava

6 Stratenec 2012 Pavol Cvacho JK Varín

7
Speleoklub univerzity Komenského: 20 rokov aktivít  
= 77 km objavov jaskýň. Defilé výskumov: od Velebitu 
cez Kosovo a Venezuelu po Mesačný tieň

Branislav Šmída SKUK Bratislava

8 Hľadači tieňa Pavol Barabáš

9 Jaskyne Demänovskej doliny
Pár slov o mapách kreslených v Therione Pavel Herich JK Demän. dolina

10 Expedícia Macedónsko, Izvor Babuna Karol Kýška Speleodiver

11 Pokračovanie Prosieckej jaskyne Juraj Szunyog SC Chočské vrchy

12 Macedónsko Štefan Labuda SK Cassovia

13 Jambo Keňa Rudolf Košč OS Prešov

14 Mesačný tieň: jaskynný gigant presiahol
30 km... pokračuje(me) ďalej Branislav Šmída SKUK Bratislava

15 Expedícia Sardínia, Bue Marino Karol Kýška Speleodiver

16 Zajatci podzemia Pavol Barabáš

17 Postup prác v jaskyni Dolná skala Igor Fillo Speleo Bratislava

18 Z činnosti JS  Aragonit  a  OS  Veľká  Fatra Ján Vacek
Eduard Piovarči

OS Veľká Fatra,
JS Aragonit



12Prieskum a výskum Spravodaj SSS 2/2013

prIepASť JAtKy NA pLANINe gerAVy  
V Np SLoVeNSKý rAJ

František Miháľ, Speleologický klub Slovenský raj

Vertikálne jaskyne a priepasti nemajú 
v Slovenskom raji také veľké zastúpenie ako 
horizontálne jaskynné formácie a systémy. 
Rozsahom najväčšia a najznámejšia je prie-
pasť Duča. Je to vlastne prepadnutý strop 
na jaskynnom systéme Stratenskej jaskyne 
a Dobšinskej ľadovej jaskyne. Zo známej-
ších ešte možno spomenúť priepasť Dubnica 
východne od kóty Holý kameň. K tým zná-
mejším patrí aj priepasť Jatky (Jatka). Na-
chádza sa v sz. časti planiny Geravy. Južné 
skalné stráne tejto planiny sú dobre viditeľné 
od vodnej nádrže Dedinky. Samotná planina 
patrí k tým najrozsiahlejším a zároveň je je-
dinou planinou v NP, na ktorej sa nachádza 
turisticky využívaná chata. V ére socializmu 
spájala planinu s turistickým centrom De-
dinky lanovka. Tá je v súčasnosti už mimo 
prevádzky. Peši sa na planinu možno dostať 
sieťou turistických chodníkov z viacerých 
strán. Asi najkrajšou je trasa Zejmarskou 
roklinou z osady Bielovodská Dolina. 

Planina Geravy má nepravidelný tvar s roz-
mermi zhruba 5,5 × 2 km. Nadmorská výška 
plošiny kolíše prevažne od 1025 do 1050 m. 
Prevýšenie planiny od južných úpätí (Dedinky) 
je 230 až 250 m. Vrcholovú plošinu planiny 
budujú dachsteinské vápence vrchného tria-
su. Zo severnej strany je planina lemovaná 
záverom doliny Bieleho potoka a zo západu 
dolinou Zajfy. V oboch vystupujú podložné 
wetter steinské dolomity. Stavba južnej časti je 
komplikovaná V-Z zlomovou tektonikou. Aj pre-
to sa na úpätí južných svahov objavujú aj ne-
krasové horniny spodného triasu. Lokálne sa na 
planine našli zvyšky paleogénnych sedimentov. 

Na samej vrcholovej plošine je reliéf mierne 
zvlnený, s výskytom dvoch typických uvál bez 
povrchového odvodňovania a niekoľkých do-
linovitých uvál, oddelených od seba nízkymi 
krasovými chrbtami. Odvodňovanie zrážko-
vých vôd prebieha prevažne formou priesaku 
cez pukliny a krasové jamy (závrty). Na plo-
šine je zaevidovaných a zadokumentovaných 

Pohľad na planinu z Dobšinského kopca. Foto: F. Miháľ

Horská lúka v západnej časti planiny. Foto: F. Miháľ

P l a n i n a  G e r a v y
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celkove 46 závrtov (Novotný – Tulis, 2005). 
Presakujúce podzemné vody vyvierajú v po-
dobe krasových prameňov po obvode planiny. 
Aj napriek predpokladanému podzemnému 
krasu sa na svahoch planiny nezistili význam-
nejšie jaskyne. 

Na planine sú však okrem závrtov aj tri prie-
pasti. Dve z nich sú rozsadlinového typu. Na-
chádzajú sa na južnom okraji planiny a vznikli 
oddeľovaním rozsiahlych vápencových blokov 
od masívu. Južne od Suchého vrchu leží priepasť 
Jatky. Je známa odnepamäti 
a ide o významnú archeolo-
gickú a paleontologickú lo-
kalitu. Vznikla na výraznom 
tektonickom zlome JZ-SV 
smeru s úklonom asi 75°  
k JV. Rozmery hrdla priepasti 
sú 10 × 3 m a hĺbka vstup-
nej šachty je 12 m. Na dne 
pokračujú do strán v smere 
zlomu dutiny, postupne za-
sypávané hlinito-kamenitým 
sutinovým kužeľom, ktorý je 
na dne hlavnej šachty. Ten 
postupne narastá, a tak sú 
priestory zamerané v rokoch 
1970 teraz už neprístupné. 

Priepasť bola predmetom výskumu už v mi-
nulosti. Pri paleontologickom prieskume roku 
1881 sa na dne v sutine zistili kosti zubra, jeleňa 
a diviaka (Šimko, 1964). Aj keď pokračovanie 
podzemných priestorov sa nedá vylúčiť, ne-
bol zaregistrovaný žiadny prievan a prípadný 

Charakter reliéfu v okolí ústia. Foto: F. Miháľ

Pohľad z dna priepasti. Foto: F. Miháľ

Pokračovanie podzemných priestorov v JZ ramene. Foto: F. Miháľ
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prieskum by bol veľmi náročný pre obmedzené 
možnosti uskladňovania vyťaženého materiálu. 
Priepasť však môže byť zaujímavá z hľadis-
ka archeologického a paleontologického. Išlo 
o prirodzenú pascu, do ktorej v priebehu vekov 
mohla padať lesná zver a v neposlednom rade 
mohla slúžiť ako jama na odstránenie rôzneho 

odpadu pri náhodnom či trvalejšom ľudskom 
osídlení. Nepoznáme podrobnosti o priesku-
me z roku 1881, určite však nebol rozsiahly; 
išlo pravdepodobne o sondu na dne priepasti. 
Pri prieskume väčšieho rozsahu by musel byť 
materiál vynesený na povrch a stopy po takejto 
činnosti nie sú v okolí ústia priepasti viditeľné.
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MALoFAtrANSKá eFeMérA

pavol cvacho

V Spravodaji SSS 4/2009 kolektív auto-
rov opísal sezónnu ľadovú jaskyňu v sne-
hovej lavíne v Žiarskej doline v Západných 
Tatrách. To ma inšpirovalo k napísaniu 
tohto príspevku. Podobný jav sa totiž pravi-
delne vyskytuje aj v Belskej doline v Malej 
Fatre, aj keď v menšom meradle. Prvýkrát 
som mal možnosť pozorovať ho už pred 
viac ako dvadsiatimi rokmi. Vtedy sme pri 
prieskume v Krivánskej priepasti schádzali 
cez Markušov žľab práve do Belskej doliny. 
Pri zostupe sme narazili na torzo jaskyne 
v snehovej lavíne.

Belská dolina
Belská dolina je známa predovšetkým vyvie-

račkami odvodňujúcimi Krivánsky hydrologic-
ký systém. Jeho prevýšenie je cca 960 m. Bolo 
potvrdené dvoma farbiacimi pokusmi v Kri-
vánskej priepasti koncom 80. rokov. Zafarbe-
ná voda vtedy vytekala práve v spomínaných 
vyvieračkách. V doline sa vyskytuje niekoľko 
menších jaskyniek. Registrujeme tu aj ďalšie 
vyvieračky a ponory. Pri prieskume týchto lo-
kalít v jarnom období si pravidelne nájdeme 
čas aj na dokumentáciu jaskyne v snehovej 
lavíne nachádzajúcej sa v závere doliny. Samo-

zrejme, za predpokladu vhod-
ných snehových podmienok.

Vývoj a opis jaskyne
V závere doliny sa stretáva nie-

koľko lavínových žľabov z úpätia 
Malého Kriváňa. Pri priaznivých 
snehových podmienkach sa tu 
vytvára mohutné lavínové pole 
s dĺžkou asi 250 m. Pri jarnom 
topení snehu začne lavínou pre-
tekať horský potok a vytvára 
postupne sa zväčšujúci jaskynný 
tunel. Ten má spočiatku rozmery  
3 × 2 m a celkovú dĺžku asi 150 m.  
S pribúdajúcou dĺžkou sa strop 
znižuje. Prechod jaskyňou v tom-
to období je pomerne riskantný 
a nepríjemný. Divý horský potok 
znemožňuje akúkoľvek fotodo-
kumentáciu a brodenie, resp. pla-
zenie v ľadovej vode nikoho ne-
láka. Jaskyňa má v tomto štádiu 
dva vchody. Jedným horský potok 
vteká dnu, ten je väčší, a druhým 
vyteká. 

Po roztopení snehu v masí-
ve Malého Kriváňa potok po-
stupne stráca intenzitu, až úpl-
ne zmizne. To je ideálny čas na 
prieskum. Koncom mája chodby 
v jaskyni dosahujú šírku 3 až 5 m  
a výšku 3 m. Dno je pokryté 
prevažne vápencovými blokmi. 

Na povrchu lavíny. Foto: P. Cvacho

Horný vchod v roku 2012. Foto: P. Cvacho
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Vyhĺbeniny v strope a na stenách 
pripomínajú vírové jamky v riečnej 
jaskyni vo Vrátnej doline (Jaskyňa 
nad vyvieračkou). Toto obdobie je 
ideálne i na fotodokumentáciu ľa-
dového systému. Je tu však riziko 
zavalenia asi trojmetrovou vrstvou 
snehu. Objaviteľské nadšenie je však 
väčšie. V tejto fáze je celková dĺžka 
snehového tunela – jaskyne asi 100 
metrov. Dá sa prejsť v celej dĺžke, 
aj keď s istou dávkou adrenalínu. 
Prúdenie teplého vzduchu jaskyňou 
naďalej zväčšuje vnútorné priestory, 
aj keď celková dĺžka sa skracuje. Pre-
padnutím stropu sa otvárajú ďalšie 
vchody. Ešte v lete tu možno vidieť 
snehové torzá chodieb. Tento cyk-
lus sa pri dostatku snehu opakuje 
každý rok. Pripomína to vznik, vý-
voj a nakoniec zánik skutočnej jas-
kyne. Akurát v podstatne kratšom 
ob dobí.

riziko
Rizikových faktorov pri priesku-

me je tu niekoľko. Na jar sú to 
čerstvo prebudené hladné medvede 
a pri aktívnom vodnom toku mož-
nosť strhnutia človeka dovnútra ľa-
dového tunela bez možnosti návra-
tu. Neskôr nebezpečenstvo zavalenia 
masou topiaceho sa snehu. Musím 
spomenúť aj tohtoročnú skoro dra-
matickú udalosť. Keď sme prechá-
dzali povrchom lavíny, vyrútila sa na 
nás z jedného už suchého lavínového 
žľabu kamenná riava. Minula nás asi 
o 2 m a tvorili ju 10 až 20 kg skalné 
bloky. Ale to všetko vyváži zážitok 
z prieskumu tohto zaujímavého prí-
rodného úkazu. 

Záver
Aj keď jaskyňa v lavíne nie je pra-

vým krasovým javom, ide o zaují-
mavý fenomén v tejto speleologicky 
nádejnej lokalite. Azda je aj predob-
razom toho skutočného, zatiaľ ne-
objaveného krasového systému v ma-
síve Malého Kriváňa.

Vyschnuté riečisko a vyhĺbeniny v strope. Foto: P. Cvacho

Spodný vchod – pohľad zvnútra jaskyne. Foto: P. Cvacho

Spodný vchod, jún 2013. Foto: P. Cvacho
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Okolie Varína a celá Malá Fatra svojím 
pestrým geologickým zložením poskytuje 
dobré možnosti na ťažbu nerastných suro-
vín. Už v minulosti to boli napríklad želez-
ná ruda, vápenec, ale aj také vzácne komo-
dity ako prírodný asfalt. Svedectvom o tejto 
činnosti sú mnohé opustené lomy a štôlne. 
Niektoré boli len prieskumné, ďalšie slúžili 
pri ťažbe nerastov. Jaskyniarsky klub Varín 
sa venuje hlavne skúmaniu krasových javov 
v Malej Fatre, ale okrajovo aj prieskumu 
montanistických objektov. Veľmi zaujíma-
vou lokalitou je banská štôlňa v asfaltovom 
lome pri Varíne, patriaca bývalému podni-
ku Varinasfalt.

Poloha
„Baňa“, ako ju nazývajú miestni obyvatelia, 

sa nachádza na okraji katastrálneho územia 
obce Varín pri lokalite Hrady v nadmorskej 
výške 391 m. Ide o starý zatopený lom s dvoma 
štôlňami nad hladinou umelého jazera. Od 
železničnej zastávky Strečno je vzdialený asi  
400 m v smere na Žilinu. 

História
Prvé pokusy o ťažbu prírodného asfaltu na 

tejto lokalite sú spred 1. svetovej vojny. Vtedy sa 
majiteľ Dr. Holczman dohodol s maďarskou 
asfaltérskou spoločnosťou o odbere suroviny. 
Boli otvorené dve štôlne a jedna šachta. Túto 
dohodu prerušila vojna a neskôr znemožnilo 
nové politické usporiadanie. Skutočná priemy-
selná ťažba sa začala až v roku 1927, keď bola 
založená firma Varinasfalt. V rokoch 1927/28 
otvorili baňu, vystavali vlečku, elektrické ve-
denie s transformačnou stanicou a modernú 
štvorposchodovú budovu s mlynským a drvia-
cim zariadením. Teoretická kapacita závodu 
bola až 200 ton asfaltovej drviny a štrku denne. 
Roku 1929 dosiahla ročná produkcia 1783 ton 
vyťaženého materiálu. Varinasfalt dodával ma-
teriál na stavbu ciest okrem blízkeho okolia aj 
do Prahy a Brna. Závod mal vybudovanú vlast-
nú koľajovú vlečku napojenú na železničnú 
trať Žilina – Košice. 

Ložisko sa roku 1962 vyčerpalo, resp. pre-
stalo byť rentabilným. Po skončení činnosti 
sa prestala čerpať pritekajúca voda v lomovej 
jame a lom zatopilo do dnešnej podoby. Na 
povrchu ostali odkryté iba dve štôlne v lomo-
vej stene.

Geológia
Výskyt asfaltu je viazaný na dolomity choč-

ského príkrovu. Nachádza sa aj v podložných 
vápencoch krížňanského príkrovu a v nadlož-
ných eocénnych zlepencoch. Zaujímavosťou 
a výhodou materskej horniny Varinasfaltu 
bolo, že ju tvoril dolomit brekciovitého tvaru. 
Pukliny a dutiny medzi jednotlivými zrniečka-
mi brekcie vypĺňal 100 % čistý asfalt. Dolomit 
mal vysokú pevnosť, tvrdosť a kockové zrne-
nie. Jeho vlastnosti boli porovnateľné s tvrdý-
mi andezitovými horninami. To znamenalo, že 
asfalt sa nemusel extrahovať a zomletá kame-
nina sa mohla priamo používať na valcovaný 
asfalt. Maximálny obsah asfaltu v materskej 
hornine bol 40 %, v priemere asi 7 %. Vlastnosti 
prírodného asfaltu sa skoro kryli s vlastnosťa-
mi vtedy vyrábaného mexphaltu používaného 
na valcovaný asfalt, najmä v bode lámania 
a tuhnutia. 

Vznik asfaltovej živice vysvetľuje A. Ben-
dík v geologicko-geografickom sprievodco-
vi po strednom Slovensku. Asfaltová živica 
vznikla pravdepodobne z primárnych zdrojov 
ľahkej parafinickej ropy v kriedových vápen-
coch krížňanského príkrovu procesmi nízko-
teplotnej destilácie, oxidácie a polymerizácie. 
Neskoršími tektonickými procesmi (alpínske 
vrásnenie), pri ktorých dochádzalo k presunu 
príkrovov, prenikla ropa do hornín chočského 
príkrovu, pričom sa z nej chemickými proces-
mi stala asfaltová živica. 

opis 
Menšia z oboch štôlní má dĺžku 4 m a je 

bez pokračovania. Výrazný vchod štôlne 
vidieť z protiľahlého brehu jazera. Jej vý-
znam z hľadiska prieskumu je minimálny. 
Vchod do hlavnej štôlne sa nachádza 5 m 

prIeSKuM BANSKeJ štôLNe V ASFALtoVoM LoMe 
prI VArÍNe

pavol cvacho, Jaskyniarsky klub Varín
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napravo a je pomerne nenápad-
ný. Má rozmery 0,7 × 0,8 m.  
Po vstupe dovnútra sa pred 
nami otvorí veľkorysá chod-
ba široká 4 m a vysoká 2,5 m,  
po ďalších metroch sa jej šírka 
zväčší na 5 m. Nemalo by tu 
problém prejsť ani osobné auto. 
Začiatok je pomerne blatistý, ale 
potom už nasleduje suchá chod-
ba. Na jej dne vidieť odtlačky po 
podvaloch z bývalého koľajiska, 
ktoré slúžilo na vývoz horniny. 
Vo vzdialenosti 50 m od vcho-
du sa nachádza odbočka doľava. 
Chodba je menšia a má rozmery 
2 × 2 m. Po dvoch pravouh-
lých zákrutách sa končí väčším 
priestorom s rozmermi 4 × 4 m 
a výškou 2,5 m. Tieto priestory 
slúžili zrejme ako sklad. Boli 
tu osadené dvoje dvere, o kto-
rých svedčia pozostatky zárubní. 
V stene je vysekané slepé okno, 
ktoré zrejme slúžilo ako odkla-
dací priestor. Hlavná chodba 
od tejto odbočky pokračuje ďa-
lej, až kým prvý zával nezmenší 
jej profil. Za závalom nasleduje 
vodná plocha s hĺbkou 20 až 
30 cm a dnom pokrytým ílovi-
tým blatom. Na vodnej hladine 
a v blate možno vidieť mastné 

Pohľad na bývalý lom v zimnom období a lokalizácia vchodov štôlní nad 
hladinou jazera. Foto: P. Cvacho
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oká spôsobené pravdepodobne 
prítomným asfaltom, na ste-
nách a strope sa vyskytuje prvá 
kvapľová výzdoba, záclonky 
a náteky. Postupujúc ďalej pri-
búdajú závaly a strop je čoraz 
väčšmi narušený. Vzduch tu má 
nepríjemný dechtový nádych. 

Hlavnú chodbu predeľuje ďal-
ší zával. Smerom hore po povr-
chu závalu pokračuje chodba 
s rozmermi 0,8 × 0,8 m, má však 
veľmi rozrušený strop. Pokúšali 
sme sa dostať ďalej, ale keď sa 
nám strop dvakrát zosypal na 
hlavu, vzdali sme to. Žiaduca by 
bola výdreva. Keďže od našej po-
slednej akcie sme zaregistrovali 
dve nové zrútené časti stropu 
aj na iných miestach v hlavnej 
chodbe, pokračovať v priesku-
me je dosť riskantné. 

Záver
Lokalita má dnes už len 

geologický význam z hľadiska 
výskytu pevných bitúmenov. 
Býva cieľom mnohých geologic-
kých vychádzok. Je aj dôležitým 
zimoviskom netopierov. Zatope-
ná lomová jama sa využíva ako 
prírodné kúpalisko, hoci občas 
sa tu niekto utopí – jazero má 
hĺbku okolo 18 m. Na dne sa 
nachádza vytrhané koľajisko 
a banské zariadenie. 

Štôlňa predstavuje zaujímavý 
montanistický objekt z hľadiska 
histórie, krasovej výzdoby, cha-
rakteru podzemných priestorov, 
ale aj ďalšieho možného postu-
pu do neznámych častí. 

Literatúra
Jeleň, S., Galvánek, J., Bendík, A. 

et al. 2009. Náučno-poznáva-
cí sprievodca po geologických  
a geografických lokalitách 
stredného Slovenska. Vyd. GÚ 
SAV, Banská Bystrica, 320 s.

Kronika obce Varín.

V hlavnej chodbe, pohľad smerom k vchodu. Foto: P. Cvacho

Na začiatku štôlne. Foto: P. Cvacho

Vchod do odbočky s pozostatkami zárubne. Foto: P. Cvacho
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ABoNyIHo teSt SA NAVrátIL K SVoJIM KoreňoM

Jaroslav Stankovič

Keď sa mi niekedy v roku 1972 ešte ako 
nedorastenému jaskyniarovi dostalo tej cti, 
že ma známy skúsený jaskyniar Arpád 
Abonyi zobral na akciu do Krásnohorskej 
jaskyne, netušil som, že to bude akcia, ktorú 
si navždy uchovám v pamäti. Akurát pred 
vchodom do jaskyne mi povedal, že ideme 
zistiť, čo sa nachádza na druhej strane za 
Marikiným jazerom. Pre mňa to bol Pán 
Abonyi, mal som rešpekt a odstup. Možno 
keby bol pre mňa Arpi báčim, ako pre 
niektorých, bol by som sa ho spýtal: „Arpi 
báči, a to máte röntgenové oči, že uvidíte 
cez skalu na druhú stranu sifónu?“ Vari aj 
preto zobral na takú významnú akciu mňa, 
lebo jeho skúsení spolujaskyniari zo skupiny 
nechápali, ako to chce robiť, a považovali to 
iba za hlúposť, pri ktorej nemusia asistovať.

Do jaskyne sme niesli vedro, krompáč, moty-
ku, lopatu a p. Abonyi ešte akúsi kapsu s rôz-
nymi pomôckami. Mal napríklad aj stopky. 
Pán Abonyi bol flegmatický šibal. Dobre sa 
zabával na mojich rozpakoch. Nezabudnem na 
jeho jemný potmehúdsky úsmevček, keď sa rú-
til svojou Simkou po Slaveckej ceste 160 km/h 
a zabával sa na ohúrených puberťákoch, ako 
čumia na tachometer. V roku 1972 bol najlepší 
voz na našom trhu MB 1000 a miestni frajeri 
(Karkoš, Beňo zvaný Lituš...) sa preháňali na 
upravených verziách šmykom v zákrutách oko-
lo gymnázia. (Úprava spočívala hlavne v úprave 
výfuku.) O takomto topspeede ani nesnívali. 
A teraz sa tiež tak usmieval a možno si myslel: 
„To, čo ideme dnes robiť, by tebe ani vo sne 
nenapadlo.“ Myslím, že ma trochu podcenil 
a nedovidel do všetkých dôsledkov, do ktorých 
sa dovidieť ani nedá. Možno právom. My sme 
boli mladí športovci – speleoalpinisti, oni boli 
významní speleológovia, objavitelia veľkých 
jaskýň. Oddeľovalo nás klasické generačné 
nedorozumenie.

V jaskyni sme sa presunuli do Veľkej siene, 
kde je aj výtoková časť z Marikinho jazera. Naj-
skôr sme začali zrovnávať časť riečiska na začiat-
ku siene. Povyberali sme všetky skaly a odkopali 
všetky prekážky na boku, až sme dostali úsek, 

kde voda pekne rovnomerne tiekla korytom 
rovnakej šírky a hĺbky. Stále som bol v napätí. 
P. Abonyi sa ma spýtal: „Vieš urobiť lodičku?“ 
a vytrhol mi zo zošita papier. Kým som robil 
lodičku, vyznačil si začiatok a koniec rovného 
úseku. Mal som už 16 rokov, takže lodičky som 
si na potoku už dávno nepúšťal. Dnes práve 
toto mala byť moja ďalšia úloha. Ja som pustil 
lodičku a on meral stopkami čas, za ktorý prej-
de vyznačený úsek koryta. Loďku som musel 
pustiť viackrát na rôznych miestach. Potom 
pomocou cólštoku odmeral prierez riečiska. To 
som už vedel, že meriame prietok vody. Ale ešte 
som nevedel, čo všetko sa možno z prietoku 
vody dozvedieť o neznámom úseku jaskyne za 
sifónom. To viem až dnes.

Následne sme sa presunuli k Sifónu potá-
pačov, cez ktorý vyteká potok z Marikinho 
jazera, a začali sme stavať hrádzu. Niekoľko 
kameňov a najmä kvalitná jaskynná hlina sta-
čila na 20 cm vysokú hrádzu. Viac netreba, 
aby sme sa zbytočne nenalopotili. Cólštok 
zapichol p. Abonyi do jazierka za hrádzou 
a odčítal výšku hladiny. Poznačil si aj začiatok 
pokusu. A už sme len čakali, kým voda vystúpi 
o dostatočne presne merateľnú výšku. Trvalo 
to asi 2 hodiny, kým hladina stúpla o 10 cm. 
Stačili už iba jednoduché počty a výsledok bol 
jasný. Prietok krát čas mu dal objem vody, kto-
rý pribudol v jazerách za hrádzou. Výsledok 
stačí vydeliť výškou vzdutia hladiny a máme 
spoločnú plochu jazier na oboch stranách si-
fónu. Odpočítame známu plochu Marikinho 
jazera a vieme, čo je na druhej strane. „Je tam 
jazero približne rovnakej veľkosti ako na tejto 
strane,“ konštatoval p. Abonyi na záver nášho 
snaženia. Žiadne presnejšie závery si urobiť 
netrúfol, lebo vedel, že prietok sa púšťaním 
lodičky presne odmerať nedá. Musel čakať až 
do roku 1982, keď potápači sifón prekonali 
a potvrdili, že jeho nepresná metóda bola až 
neuveriteľne presná. Na druhej strane za sifó-
nom sa vynorili v jazere podobnej veľkosti ako 
Marikino jazero.

Neviem, či to bol jeho originálny nápad 
alebo sa o tom niekde dočítal. Myslím si, že to 
prvé je pravda. Bol to múdry, tvorivý človek, od 
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ktorého sa naša jaskyniarska generácia mohla 
naučiť veľa. Odstup bol však príliš veľký. My 
sme mali iné jaskyniarske ciele a oni nám svoje 
nevnucovali. Bol som však pritom, a preto som 
si tento zaujímavý nápad zapamätal. Vďaka 
tomu si myslím, že to bol významný prienik 
cez medzigeneračnú bariéru a som za to Arpi 
báčimu vďačný.

Prešlo vyše 30 rokov a napriek tomu som si 
pri prieskume Mramorovej studne v Gomba-
seckej jaskyni okamžite spomenul, ako sme 

púšťali s p. Abonyim lodičky v Krásnohorskej 
jaskyni. Mramorová studňa v Gombaseckej 
jaskyni je verejnosti dostatočne známa. Tí, 
čo mali šťastie a videli ju plnú vody, na to asi 
nezabudli. A tí, čo žiadne šťastie nikdy nema-
li, stačí, ak tam zájdu a hodia do nej aspoň 
eurovú mincu – šťastie budú mať naveky. 
Žartujem! Rozhadzovať mince po jaskyniach 
je vandalstvo. V tomto prípade zároveň aj zasy-
pávate perspektívne pracovisko jaskyniarov, čo 
sa už roky snažia objaviť pokračovanie jaskyne, 
ktoré za Mramorovou studňou musí byť. Musí 
byť? Zase tu má niekto röntgenové oči! Tu by 

mohol pomôcť Abonyiho test. Tak sme na jeho 
počesť nazvali postup, ktorý vymyslel. Ak by 
sme zistili, že aj na druhej strane je aspoň také 
veľké jazero ako Mramorová studňa, keď je 
plná vody, ľahšie by sa nám kopalo na jej dne, 
keď úplne vyschne. To je presne ten výsledok, 
ktorý od Abonyiho testu môžeme očakávať: 
pozitívny výsledok môže motivovať; negatívny 
netreba brať do úvahy. 

V tomto prípade sme nechceli zbytočne 
riskovať negatívny výsledok. Mohlo sa stať, že 

nám vyjde plocha jazera na druhej strane do-
konca záporná. Museli sme sa preto zamerať 
na spresnenie Abonyiho postupu. Najväčšia 
chyba bola jednoznačne pri meraní prietoku, 
a práve prietok je nositeľom informácie, kto-
rú chceme zistiť. Vyvinuli sme obrovské úsilie, 
aby sme v jaskyni spolu so SSJ nainštalovali 
presný merač prietoku – limnigraf. To sa však 
nepodarilo. Urobíme teda inverzný Abonyiho 
test. Nebudeme stavať hrádzu, ale budeme 
jazero čerpať a merať pokles hladiny. Vyčkali 
sme, kým voda z Mramorovej studne prestala 
tiecť a nasadili sme čerpadlo, ktorého prietok 

Sifóny môžu byť nádherné, ale suchých jaskyniarov veľmi nepotešia. Tento, na konci bočnej vetvy Krásnohorskej 
jaskyne, bol pre nás tvrdým vytriezvením a zároveň výzvou. Foto: J. Stankovič
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sme priebežne presne merali zachytením vody 
do vedra. Bohužiaľ, výsledok bol nejednoz-
načný. Vyšlo nám, že jazero na druhej strane 
má plochu iba 8 m2. Na vylezenie zo sifónu 
to môže stačiť, ale viac by nás motivovalo, 
ak by sme zistili, že je tam obrovské jazero, 
a teda obrovská sieň. Získali sme však ďalšie 
skúsenosti a hlavne sme si uvedomili, že sa 
pri takomto postupe môžeme dozvedieť viac. 
Ak by sme totiž pôvodnú Abonyiho myšlien-
ku realizovali viackrát za sebou, povedzme 
po 5 cm, a postupne tak odčerpali celú 7 m 
hlbokú studňu, pri precíznej práci sme si 
mohli urobiť reálnu predstavu o tom, ako 
vyzerá výstupná vetva sifónu. K tomu sme sa 
už nedostali, ale rovnako dobre ako pôvodnú 
myšlienku som si zapamätal aj tento rozvinu-
tý variant. 

Ďalší test sme vykonali nedávno práve 
v Krásnohorskej jaskyni, kde táto vizionárska 
metóda pôvodne vznikla. Nebolo to však v Ma-
rikinom jazere (veď načo by to bolo dobré, 
keď už vieme, čo je za sifónom? – a možno 
by aj bolo!), ale v sifóne, ktorý nám zahradil 
cestu v objavnom postupe na ľavostrannom 
prítoku. Podobne ako Mramorová studňa aj 
pokračovanie za Heliktitovým dómom je veľká 

výzva. Duje tu jeden z najsilnejších prievanov 
v Slovenskom krase a zároveň aj tečie pekný 
potôčik. Mysleli sme si, že tu nás môže zastaviť 
iba úžina alebo vodopád. No zastavil nás sifón. 
Prievan kdesi zmizol vysoko v strope a strop 
zase po 20 metroch zmizol hlboko vo vode. 
Ako ďalej? Samozrejme liezť za prievanom. 
Ale je tu aj iná možnosť. Potápať sa, alebo 
čerpať? Potápať sa dá vždy. Potápanie je však 
nebezpečné a ak sa mu dá vyhnúť, radšej sa 
nepotápajme. Stále je tu ten základný problém: 
potápači prejdú, ale čo my suchí, ako prejdeme 
my?! Radšej čerpajme. Na tejto strane je jazier-
ko tak 6 až 8 m2. Ak aj na druhej strane je to 
podobné, „vycucneme“ to hoci aj násoskou za 
pár hodín. No ak je na druhej strane obrovské 
jazero, budeme tu trčať pri hadici 2 dni a nič. 
Zažili sme to nedávno v Milade, kde po dvoch 
dňoch čerpania začala voda v sifóne dokonca 
stúpať. Potôčik nám pekne tečie, máme ten 
správny nosič informácie, ktorú chceme zistiť; 
urobme Abonyiho test, nech vieme, do čoho 
ideme. 

V Dlhej Lúke si požičiame rúru primera-
ného prierezu a dĺžky a na kaskáde potôčika 
v jaskyni ju blatom utesníme malou hrádzkou. 
Prietok zachytíme do vedra: 12 litrov natečie 

Sériou Abonyiho testov s konštantnou výškou vzdutia (poklesu) hladiny môžeme získať takýto jednoduchý graf, 
z ktorého sa dá vyčítať mnoho zaujímavého
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za 6 sekúnd. Dnes teda žiadne lodičky – no 
zase presnejší výsledok. Hrádzu na odtoku zo 
sifónu postavíme za 5 minút. Do dna jazierka 
zapichneme cólštok a môžeme merať. Robí-
me postupne 16 klasických Abonyiho testov 
s výškou 1 cm. Výsledok je veľmi zaujímavý. 
Na začiatku nameriame na druhej strane voľ-
nú plochu jazera približne 60 m2. Ďalšie štyri 
merania sa čas potrebný na stúpnutie hladiny 
o 1 cm predĺžil asi o 15 sekúnd. Ako hladina 
stúpala, voda sa postupne rozlievala na ďalšie 
plochy v okolí jazier na obidvoch stranách. 
Potom sa vzrast plochy na 30 minút zasta-
vil. (Hladina stúpla o 1 cm vždy za rovnaký 
čas.) Jazerá sa zrejme už nemali kde rozlievať 
a mali konštantnú plochu. Ale dobre, že sme 
vydržali a merali ďalej. Čas potrebný na stúp-
nutie hladiny sa totiž začal znova výraznejšie 
predlžovať. To znamená, že plocha jazera na 
druhej strane prudko rastie. Na našej strane 
sa už nemala kde zväčšovať. Na druhej strane 
sifónu je teda 5 cm vysoká kaskádka a za ňou 
je ďalšie jazero alebo horizontálna chodba 
s hladinou vody. Pokus sme skončili potom, 
čo hladina celkovo stúpla o 16 cm a plocha ja-
zera na druhej strane dosiahla približne 96 m2. 
To už je poriadne jazero; väčšie ako môj byt. 
Mohol by som tvrdiť, že za sifónom pokračuje 
priestornejšia jaskyňa ako na tejto strane. To 

by ma však zasa niektorí 
mohli označiť za spe-
leoveštca. Môžem však 
zodpovedne vyhlásiť, 
že výsledok tohto mo-
difikovaného Abonyiho 
testu je nesmierne zau-
jímavý a jednoznačne 
pozitívny, a je zdrojom 
motivácie na ďalší pries-
kum jaskyne. Škoda, že 
sme nepokračovali ďa-
lej. Posledné merania 
naznačujú, že sme nara-
zili na ďalšiu kaskádku. 

Takže potápať, alebo 
čerpať? Z týchto dvoch 
možností nám ako naj-
lepšia vychádza tretia: 
liezť za prievanom. Spe-
leoveštecké schopnosti 
mi nahovárajú, že sa za 

sifón dostaneme vodopádom zhora. Na po-
tápanie sme totiž pod vodou nevideli jedno-
značný priechodný profil a na čerpanie zase 
potrebujeme výkonnú techniku.

Ďalší prieskum za prievanom zastavila úžina 
v strope asi 40 m nad riečiskom, takže sme 
museli čerpať. Výkonné čerpadlo, ktoré sme 
inštalovali 2 dni, „vycuclo“ jazero za 20 minút. 
Pokračovanie však bolo nepriechodné. Ako 
vidno na fotografii, upchávali ho sedimenty. 
Tie sa dajú rozplaviť a odčerpať. Aj to sme už 
na ďalšej náročnej akcii spolu so skupinou Tar-
taros urobili. Ďalší logický krok je nasadenie 
potápača. O. Dufkovi sa podarilo preniknúť 
asi 10 m do sifónu, kde ho zastavili sedimenty 
a stropné kulisy. Musíme teda rozplavovať 
ďalej. Znova inštalácia ťažkej techniky, stoviek 
metrov káblov a hadíc. Čerpadlo je ešte ťažšie 
o rozrušovač sedimentov. Bohužiaľ, nedoká-
zalo prietok, ktorý stúpol po topení snehu na  
10 l/s, odčerpať.

Čo ďalej? Môžeme sa na túto drinu, ktorá 
navyše stojí kopu peňazí, vykašľať. Alebo mô-
žeme ostať chytení v tejto pasci a pokračovať 
v rozplavovaní sedimentov. Výsledok je veľmi 
neistý, aj keď vďaka Abonyiho testu vieme, že 
za sifónom je voľné pokračovanie. Abonyiho 
test je šibal, rovnako ako jeho autor. Zatiaľ 
pevne väzíme v jeho pasci. 

Po odčerpaní sifónu sa ukázalo, že je nepriechodný. Upchávajú ho riedke sedimenty, 
ktoré sa dajú „hydroťažiť“. Foto: J. Dvořáček



24 Spravodaj SSS 2/2013História v speleológii

Z HIStórIe JASKyNNéHo potápANIA NA MuráNSKeJ 
pLANINe – HrAdNá VyVIerAčKA

dušan Hutka, Speleoklub tisovec

Na úpätí kopca so zrúcaninou Murán-
skeho hradu vyviera zo skalného masívu 
mohutný zdroj vody. Vyvieračka ležiaca blíz-
ko obce Muráň bola známa a využívala sa 
už v dávnej minulosti. V súčasnosti je k nej 
dobrý prístup, pretože tam bol vybudovaný 
záchytný vodárenský objekt a blízko sa na-
chádza štátna cesta Muráň – Červená Skala. 

K hradu, o ktorom je najstaršia písomná 
zmienka z roku 1271, ale aj k vyvieračke 
pod ním sa viažu rozličné povesti, najmä 
o jej spojitosti so studňou, ktorú vysekali 
do skalného masívu v areáli hradu. Studňa 
je obdĺžnikového prierezu (1,5 × 2,5 m)  
a podľa povesti ju kopali údajne tureckí za-
jatci. Je vysekaná na puklinách a poruchách 
v masíve, ktoré ju čiastočne pomáha-
jú napĺňať vodou. Aj keď je situova-
ná v takmer najnižšom bode areálu 
hradu, nie je reálne, aby prekoná-
vala výškový rozdiel skoro 500 m. 
Z historických prameňov je známe, že 
celková hĺbka studne bola približne  
78 m, jej dnešná hĺbka je približne po-
lovičná. Z obdobia, keď bol hrad v ru-
kách Mateja Bašu (1529 – 1549), 
je zachovaný záznam, v ktorom sa 
píše, že vodu vyťahovali v kožených 
vreciach a jedno vytiahnutie trvalo 
až trištvrte hodiny. Podľa iných his-
torických zdrojov studňa prerazila 
strop jaskyne a chlapi chodili naberať 
vodu do jazierka v odľahlejších čas-
tiach jaskyne...

Po vzniku jaskyniarskej skupiny  
v Tisovci roku 1951 jaskyniari postup-
ne skúmali známe pramene, jaskyne, 
priepasti a iné krasové javy Muránskej 
planiny. Vyvieračku pod Muránskym 
hradom v nadmorskej výške 428 m za-
evidoval vedúci skupiny Svätopluk Ká-
men pod číslom 13 ako perspektívnu 
jaskyniarsku lokalitu, pričom uvádza 
jej výdatnosť v rozpätí 100 – 3800 l/s 
(niektorí autori uvádzajú extrémne až 

5000 – 8082 l/s). Predpokladal, že takáto vý-
datná vyvieračka musí mať aj veľkú zbernú 
oblasť, a to najmä lokalitu Veľká lúka a masív 
Cigánky. Prieskum samej vyvieračky však ne-
bol možný, pretože práce na zachytení tohto 
zdroja vody, ako aj na úprave koryta potoka sa 
začali už v auguste 1947. Realizovala ich firma 
G. Rumpel, účastinná spoločnosť, Bratislava. 
Okrem toho prieskum by si bol vyžadoval po-
užitie potápačskej techniky, čo sa v čase vzni-
ku jaskyniarskej skupiny nedalo uskutočniť. 
Začiatkom päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 
sa riešilo zásobovanie blízkych obcí pitnou 
vodou a urýchlene sa pripravovali projekty 
na záchytné vodárenské objekty aj na ďalších 
vyvieračkách (Bobačka, Paseky I, II, Teplica, 

Hrad Muráň na rytine zo 17. storočia

Hradná studňa – súčasný stav. Foto: I. Rusnák
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Periodická vyvieračka a iné). Vyvieračka Pod 
hradom ako najsilnejší zdroj vody bola riešená 
prednostne a zachytená pre skupinový vodo-
vod, ktorý zásobuje vodou celú dolinu, okolité 
obce a mesto Revúcu.

Vo svojom článku o osude jaskyne Bobač-
ka z roku 1955 spomína Svätopluk Kámen 
vyvieračku Pod hradom už ako uzavretú pre 
jaskyniarsky prieskum. Podobne ju opisuje aj 
v knižke Rimavskou a Muránskou dolinou, 
vydanou roku 1956. Skupina sa preto v roku 
1957 zamerala na prieskum ďalších lokalít, 
okrem iných aj Bielej vyvieračky, ktorá leží asi  
1 km východne od Hradnej vyvieračky. Súčasne 
sa robil prieskum Bobačky, ktorá sa v tom ob-
dobí pripravovala na uzavretie. Pretože Hradná 
vyvieračka bola uzatvorená a pries-
kum tam nebol v tom čase možný, 
ostal výskum na dlhé roky mimo 
záujmu jaskyniarov. Príležitosť 
na obnovenie výskumu nastala až 
v sedemdesiatych rokoch. 

Pri príležitosti 100. výročia ob-
javenia Dobšinskej ľadovej jasky-
ne sa v dňoch 1. – 6. augusta 1970 
konal v blízkosti ľadovej jaskyne 
12. jaskyniarsky týždeň Sloven-
skej speleologickej spoločnosti. 
Stretlo sa na ňom 103 jaskynia-
rov a záujemcov. Pred oficiálnym 
otvorením podujatia uskutočnila 
skupina košických potápačov za 
prítomnosti Svätopluka Káme-
na zisťovací prieskum Hradnej 
vyvieračky. Cieľom bolo posúdiť 
možnosti a perspektívu potápač-
ského prieskumu na tejto lokali-
te. Ako potvrdil vedúci potápačov 
Tibor Sasvári, pripravoval Aqua-
spael v sedemdesiatych rokoch 
potápačský prieskum vyvieračky. 
Potápači Tibor Sasvári a Zbižo 
Nišponský urobili vonkajšiu aj 
vnútornú obhliadku záchytného 
objektu vyvieračky, ale plánovaný 
potápačský prieskum sa pre iné 
priority neuskutočnil. 

Prvý prieskum zatopených 
priestorov Hradnej vyvieračky sa 
uskutočnil až roku 1991. Stalo sa 
tak počas 32. jaskyniarskeho týž-

dňa SSS, ktorý sa uskutočnil v Tisovci v loka-
lite Šťavica 6. – 11. augusta 1991 za účasti 95 
jaskyniarov. Po obhliadke objektu a posúdení 
možnosti potápania sa o prvý prienik na tejto 
lokalite pokúsil jaskynný potápač František 
Koľbik. Istenie mu zabezpečovali členovia 
tisovskej jaskyniarskej skupiny. Potápač pre-
nikol len niekoľko metrov dovnútra masívu, 
keďže ďalší postup mu znemožnili úzke puk-
liny a skalné ostria. Ako sa vyjadril, nebol tu 
možný ďalší postup, a preto už potápanie na 
tejto lokalite nezopakoval. Túto skúsenosť 
neskôr potvrdili aj iní potápači. 

Roku 2000 prejavili záujem o Hradnú vy-
vieračku jaskyniari a potápači z Bratislavy. 
Dňa 30. apríla uskutočnili obhliadku, ako 

Potápač František Koľbik
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aj potápačský prieskum lokali-
ty Braňo Šmída a Paľo Skovajsa  
z Bratislavy. Potápači zistili pod 
vodou dve výrazné, ale pomer-
ne úzke pukliny. Pravá puklina, 
vytvorená v kompaktnom ma-
síve, bola veľmi úzka a nedala 
sa prekonať. Prístupný bol len 
voľný priestor nad jej hladinou, 
dlhý niekoľko metrov. Potápači 
sa preto pokúsili o prienik ľavou, 
širšou puklinou, ktorá prudko 
klesala do hĺbky. Pre nejasné po-
mery, úzky priestor, ako aj tech-
nické problémy sa im puklinu 
nepodarilo prekonať.

Pokusy o prekonanie zatopených 
puklín v Hradnej vyvieračke pokra-
čovali v roku 2003. Na lokalitu sa 
opäť vrátil Braňo Šmída zo Speleo-
klubu UK Bratislava a do partie si 
pribral potápačov Jozefa Gliviaka  
a Michala Megelu z Rimavskej So-
boty. Zabezpečenie a istenie im ro-

Zatopené priestory vyvieračky podľa B. Šmídu

Výstavba záchytného objektu vyvieračky v päťdesiatych rokoch 
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bil Lukáš Vlček zo Speleoklubu Tisovec. Počas 
prieskumu sa podarilo potápačom preniknúť  
v puklinách niekoľko metrov do masívu a získať 
nové poznatky o zatopených priestoroch.

Na základe získaných poznatkov, ako 
aj skúseností sa 7. decembra 2003 usku-
točnil ďalší prieskum vyvieračky. O prie-
nik sa opätovne pokúsili jaskyniari a po-
tápači Braňo Šmída a Michal Megela. 
Potápačov zaisťoval člen Speleo klubu Ti-
sovec Ján Pavlík. Počas prieskumu sa po-
darilo opakovane prekonať niektoré úzke 
priestory a podľa daných možností bol pre-
skúmaný samotný sifón aj zatopené prie-
story. Na základe dovtedajších poznatkov  
a vykonaných prieskumov vznikli prvé a za-
tiaľ jediné náčrty a prierezy sifónu. Podľa 
potápačov sa zatiaľ nedá preniknúť cez úzke 
pukliny ďalej do masívu a následne do pred-
pokladaného jaskynného systému.

Ďalší potápačský prieskum Hradnej vyvie-
račky či prípadný postup v nej sa ukazujú 

ako ťažko realizovateľné. Bolo 
by však chybou nepokračovať 
v prieskume. Budúcnosť uká-
že, akým spôsobom bude obja-
vený pravdepodobne jeden z naj-
väčších jaskynných systémov na 
Slovensku.

Poďakovanie. Za konzultácie, 
poskytnuté materiály a fotogra-
fie ďakujem potápačom a jasky-
niarom Františkovi Koľbikovi, 
Vladovi Manicovi, Michalovi 
Megelovi, Zbižovi Nišponskému, 
Jánovi Pavlíkovi, Tiborovi Sasvári-
mu, Braňovi Šmídovi a Lukášovi 
Vlčekovi.
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Úvod
Jaskyniarska skupina v Tisovci v roku 2011 

oslávila 60. výročie svojho založenia (Hutka & 
Vlček, 2011). V dlhom období svojej existen-
cie sa venovala okrem tradičnej jaskyniarskej 
činnosti, zameranej na evidenciu a dokumen-
táciu krasových javov, aj mnohým ďalším od-
borným aktivitám. Niektorí jej členovia boli 
priekopníkmi jaskynného potápania, venovali 
sa analýze hladín radónu v jaskyniach, hydro-
logickému výskumu, pokusom s dlhodobým 
pobytom ľudí v jaskyniach či ochrane kra-
sových javov (napr. Kámen, 1963; Kámen & 
Dobiš, 1969; Vitásek & Kubíni, 1986; Nišpon-
ský, 2006). Od začiatku činnosti skupiny bol 
azda jej najaktívnejším členom jej zakladateľ, 
dlhoročný vedúci a neúnavný propagátor jas-
kyniarstva Ing. Svätopluk Kámen, mimoriadne 
plodný aj publikačne (Gaál, 1991; Vlček & 
Holúbek, 2013). A práve S. Kámen bol zrejme 
aj iniciátorom hlbšieho záujmu tisovských 
jaskyniarov o netopiere v okolí Tisovca, ktoré 
bolo hlavným priestorom záujmu miestnych 
jaskyniarov. 

Cieľom tohto článku je na základe niekto-
rých archívnych dokumentov, ako aj starších 
publikácií prispieť k poznaniu aktivít členov 
jaskyniarskej skupiny v Tisovci týkajúcich sa 
netopierov, a to približne do roku 1992. Po 
tomto roku miestni jaskyniari naďalej ak-
tívne pomáhali pri monitoringu netopierov 
v jaskyniach, ktorý organizovali buď pracov-
níci ochrany prírody, výskumných či univer-
zitných pracovísk, alebo členovia Spoločnosti 
pre ochranu netopierov na Slovensku. V člán-
ku čerpáme okrem publikovaných zdrojov aj 
z rôznej archívnej dokumentácie:
1. Spolu 10 zachovaných denníkov vedených 

tisovskými jaskyniarmi na jaskyniarskej 
chatke v Suchých doloch od roku 1960. 

2. Archív technických denníkov v zbierkach 
Slovenského múzea ochrany prírody a jas-
kyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

3. Korešpondencia Ing. Svätopluka Kámena 
(Tisovec), doc. Vladimíra Hanáka (Pra-
ha) a prof. Jiřího Gaislera (Brno) z rokov 
1961–1990 (10 strojopisných listov).

4. „Pamětní kniha“, vedená jaskyniarskou 
skupinou od roku 1952. Zaznamenávali 
sa v nej napríklad vzácne návštevy, výstavy, 
zápisy. Konkrétne záznamy o netopieroch 
sa v nej nenachádzajú, je v nej však bá-
seň Bedřicha Poláka ilustrovaná motívom  
s netopiermi od Evy Marholdovej-Hlásnej 
z roku 1952 (obr. 1).

chiropterologické aktivity
Podnetom na vznik záujmu o systematic-

kejšie sledovanie netopierov v tisovských jas-
kyniach boli zrejme aktivity RNDr. Júliusa 
Vacholda. Tohto zoológa môžeme považovať 
za prvého slovenského bádateľa, ktorý sa ne-
topierom venoval systematickejšie (Štollmann, 
1995; Matoušek, 1999). J. Vachold bol povere-
ný základným faunistickým výskumom neto-
pierov Slovenska v rámci novozaloženého Fau-
nistického laboratória SAV, ktoré viedol známy 
slovenský zoológ profesor Oskár Ferianc. Prvé 
kroky J. Vacholda v rámci plnenia tejto úlohy 
viedli práve na Muránsku planinu, kde pra-
coval najmä v období 1954–1955 (Vachold, 
1955). Je zaujímavé, že S. Kámen v denníkoch 
v súvislosti s prieskumom jaskyne Kostolík za-
znamenal, že už v roku 1952 Dr. Vachold zo 
SAV… skúma faunu a zistil tu kolóniu uchane čier
nej v počte 100 ks. Ani z rozsiahlej dizertačnej 
práce dr. Vacholda z roku 1960, publikovanej 
v plnom znení až v roku 2003 (Vachold, 2003), 
táto skutočnosť nevyplýva, všetky údaje po-
chádzajú až z obdobia po roku 1954. Faktom 
však je, že S. Kámen sa týchto výskumných 
aktivít aktívne zúčastnil, v populárnej knihe 
Za svetlom karbidky (Kámen, 1969) o akcii 
píše takto: Bola to pekná a zaujímavá práca na
chytať za hodinudve asi sto kusov [netopierov], 
vyniesť ich v pripravenej bedničke von, urobiť… 

ZáuJeM tISoVSKýcH JASKyNIAroV o NetopIere

Marcel uhrin1, dušan Hutka2 

1 Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafá-
rika Košice & Speleoklub Tisovec 
2 Speleoklub Tisovec
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všetky potrebné merania a pozorovania a na druhý 
deň ráno ich doslovne „zavesiť“ na pôvodné miesto 
v jaskyni. Neskôr o tom píše napríklad aj v liste 
z 9. 1. 1983 Vladimírovi Hanákovi: ...už v r. 
1954 (zimné mesiace) som sa ako vedúci skupiny 
zúčastnil krúžkovania veľkého množstva netopierov 
našich jaskýň (spolu 543 ks). Sám J. Vachold vo 
svojej práci Netopiere jaskýň tisovecko-mu-
ránskeho krasu z roku 1955 o ich vzájomnej 
spolupráci napísal: Tieto podzemné priestory boli 
spracované zásluhou skupiny jaskyniarov, vedenej 
inž. Kámenom, preskúmané a čiastočne sprístup
nené. Ostatné, ktorých je v kraji značné množstvo, 
sú doteraz speleologicky neprebádané. Za láskavý 
sprievod jaskyňami a pomoc pri práci vyslovujem 
na tomto mieste inž. S. Kámenovi, ako aj ostatným 
pracovníkom jeho skupiny vrelú vďaku. Onedlho 
sa S. Kámen stretol s ďalšími významnými chi-
ropterológmi vtedajšieho Československa, Vla-
dimírom Hanákom a Jiřím Gaislerom, zakla-
dateľmi vednej disciplíny v krajine. Sprevádzal 
ich spoločne s ďalšími bádateľmi v priepasti 

Michňová a v iných jaskyniach Tisovsko-mu-
ránskeho krasu. V. Hanák a J. Gaisler založili 
aj tradíciu krúžkovania a pravidelného sčítania 
netopierov na zimoviskách. Všetky tieto stret-
nutia zrejme spôsobili, že tisovskí jaskyniari 
aspoň sporadicky počas svojich návštev jaskýň 
počty netopierov zaznamenávali a všímali si 
aj krúžkované jedince (tab. 1). Spolupráca s V. 
Hanákom pretrvala až do 80. rokov 20. storo-
čia, S. Kámen sa vždy snažil vyhovieť požiadav-
kám českých zoológov: Vo veci spoločných akcií, 
či v zime, alebo v lete som vždy ochotný s Vami 
spolupracovať a pomáhať aj na tomto poli našej 
speleologii. (list z 29. 1. 1983). Z tohto obdobia 
(1956) existuje aj veľmi cenná fotografia zimu-
júcej agregácie podkovára malého (Rhinolophus 
hipposideros), lokalizovaná v archíve do jaskyne 
Kostolík (obr. 2), podobné agregácie v tejto 
jaskyni v súčasnosti známe nie sú (Uhrin et 
al., 2002). 

Poznatky, ktoré S. Kámen získal vďaka kon-
taktom a spolupráci s týmito zoológmi, zúročil 
aktívne vo svojich publicistických a propagač-
ných aktivitách. Už v roku 1955 propagoval 
výskum dr. J. Vacholda a o netopieroch sloven-
ských jaskýň napísal krátky stĺpček v časopise 
Za krásami domova (Kámen, 1955). Kapitolu 
o netopieroch Tisovského krasu uverejnil aj 
v turistickom sprievodcovi Rimavskou a Mu-
ránskou dolinou (Kámen, 1959) a v takmer ne-
zmenej podobe neskôr aj v ďalších zborníkoch 
v rámci edície Vlastivedné pohľady z okresu Ri-
mavská Sobota (Kámen, 1963, 1968). Napríklad 
v článku Prírodná rezervácia v Tisovci (Kámen, 
1968) o Jaskyni netopierov píše: Povala jaskyne je 
v zime pokrytá celými kolóniami netopierov. Na 1 m2 
bolo napočítaných až 100 kusov. Je to najmä bežný 
druh netopierov podkovára a najväčšieho nášho neto
piera Myotis myotis.

Veľmi cenným prínosom tisovských jasky-
niarov je však evidencia prítomnosti netopie-
rov v jaskyniach počas speleologických pries-
kumov. Z dostupnej dokumentácie sa podarilo 
zhromaždiť 43 takýchto záznamov, väčšina 
z nich prináša konkrétne údaje o početnosti 
netopierov v jaskyniach (tab. 1). Len v 12 prí-
padoch sa v listinných dokumentoch spomína, 
že akcia bola síce zameraná na sčítanie neto-
pierov, konkrétne údaje však uvedené nie sú. 
Záznamy dokumentujú v štyroch jaskyniach 
oblasti prevažne zimný výskyt piatich druhov 

Obr. 1. Balada jaskyniarska od Bedřicha Poláka z roku 
1952, ilustrácia s netopiermi od Evy MarholdovejHlásnej 
(archív Speleoklubu Tisovec). E. MarholdováHlásna 
spolupracovala v rokoch 1950–1954 s tisovskými jasky
niarmi, dnes žije v Monterey v USA, kde okrem iného 
vyučovala amerických vojakov slovenský a český jazyk
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netopierov, najviac údajov je o podkovárovi 
malom (R. hipposideros). Najmä v prípade prie-
pasti Michňová tieto údaje významne dopĺňajú 

doterajšie znalosti o vývoji početnosti druhu aj 
v rokoch, z ktorých žiadne údaje o jeho zimo-
vaní neboli (Uhrin et al., 2002, obr. 3). Údaje 
potvrdzujú trvalé zvyšovanie početnosti tohto 
druhu na väčšine zimovísk stredného Sloven-
ska (Uhrin et al., 2010).

Jaskyniari z Tisovca zaznamenali aj tri vý-
znamné nálezy krúžkovaných netopierov, všet-
ky v priepasti Michňová. Už v roku 1971 tu 
našli samicu M. myotis s krúžkom 29872 (Bu-
dapest Museum). Údaje o mieste krúžkovania 
neboli dosiaľ uverejnené, podľa údajov krúž-
kovacej centrály v Národnom múzeu v Buda-
pešti (Tomás Görföl & Gábor Csorba, in litt.), 
bol tento netopier ako dospelý krúžkovaný 11. 
7. 1969 v Balážskych Ďarmotách (Balassagyar-
mat) Györgyom Topálom. Nález dokumentuje 
prelet na vzdialenosť 83 kilometrov, vek neto-
piera bol 1 rok, 6 mesiacov.

Ďalším bol nález krúžkovaného podková-
ra malého (Rhinolophus hipposideros) dňa 28. 
12. 1982 s krúžkom M946712. Netopier bol 
označený 15. 6. 1982 v Ozdíne pri Lučenci (S. 
Kámen v dokumentácii uvádza ako krúžko-
vateľa M. Zaňku zo Zoologického ústavu AV 
v Prahe). Nález dokumentuje prelet z miesta 
letného úkrytu na zimovisko, pričom preko-
nal vzdialenosť 30 kilometrov (Gaisler et al., 
2003).

Pravdepodobne najvýznamnejší je nález krúž-
kovaného samca Myotis blythii 15. 2. 1985, ktorý 
bol krúžkovaný v jaskyni Szopláki Ördöglyuk-

barlang 9. 3. 1952 v poho-
rí Piliš v Maďarsku. Nález 
dokumentuje najvyšší do-
siahnutý vek u tohto dru-
hu 33 rokov 8 mesiacov 
a predstavuje európsky re-
kord (Gaisler et al., 2003). 
O náleze v samostatnom 
článku písal aj S. Kámen 
(1985).

Poďakovanie
Za sprístupnenie ar-

chívnych a rukopisných 
dokumentov ďakujeme 
našim priateľom Petrovi 
Holúbekovi, Ivici Hlavá-
čovej, Vladimírovi Haná-
kovi a Jiřímu Gaislerovi.

Obr. 2. Agregácia zimujúcich podkovárov malých 
(Rhinolophus hipposideros) v roku 1956, jaskyňa 
Kostolík (archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš)

Obr. 3. Vývoj početnosti zimujúcich podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros) 
v priepasti Michňová 1955 – 2013. Sivé stĺpce – údaje tisovských jaskyniarov, pozri 
aj Tabuľka 1; tmavé stĺpce Uhrin et al. (2002) a nepublikované údaje
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Lokalita Dátum Informácie o netopieroch Pozn. Účastníci Zdroj
Jaskyňa  

netopierov 1/7/1979 výskyt Rhip, Mmyo S. Kámen, I. Kubíni, J. Kuzmík, M. Hinduliak,  
J. Gandžala, M. Guzma, D. Čipka TD

Kostolík

1/21/1979 Rhip 25 – 30 ex., Mmyo jednotlivo 
hojný, Bbar 6 – 8 ex.

M. Hinduliak, J. Gandžala, M. Šomodík,  
M. Hinduliaková TD

12/28/1982 Bbar 2 ex. K&H
zima 1982 Bbar asi 30 ex. K&H
4/13/1985 Bbar 40 ex. S. Kámen, J. Mihálik, J. Gandžala, J. Benko, J. Selčan TD
12/7/1985 Rhip niekoľko ex., Bbar asi 30 D. Čipka, Š. Pohorelský, J. Gandžala TD
zima 1985 Bbar asi 30 – 40 ex. K&H

4/19/1986 sčítanie netopierov, bez konkr. údajov D. Čipka, I. Kubíni, J. Caban, Š. Pohorelský,  
D. Stožek TD

3/29/1987 Rhip 20 ex., 4 mŕtve ex. S. Kámen, M. Guzma, Š. Pohorelský, J. Mihálik TD

2/15/1992 Rhip 30 ex., Mmyo 5 ex. D. Čipka, I. Kubíni, P. Cibuliak, M. Kvetko,  
Š. Pohorelský, S. Kámen, J. Gandžala, J. Pohorelský TD

Tabuľka 1. Prehľad údajov o výskytoch netopierov v jaskyniach Tisovského krasu, zaznamenaných tisovskými jaskyniarmi
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Lokalita Dátum Informácie o netopieroch Pozn. Účastníci Zdroj

Martin cova I3

začiatok 1983 Mmyo asi 150 ex. 1 K&H

1/30/1983 Mmyo asi 100 ex. 1 S. Kámen, D. Čipka, M. Hinduliak, J. Gandžala,  
Š. Pohorelský, J. Caban TD

12/22/1985 sčítanie netopierov, bez konkr. údajov S. Kámen, I. Kubíni, J. Obročník, Š. Pohorelský TD

3/14/1987 Mmyo asi 300 ex. 1 S. Kámen, D. Čipka, J. Gandžala, Š. Pohorelský,  
J. Caban, J. Mihálik TD

11/22/1987 Mmyo početne 1 S. Kámen, M. Guzma, J. Hámoš, J. Gandžala TD

Michňová

2/16/1961 krúžkovanie netopierov, bez konkr. 
údajov

K. Veleba, Meszároš, V. Hanák, K. Hůrka,  
M. Klíma, J. Gaisler D

11/26/1970 kontrola počtov netopierov, bez konkr. 
údajov S. Kámen TD

1/9/1971 nález krúžkovanej samice Mmyo; 
číslo krúžku Budapest Museum 29872 M. Kámen TD

12/28/1982 nález krúžkovaného jedinca Rhip; 
číslo krúžku M946712 S. Kámen, M. Hinduliak, M. Šomodík, J. Gandžala D,  

K&H
začiatok 1983 Rhip asi 60 ex. K&H

2/26/1983 Rhip 49 ex., Mmyo 9 ex. M. Hinduliak, Š. Pohorelský, J. Gandžala, J. Benko, 
J. Caban TD

10/8/1983 sčítanie netopierov, bez konkr. údajov S. Kámen, I. Kubíni, M. Piliš, J. Gandžala TD

11/6/1983 Rhip 18 ex. roztrúsene po jaskyni,  
Mmyo 3 ex. Vo Veľkej sále S. Kámen, I. Kubíni, A. Vitásek TD

2/12/1984 sčítanie netopierov, bez konkr. údajov S. Kámen, I. Kubíni, J. Gandžala, D. Čipka,  
J. Kubíni TD

10/8/1984 Rhip 25 ex., Mmyo 4 ex. S. Kámen, A. Vitásek, M. Piliš, J. Gandžala TD

2/16/1985 nález krúžkovaného Mbly; 
číslo krúžku Budapest Museum 6085 2 S. Kámen, A. Vitásek, D. Čipka, J. Gandžala,  

Š. Pohorelský, P. Holka TD, D

jeseň 1985 Mema 35 – 40 1 K&H
1/11/1986 sčítanie netopierov, bez konkr. údajov S. Kámen, D. Čipka, J. Kníž, M. Guzma, D. Čipka TD

2/15/1986 sčítanie netopierov, bez konkr. údajov I. Kubíni, M. Piliš, A. Vitásek, J. Caban, J. Gandžala TD

3/17/1986 Rhip 67 ex., Mmyo 1 ex., Mema 11 ex. 1 I. Kubíni, J. Hámoš, J. Kuzmík, J. Kubíniová TD

2/28/1987 sčítanie netopierov, bez konkr. údajov S. Kámen, I. Kubíni, A. Vitásek, M. Piliš,  
Š. Pohorelský, J. Gandžala, Z. Nišponský TD

3/4/1987 Rhip 116 ex., Mema 13 ex. 1 S. Kámen, I. Kubíni, A. Vitásek, M. Piliš TD
3/21/1987 sčítanie netopierov, bez konkr. údajov S. Kámen, M. Guzma, J. Gandžala, D. Čipka TD

10/23/1987 Rhip 116 ex., Mmyo 2 ex. S. Kámen, J. Hámoš, M. Guzma, J. Gandžala,  
S. Hajtman TD

11/14/1987 sčítanie netopierov, bez konkr. údajov I. Kubíni, M. Guzma, P. Selčan TD

12/5/1987 Rhip 76 ex., Mmyo ojedinele,  
Mema 6 ex. 1 S. Kámen, J. Kucharovič, M. Guzma, J. Rapčan,  

D. Čipka, I. Kubíni, S. Hajtman, Cibuliak TD

2/5/1988 sčítanie netopierov, bez konkr. údajov S. Kámen, V. Hanák, J. Gaisler TD
3/26/1988 sčítanie netopierov, bez konkr. údajov S. Kámen, J. Gandžala, J. Kníž, M. Guzma TD

10/28/1988 Rhip 63 ex., Mmyo 16 S. Kámen, M. Guzma, I. Kubíni, D. Čipka,  
J. Gandžala, J. Rapčan, J. Caban, J. Hámoš TD

9/30/1989 odchyt netopierov, bez konkr. údajov S. Kámen, V. Hanák. K. Hůrka TD
2/15/1990 Rhip 154 ex., Mmyo 2 ex., Mema 1 ex. 1 K&H
3/19/1990 Rhip 127 ex., Mmyo 2 ex., Mema 7 ex. 1 K&H
1/10/1992 Rhip 60 – 70 ex., Mmyo 1 ex. K&H

Poznámky:
1 Z doterajších poznatkov o druhovom zložení zimujúcich netopierov v tisovských jaskyniach (Uhrin et al., 2002) 
je zrejmé, že v niektorých prípadoch došlo k nesprávnemu druhovému určeniu: v jaskyni Martincova I dokumen-
tácia uvádza početné agregácie B. barbastellus, v skutočnosti ide o agregácie M. myotis; v Michňovej dokumentácia 
uvádza výskyt B. barbastellus, ide o zámenu s M. emarginatus. 

2 V denníku z chaty v Suchých doloch sa uvádza dátum 16. 2. 1984, v technickom denníku a v práci Kámen (1985) 
dátum 16. 2. 1985. V publikovanom prehľade výsledkov krúžkovania netopierov v bývalom Československu (Gais-
ler et al., 2003) je uvedený zrejme správny dátum, 15. 2. 1985. V jaskyniarskej dokumentácii aj v Kámenovej práci 
z roku 1985 sa uvádza, že išlo o M. myotis, v skutočnosti išlo o M. blythii. 

3 Martincova I = jaskyňa Martincová č. 25.
TD – technické denníky (archív SMOPaJ); D – denníky speleoklubu Tisovec; K&H – korešpondencia S. Kámena s V. Ha-
nákom. Rhip – podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), Mmyo – netopier veľký (Myotis myotis), Mbly – netopier Blythov 
(Myotis blythii), Bbar – uchaňa čierna (Barbastella barbastellus).
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Priznám sa, že som donedávna k psom 
neprechovával prílišné sympatie. Až dakedy 
pred troma rokmi sa u nás v drevárni obja-
vil zatúlaný mladý psík, taká malá líška. Po 
troch dňoch jeho čakania na to, čo bude, sa 
mi ho uľútostilo a podhodil som mu granu-
ly, ktorými som kŕmil ryby. Psík ich zhltol  
a odvtedy sa nechcel od nás pohnúť. Keď 
sme ho napríklad nechali na autobusovej 
zastávke v Liptovských Beharovciach večer, 
tak ráno nás na tom istom mieste verne ča-
kal. Dcéra Terezka mu najskôr dala meno 
Mišo, no po poučení, že psy by nemali mať 
ľudské mená, ho premenovala na Bobíka. 

Počúvať na povely sa mu veľmi nechcelo, 
a tak trvalo dlhší čas, kým som sa rozhodol 
zobrať ho do jaskyne. V podzemí sa mu až tak 
nepáčilo, ale strpel aj dlhé akcie, napríklad bol 
pri kopaní v Novej Stanišovskej jaskyni. Potom 
som prišiel na to, že ak zaleziem pod zem  
a ponechám ho jeho osudu, tak sa nepohne 
od vchodu dovtedy, kým sa nevrátim. Po pár 
výletoch som objavil čaro povrchových akcií  
s ním. Napríklad zvládli sme spolu aj náročné 
lyžiarske vysokohorské túry pri hľadaní výpa-
rov v snehu. Keď sme sa v januári 2013 vybrali 
s P. Vaňkom hľadať pri Vernári v Nízkych Tat-
rách zabudnutú jaskyňu v kóte Človečia hlava 
a trénovať zimné podmienky na plánovaný 
prechod na lyžiach v Macedónsku, s Bobíkom 
a Petrovým jazvečíkom Hugom sme strávili  
v zimných podmienkach pod stanom dve noci. 

Psíky sa naháňali, behali okolo nás a bolo na 
nich vidno, že majú radosť z pohybu, hoci 
ku koncu už Hugo začal mať problémy, keď 
mu sneh a ľad primŕzali na dlhú srsť a labky. 
Jaskyňu sme však nenašli, a tak sme začali 
rozmýšľať nad cestou domov. No psíkov zra-
zu nebolo, hoci dva dni sa motali okolo nás. 
Márne sme ich niekoľko hodín čakali a kričali 
po nich. Nasledujúci deň sme po celodennom 
pátraní vo Vernári, Hranovnici a Spišskom 
Bystrom našli cez miestny rozhlas miestneho 
znalca hôr, ktorý nám oznámil, že psíky našiel 
roztrhané azda vlkmi a už bez známok života. 
Táto správa nás zaskočila, veď naši štvornohí 

priatelia prišli o život azda iba 100 – 150 met-
rov od nás bez jediného zakňučania. 

Podľa našich dvoch psov sme už v minu-
losti pomenovali dve lokality. Prvá s názvom 
Hugova diera sa nachádza nad Bobroveckým 
kameňolomom a predstavuje tesnú dutinu, 
ktorá doteraz nebola dostatočne preskúmaná. 
Druhú sme našli s M. Lisým v masíve Ostredka 
v Demänovskej doline neďaleko Jaskyne pod 
Stodôlkou. Ide o tesnú dieru, ktorú sme nazva-
li Bobíkov kanál, a tiež nie je doteraz preskú-
maná. V budúcnosti sa na to azda podujmeme.

Keď si tak spomínam na psy, ktoré sa motali 
okolo jaskýň, zíde mi ich na um hneď niekoľko. 
Veľký čierny bradáč Bak Š. Labudu s nami cho-
dil na výpravy po Slovenskom krase. Keď sme 
so Š. Ferencom, J. Tencerom, Š. Labudom a V. 
Valiskom zostupovali v roku 1987 do maďar-

pSy A JASKyNe?

peter Holúbek 

Bobík v akcii. Foto: P. Holúbek Občan Hugo. Foto: P. Vaněk
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skej priepasti Vecsembükki, Štefan psa uviazal 
o naše veci a ten ich celý čas, čo sme strávili 
v podzemí, strážil. Počas tejto akcie Bak prešiel 
aj dlhú podzemnú túru z Baradly do Jósvafő. 
Pri Ružíne v Čiernej hore sme ho chceli vyskú-
šať, ako sa bude správať v podzemí s čelovkou. 
Vystrojili sme ho svetlom a v Krížovej jaskyni sa 
pohyboval úplne bez problémov. No zrazu mu 
v plazivke lampáš odpadol a Bak začal skučať, 
nepohol sa v tme ani o krok. Márne bolo naše 
volanie, museli sme ho ísť vytiahnuť. Keď Štefa-
novi pri Drienovskej jaskyni ukradli pred rokmi 
všetky veci, čo si odložil pred vchodom, určite 

ľutoval, že nemal o ruksak uviazaného Baka, 
ktorý v tom čase už bol v psom raji. 

Ďalším výrazným jaskyniarskym psom, s kto-
rým som prišiel do styku, bol Buksi G. Lešinské-
ho. Bol to neuveriteľne živý pes, ktorý sa zvykol 
zabávať tým, že v zuboch nosieval aj veľké skaly, 
ktoré sa vytiahli z podzemia pri kopaní. Tento 
chlpáč bol s nami aj pri kopaní v Jelenej prie-
pasti na Ohništi roku 2001. Gabovo vyznanie 
Zveroslavovi Buksimu:

Zjavil sa v mojom svete v papundeklovej škatuli 
previazanej červenou mašľou, ktorú prváčikovia 
na konci školského roka 2001 darovali mojej žene 
a kázali jej ju otvoriť až doma. V januári 2013 
Buksinka napriek jeho neuveriteľnej kondícii, sile  
a chuti do života zradil vysoký vek. Bol to môj verný 
spolupracovník – absolvoval so mnou vo všetkých 
ročných obdobiach vyše tisíc terénnych akcií, niekedy 
v nepredstaviteľných podmienkach. Mohol som sa 
na planine vo dne v noci sústrediť na prácu či na od
dych, vždy mi ohlasoval všetko neštandardné – bdel 
aj za mňa, celé noci. Bežne zabehol v krase za deň aj 
60 km, keď som tam robil rozsiahly povrchový pries
kum na bicykli. Vždy ma upozornil na divé zvieratá 

v kriakoch či v jaskyniach, naposledy na lišiaka 
– kým som tam stihol hlavou vpred naliezť; neraz 
práve na seba upútal ich pozornosť – naprí klad pred 
zúrivou bachyňou na Hornom vrchu, kým som ja 
stihol vyliezť na strom. Jediný prejav protestu bol, 
keď si v 40stupňových horúčavách ľahol na zem  
a odmietol ísť ďalej. Aj to sa stalo len jediný raz. 
Vtedy som ho naložil do jaskyniarskeho batoha  
a zo Silice som ho odniesol až do jablonovskej krčmy. 

Stavbou tela a kondíciou bol výnimočný pre tento 
spôsob života. Miloval pohyb a fyzickú námahu. 
Keby mal o 5 kíl viac, neprežil by to. Keby mal  
o 5 kíl menej, neprežil by to. V horách bol šťastný. 
Keď sme ho v trmevrme zabudli v Rožňave na síd
lisku a spomenuli si naň až pri jaskyni o dve hodiny 
a o dvadsaťpäť kilometrov ďalej, neveril som, že 
keď sa aj hneď vrátime, že ho ešte nájdem. Poslušne 
na tom mieste čakal celý čas. Zablúdil len raz na 
Silickej planine a celé hodiny trvalo, kým sme sa 
opäť našli. Napriek mojim protestom pomenovali po 
ňom pražskí jaskyniari v Maďarsku peknú priepasť, 
na ktorej objave sa podieľal spolu s Veronikou Vlč
kovou. Hrabal ako divý. Volá sa Buksijézsomboly, 
je to na planine Alsóhegy. 

Keď bol ešte maličký, brával som ho stále so sebou, 
a raz som ho našiel schúleného spať v hniezde krkav
ca v novej jaskyni, kým som ju ja dokumentoval. 
Vtedy ma dojal a navzdory dobrým mravom nepo
menovávať jaskyne podľa seba či svojich blízkych som 
jaskyňu nazval Buksiho diera. Je to v Hájskej tiesňa
ve, v doline Várút. Hniezdo tam stále je; keď tam 
najbližšie zavítam, na chvíľku si sadnem a budem 
rozjímať... Tisícky balvanov vytiahnutých z priepastí 
sprevádzal dolu kopcom na haldy, dokázal zápasiť  
s desaťkilovými kilovcami. Drevom pohŕdal, kamene 
miloval. Z Horného vrchu si opatrne zniesol trojkilový 
kameň v papuli až na dno doliny – za nič na svete sa 
ho nemienil vzdať. Sám vážil len 15 kíl... 

Buksi bol môj verný druh, priateľ a spoločník  
v sa mote. Rozumel ľudskej reči, lebo keď som mu 
v obývačke povedal: „Choď do kuchyne a zober si 
z radiátora suchý rožok“, tak odbehol do kuchyne, 
vyskočil na radiátor a zobral si do tlamy suchý 
rožok. Nebál sa ani petárd, ani bleskov v horách, 
každú zlobu bedlivo pozoroval a dôstojne prečkal 
ako sfinga. Odišiel náhle, nikto z nás to nečakal,  
a on sám podľa mňa najmenej...

Pamätám si aj Pikina, ktorého majiteľom bol 
otec J. Vajsa a pes sa pravidelne zúčastňoval jas-
kyniarskych výskumov v Jánskej doline. Ten tiež 
skončil svoju púť neslávne. Pri výstupe k Med-

Buksi v Milade. Foto: G. Lešinský
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vedej jaskyni ho dakto zastrelil a nenašlo sa 
ani jeho telo. Na jeho počesť jaskyniari nazvali  
v nových objavoch jeden kvapeľ Pikinov stĺp.  
J. Vajs ho vo svojom denníku opísal takto: 

Rád chodil do hory. Tam sa cítil úplne voľný a slo
bodný. Mal radosť z rôznych vôní, zvukov a svetiel, 
ktorých bolo v lese plno. Najčastejšie chodil s dedkom 
na hríby. Vtedy prešli veľmi dlhú cestu a večer sa mu 
od únavy zaspávalo ľahko a rýchlo. Niekedy šiel 
s chlapcami aj do jaskyne. Zo začiatku mal strach 
z dier, ale keď videl, ako tam idú chlapci, odvážil sa 
aj on. Postupne sa vypracoval na uznávaného psieho 
speleológa. V Medvedej jaskyni našiel veľké kosti, ale 
neboli zaujímavé. Vôbec nevoňali a mali chuť ako 
vápencové skaly. V jednej časti jaskyne bola chodba 
prerušená strmým skokom, kde aj ľudia museli 
liezť s pomocou všetkých štyroch. Pikino so svojimi 
krátkymi, brachymelickými nožičkami mal veľké 
problémy. Nedokázal vyskočiť na klzkú skalu a nie
koľkokrát spadol na dno chodby. Zo začiatku mu 
chlapci pomáhali, ale čím častejšie bol v jaskyni, tým 
viac a viac rozmýšľal, ako by sám vyliezol na skalný 
prah. Všimol si na inom mieste, ako chlapci zliezali 
vysokú puklinu. Oni tento štýl lezenia odborne vola
li komínovanie. Jednoducho sa rukami odtláčali od 
jednej steny a chrbtom sa pritláčali k druhej stene. 
Ohromný úžas vyvolal Pikino, keď sa mu prvý raz 
podarilo vyliezť skalný prah. Všetci jaskyniari boli 
z neho nadšení. Vtedy ho vyhlásili za prvého psa, 
ktorý vie komínovať. 

V tom čase sa chlapci snažili prekopať od podzem
ného dómu Krakatoa cez Rekreačný sifón do ďalších 
neznámych priestorov jaskyne. Kopali ležiac na 
bruchu a prácne vyťahujúc nádoby s nakopaným 
materiálom. Pre Pikina to boli nudné chvíle. Sedel 
vo výklenku jaskyne a väčšinu času predriemal. 
Mladí jaskyniari Martin a Mišo raz kopali na čele 
chodby. Pikino sedel hneď za nimi a tradične drie
mal. Martinovi to nedalo a pýta sa Miša:

– Všímaš si toho dedkovho psa?
– Prečo?
– Len sa dobre prizri, ako kýva hlavou.
– Drieme a hlava mu padá raz do jednej strany 

a potom do druhej.
– Aj ja som si myslel, že váži bryndzu, ale vieš, 

čo mi je čudné?
Mišo len nechápavo pokrútil hlavou.
– Hlavou kývne len vtedy, keď naplníme a vytiah

neme vaničku.
– Ale to je hlúposť!
– No len sa pozeraj.

Chlapci začali usilovnejšie pracovať a vyťahovať 
vaničky. Za každou vaničkou padla Pikinovi hlava 
na inú stranu. Keď sa práca skončila a chlapci vyšli 
zo sifónu, spýtali sa vedúceho, koľko vaničiek vytiahli:

– Málo, len 26.
Chlapci nič nepovedali, lebo vedeli, že presne toľko 

vytiahli. Ale odkiaľ to vedel šéf?! Určite ten Pikino 
ich musel rátať. Odvtedy ho uznávali nielen ako 
dobrého lezca, ale aj ako počtára.

Inokedy robili jaskyniari prieskum vysoko na 
okraji planiny Ohnište. Z jednej malej diery boli 
povyhadzované staré konáre s pŕchnucim ihličím. 
Diera bola veľmi podozrivá. Jasné bolo, že sa tam 
skrýva zver. Vzali Pikina a začali ho pchať do diery. 
Ten sa vzoprel nohami o skalné kraje malého vchodu 
a zúrivo sa bránil.

– Chlapi, nechajme to tak. Najskôr je to medvedí 
brloh, keď sa Pikino tak bráni.

A bola to pravda, lebo neskôr im horár potvrdil, 
že v tejto jaskyni každú zimu spí medvedica. Tak 
sa postupne stal Pikino nenahraditeľným pri pries
kume jaskýň.

Aj učiteľ, lesník, poľovník a jaskyniar D. 
Jančovič mal psa, ktorý ho verne sprevádzal pri 
hľadaní jaskýň a medvedích brlohov v Jánskej 
doline. Dokonca Dušan mal aj povel Samko, 
jaskyňa!, a pes mal vtedy začať hľadať jaskyne. 
Vbehol do diery, čo bola nablízku, a podľa 
času, ktorý strávil v podzemí, Dušan vedel, aká 
je veľká. Pamiatku tohto poľovníckeho psa si  
uctil jeho majiteľ názvom Samova diera, kto-
rým pomenoval 16 metrov dlhú stúpajúcu jas-
kyňu v Jánskej doline nad horárňou Predbystrá. 

Ako inteligent sa javil psík s jaskyniarskym 
menom Brčko P. Pospíšila. Niekedy v roku 2001 
nás čakal pred vchodom do Landrovskej jasky-
ne v Bielych Karpatoch. Z desiatej mi vytiahol 
šikovne iba jeden rožok, ktorý zožral, ostatné 
nechal na pokoji. Svoj čin zamaskoval tak, že 
vrecko so zvyškom desiatej vtiahol pod veci, kto-
ré som nechal pri vchode. Pri tom dlhom, azda 
aj 8-hodinovom čakaní to nebola až taká ujma, 
mohol napáchať oveľa väčšiu škodu. 

Milo Lisý, hĺbavý a neustále experimentujúci 
človek, sa po našich cestách za podzemím so 
psíkom Bobíkom usiloval rozvinúť teóriu, že 
ak sa pes naučí na pach istého druhu voňavky, 
tak by sa to dalo využiť pri hľadaní neznámych 
prievanových vchodov zo známych jaskýň. 
V budúcnosti by sa o to niekto mohol pokúsiť, 
a rozšíriť tak galériu jaskyniarskych psov.
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Uplynulo viac ako 22 rokov od našej prvej 
akcie na Monte Canin a za ten čas sme na 
Balkáne postupne objavili desiatky jaskýň 
a priepastí. Boli to objavy rozsiahlych jas-
kynných systémov, ale aj menších jaskýň, 
ktoré ešte len čakajú na ďalší prienik. Dôle-
žité však je, že rok čo rok sa tu stretávame  
a pri táborovom ohni, v bivaku alebo stane 
sa delíme o spoločné radosti a starosti. Obja-
vy boli, sú a budú. Tak nech to trvá ešte roky.

Správa z pôsobenia v jaskyni duva  
v Macedónsku, jún, august, október 2012
Peter Holúbek 

V jaskyni Duva (2100 m n. m.), nachádzajúcej 
sa v pohorí Jakupica na styku krasu a nekrasu  
v oblasti prameňa rieky Kadina neďaleko Solún-
skej hlavy (2540 m n. m.) sa počas troch výprav 
v roku 2012 (prelom máj – jún, august – sep-
tember, október) uskutočnilo s cieľom postúpiť 
do ďalších priestorov okolo 30 pracovných akcií 
(cca 2000 dier), na ktorých sa zúčastnili M. 
Sluka, J. Bernadič, S. Votoupal, A. Votoupalo-
vá, A. Holúbek, P. Pokrievka st., P. Pokrievka 
ml., P. Imrich, K. Dudziński, P. Herich ml.,  
E. Kapucian, L. Štubňa, M. Plankenbuchler,  
Ľ. Očkaik, J. Szunyog, G. Majerníčková, J. Šmoll, 
P. Holúbek a I. Žežovski. Ide o klesajúci mean-
der so silným prievanom (spodný vchod), kde  
v ďalšom postupe bráni úžina, ktorú sme rozši-
rovali s pomocou elektric-
kej vŕtačky a benzínového 
agregátu. V jaskyni, pôvod-
ne neprieleznej diere, ktorá 
sa našla v roku 2008 a fúkal 
z nej studený prievan, sme 
naposledy kopali s Petrom 
Vaňkom v lete roku 2011. 
Vtedy, po asi 10 pracov-
ných akciách, mala dĺžku 
10 metrov. V októbri 2012 
dosiahla dĺžku 36 metrov 
pri denivelácii 6 metrov. Na 
konci jaskyne sú dva smery, 
z ktorých vanie prievan. Zo 
smeru z juhu (m. b. 15) je 

chodba síce užšia, ale lietajú odtiaľ podvečer 
netopiere. Zo západu (m. b. 13) vanie prievan 
tiež; ide o meander s výškou 1,5 m a šírkou do 
30 cm, postup je tu pomerne jednoduchý, cez 
neprielezný meander vidno dopredu a zdá sa, že 
po 3 metroch sa charakter chodby môže zmeniť. 
Na overenie súvisu s neďalekou Snežnou prie-

Pracovisko Duva leží v srdci ponorovej zóny vo výške  
2100 m n.m.

BALKáNSKe SpeLeoLogIcKé VýprAVy V roKu 2012

peter Holúbek, pavol pokrievka ml., Martin Sluka, Ján šmoll, Silvester Votoupal

V základnom tábore na Jakupici, leto 2012. Foto: I. Žežovski



37Spravodaj SSS 2/2013 Speleológia v zahraničí

pasťou sme v auguste so Štefanom Labudom 
a Krzysztofom Dudzińskim vykopali v snehu 
sondu. Zistili sme, že po troch metroch sa kolmá 
stena stáča a pod sklonom asi 30° smeruje do 
masívu. Povzbudzujúci bol silný prievan, ktorý 
poukazoval na spodný vchod. Táto skutočnosť 
podnietila J. Šmolla, Ľ. Očkaika a P. Holúbeka  
k zorganizovaniu októbrovej cesty (9. – 13. 10.) 
na Jakupicu. Po dvoch pracovných akciách všet-

ko nasvedčuje tomu, že je tu možný postup do 
podzemia, je však nevyhnutné vydreviť zával. 
Zdalo sa nám to neracionálne, a tak sme na zá-
ver akcie ešte rozširovali úžiny v Duve. 

Literatúra
Holúbek, P. – Šmoll, J. 2012. Macedónsko, 

máj 2012 (návrat po 20 rokoch). Spravodaj 
SSS, 43, 2, 50–52.
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Jaskyňa Velika Klisura +316 m a 8036 m, 
jún 2012
Ján Šmoll 

Premeriavanie jaskyne a ďalšie prieskumy

Je tomu len o čosi viac ako 20 rokov od pr-
vého kontaktu s touto jaskyňou. Pätica sloven-
ských jaskyniarov vtedy zaregistrovala vchod 
jaskyne, ale pre zvýšenú vodnú hladinu v nej 
sa ďalší postup zastavil. Sama jaskyňa bola 
objavená neskôr, roku 1995.

Po počiatočných objavoch nasledoval nie-
len rýchly prieskum, ale aj rýchle mapova-
nie; metre síce utešene pribúdali, ale prehľad  
o skúmaných chodbách a ďalších možných 
pokračovaniach sme strácali. Je však pravdou, 
že B. Šmída bol jediný, kto sa podujal mapovať 
tento krásny objav, a tak, ako sa hovorí: nič nie 
je na škodu.

Po akcii v roku 2005 sme sa definitívne roz-
hodli jaskyňu premapovať a od roku 2006 do 
roku 2012 sme postupne zamerali 8036 metrov 
chodieb, čo predstavuje vyše 70 % dosiaľ obja-
vených jaskynných priestorov. Samozrejme, pri 
presnom meraní sa objavili ďalšie chodby a len 
veľmi ťažko sa bez stabilizačných bodov dalo 
definovať, čo je nový a čo starý objav. 

Samo premeriavanie však nie je jednodu-
chou záležitosťou, veď v prípade mnohých 
vylezených komínov a poschodí, kde sa laná 
posťahovali, je v tomto čase nereálne. Vyliezť 
takýto komín v súčasnosti, keď sa používa tak-
mer výlučne technika, je len otázka šikovnosti 
a fyzickej kondície speleológa, no problém je 
hlavne v motivácii. Opäť liezť niekde hlboko 
v jaskyni do komína, ktorý sa po 10 – 50 m 
končí, už nikoho neláka. Hoci tento faktor 
čiastočne ovplyvní celé premeriavanie, jaskyňa 
Velika Klisura ako jeden z najkrajších a najväč-
ších slovenských objavov v zahraničí si takúto 
mapu zaslúži. Veď raz bude sprístupnená ve-
rejnosti.

Potešením bolo pozerať sa na meračov, ktorí 
meter za metrom precízne zameriavali chodby 
tejto jaskyne a potom večer v teple prenaja-
tého domu tieto údaje ukladali do Slukovho 
počítača. 

Na tomto premapovávaní má zásluhu mno-
ho dobrých meračov a spolumeračov: M. Sluka, 
P. Magdolen, P. Holúbek, J. Szunyog, P. Imrich, 

S. Votoupal, M. Budaj, L. Hipmanová, E. Kapu-
cian, J. Psotka ml., M. Hurtaj, M. Jagerčíková,  
P. Vaněk, P. Pokrievka ml., P. Neuschel, D. Gra-
czyk (Honzo), J. Strejczyk (Homer), F. a G. Ma-
jerníčkové, L. Štubňa, B. a K. Kýškovci, V. Papáč,  
L. Vlček, J. Šmoll a ďalší, uvedení na mape.

Leto 2012. V poradí druhá balkánska akcia 
viedla do jaskyne Velika Klisura a jaskyne 
Radavc. Počas nášho prieskumu v posledných 
rokoch prebiehali súbežne aj aktivity poľských 
speleopotápačov. Dominik Graczyk (Honzo)  

Poliak Honzo pri prieskume jaskyne Radavc, leto 2012. 
Foto: L. Štubňa

V nových objavoch v jaskyni Velika Klisura. 
Foto: P. Pokrievka ml.
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a Jacek Strejczyk (Homer) po-
stupne skúmajú sifóny týchto 
jaskýň. Je veľmi dobré, že vznik-
la druhá prieskumná skupina,  
a bolo by ešte lepšie, keby týchto 
skupín bolo oveľa viac. Hoci za-
chytené vývery nad mestom Pejë 
(Peć) sú oproti výveru jaskyne 
Radavc malé, potenciál masívu 
Prokletije je na slovenské pome-
ry obrovský. Prevýšenie pohoria 
dosahuje 2 km pri dĺžke 20 –  
25 km. Celá oblasť pripomína 
Demänovskú dolinu, akurát skal-
né svahy v okolí jaskyne v dĺžke 
asi 6 km, v ktorých sa černie 
množstvo nedostupných otvorov, 
dosahujú výšku až do 1,2 km.

Po príchode do oblasti a uby-
tovaní sme začali s prieskumom. 
Pomáhali sme s transportom po-
tápačského materiálu do oblas-
ti hlavného sifónu, kde Honzo 
s Homerom uskutočnili počas 
niekoľkých dní viacero ponorov. 
Smerom dole po toku od kon-
cového jazera na hlavnom toku 
prekonali 3 malé sifóny, ktoré 
zamerali. V hlavnom sifóne v só-
lovom prieskume Honzo zaplá-
val do hĺbky –45 m a asi 140 m 
od zanorenia a objavil viacero 
pokračovaní. Jedna chodba stú-
pa priamo hore, dve pokračujú  
v podobnej hĺbke a jedna odtoko-
vá klesá ešte hlbšie. Táto chodba 
je istým znakom, že skúmaný si-
fón je len prepad a hlavné odvod-
ňovanie je hlboko v masíve. 

Medzitým dvojica P. Pokrievka 
ml. a P. Neuschel vyliezla do stú-
pajúcej vetvy Medzibrodie, kde 
rozširovali Bulharskú úžinu. Prá-
ve za touto úžinou pokračuje za-
tiaľ nepreskúmaný voľný komín 
so silným prievanom. Koncové 
miesta zamerali a celková výš-
ka jaskyne dosiahla +316 m. Je 
isté, že táto vetva nerieši problém 
pokračovania jaskyne v hlavnom 
ťahu, ale môže sa napojiť na vyš-
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šie poschodia smerujúce hlboko do masívu. 
Môže to byť kosovský Lamprechtsofen, poten-
ciál tu je. Je to výzva pre mladých jaskyniarov, 
ako je P. Pokrievka ml., A. Holúbek, P. Neu-
schel a ďalší. Treba však priznať, že je to veľmi 
ťažká vetva.

Po skončení prieskumu v Kosove sme sa pre-
sunuli do oblasti Valbona – Albánske Alpy, kde 
sme opäť pomáhali pri transporte potápačské-
ho materiálu a uskutočnili turistiku spojenú  
s prieskumom v miestnych horách. Cez Čiernu 
Horu po okúpaní sa v mori sme ukončili tento 
letný výlet na Balkán.

Účastníci výpravy: P. Pokrievka ml. + Evka, J. 
Pokrievková, P. Neuschel, P. Plavec, M. Lejava, L. 
Štubňa, I. Majer, M. Sluka, E. Kapucian, M. Plan-
kenbuchler, G. Majerníčková, J. Šmoll, D. Gra-
czyk (Honzo), J. Strejczyk (Homer), A. Neszka.
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Slovačka jama na Karadžici 
–610 m, august 2012
Pavol Pokrievka ml.

V poradí naša tretia výprava 
v tomto roku smerovala do poho-
ria Jakupica v Macedónsku. Cie-
ľom bol prieskum Slovačky jamy Jazero pred hlavným sifónom v jaskyni Velika Klisura. Foto: L. Štubňa
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na Karadžici, jaskyne Duva a ďalších lokalít, 
aj keď na základe správ o minulej zime sme 
pri prípravách letnej akcie so Slovačkou jamou 
veľmi nepočítali. Keďže bola poriadna zima 
a na horách asi 4 – 5 m snehu, predpokladali 
sme, že vchod do priepasti bude zaľadnený. Pre 
istotu sme však zobrali zo Slovenska aj materiál 
na zostup do priepasti. Po rozbalení tábora 
na planine pod Duvou sme na druhý deň vy-
razili skontrolovať vchod do Slovačky. Cesta 
od tábora k jaskyni trvá zhruba dve hodiny. 
Počasie je krásne, tak sa neponáhľame a uží-
vame si pohľad na planinu. Pod Karadžicou sa  
s Andrejom oddeľujeme od skupinky, ktorá ide 

pozrieť jednu priepasť na vrchole. 
Keď dorazíme ku vchodu Slovačky, 
sme poriadne zaskočení. Vo vcho-
de nevidieť žiadny sneh. Až keď sa 
poriadne nahneme nad priepasť, 
zbadáme zvyšky snehu. Je jasné, že 
cesta dole je voľná.

Po návrate do tábora plánujeme 
akciu. Dole by sme mali zostúpiť 
šiesti, ideálny počet miest v biva-
ku. Paľo Herich ml., Erik Kapu-
cian, Mišo Plankenbuchler, Li-
bor Štubňa, Andrej Holúbek a ja.  
S Andrejom vyrážame o deň skôr 
ako ostatní. Našou úlohou je vy-
strojiť cestu. Hneď ako začneme zo-
stupovať, je problém s kotveniami. 
Keďže sa roztopilo veľké množstvo 

ľadu, väčšina kotvení je pre nás nedosiahnuteľ-
ných, a tak robíme nové. Na staré kotvenia sa 
nám podarí napojiť až v hĺbke okolo 150 m. Nad 
šesťdesiatkou chystáme nové laná. Na minulo-
ročnej akcii padajúce kamene sekli lano, ktoré 
malo aj už čo-to za sebou, musíme ho vymeniť. 
Pod šesťdesiatkou je kopa snehu a na zvyšky ľadu 
narážame ešte v meandroch pred dómom Peoni 
(–400 m). Jaskyňa v zime poriadne nasávala  
a vymrzla takmer do mínus 350 až 380 m.

Do bivaku prichádzame večer, robíme revíziu 
vecí, varíme a ideme spať. Na druhý deň stojíme 
pod komínom v dóme Peoni. Začíname liezť. 
Najprv zdoláme ľahký 8 m stupeň, za ktorým 

Andrej Holúbek po výstupe po 4 dňoch zo Slovačky. Foto: L. Štubňa
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nás čaká balkón, z ktorého pokračuje aj krátka 
odbočka. Púšťame sa do samotného komína. 
Andrej istí, ja leziem. Na Andreja prší voda z ko-
mína, čo je dosť nepríjemné. Mierne previsnutá 
kompaktná stena sa lezie dobre. Prvých 20 m 
vyliezame pomerne rýchlo. Nemusíme ani veľa 
vŕtať, ide to aj s fifi-háčikmi. Následne sa začína 
previs, ktorý už musíme poriadne odvŕtať. Do-
chádzajú nám však baterky, a tak sa vraciame do 
bivaku. Večer prichádzajú ostatní.

Ráno sa rozdeľujeme na tri partie. Libor s Pa-
ľom idú na koniec do Červeného dómu (–598 m),  
Mišo s Erikom merať stúpajúcu Kaskádovú 
chodbu. Mišo doniesol dole ďalšiu vŕtačku, a tak  
sa rozhodneme s Andrejom pokračovať v lezení. 
Vyliezame ďalšie metre. Steny komína sa začí-
najú roztvárať. Dostávame sa do mohutného 
priestoru, ktorý nevieme rozmerovo odhadnúť. 
Pokračuje smerom hore aj horizontálne. Opäť sa 
nám vybíjajú baterky, ale dochádzajú už aj kotvy. 
Mišovi a Erikovi sa podarilo medzitým domerať 
voľné pokračovanie Kaskádovej chodby. Zastavil 
ich zával, ktorý by sa dal podľa nich prekonať. 
Paľo s Liborom sa vracajú neskoro, na koniec 
jaskyne je to poriadne ďaleko, hore-dole 10 až 
12 hodín. V Červenom dóme vyliezli k oknu nad 
závalom a podarilo sa im objaviť následne ďalšie 
dva dómy; v stropoch sú meandre s perspektívou 
pokračovania, bude však treba opäť liezť. Nové 
priestory aj zamerali, čím jaskyňa dosiahla hĺbku 
–610 m. Cestou na koniec jaskyne na začiatku 
Čierneho meandra, asi 40 – 50 m za sifónom 
–524 m, zrazu dvojica zaznamenala malé, ne-
nápadne jazierko, ktorého hladina klesla a cez 
30 cm otvor ponad hladinu vanie dobrý prievan 
a v diaľke počuť ozvenu. Takže je tu šanca obísť 
sifón a pokračovať ďalej freatickými chodbami 
s aktívnym tokom ďalej do hĺbky. Zrejme najľah-
šie pokračovanie jaskyne, ako povedal Libor, stačí 
8 m dlhá hadica a po 2 hodinkách sa ide ďalej. 

My sa však aj pre nedostatok materiálu roz-
hodneme už na 4. deň vystúpiť na povrch.  
V tábore sa zvítame, ako sa patrí, a pri ohníku 
už plánujeme ďalšiu akciu.
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Jaskyne Kadinina a Barany-barany-duc, 
Jakupica 2012
Martin Sluka, Silvester Votoupal

Silvester Votoupal lokalizoval 28. augusta 
2012 pri prieskume východných svahov sme-
rom na Solunsku Glavu jaskyňu a niekoľko 
ústí priepastí. Jaskyňa nebola veľká, vyzerala 
skôr ako väčšie abri. Lenže Silvoš si všimol 
prievan vanúci dolu komínom a smerujúci do 
závalu vedľa steny jaskyne. Zával ostatne tvorí 
skoro celú južnú stranu priestoru. Nedalo mu 
a zával začal rozoberať. Podarilo sa mu postú-
piť asi 6 metrov. 

Ďalší deň sa na prieskum vydali dve sku-
pinky. Jedna zostala skúmať otvory priepastí 
tesne nad pásmom kosodreviny, Votoupal, 
Sluka a Ivan Žežovski šli do jaskyne. Ivan ju 
poznal, dohodli sme sa na mene – keďže po-
niže jaskyne sa nachádza Kadino polje, bude 
to Kadinina jaskyňa (Kadina je turecké ženské 
meno), macedónsky Pečina Kadini. Miestni 
pastieri Albánci ju poznajú ako shpela (špela) 
Perzhal. Najprv sme morálne podporovali Iva-
na, ktorý sa pokúšal vyliezť komín, ale bolo to 
už na neho priveľa. Známe priestory sme hneď 
zmapovali. So Silvošom sme sa potom snažili 
rozobrať zvyšok závalu. Podarilo sa a nasledo-
vala sieň z južnej strany vyplnená závalom, ale 
druhá časť siene bola voľná. Strop úplne rovný, 
s náznakmi čerín, musel to byť kedysi ponor, 



44 Spravodaj SSS 2/2013Speleológia v zahraničí

330 m nad súčasným dnom polja, odhadom 
tak 400 – 500 m nad kontaktom mramorov 
a podložia. Vek sa neodvažujem odhadnúť, 
ale musí to byť poriadna starina. Pokračova-
nie bolo neprielezné, no pomedzi bloky sme 
videli ďalší voľný priestor. Prievan bol stále 
veľmi silný. Po polhodine snaženia sme skon-
štatovali, že bez poriadneho kladiva a páčidla 
to nepôjde. Cestou späť sme objav zamerali. 
Skúsili sme nájsť ústie zaplnenej priepasti,  
z ktorej pochádza sutina v jaskyni. Po krát-
kom hľadaní sme vo svahu nad jaskyňou našli 
menšiu depresiu presne tam, kde mala byť.  
V priebehu času mrazové zvetrávanie uvoľňo-
valo kamene zo steny nad depresiou a tie pada-
li do priepasti, až ju zaplnili. Medzi kameňmi 

sa nachádzajú aj zvyšky kostier najrôznejších 
živočíchov, ako bolo overené druhý deň.

Na tretí deň vyrazila na prieskum silná par-
tia. Zobrali sme so sebou aj pastiera Shevsheda 
(Ševšeda), ktorý vie dosť po česky, pretože bol 
dva roky v Prahe zarábať. Martinčania a Mišo 
Plankenbuchler išli skúmať priepasť, ja, Silvoš 
a Shevshed sme mali namierené do Kadininej. 
Pomocou páčidla a kladiva, za významnej 
podpory Shevsheda, ktorý hoci bol v takejto 
jaskyni prvýkrát, vôbec mu to nerobilo prob-
lémy. Medzitým som zbieral kosti na určenie. 
Našiel som medzi nimi i lebku kozorožca, 
ale poriadne obitú, ako bola transportovaná 
sutinou. Shevshed dostal za prejavenú snahu 
prednosť, a tak objavil ďalšiu sieň, tentoraz  
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s výzdobou, ale zrútenú. Pokračovanie je podľa 
prievanu zrejmé, ale bude musieť nastúpiť ešte 
výkonnejšia technika. Nakoniec sme priestory 
zdokumentovali.

Partia, čo išla skúmať priepasť medzitým 
nazvanú Barany-barany-duc podľa ústia, ktoré 

vyzerá akoby sa náprotivné steny zrazili hlava-
mi, zistila opäť silný prievan, hĺbku asi 50 m  
a pokračovanie neprielezným meandrom. Zau-
jímavé je, v Google sú všetky vchody do prie-
pastí zaviate snehom, aj obrovská Solúnska 
jama, len táto má vchod voľný!

Na mape je vyznačené pôsobenie slovenských výprav na Balkánskom polostrove. 
Vysvetlivky: šípky – pohoria, v ktorých sa výskum v minulosti aktívne uskutočňoval, resp. ešte sporadicky 
uskutočňuje, 1 – pohoria s aktívnou prieskumnou činnosťou, 2 – pohoria len čiastočne preskúmané

Balkán alebo Balkánsky polostrov je horna-
té územie Európy, ktorého severnú hranicu 
tvoria rieky Sáva a Dunaj. Má rozlohu vyše  
500 tis. km² a ležia na ňom tieto krajiny: Al-
bánsko (100 % rozlohy štátu), Bosna a Herce-
govina (100 %), Bulharsko (100 %), Chorvátsko 

(49 %), Čierna Hora (100 %), Grécko (84 %, 
niektoré ostrovy patria do Malej Ázie), Mace-
dónsko (100 %), Srbsko (73 %) a európska časť 
Turecka (5 %, Istanbul). Predpokladáme, že 
minimálne 30 až 40 % rozlohy tohto územia 
tvoria vápencové pohoria.

pôsobenie slovenských jaskyniarov na Balkáne
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Zoznam najhlbších jaskýň v zahraničí, ktoré 
objavili slovenskí jaskyniari

Jaskyne s hĺbkou viac ako 200 m vrátane, 
objavené slovenskými jaskyniarmi od začiat-
ku osemdesiatych rokov. Stav k 31. 12. 2012.

Hlavné kritériá na zaradenie do zoznamu: 
vytypovanie a organizácia výpravy do danej ob-
lasti, objavenie samotného vchodu, resp. preko-
panie s voľným pokračovaním a následný pries-
kum, ktorý dosiahol dno alebo určitú hĺbku. 

Názov Pohorie Krajina Aktuálna hĺbka 
/prevýšenie Pozn.

1. Cehi 2 (Liptovská priepasť č. 2) Monte Canin Slovinsko 1502 m x
2. Lukina jama – Manual 2 Velebit Chorvátsko 1421 m p
3. Slovačka jama Velebit Chorvátsko 1320 m s, p
4. Meduza Velebit Chorvátsko 707 m x
5. Slovačka jama na Karadžici (Ceki 1) Jakupica Macedónsko 610 m s, p
6. Vilimova jama Biokovo Chorvátsko 565 m x
7. Ledena jama Velebit Chorvátsko 514 m x
8. Xantipa Velebit Chorvátsko 323 m x

9.
Velika Klisura Albánske Alpy 

– Prokletije Kosovo + 316 m
s, p

(dĺžka jaskyne – staré meranie vyše 10 km, nové k 30. 12. 2012 8,036 km)
10. Sirena Velebit, Chorvátsko 284 m x
11. Solúnska jama Jakupica Macedónsko 274 m x
12. Marianna Velebit Chorvátsko 250 m x
13. Liptovská priepasť č. 1 Monte Canin Slovinsko 200 m x

Vysvetlivky: s – prebieha suchý prieskum, p – prebieha potápačský prieskum, x – prieskum predbežne ukončený,
zvýraznený údaj – zmena hĺbky / prevýšenia

Ján Šmoll

Sifón v Slovačke jame v hĺbke asi 570 m v ešte nezame
ranej chodbe. Foto: L. Štubňa

Sifón za Čiernym meandrom, –540 m, smerujúci do 
Bystrických chodieb. Foto: L. Štubňa
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Jedna zo speleologicky veľmocenských 
krajín sa už dlhší čas pripravovala na oslavu 
polstoročia trvania svojej národnej spoloč-
nosti FFS (Federation France de Speleo-
logie). Pozvánky putovali do celého sveta, 
a tak sa stalo, že sa tejto pompéznej akcie 
zúčastnili aj piati jaskyniari zo Slovenska. 
Na tomto priestore chceme sprostredkovať 
dojmy i nové poznatky z májovej návštevy 
Francúzska, kde hlavným bodom bol fran-
cúzsky kongres v Millau so štatútom celo-
európskeho podujatia. 

História FFS
Nášmu jaskyniarovi sa určite zdá čudné, že 

francúzska federácia má iba 50 rokov, keď aj 
naša SSS je staršia. Skutočnosť je taká, že prvá 
národná jaskyniarska organizácia vznikla už 
1. 2. 1895 zásluhou E. Martela pod názvom 
Speleologická spoločnosť Francúzska (SSF) 
a súčasná FFS sa vytvorila zjednotením SSF 
s druhou jaskyniarskou organizáciou Národný 
speleologický výbor (CNS). Toto zjednotenie 
prebehlo na ustanovujúcej schôdzi 1. júna 
1963 v Millau. V priebehu 50 rokov trvania 
FFS sa v jej vedení vystriedalo 17 predsedov 
a aktuálne federáciu so sídlom v Lyone vedie 
Laurence Tanguilleová. O rozsahu FFS hovoria 
čísla – zahŕňa okolo 7500 jaskyniarov, ktorí 
pôsobia v 450 lokálnych kluboch. Kluby sú 
ďalej združené na úrovni departementov v 76 
výboroch a tie ďalej v 23 krajových výboroch. 
Za zmienku stojí, že federácia má na vládnej 
úrovni tri partnerské ministerstvá (športu, 
životného prostredia a vnútra), v športovej ob-
lasti spolupracuje s národným olympijským 
výborom, s federáciou horolezeckých klubov 
a federáciou pre hory a výstupy a v komerčnej 
oblasti sú partnermi FFS firmy Petzl a Beal. 

oslavy v Millau 
 Oslavy 50. výročia FFS sa pripravovali vyše 

rok dopredu; bola zriadená webová stránka, 
čo sa v súčasnosti považuje už za nevyhnutné. 
Hoci celý oficiálny program je rozpísaný na šesť 
mesiacov a vlastne stále trvá, jadro podujatia, 

na ktoré jaskyniari do mesta Millau prišli, sa 
zmestilo do troch dní – od soboty 18. 5. do 
pondelka 20. 5. 2013. Polročný údaj o oslavách 
je založený na troch výstavách, ktoré trvajú od 
začiatku apríla do konca septembra a sú veno-
vané jaskyniarstvu, kaňoningu a potápaniu (pri 
moste Viaduc de Millau), ďalej umeniu (v hoteli 
Tauriac Beffroi de Millau) a päťdesiatročnici 
FFS (v Dome udalostí na námestí La Capelle). 

Pre aktívnych terénnych jaskyniarov boli 
dôležité necelé dva týždne od 8. do 20. mája, 
keď boli k dispozícii jaskyne v okolí Millau. 
Znamená to, že jaskyne boli vystrojené lanami 
a ktokoľvek ich mohol navštíviť. Na webových 
stránkach si záujemca našiel podrobne opísaný 
prístup do jednotlivých jaskýň, ich opis s map-
kami a vyznačenými stupňami aj dĺžkami lán. 
Rovnako bolo opísaných aj ďalších asi 10 ná-
ročných jaskýň, ktoré však neboli vystrojené 
a jaskyniari si museli vziať dovnútra vlastné 
laná. Jaskyne vo Francúzsku nie sú okrem vý-
nimiek uzavreté, môže ich navštíviť aj laik bez 
skúseností a skutočne sme stretli dvojicu mlá-
dencov, ktorí sa priamo v jaskyni učili zakladať 
pomôcky do lana. 

Do spomenutých troch kľúčových dní bolo 
vtesnané premietanie filmov s jaskyniarskou 
tematikou, ktoré pod názvom 3. európsky jas-
kyniarsky filmový festival Image´In prebiehalo 
súčasne na dvoch miestach, výstavy o jaskyni 
Chauvet a o histórii európskych jaskyniarskych 
spoločností, ako aj výstava jaskyniarskych fo-
tografií a vlastné zasadnutie FFS i výboru Eu-
rópskej speleologickej federácie (FSE). Netreba 
zabudnúť na prednášky o krase a jaskyniach, 
prebiehajúce v troch konferenčných miestnos-
tiach po večeroch už od 8. mája. Do histórie sa 
zapíše aj tirolský traverz nad Millau, ktorý bol 
natiahnutý desať dní od 10. mája a svojou dĺž-
kou vyše 2,1 km vytvoril svetový rekord.

Epicentrum osláv bolo v Parku víťazstva 
v strede Millau, kde organizátori vztýčili dva 
obrovské stany a cestu k nim lemovalo množ-
stvo menších stánkov. Prvý z veľkých stanov 
slúžil ako výstavisko, kde mali svoje pulty jed-
notlivé francúzske kluby, ale aj drobní predaj-

FrANcÚZSKA SpeLeoLogIcKá FederácIA  
oSLáVILA 50 roKoV

peter Magdolen
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covia a firmy, ktorým dominoval Petzl. Plochu 
si mohli prenajať aj zahraničné organizácie, 
stretli sme sa tu s Českou speleologickou spo-
ločnosťou, ktorá propagovala nastávajúci kon-
gres UIS v Brne. Prednú časť plochy mali vy-
hradenú organizátori, ktorí tu predávali tričká, 
taniere a poháre s logom podujatia; zboku bol 
výčap a v strede výstava histórie jednotlivých 
európskych speleologických spoločností. Dru-
hý veľký stan bol zaplnený stolmi a lavicami, 
tu prebiehala konzumácia jedál a nápojov, na 
centrálne umiestnenom pódiu vo večerných 
hodinách hrala živá hudba, resp. hudbu mixo-
val diskdžokej. Vonkajšie stánky boli určené na 
prípravu jedál či skôr krajových špecialít. 

Začiatok osláv bol pozvoľný, v piatok večer 
fungovali okrem baru ešte len 3 stánky s jed-
lami, no v sobotu na obed sa už podujatie roz-
behlo naplno. Príhovory funkcionárov miest-
nej samosprávy i francúzskej speleológie sa 
začali večer o pol siedmej spolu s aperitívom, 
pokračovali sfúknutím sviečok na obrovskej 
symbolickej torte a nechýbal ani ohňostroj. 
Zábava spojená s tancovačkou trvala do rána. 
Nedeľné oslavy už neboli také bujaré, živá 
hudba sa skončila pred polnocou, ale mládež 
tancovala v disko rytme opäť do pondelňajších 
ranných hodín. Ako sme neskôr zistili, v pon-
delok bol vo Francúzsku štátny sviatok, a to 
vysvetľovalo uvoľnený priebeh zábavy.

Zasadnutie FSe
Dva roky dopredu bolo v rámci stretnutia 

v Millau naplánované aj valné zhromaždenie 
FSE. Hlavným organizátorom tohto zhromaž-
denia, ale aj všetkých ďalších akcií FSE bol 
a stále je Olivier Vidal, generálny tajomník 
európskej federácie a zároveň delegát za Fran-
cúzsko pre FSE. Keď však začiatkom februára 
predsedníčka Francúzskej speleologickej fede-
rácie L. Tanguilleová zbavila Oliviera funkcie 
delegáta (vraj pre osobné nezhody), valné zhro-
maždenie bolo ohrozené. Otázkou sa stalo, či 
môže byť Olivier funkcionárom FSE, aj keď nie 
je delegátom, a ako vôbec bude fungovať exe-
kutíva FSE. Vyriešenie tohto problému prebie-
halo elektronickým (mailovým) hlasovaním, 
zároveň však väčšina delegátov odsúhlasila po-
sunutie valného zhromaždenia na neskôr. Tak 
sa stalo, že európska schôdza v Millau nemala 
štatút valného zhromaždenia, ale iba zasadnu-

tia výboru s dobrovoľnou účasťou ostatných 
delegátov. Iným výsledkom mailového hlaso-
vania bolo potvrdenie Oliviera vo funkcii gene-
rálneho tajomníka a tiež možnosť uhrádzania 
jeho cestovných nákladov z prostriedkov FSE 
(doteraz mu cestovné hradila francúzska FFS). 

Zasadnutie výboru malo v podstate rovnaký 
program ako plánované valné zhromaždenie, 
rozdiel bol v otvorenejšom prístupe, keď v dis-
kusii padalo viac návrhov, no vzniknuté rieše-
nia ešte nie sú odobrené hlasovaním delegátov. 
Súčasná situácia v európskej federácii je kon-
solidovaná, z osobného pohľadu sa však zdá, 
že stagnuje. Členmi FSE je aktuálne 30 krajín, 
z významnejších štátov stále členstvu vzdoru-
je Česká republika. Na rok 2013 nezaplatilo 
členské Dánsko, Macedónsko, Maďarsko a Slo-
vinsko; očakáva sa, že posledné dva štáty závä-
zok uhradia. Dánsko s počtom jaskyniarov asi  
5 zvažuje, či ostane členským štátom, a Mace-
dónsko má tradičné problémy so svojím náz-
vom, odmieta používať pomenovanie FYROM 
a na protest zrejme členské neuhradí. 

Dosť priestoru sa na zasadnutí venovalo 
financovaniu federácie. Rozpočet na tento rok 

Stánok českých kolegov. Foto: J. Šurka

Spúšťanie po traverze. Foto: J. Šurka
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a rovnako aj na budúci je deficitný, avšak mo-
mentálne je na účte FSE asi 33-tisíc € , takže 
pri plánovanom schodku 3- až 4-tisíc €  sa dá 
takýmto štýlom ešte pár rokov fungovať. Ono 
v skutočnosti sa plánované výdavky obyčajne 
nevyčerpajú a často sa vyskytne aj dodatočný 
príjem, ako napríklad minulý rok, keď talian-
ska spoločnosť venovala tisíc eur ako donáciu 
z úspešného mítingu v Casole. Stabilným príj-
mom je len členské jednotlivých krajín: tento 
rok 5800 €  a na rok 2014 sa plánuje 6200 € . 
Hlavným výdavkom je grantové oceňovanie 
vybraných projektov v celkovej sume 5000 € . 
Na tento rok sú zatiaľ prihlásené tri projekty, 
takže tajomník vyzýva členské krajiny, aby 
podávali projekty. Zvlášť také členské štáty, 
ktoré boli a sú stále pasívne – napr. Slovenská 
republika. Problémom pre nás je urobiť po-
dujatie, na ktorom by sa zúčastnili jaskyniari 
z 5 členských štátov FSE, čo je nová základná 
podmienka na financovanie. Kým doteraz 
stačilo, aby sa akcie zúčastnilo 
5 rôznych európskych krajín, 
teraz pri zohľadnení členstva 
v FSE sa nerátajú jaskyniari 
z Českej republiky a ani z Ma-
cedónska, preto by sme sa 
mali orientovať na spoluprá-
cu s Poľskom, Rumunskom, 
Maďarskom či Rakúskom. 
V prípade, že by sa dohodla 
účasť zástupcov z týchto kra-
jín na Speleomítingu alebo 
Jaskyniarskom týždni, môže 
SSS požiadať o grant vo výš-
ke 500 €  a je veľká pravdepo-
dobnosť, že jej ho európska 
federácia udelí. Najčastejšie sa 
granty udeľujú na spoločné 
expedície, takú však členovia SSS ťažko zor-
ganizujú. Grant sa dá získať aj na ochranu 
jaskýň, čo spadá pod jedinú dobre fungujúcu 
komisiu pri FSE, ktorú vedie Ioanna Melego-
vá z Rumunska. Momentálne je jej prioritou 
publikácia o ochrane krasu a jaskýň v rámci 
celej Európy a Ioanna zbiera informácie z jed-
notlivých členských štátov. 

V krátkosti sme boli informovaní o ďalších 
centrálnych projektoch FSE: Speleo-TV, čo má 
byť portál pre filmy s jaskyniarskou temati-
kou, niečo ako speleologický YouTube, voľne 

dostupný internetový časopis EuroSpeleoMa-
gazine a ICE databáza, čo je register výsledkov 
medzinárodných jaskyniarskych expedícií. No-
vým projektom je celoeurópsky register jaskýň, 
teda voľne prístupný kataster, pracovne na-
zvaný WikiCave. FSE sľúbila tomuto projektu 
podporu (aj finančnú). Na záver schôdze sa 
konštatovalo, že riadne valné zhromaždenie 
bude 2. novembra v meste Casola v Taliansku 
a ďalší EuroSpeleomíting v rumunskom meste 
Baile Herculanea v auguste 2014.

Slovenská účasť
O návšteve Millau sme uvažovali viac než pol 

roka vopred. Spočiatku to vyzeralo na 8 – 10 
jaskyniarov. Ako to však býva, s blížiacim sa 
termínom viacerí účasť odriekli. Nakoniec sa 
na cestu vychystalo 5 jaskyniarov zo skupín 
Bratislava (M. Adam, P. Magdolen, R. Neva-
řil), Plavecké Podhradie (Ľ. Janeček) a Tribeč  
(J. Šurka). Ako dopravný prostriedok sme zvo-

lili Volkswagen Passat, ktorý spoľahlivo ab-
solvoval 1650 km cestu tam a rovnako nazad. 
Štartovali sme z Bratislavy v predstihu v stredu 
večer a po nocľahu v lesíku pred Mníchovom 
sme sa diaľnicami cez Švajčiarsko presunuli 
do francúzskej obce Saint Disdier neďaleko 
Grenoblu, kde prebývajú mladí slovenskí jas-
kyniari Martin Hurtaj a Marianna Jagerčíková. 
V daždi sme si vo štvrtok neskoro popoludní 
prezreli tretiu najmohutnejšiu francúzsku vy-
vieračku Grandes Gillardes (vyše 30 m3/s), ako 
aj občasný výver na druhej strane doliny. Naša 

Prehliadkový okruh v jaskyni Aven Armand. Foto: J. Šurka
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vďaka patrí Martinovi s Mariannkou nielen za 
ubytovanie, ale aj za príjemne strávený večer 
s pohostením. V piatok ráno sme sa presúvali 
pozoruhodnou francúzskou krajinou do mes-
ta Millau. Vyberali sme viac vedľajšie cesty, 
takže sme si užili tak horských panorám, ako 
aj široké provensálske doliny i prímorské záti-
šia pri Montpelieri. 

Tesne pred cieľovým mestom sme zvečňovali 
hlboké údolie rieky Tarn spolu so známym 
viaduktom v pozadí, keď sme zaregistrovali 
nad hlavami natiahnuté lano z blízkeho útesu. 
A po chvíli po lane prefičal chlapík šikmo dolu 
do mesta. Bolo jasné, že ide o proklamovaný 
rekordný tirolský traverz. Nebolo problém sa 
najprv autom a neskôr pešo dostať k horné-
mu kotveniu traverzu a dobre si ho obzrieť. 
Lano sa nezdalo nejako špeciálne ukotvené, 
záujemcovia o spust dostali osobitnú dvoj-
kladku a služba z radov francúzskej jaskyniar-
skej záchranky po predchádzajúcom uistení sa 

vysielačkou, že dolný koniec traverzu je voľný, 
odpočítala uchádzača, ktorý vzápätí nabral 
115 km rýchlosť a za 2 – 3 minúty sa ocitol 
dolu na najnižšom mieste ohybu lana. Od-
tiaľ ho služba pritiahla pomocným lanom asi  
20 m k výstupnému miestu. Nový rekord v dĺž-
ke traverzu má hodnotu 2164 m, aj keď sa náj-
du spochybňovači s tvrdením, že to nie je pravý 
traverz, ktorý by mal byť horizontálny, a ide 
skôr o spust (denivelácia traverzu bola 416 m). 

V piatok navečer sme sa ubytovali v lacnom 
kempingu v meste na nábreží a neskôr ešte 

navštívili jaskyniarske centrum v Parku víťaz-
stva s už nainštalovanou výstavou o histórii 
európskych speleologických federácií. Sobota 
nás privítala daždivým počasím. Až okolo obe-
da sa oblačnosť načas roztrhala, čo sme využili 
na návštevu svetoznámeho mostu Viaduc de 
Millau, resp. expozície pod ním. Poobede sa 
autor zúčastnil zasadnutia výboru FSE a ostat-
ní účastníci strávili popoludnie v kine s jasky-
niarskymi filmami. Navečer našťastie prestalo 
pršať a mohli sme sa venovať vyššie opísanému 
priebehu osláv v parku. V nedeľu sme sa ko-
nečne dostali do jaskyne. Zvolili sme 7 km dlhý 
systém jaskyne Coutal pri obci Les Vignes, asi 
30 km od Millau. Spočiatku úzke zasintrované 
chodby s kratšími kolmými stupňami ústia do 
rozmerných chodieb s piesčitými sedimentmi 
na dne. Exkurziu sme ukončili za dómovi-
tými priestormi na aktívnom toku, ktorý sa 
nedal prekonať bez úplného namočenia. Von 
sme vyšli po siedmich hodinách nepretržitého 
pohybu, a teda patrične unavení. Po výstupe 
z jaskyne sme sa ešte pokochali panorámami 
v kaňone rieky Tarn a večer sme samozrejme 
strávili v spoločenskom stane v Parku víťaz-
stva. 

Pondelok bol deň odchodu. Neponáhľali sme 
sa a bol čas navštíviť ďalšiu jaskyňu. Dostali 
sme tip na Aven Armand, sprístupnenú prie-
pasť s úchvatnou výzdobou, ktorá sa uvádza vo 
všetkých jaskyniarskych učebniciach. Priepasť 
s neveľkým otvorom na planine sa v hĺbke 
90 m rozšíri na obrovský dóm. Návštevníci 
doň schádzajú elektrickým lanovým vláčikom 
šikmo vytesaným tunelom. V dóme je hustý 
les stalagmitov s typickou výškou 10 – 20 m,  
pomedzi ktoré vedie kľukatý okružný chod-
ník. Túto podzemnú pozoruhodnosť v cene 
10 €  (s preukazom SSS zdarma) odporúčame 
každému, kto zavíta do tohto kúta Európy. Od 
jaskyne sme už bez dlhšej pauzy pokračovali 
na Slovensko, kam sme vďaka striedajúcim sa 
šoférom dorazili v utorok doobeda. 

Akciu môžeme hodnotiť vysoko pozitívne. 
V krátkom čase sme boli priamymi svedkami 
nielen obdivuhodných prírodných javov, ale aj 
spoločenských udalostí, ktoré nadlho ostanú 
v našich mysliach. Raz darmo, Francúzsko je 
v jaskyniarstve pred nami a každý, kto tomu 
neverí, nech sa tam o tom príde na vlastné oči 
presvedčiť.

Na aktívnom toku v jaskyni Coutal. Foto: R. Nevařil
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2. ročNÍK SpeLeošKoLy NA BorINKe

peter Magdolen, Alexander Lačný

Úspešné minuloročné podujatie sme sa 
rozhodli zopakovať na rovnakom mieste 
v zhodnom termíne. Účastníkov sa, žiaľ, 
nepodarilo ubytovať v chate Cementár, 
ktorá práve prechádza rekonštrukciou. 
Pomocnú ruku nám podala vedúca ne-
ďalekého zariadenia Stratený kút Anna 
Rakická a vďaka nej sme nocľah zabez-
pečili v tomto klube priateľov country 
hudby. So zmenou bývania prišla aj 
zmena stravovania, ktoré sme z hlavnej 
časti museli zabezpečiť vo vlastnej réžii. 
Využili sme na to jaskyniarsku základňu 
bratislavskej skupiny, kde prebiehali aj 
víkendové prednášky. Štruktúra teore-
tickej i praktickej náplne speleoškoly 
bola rovnaká ako v prvom ročníku a po-
zostávala z prednášok o bezpečnosti pri 
speleologickej činnosti, jaskyniarskom 
výstroji a výzbroji, ochrane krasu a jas-
kýň, fotografovaní v podzemí, geológii 
a geomorfológii, jaskynnej faune, roz-
šírení krasu a jaskýň u nás a vo svete, 
teórii jednolanovej techniky a napokon 
o základoch merania jaskýň. Každý deň 
mali účastníci aj možnosť navštíviť jed-
nu z jaskýň v Borinskom krase. Postup-
ne prešli jaskyňami Sedmička, Stará 
garda, Veľké Prepadlé a na záver jasky-
ňou Notre Dame, čo je zmena oproti 
minuloročnej Zbojníckej jaskyni. Iným 
novým prvkom bolo posedenie pri tá-
borovom ohni v sobotu večer, čo plánu-
jeme ponechať aj v ďalších ročníkoch. 
Za zdarný priebeh speleoškoly, ktorú 
v termíne od 13. do 16. júna 2013 úspeš-
ne absolvovalo 9 frekventantov, treba 
poďakovať prednášajúcim (M. Kočkov-
ský, B. Kortman, A. Lačný, T. Lánczoš, 
R. Lehotský, P. Magdolen, P. Staník) 
a zabezpečovaciemu tímu (M. Adam, J. 
Cibulková, R. Dočolomanský, Cs. Igaz, 
K. Javorová, B. Lehotská, M. Mikuš, K. 
Veningerová a M. Vrabec). Jaskyniarska 
škola na Borinke sa postupne stáva tra-
díciou a dúfame, že rovnako dobre sa 
vydarí aj nadchádzajúci ročník. Momentky z podujatia. Foto: A. Lačný
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proJeKt SMopaJ očAMI „VoJAKA V poLI“

Miloslav Lisý

Keď sa v roku 2008 spúšťal projekt SMOPaJ 
Získanie zemepisných súradníc vchodov do 
jaskýň a dobudovanie archívu podzemných 
krasových javov múzea zo Štrukturálnych fon-
dov EÚ, vnímal som to ako možnosť vykonávať 
niečo prospešné, čo je zároveň mojím hobby 
a čo mi navyše ako bonus prinesie síce nie 
astronomický, ale pravidelný príjem. Fakty po-
tvrdili, že to bola prospešná práca. Podarilo sa 
mi odstrániť viaceré duplicity v zozname jas-
kýň. Takisto som lokalizoval mnoho „nových“, 
neraz i perspektívnych jaskýň. (Úvodzovky 
píšem preto, lebo si myslím, že ak aj v SMOPaJ  
identifikačná karta konkrétnej jaskyne neexis-
tovala, neznamenalo to, že táto jaskyňa neja-
kému jaskyniarovi nebola známa.) Vytvorením 
databázy s fotodokumentáciou vchodu a jeho 
súradnicami GPS vznikli predpoklady, aby 
v budúcnosti čo najmenej dochádzalo k dupli-
citným označovaniam a pomenovávaniam jas-
kýň. 

Človeka musí takáto práca baviť, aby ju 
mohol zodpovedne vykonávať. Tým skôr, že 
pozitívny vzťah k nej veľmi skoro preverili 
rôzne formy zlého počasia a terénov a hlavne 
neskoršie uvedomenie si vysokej rizikovosti 
tejto činnosti. Kým som túto prácu nerobil, 
možné riziká som nechápal. Až raz, keď sa mi 
na exponovanom svahu zosunulo pod nohami 
blato a zažil som asi 2 – 3-metrový pád, na-
šťastie bez zranenia, uvedomil som si, že hoci 
moja rodina vie, v blízkosti ktorej obce sa na-
chádzam, bez mobilného signálu by napríklad 
zlomená noha bola nesmiernym problémom. 
Ako sa neskôr ukázalo, nedostatočný mobil-
ný signál v terénoch bol skôr pravidlom ako 
výnimkou. Neviem, či mojimi skúsenosťami aj 
z vysokých hôr alebo len unaveným šťastím za 
celý čas sa mi žiadna ďalšia podobná nehoda 
nestala. Samozrejme, keď sa mi naskytla mož-
nosť nahovoriť nejakého dobrovoľníka (naj-
lepšie jaskyniara) na spoločné hľadanie, vždy 
som to využil. Istou komplikáciou znižujúcou 
aj tak nie veľký zárobok bol fakt, že cestovné 
náklady sa mohli preplácať len pri využití ve-
rejnej dopravy. Tá však zväčša neprichádzala 
do úvahy a pre vyšší komfort, časovú nezá-

vislosť a nezriedka aj ako útočisko pred zlým 
počasím som rád využíval svoje auto. 

Väčšinou som sa stretol s ochotou znalejších 
miestnych jaskyniarov pomôcť s projektom. 
Tam, kde táto ochota chýbala, snažil som sa 
hľadať kompromis: pre SMOPaJ nájsť aspoň 
niektoré lokality, ku ktorým boli identifikačné 
karty, a pre dotyčných jaskyniarov nehľadať za 
každú cenu všetko a ani nerobiť nejaký syste-
matický prieskum. 

Musím povedať, že táto práca bola pre mňa 
skutočným obohatením. Odnášam si z nej 
obrovské množstvo zážitkov. Dostal som sa na 
miesta, kam by som v živote nikdy neprišiel. 
Mnohé z nich svojou krásou priam hladili 
dušu. Mal som možnosť vidieť zver, vzácny 
hmyz a rastliny, ba nájsť aj nádherné huby. 
A v neposlednom rade navštíviť veľké množ-
stvo nádherných jaskyniarskych lokalít. Často 
sa mi stalo, že pri presune na miesta, kde mala 
byť podľa identifikačnej karty jaskyňa, som za-
cítil priam nutkanie niekam odbočiť. Keď som 
tak urobil, dostal som sa ku vchodu mne ne-
známej jaskyne... Na také pocity sa nezabúda. 

Azda najkrajšiu skúsenosť som zažil spolu 
s Vladom Lieskovcom, členom nášho klubu. 
Hľadali sme asi 5 m dlhú jaskyňu. Mali sme 
šťastie, že v hore sme stretli muža, ktorý nám 
potvrdil existenciu jaskyne v strmej malej rok-
line ohraničenej skalami. Cestou hore rokli-
nou nás zaujal akoby odtrh balvana zo skalnej 
steny. Vlado akosi nemal chuť liezť hore kvôli 
5-metrovej jaskyni a navrhol mi, že na mňa pri 
odtrhu počká a aspoň si ho zatiaľ obzrie. Po 
chvíli som naňho zavolal: „Mám ju!“ A Vlado 
zavolal naspäť: „Aj ten odtrh je minimálne päť 
metrov dlhá jaskyňa!“. Kým som zameriaval 
a fotil vchod „mojej“ jaskyne, Vlado vyliezol 
po skalnej stene do novej jaskyne. „Dones 
mi čelovku, určite sa po piatich metroch ne-
končí“, zakričal na mňa. Tiež som vyliezol do 
vchodu a počúval som Vlada: „...Stále stúpa... 
Pokračuje... Zabáča... Pokračuje ďalej...“ Zrazu 
nastalo ticho, potom som začul opatrný, pri-
bližujúci sa šuchot a uvidel som Vlada priam 
v excitovanom stave: „Tam musíš ísť! Je tam 
živá líška!“ A tak som mal možnosť hľadieť 
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líške zblízka do očí. Nemal som 
fotoaparát s bleskom, iba mobil. 
Aj napriek viacerým pokusom sa 
mi podarilo odfotiť iba rozostre-
né oči v tme. Chýbajúcu fotku 
nahradil fakt, že sme objavili asi 
5-násobne väčšiu jaskyňu, než 
pre ktorú sme tam pôvodne šli. 
Naša radosť cestou domov bola 
obrovská. 

Veľkým zážitkom pre mňa 
bola ochota viacerých jaskynia-
rov z rozličných klubov, ktorí 
neľutovali svoj čas a námahu  
a pochodili so mnou veľa kilo-
metrov k ich jaskyniam. Dozvedel 
som sa od nich veľa zaujímavých 
a užitočných informácií. Bolo ich 
viac, preto nebudem menovať, 
aby som náhodou niekoho nevy-
nechal. Všetci boli skvelí. No jed-
ného by som predsa len spome-
nul. Ak si niekedy budem chcieť 
nechať od niekoho opísať cestu 
k jaskyni, chcem, aby to bol Miro 
Sova. Jeho informácie, rady a opi-
sy prístupu k jaskyni sú skutočne 
99,9 % zárukou nájdenia vchodu 
hľadanej jaskyne. 

Mnohé iné, najmä nejaskyniar-
ske zdroje informácií boli dôvo-
dom na mravčiu až detektívnu 
prácu. Takýmto skvelým príkla-
dom bolo mnohodňové, no na-
koniec úspešné hľadanie Skrýšnej 
diery (perspektívnej lokality, na 
ktorej sa dodnes pracuje). No boli 
aj také hľadania, ktoré sa skončili 
neúspešne.

A čo sa vlastne všetko podari-
lo? Podľa mojich záznamov som 
zameral 699 jaskýň. Z toho asi 
jedna tretina v zozname jaskýň 
SR uvedená nebola. Sedemstov-
ka nepadla, pretože som si ne-
uvedomil, že si budem musieť 
vyčerpať posledné dni dovolenky. 
Aj napriek nedosiahnutej 700-ke 
môžem povedať, že táto práca ma 
duševne veľmi obohatila a som 
rád, že som ju mohol robiť.

Hľadanie vchodov do jaskýň sťažoval neraz hustý porast alebo záľahy 
snehu. Foto: M. Lisý

Nález delostreleckej munície pri prieskume terénu. Foto: M. Lisý
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pár SLoV do dISKuSIe o poSoLStVe puStoVNÍKoV

paľo Herich

Peťo Holúbek mi asi pred rokom a pol pri-
niesol článok Petra Laučíka s názvom Posolstvo 
jaskynného pustovníka. Rovnako ako pri štúdiu 
histórie či filozofie človek zistí, že samozrejmos-
ti dneška nie sú stély s pravidlami vytesanými 
do kameňa, ktoré platia, odkedy sa človek stal 
sám sebou, ale že aj iný pohľad na to, čo je už 
našou súčasťou a my sme trocha pozabudli 
vrátiť sa na začiatok s otázkou „prečo?“, je veľmi 
potrebný. Takýto prínos mal pre mňa Petrov člá-
nok. Možno nemusí hovoriť pravdu o vesmíre 
či ľudskej duši, možno by nemusel ani hovoriť 
„niečo“. Jaskyniarstvo a jaskyne však často vní-
mam pohľadom skloneným k zemi, ktorú vyná-
šam vo vedrách zo zasypanej chodby. Nemôžem 
sa v nej niekedy stratiť? Alebo mohol by som 
v nej nájsť aj viac ako len to blato? Zaiste, tak sa 
deje. A také rôzne to môže byť. 

Nenápadná redakčná poznámka pod Petro-
vým článkom v Spravodaji SSS zrejme v sebe 
ukrýva i isté emócie, ktoré vyvolal. Vyzýva na 
diskusiu, a preto si dovoľujem veľmi stručne 
prispieť k nej aj ja. Myšlienka prvá: na jednej 
cestovateľskej prednáške Peťo Holúbek spome-
nul návštevu tibetských jaskýň a pripomenul, 
že jaskyniarstvo v tej podobe, ako ho poznáme 
u nás, nie je v tamojšej kultúre akceptované. Na-
chádzajú sa tam dokonca lokality, ktorých „na-
rušenie formy“ by znamenalo aj faktické právne 
následky. Z toho podľa môjho názoru môže 
vyplývať, že nie objektívne skutočnosti predo-
všetkým, teda konkrétne existencia rozsiahleho 
jaskynného systému, odôvodňujú objaviteľské 
a dokumentačné práce, lež najmä hlas väčšiny, 
kultúrne tradície a zvyky spoločnosti ovplyvňu-
jú a legitimizujú naše aktivity. Inak povedané, 
na základe mocenských vzťahov v spoločnosti 
je určované, čo sa smie a čo nie. Pritom mo-
cenským vzťahom sa chápe akýkoľvek nerovný 
vzťah medzi ľuďmi, napr. učiteľ – žiak, a jeho 
pôsobenie nadobúda smer potenciálne pozitív-
ny alebo negatívny (M. Foucault, 2000). V našej 
oblasti či kultúre sú speleologické a ochra-
nárske aktivity v zásade výlučným legislatívne 
tolerovaným dôvodom navštevovania jaskýň. 
Domnievam sa, že základom vyspelej osvie-
tenej spoločnosti je sloboda prejavu, a nielen 

slovného. V duchu posolstva J. S. Milla mali by 
sme umožniť čo najslobodnejší rozvoj každého 
človeka až potiaľ, kým svojimi aktivitami ne-
bráni rozvoju iných. Ak ktokoľvek z nás naplní 
svoju podstatu i tichou kontempláciou v úkryte 
z kameňa, kde sa svet podzemný na svetlo sveta 
rodí, nemali by sme mu v tom brániť. Ani legis-
latívne. Pretože čím lepším sa stane on, o to viac 
bohatšími budeme i my všetci. 

Myšlienka druhá: z hľadiska rozsahu narúša-
nia formy jaskyne je zjavné, že neporovnateľne 
najväčšie zásahy boli spôsobené sprístupňovacími 
prácami v jaskyniach. V tomto porovnaní je ruč-
ná práca jaskyniarov takmer zanedbateľná, preto-
že protiváhu tvoria desiatky metrov dlhé banské 
diela – tunely, kilometre betónových chodníkov, 
tony kovových prvkov konštrukcií a zábradlí, 
nekonečné dĺžky elektrických káblov a podobne.  
Z estetického a ekologického hľadiska je mož-
né za najhoršie považovať diela z čias minulé-
ho režimu. V súčasnosti sa našťastie pristupuje 
k sprístupňovaniu jaskýň veľmi citlivo a dbá sa 
na zachovanie naturálneho charakteru jaskyne. 

Myšlienka tretia: nové nápisy na stenách, od-
pad, stopy ohnísk atď. sa pokladajú za nežiaduce 
stopy po človeku dnešných dní. No pred tromi 
storočiami mali tiež „dnešné dni“ a peňazo-
kazecké dielne takisto nepovažovali za prínos 
ku kultúrnosti spoločnosti. Dnes sa však nimi 
s obľubou zaoberá archeológia. Nápis na stene 
„XY 2012“ sa v roku 2013 považuje za poško-
denie jaskyne, roku 2113 už bude chránený ako 
historický nápis. Neobhajoval by som plastové 
fľaše rozmetané v priestoroch jaskyne, no tie len 
zanechajú správu o tom, akí sme boli. A nápisy 
na stenách jaskýň v Tibete alebo u nás doma, 
tajné miesta zdržiavania sa mudrcov či podivínov 
budú možno v budúcnosti živiť krásne príbehy 
o nich a niekto z našich potomkov sa vyberie po 
stopách pravdy rokmi stratenej tak, ako teraz my 
pátrame po obyvateľoch Domice alebo sa vybe-
ráme do kopcov za Divou ženou z Rumunska. 

Na záver dodávam, že všetku moju nádej 
vkladám do výchovy človeka, a to výchovy v naj-
širšom zmysle slova. Spoločnosť, ktorá sa riadi 
len obmedzeniami a zákazmi, ťažko preváži nad 
spoločnosťou založenou na osobnej zodpoved-



55Spravodaj SSS 2/2013 Ochrana krasu a jaskýň

nosti každého jej člena a jeho vžitom vníma-
ní morálnych a etických zábran. Obmedzenie  
v mnohých prípadoch limituje aj pozitívne ko-
nanie človeka, a preto by sme sa možno nemali 
snažiť mu zakazovať vstup do jaskyne či aktivity 
v nej, ale umožniť každému pochopiť správnosť 
či nesprávnosť jeho konania.

Rád by som týmto krátkym príspevkom uvie-
dol nasledujúci článok od dobrého muža ži-
júceho v krásnom prostredí slovenských hôr  

a lesov, ktorého som oň požiadal. Nestal sa 
jaskyniarom, ale spája nás spoločná úcta voči 
prírode a túžba po poznaní. 
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Povesti o podzemnom svete sa vyskytujú 
u mnohých národov. Kult jaskýň je vždy viac 
či menej spojený s predstavami „vnútorného 
priestoru“, „centrálneho miesta“, a preto je 
symbol jaskyne taký blízky symbolu srdca1. 
V Strednej Amerike, Ázii a iných oblastiach 
sveta sa nachádzajú jaskyne a podzemné 
priestory, v ktorých sa po stáročia uchovali 
tzv. iniciačné centrá2.

V povestiach severoamerických národov sa 
vyskytuje strom, po ktorom ľudia pôvodne 
žijúci vo vnútri zeme šplhali na povrch. 
V mexických tradíciách šamanizmu sa po 
koreňovej sústave stromu zasa zasväcovaní 
dostávali do podzemia. V Tibete a budhistic-
kých krajinách žili a podnes žijú v ústraniach 
mnísi i laici, ktorí zasvätili život hľadaniu 
prapodstaty a dosiahnutiu osvietenia. Podľa 
byzantskej tradície sa samotný Kristus naro-
dil v jaskyni. Svedčia o tom ikony narodenia 
Krista.

O čom všetkom tieto príklady hovoria? 
Prečo práve podzemný priestor, prečo práve 
jaskyne?

V toku svetových udalostí nemôžeme prehlia-
dať krízovú situáciu, v ktorej sa západná civili-
zácia ocitá, ako aj nespochybňovať skutočnosť, 
že „idea pokroku“ je viac-menej ilúziou. Idea 
napredovania, dogma, ktorej sa donedávna bez 
otázok verilo, sa rozplýva v tušení totálneho 

1 R. Guénon: Král světa, Malvern 2009, Praha.
2 Iniciácia je odovzdanie duchovného vplyvu, bez ktorého 
pomoci by sa jedinec vlastným úsilím nemohol oslobodiť 
z obmedzenia a nástrah profánneho sveta.

kolapsu, ktorého čiastkových, ekonomicko-po-
litických kríz sme dennodenne svedkami. 

Krízu modernej civilizácie a sociálny chaos 
vníma francúzsky autor René Guénon v širších 
súvislostiach a spája ich s dobou zatemnenia. 
Kali yuga – „vek temna“ je posledná zo štyroch 
dôb cyklického veku hinduistickej doktríny, pod-
ľa ktorej každý vek – yuga je postupným zatem-
ňovaním pôvodnej spirituality. Počiatok tohto 
veku je v Biblii symbolicky vyjadrený udalosťami 
v Babylone a zmätením jazykov (Zj 18,4).

Jedným zo zásadných východísk z tejto krízy 
je návrat ku kontemplatívnej, sebareflexívnej 
metóde existencie.

Éra civilizácie sa začala víťazným nástupom 
strojov do ľudského života. Život prestáva byť 
organický, stráca nadväznosť na rytmus prí-
rody. Medzi človeka a prírodu sa stavia umelé 
prostredie strojov, ktorými sa človek snaží prí-
rodu podriadiť, až si napokon stroje podriadia 
človeka samotného. Od prostého po hľadu, ob-
divu a uvedomovania si sakrálneho vo všetkom 
a všade (ako to bolo v staroveku a stredoveku) 
prechádza k ovládaniu. Život sa stáva zámenou 
cieľov života za prostriedky k životu. Kvalita je 
nahradzovaná kvantitou. Ani jediný okamih 
života nemá vzťah k večnosti. V čoraz viac de-
sakralizovanom svete sa jedinec už nepýta, čo 
je zmyslom nášho života, ale aká je naša život-
ná úroveň, a nepýta sa otázkou, ale tovarom  
(E. Fromm to vyjadril známym „mať či byť“). 

Nie je možné a ani nutné vrátiť sa späť v čase, 
ale je nevyhnutné pojať to, čo bolo v minulosti 
nadčasové, dotýkajúce sa večnosti a pretaviť /  
/ vtaviť to do súčasnosti. 

JASKyNe AKo prIeStor HľAdANIA

Milan špak
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Otvorené srdce, návrat k jednoduchosti vedú 
človeka k prenikaniu do podstaty javového sve-
ta, sveta videného a sveta za ním, sveta tušené-
ho, rozmernejšieho – transcendentna. Sveta, od-
kiaľ sme prišli, do sveta, v ktorom si kladieme 
večnú otázku: kam ideme, ak je to svet dočasný, 
ktorým len prechádzame. Nemôžeme pochopiť, 
kam ideme, ak nepochopíme, odkiaľ sme prišli 
a čím prechádzame.

Život bez otázky o zmysle existencie je len 
tápaním. Každý z nás musí plne uznať zodpo-
vednosť na ceste, kde každý krok môže viesť 
k pochopeniu alebo zabudnutiu. Zabudnutiu 
na to, že fyzické nemôže byť oddelené od 

metafyzického bez vážnych dôsledkov. Človek, 
v ktorého živote nezohráva svoju rolu ticho 
a kontemplácia, je uviaznutý v banalitách sveta, 
sveta adrenalínových športov, zábavy, módy, 
v ktorých sa pokúša vyhnúť konfrontácii s tým, 
čo vyžaduje hlbšiu transformáciu v nás samých. 

Nočnými i dennými pobytmi v ústraní prírod-
ného prostredia máme možnosť nazrieť do hl-
bín svojej bytosti, poznať podstatu seba samého 
a tým sveta navôkol. Môžeme zabudnúť na seba, 
aby sme si na seba spomenuli. Túto spomienku 
nosí každý v sebe – tak ako jaskyne nesú spo-
mienku na formovanie zeme, na pred-prenatálne 
obdobie, na prapôvod „zo zeme vzatej“ (Adam) 
ľudskej bytosti. Jaskyne, pre šamanov „tunely“ 
ponad priestor a čas, pre mystikov a svätcov Eu-
rópy a Ázie nevyhnutné ústrania na meditáciu 
a iniciácie do vyšších stavov poznania, symboly 
materinského lona, môžu byť pre nás inšpiráci-
ou a symbolom brán, k holistickej rovine bytia, 
k duchovným skúsenostiam, odkiaľ sa môžeme 
narodiť, zrieť a rásť k sebaprekročeniu, k večnosti.

Nápis Om mani padme húm pri jednej z malých 
jaskýň v Slovenskom krase možno preložiť ako 
„buď pozdravený klenot v lotose“. Táto tibet-
ská modlitba dodnes lemuje cestičky pútnikov 
v Tibete, či už vyrytá na kamenných tabuliach, 
namaľovaná na balvanoch, stenách jaskýň alebo 
tlačená na modlitebných vlajkách, aby pripomína-
la pútnikovi i laikovi zmysel života. U nás na tento 
účel slúžili kaplnky a kríže. Tie musia ustupovať 
diaľniciam a bilbordom. Ako sme už spomenuli, 
jednou z nevyhnutných podmienok pre autentic-
ký život človeka a jeho dozrievanie v celistvosti je 
ticho a samota. Kto dnes dokáže ráno vstať bez 
toho, aby si hneď zapol rádio, počítač alebo TV?

Možno práve jaskyniari túžia po tichu, v pod-
vedomí znie túžba odhaliť tajomno. Aj pustov-
ník, ktorý spomenutú mantru namaľoval, hľadá 
Pravdu. Aj keď nedobýva vnútro jaskyne a hlbin-
né priestory, dobýva vnútro svojej duše, ktorá 
schováva viac tajomstiev. Táto malá jaskynka 
vo vápencovom brale, bez výskytu speleologicky 
zaujímavej výzdoby, mu poskytuje inú krásu – 
ideálny priestor pre samotu a ticho, na sebakulti-
váciu. Nemajme mu za zlé jeho počínanie. Nech 
je pozdravený klenot v lotose. Klenot symboli-
zujúci všerozlišujúcu múdrosť nadzmyslového 
porozumenia. Lotos – miesto v nás, kde tento 
klenot spočíva. Lotos, ktorý zažiari krásou nad 
hladinou, hoc vyrastá z bahna.

Kláštor Ostrog v Čiernej Hore vystavaný okolo jaskyne 
svätca

Kláštor Sumela (hore) vystavaný na mieste jaskyne 
vo východnom Turecku a meditačný komplex Drak 
Yerpa (dolu) v Tibete – iniciačné a meditačné jaskyne 
Dalajlámov a významných učiteľov
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Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom 
(pod týmto názvom pôsobí od roku 1999) 
patrí k najstarším speleologickým skupinám 
na Slovensku. Bližšie o jeho histórii sa píše 
v Spravodaji SSS 3/2009. Pri príležitosti 
tohtoročného okrúhleho výročia dubnického 
jaskyniarskeho klubu si takto zaspomínal 
jeden z jeho zakladateľov Milan Velič, ktorý 
ho viedol 35 rokov.

Nemal som to šťastie, ako majú teraz mladí. 
V mojom okolí sa nekonala žiadna speleolo-
gická činnosť a neboli tu žiadni známi jasky-
niari. I keď som ako malý chlapec chodil do 
menších jaskýň s kamarátmi, ani som nevedel 
prečo. Keď som išiel na vojenčinu, požiadal 
som kamaráta, aby mi oznámil, keby niekto 
niečo našiel. A hľa, dostal som ústrižok novín 
o objave priepasti na Mojtíne. Prispeli k nemu 
chlapci, ktorí sa hrali na dne závrtu. Pri hodení 
väčšieho kameňa sa kameň prepadol do zeme. 
O udalosti sa dozvedel Vojtech Bukovinský 
od miestneho obyvateľa, s ktorým pracoval 
v Třineckých železiarňach. V máji 1961 Dr. 
Bukovinský prenikol do podzemia a objavil 
Májovú priepasť. Preskúmal aj ďalšie paralelné 
avény a odtokovou chodbou prenikol k Chod-
be vzdychov.

Po návrate do civilu som zohnal pár zná-
mych a 16. 5. 1963 sme sa vybrali na Mojtín. 

Tajomník MNV nám požičal nejaké laná a pril-
by od hasičov. Dostali sme sa nad 15-metrovú 
kolmicu Májovej priepasti. I keď sme pri ďalšej 
akcii s pomocou horolezca spustili na dno 
priepasti jedného účastníka, uvedomili sme si, 
že bez lanového rebríka sa ďaleko nedostane-
me. Po vyrobení 25 m lanového rebríka sme sa 
dostali až doprostred Chodby vzdychov.

Keďže sme nemali potrebné skúsenosti, nad-
viazali sme spoluprácu s Dr. Bukovinským. 
Roku 1964 sme spoločne prerazili Chodbu 
vzdychov a objavili pokračovanie jaskyne až 
do tzv. 8. poschodia. Pri objave nebol pre škol-
ské povinnosti Bukovinského spolupracovník, 
17-ročný syn obyvateľa Mojtína, u ktorého 
Bukovinský nocoval. Bol zvedavý, preto ma 
požiadal, aby som s ním do priepasti zašiel. 
Nechcel som, aby urobil nejakú hlúposť, tak 
som súhlasil. Pri omyle nad 8. poschodím som 
objavil chodbu, ktorou sme sa dostali do pek-
ných priestorov Kaskádovej avény. 

Táto akcia bez prítomnosti Dr. Bukovinské-
ho vyvolala vlnu veľkých nepríjemností. Trest-
né oznámenie na 17-ročného Mojtínčana pre 
porušenie listového tajomstva, požiadavka na 
vylúčenie zo školy. Pre nízky vek obvineného 
prokurátor trestné stíhanie zastavil. Nasledo-
val rozchod s rodinou mladistvého a po viace-
rých urážkach odchod V. Bukovinského z Moj-
tína. (Povaha Dr. Bukovinského sa prejavila 

aj pri obnovení SSS v apríli 
1969 v Liptovskom Mikuláši, 
kde bol jediný vehementne 
proti. Asi bolo vznešenejšie 
byť členom speleologickej po-
bočky zemepisnej spoločnosti 
SAV ako členom SSS.)

Ostali sme sami. Založili 
sme speleologický krúžok pri 
DK ROH v Dubnici. Venu-
jeme sa prieskumu Mojtín-
skeho krasu a krasu Bielych 
Karpát (Pružinská Dúpna 
jaskyňa, Jánošíkova jaskyňa 
a tektonicko-gravitačné prie-
pasti na Strážove, jaskyne na 
Malenici, na Ilavskej rovni, 
jaskyne v Manínoch a i.). Po Májová priepasť. Foto: P. Medzihradský

50 roKoV JASKyNIArSKeHo KLuBu duBNIcA NAd VáHoM
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obnovení SSS pôsobíme ako jej oblastná sku-
pina č. 17. Ešte predtým roku 1968 prerážame 
dno závrtu na Rúbani, kde sa následne do-
stávame do voľnej chodby, ktorou postúpime 
bez problémov až do Zastávky. Tu sa začínajú 
problémy so zasutinením a zúženými chod-
bami. Trvá nám 5 rokov, kým sa dostaneme 
cez Kaplnku, Priepastku, Puklinovú chodbu, 
Vianočnú chodbu, Rútivú a Priepastnú sieň 
až na vodný tok v hĺbke 92 m. Vďaka pomo-
ci DK ROH časom vyškolíme troch mínerov  

a v dubnickej fabrike máme možnosť čo-to 
zohnať a vyrobiť. Aj preto sa nám v Jaskyni na 
Rúbani podarí prekonať dva polosifóny a po-
nad vodný tok postúpiť dopredu. V jaskyni sa 
stále pracuje a objavujú sa nové priestory. 

Keďže v 60. rokoch sa na Mojtíne budoval 
vodovod, nemali sme možnosť pracovať v Má-
jovej priepasti – Mojtínskej priepastnej jaskyni 
pre budovanie vstupu do priepasti vodármi. 
Až v roku 1972 nainštalujeme do Májovej prie-
pasti 18 m dlhý lanový rebrík. Z Kaskádovej 
avény, objavenej ešte roku 1964, viedol úzky 
odtokový kanál. Pri viacerých akciách sme sa 
pokúšali tento kanál rozšíriť, no nepodarilo sa 
nám to. Začali sme rozširovať úzku chodbičku 
na Terase. Po jej rozšírení sme sa cez Hiblerov 
priechod dostali do Blativej avény. Z nej vedie 
znovu vodný kanál do vzdialenosti 12 m, kde 
sa končí uzatvoreným sifónom s priemerom 
okolo 60 cm. Ďalšiu cestu preto hľadáme 
v strope avény. I keď to vyzerá beznádejne, po 
odstránení sutiny sa nám hornou chodbou 
podarí preniknúť až do Predsiene. 

Predsieň, ktorej dno leží asi 3 m pod úrovňou 
chodby, je vysoká asi 3 m, široká vyše 2 m a má 
dĺžku okolo 6 m. Z dna pokračuje kolmo dolu 
úzky točivý kanál, ktorým sa nedá prejsť. Dno 
Predsiene a strop sa na konci spájajú. Tu nachá-
dzame malé otvory. Po rozšírení jedného z nich 
8. 3. 1975 svietime baterkou na všetky strany, ale 
nie je nič vidieť. Otvor vyústil uprostred Sutino-
vého dómu so šírkou 22 m a výškou okolo 6 m. 
Dno dómu klesá pod uhlom 45° v dĺžke viac 
ako 50 m. Dóm sa končí 4 m kolmým stupňom. 
Jaskyňa pokračuje ďalej dvomi smermi. Šikmo 
hore za krátkym výstupom sa nachádza dutina 
10 × 8 m (Kupola). Druhým smerom pokračuje 
jaskyňa odtokovým kanálom, kde sa striedajú 
nízke polosifónové úseky s vyššími chodbami 
a priestormi, ako Komín a Kruhová sieň. Jasky-
ňa sa zatiaľ končí tzv. Blatnicou s dĺžkou vyše 
8 m a dnom zvažujúcim sa až k zahlinenému 
sifónu v hĺbke 108 m. V Blatnici sa na strope 
vyskytuje pekná kvapľová výzdoba.

Po 20 rokoch oceľový lanový rebrík do prie-
pasti skorodoval. Vymenili sme laná, ktoré 
po ďalších 20 rokoch „odišli“ tiež. Priepasť je  
v súčasnosti sprístupnená pomocou roxoro-
vých stúpačiek osadených do steny. 

Okrem týchto dvoch väčších jaskýň pracuje-
me na ďalších lokalitách Mojtínskeho krasu. 

História v speleológii

Prerod jaskyniarskej základne na Mojtíne. 
Foto: M. Velič, P. Medzihradský
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Máme rozpracovaných viacero mojtínskych 
jaskýň (Jaskyňa v ceste, Veľký závrt na Zadných 
lúkach, Jaskyňa s oknom, Jaskyňa v Medzivrší, 
Poschodová priepasť, Sonda nad vyvieračkou, 
Ovečka, Jaskyňa v Strieľanej skale).

Osobitnou kapitolou je naša základňa na 
Mojtíne. Keďže sme obťažovali cudzích ľudí 

uskladnením materiálu, ktorého 
postupne pribúdalo, museli sme 
tento problém riešiť. Podarilo 
sa nám požičať si prázdny dom 
v obci. No niečo po viac ako roku 
sme dom museli opustiť, lebo ho 
chcel majiteľ predať. Našťastie sa 
nám hneď podarilo prenajať si 
drevenicu, v ktorej sme bývali až 
do roku 1978, keď pre potreby 
skupiny fabrika zakúpila iný, mu-
rovaný dom. Ten sme získali do 
svojho vlastníctva a už 35 rokov 
nám slúži ako jaskyniarska zá-
kladňa, ktorú si stále vylepšujeme.

Počas existencie klubu sa  
v ňom vystriedalo mnoho ľudí. 
Niektorí skončili pre prácu, iní 

pre manželstvo alebo umreli, ale viacerí z pô-
vodnej skupiny zostali v klube doteraz. Dvaja 
zakladajúci členovia sú činní už 50 rokov, je-
den člen 48 rokov, ďalší 40, 30 rokov atď. Jadro 
klubu sa v posledných rokoch ešte upevnilo, čo 
poznať aj na výsledkoch našej činnosti.

Milan Velič 

Účastníci osláv okrúhleho výročia počas Lezeckých dní 2013 na Mojtíne. 
Foto: P. Medzihradský

SpoLočeNSKé SpráVy

Ivan demovič 
šesťdesiatnikom

Výkonný, zdatný, technic-
ky mysliaci slovenský jasky-
niar oslávil 22. júla tohto 
roka  šesťdesiatku. „Do vien-
ka“ dostal jeden z „najťaž-
ších“ krasov – Dobrovodský 
kras (v ktorom šťastie ne-
prialo ani Majkovi). Vďaka 
enormnému úsiliu sa však 
pod jeho vedením podarilo 
niekoľko významných postu-
pov a objavov. Aj keď sa stále 
pri opise tejto krasovej oblas-
ti opakuje veta: „Do systému 
Dobrovodského krasu sa do-
teraz preniknúť nepodarilo“, 
svojimi aktivitami v podzemí a povrchovými 
akciami významne prispel k poznaniu tohto 

rozsiahleho a zložitého kra-
sového územia. 

Spolu s náročnou prá-
cou pri boji s neúprosnými 
dobrovodskými sediment-
mi sa paralelne „realizuje“ 
v blízkom Považskom Inov-
ci, kde má na svojom konte 
významné objavy. Takisto 
poskytuje pomoc kolegom  
v Plaveckom, Čachtickom 
alebo Slatinskom krase. 

Pri prieskumoch jaskýň, 
keď sa príroda predvádza, 
akými spôsobmi dokáže sťa-
žiť jaskyniarovi postup, Ivan 
nielenže prejavuje svoju ob-
divuhodnú fyzickú kondíciu 
a vytrvalosť, ale aj dokonale 

predvádza, čo zmôžu znalosti jednoduchej fyziky 
v rukách inteligenta. Toto všetko je podčiarknuté 

Ivan v Jaskyni pod Holým kameňom 
(1999). Foto: P. Vaněk
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stovkami metrov vyčistených a objavených pries-
torov a pojmy ako „Demovičove kýble“ a systé-
my dômyselných lanoviek zložitého zostavenia  
a jednoduchej konštrukcie (napríklad gravitačné 
lanovky, ktoré vyťahujú vedrá samy) sú známe  
v našom jaskyniarskom svete.

Tiež je známy systematickým alfanumeric-
kým označovaním lokalít, precíznou prípravou 
(náčrtky a výpočty v zápisníku) a dôsledným 
chránením najvzácnejších jaskýň a ich častí 
(napr. prísny zákaz vstupu v špinavej kombinéze 
do Modrovskej jaskyne).

Stále urastený, vysoký, obetavý modrooký 
dobrák, ale súčasne individualista a trochu 
introvert, ktorý uznáva iba vedrá naložené až 
po rukoväť, s obrovským dokonale naloženým 
batohom je náš šesťdesiatnik Ivan.

Aj keď sa roku 1953 narodil v Senici, na 
základnú školu začal chodiť v Brne, neskôr 
pokračoval v Pezinku, Modre a nakoniec v Hlo-
hovci. V detstve sa mu dostala do rúk kniha 
Harouna Tazieffa Zostup do priepasti Pierre 
Saint-Martin, ktorú čítal so zatajeným dychom. 
Neskôr, ako štrnásť- a pätnásťročného, ho na 
dovolenkách s rodičmi vo vtedajšej Juhoslávii 
fascinovali tamojšie krasové pohoria, mohutné 
kaňony a vyvieračky. Významný vplyv naňho 
mala návšteva Slovenského krasu v r. 1971, 
v rámci posledného prázdninového výletu s ro-
dičmi, keď navštívil Domicu, Gombaseckú jas-
kyňu a Silickú ľadnicu. 

Po maturite na strednej škole (SVŠ) v Hlohov-
ci roku 1971 nastupuje na štúdiá do Prahy na 
ČVUT (Fakulta jadrová a fyzikálnoinžinierska) 
a od roku 1972 sa začína aktívne venovať jas-
kyniarstvu.

Samostatne začal so sondovaním v dvojici zá-
vrtov na Dlhej lúke a blízkeho povodňového vý-
veru v Dobrovodskom krase, r. 1973 pokračoval 
lokalizovaním a zostupom do Mačacej jaskyne 
v Krahulčích vrchoch v Považskom Inovci.

Roku 1975 sa Ivan dostáva do partie „sil-
ných chlapov“ pod vedením Viliama Tahotného 
v novovzniknutej oblastnej skupine Chtelnica 
(osamostatnením sa z OS Horné Orešany). Sú-
streďujú sa hlavne na mapovanie, sondovanie 
a otváranie závrtov v Chtelnických Uhliskách. 
Významnejšími objavnými postupmi v týchto 
závrtoch boli jaskyne C13 (hĺbka 22 m, vystužená 
oceľovými rúrami, pokračuje ako úžina s prieva-
nom a ozvenou), C15 (hĺbka 10 m) a C18 (hĺbka 

32 m, vystužené oceľovými rúrami a betónom, 
vyťažených asi 50 m3, ukončená závalom). Práce 
prebiehali aj v Zbojníckej jaskyni pri Chtelnici 
(dosiahnutá dĺžka 85 m). Skupina od roku 1976 
paralelne pôsobí aj v Krahulčích vrchoch v Považ-
skom Inovci. Po smrti vedúceho OS Chtelnica sa 
Ivan v roku 1980 stáva vedúcim skupiny.

V auguste 1979 sa v Čachtickej jaskyni vďa-
ka Ivanovi podarilo vyčerpať koncový sifón 
v Brčkovej sieni (pomocou jedinej igelitovej 
tašky) a následne prekopať sedimenty na jeho 
dne zlomenou poľnou lopatkou, zanechanou 
predchodcami. Tak došlo k objavu významnej 
bočnej vetvy jaskyne (Dračie zuby, Smradľavá 
chodba) v celkovej dĺžke 250 m, kde jaskyňa do-
sahuje najväčšiu hĺbku. Plastové vedierka, ktoré 
k sifónu Ivan neskôr priniesol, slúžia na jeho 
odčerpávanie dodnes.

Začiatkom roku 1981 obnovili práce v Mača-
cej jaskyni a vďaka nasadeniu dvoch lanoviek 
na transport materiálu až na povrch prenikli 
pôvodne zasutinenými a zanesenými priestormi 
až k úžinám s prievanom. Ich postupným roz-
širovaním objavovali ďalšie voľné pokračovania 
až po Vianočnú sieň v hĺbke 41 m, ukončenú 
závalom (1983). Celková dĺžka jaskyne tak do-
siahla 160 m.

V priebehu osemdesiatych rokov sa Ivanova 
skupina rozrastá o mladých jaskyniarov z Trna-
vy (Šmída, Kapucian, Ágh...). V tomto období 
Ivan s niekoľkými členmi skupiny a Jurajom 
Slovákom z OS Bratislava spolupôsobia s pla-
veckými jaskyniarmi aj v Plaveckom krase na 
lokalitách Galbove diery („jaskyňa pod Amo-
nom“, 21 m), jaskyňa K2 („Kráľova dolina 2“, 
28 m, skoro celá vykopaná), Šípková jaskyňa  
(30 m), ponor v Suchej doline (hĺbka 3,5 m). Roku 
1987 v ponorovom závrte D46 (r. 1953 v ňom 
neúspešne sondoval s pracovnou skupinou Ján 
Majko) sa Ivanovi podarí opatrne rozobrať vo-
dou prepláchnutý zával a ďalšími prácami chtel-
nická skupina postúpi do voľných priestorov  
v celkovej dĺžke 72 m, kde ich však (napriek viace-
rým náročne zorganizovaným akciám s ručným, 
ale aj elektrickými čerpadlami) nakoniec zastaví  
v hĺbke 29 m technicky neprekonateľný sifón.

V tomto období má skupina najviac členov 
(16). Ivan je vzorom pre zanietených mladých 
jaskyniarov (ktorých na akcie zvoláva zasiela-
ním korešpondenčných lístkov) a motivuje ich 
k jaskyniarstvu. Jeden z mladých jaskyniarov si 



61Spravodaj SSS 2/2013 Spoločenské správy

dokonca z akcie v D46 „odskočil“ odmaturovať 
a na druhý deň pokračoval v práci pri čerpadle 
(tzv. mučiareň).

Roku 1988 podniká v rámci predsvadobnej 
cesty turistickú výpravu do Velebitu v Juhoslávii 
a prináša množstvo diapozitívov a informácií 
o tamojšom krase aj so zakreslenou polohou 
niektorých priepastí. Po roku 1990, aj v dôsled-
ku neúspechu v jaskyni D46, časť jaskyniarov 
stráca záujem o jaskyniarske aktivity a opúšťa 
skupinu, ale na druhej strane skupina mladších 
jaskyniarov sa osamostatňuje založením speleo-
klubu SUK a inšpirovaná Ivanovými podnetmi 
z Velebitu tam neskôr (1992 – 1995) objavujú 
vertikálne systémy Lukina jama a Slovačka 
jama. Spolu so zostávajúcimi členmi sa Ivan 
ďalej venuje lokalitám v Považskom Inovci, kde 
v Krahulčích vrchoch predĺžia Terasovú jaskyňu 
zo 4 na 21 m a napokon v roku 1991 na základe 
Ivanovho povrchového prieskumu pozorova-
ním výduchov objavia Modrovskú jaskyňu.

Objavom tejto nádhernej skoro 600 m dlhej 
jaskyne Ivan presúva ťažisko pôsobenia svojej 
skupiny do oblasti Považského Inovca a OS 
Chtelnica sa mení na OS Inovec.

V masíve Grnice sonduje v prievanových lo-
kalitách G5, G10 a G11. V rokoch 1993 až 2000 
organizuje náročné výkopové práce v Jaskyni 
pod Holým kameňom, kde pomocou systému 
troch lanoviek sa vyťaží viac ako 100 m3 sutiny 
s postupom do hĺbky 29 m. Na lokalite pracuje 
aj samostatne nakladaním až 50 vedier, ktoré na 
ďalšej akcii s pomocníkmi transportujú lanov-
kou na povrch.

Aktívne spolupracuje s viacerými jaskyniarsky-
mi skupinami z Malých Karpát a s Trenčianskym 
speleoklubom (predtým OS Trenčianske Tepli-
ce), v Slatinskom krase mal významný podiel na 
prácach v Rumpálovom závrte (–16 m), objave 
jaskyne „Tam za rohom“ a jaskyne „KKSK“. Son-
dovaním v plytkej depresii so zimným výduchom 
na Hrabutnom vrchu postupným vyčistením za-
sutinenej šachty do hĺbky 16 m a preniknutím 
do voľných priestorov (2004 – 2006) Ivan so 
spolupracovníkmi objavuje jaskyňu HV-1 (hĺbka  
30 m). V spolupráci s Trenčianskym SK v roku 
2004 objavuje a následne aj s čachtickými jasky-
niarmi postupuje v jaskyni SS-1 (45 m).

Od roku 2007 obnovil prieskumné práce 
na lokalite Stará vyvieračka v Čachticiach. So 
spolupracovníkmi z rôznych skupín doteraz vy-

ťažili asi 120 m3 sedimentov. Na základe nená-
padného výduchu lokalizovaného v zime v roku 
2006 objavuje a v súčasnosti pracuje na lokalite 
Jaskyňa pod Vrátnom (hĺbka 12 m).

Tak Ivan, v mene všetkých: „Všetko najlepšie!“ 
A pokračuj, pokračuj...

Juro Halama

pavol Jahôdka 
päťdesiatnikom

Kto by to pove-
dal, že 5. marca 
2013 sa dožil päť-
desiatky stále vy-
smiaty a optimis-
ticky naladený náš 
Paľko, aktívny člen 
Žilinského jasky-
niarskeho klubu. 

Pavol už od mladíckych čias prejavoval záujem 
o tajomno vo všetkých jeho podobách. A možno 
aj preto stál pri vzniku Združenia na záchranu 
Lietavského hradu, kde stále pôsobí vo výbore 
združenia. Na hrade pozná všetky zákutia, ak-
tívne sa podieľal na odkrývaní archeologických 
nálezov v spolupráci s archeológmi. Aj preto 
nám bol pridelený pri čistení studne na Lietav-
skom hrade. Ako zodpovedná osoba obsluhoval 
navijak, ale nebál sa ani zostúpiť do studne 
a tvrdo pracovať. Hneď od začiatku sa vypytoval 
na jaskyne a prejavil záujem ísť na našu akciu. 
Slovo dalo slovo a Paľko sa čoskoro stal jasky-
niarom telom aj dušou. Jeho túžba po poznaní 
pozemného sveta sa vyplatila, keď sa mu poda-
rilo po päťdesiatich rokoch objaviť dlho hľadanú 
Bukovinského sondu pod Polomom. Na sonde 
odpracoval desiatky hodín od otvorenia až po 
jej uzavretie. Patril medzi prvých, ktorí do sondy 
vstúpili a sondu opätovne zameriavali. 

Paľko je nekonfliktný, priateľský typ kamará-
ta, obetavý a priamy. Má blízky vzťah k prírode, 
kde trávi veľa času a kde, ako ináč, zorganizoval 
aj akciu na svoju päťdesiatku. Na Hoblíku v Lú-
čanskej Malej Fatre nás prekvapil i svojím ku-
chárskym umením, keď navaril perfektný guláš. 

Paľko, prajeme Ti pevné zdravie, životný opti-
mizmus, aby si v plnej sile ešte veľa rokov skú-
mal a objavoval naše jaskyne. Všetko najlepšie!

Tibor Pajtina, predseda
Žilinský jaskyniarsky klub
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prorokova 50-ka 
Jozef Krebes 
30. 6. 1963

Bolo to pred pár 
rokmi, keď sa na 
Jaskyniarskom týž-
dni v Čičmanoch 
objavil človek chti-
vý dobrodružstva. 
Bol akýmsi techni-
kom countrykapely 
z Tužiny, ktorá tam vtedy vystupovala a objavil 
sa aj v sedle medzi Kačkami pri exkurzii do 
Kortmanky. Pamätám si na veľký chaos okolo 
spúšťania záujemcov do priepasti a ako práve 
on v gumenom plášti odrazu sedel v japonke 
a so šťastným výrazom v očiach klesal do vyše 
30-metrovej hĺbky. Nebola to jeho posledná 
návšteva jaskyne, naopak, bola akýmsi spúšťa-
čom a začal sa medzi nami objavovať častejšie. 
Po prijatí do klubu sa zanedlho stal jedným  
z najaktívnejších členov. V časoch najväčšej akti-
vity klubu v jaskyni Četníkova svadba nechýbal 
takmer na žiadnej akcii. Dravosť a oslabený pud 
sebazáchovy ho hnal vždy dopredu, rizikové  
a zablatené pracoviská nevynímajúc. Po akcii  
v Blatistom komíne sme z neho najskôr museli 
lopatkou oškrabať neuveriteľne lepkavé blato, 
aby nám ním nezaniesol plazivku ku vchodu 
jaskyne. Tzv. Prorokova sonda v Priepasťovom 

dóme „Četníčky“ je pomenovaná práve po ňom 
(Krebes – po nemecky rak = Prorok Rak). Ne-
zabudnuteľné sú aj posedenia v Čičmianskom 
kaštieli na záver akcií, kde nás nakŕmil chle-
bíkom a fantastickou slaninou s „oravským 
kivi“ (cibuľou). A nemôžem nespomenúť jeho 
technické zručnosti. Azda nebolo veci, v ktorej 
by sa nevyznal – elektronické obvody, zváranie, 
spojazdnenie nerozbehnuteľného motora... vša-
de našiel rýchle a jednoduché riešenie.

Zapálenie pre dianie okolo jaskýň mu pri-
nieslo zaslúžené ovocie v podobe objavov. Naj-
významnejším bol objav veľkých priestorov 
Četníkovej svadby, sienok v Pružinskej Dúpnej 
jaskyni, ale na konte má aj viacero iných men-
ších postupov. Šťastena mu prihrala do vienka 
účasť pri historickej udalosti – spojení Večnej 
roboty so Starým hradom na Krakovej holi 
a rovnako i nedávno na čelbe pri prepojení 
Strážovskej priepasti a Četníkovej svadby na 
Strážove. 

Aj keď jeho aktivita v poslednom čase pre 
pracovné povinnosti ustala, verím, že sa na 
akciách opäť budeme stretávať častejšie. Im-
pulzom k tomu môže byť aj nedávna oslava 
jeho 50-ky na Chate pod Náružím s jasky-
niarskou partiou. Žiaľ, nemohol som sa jej 
zúčastniť, a aj preto Ti, milý Jozef, touto 
cestou prajem veľa zdravia, šťastia a úspechov 
nielen v podzemí. 

Za jaskyniarov spod Strážova Ján Kasák

do večnosti odišiel nestor slovenských 
jaskyniarov A. droppa (1920 – 2013)

Vo veku 93 rokov a 13 dní odišiel do večnosti 
Anton Droppa (30. 6. 1920 – 13. 7. 2013), naj-
starší člen Slovenskej speleologickej spoločnosti. 
S jaskyňou prišiel do kontaktu už ako dieťa, 
keď sa so svojimi rovesníkmi vydal na dobro-
družnú návštevu Dračej jaskyne v Demänovskej 
doline a táto výprava ako keby predurčila celý 
jeho život. Po gymnaziálnych štúdiách ho za-
stihli vojnové udalosti a tu sa splnila jeho túžba 
stať sa pilotom. Po vypuknutí Slovenského 
národného povstania odletel v auguste 1944 na 
lietadle do Sovietskeho zväzu a zúčastnil sa bo-
jov o oslobodenie vlasti. Po prepustení z armády 
v roku 1948 sa jeho pozornosť upriamila na 

štúdium geografie. Zásluhou profesora F. Vitás-
ka nemusel navštevovať všetky prednášky a ako 
semestrálne práce mu uznal jeho jaskyniarske 
výskumy z Mošnickej a Demänovskej doliny. 

V roku 1950 sa A. Droppa stal zamestnan-
com Slovenskej speleologickej spoločnosti; 
skúmal napríklad s J. Majkom jaskyňu Driny 
alebo sprístupňoval jaskyňu Vyvieranie v De-
mänovskej doline. Od začiatku roku 1952 
bol zamestnaný v Múzeu slovenského krasu 
v Liptovskom Mikuláši, kde mal za hlavnú 
úlohu budovať zbierkový fond. Zameral sa 
najmä na blízku Demänovskú dolinu a keďže 
neexistovala komplexná mapa dovtedy zná-
mych jaskýň, jeho hlavná činnosť sa sústredila 
na jej vytvorenie so zakreslením dovtedy zná-
mych podzemných priestorov. Tento zámer sa 
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mu aj podaril a desiatky rokov to bola jediná 
mapa, ktorá slúžila pri prieskume Demänov-
ského jaskynného systému. Na začiatku roku 
1955 A. Droppa prešiel na Geografický ústav 
Slovenskej akadémie vied, kde pracoval až do 
odchodu na zaslúžený odpočinok. 

Nemá zrejme zmysel vypočítavať, koľko 
jaskýň A. Droppa zdokumentoval, zameral 
a preskúmal, ale treba povedať, že v rám-
ci svojich pracovných úloh komplexne pre-
skúmal takmer všetky významnejšie kraso-
vé oblasti na Slovensku. Kto mal možnosť 
nadviazať na Droppove mapy jaskýň, určite 
ocenil jeho výsledky práce, pretože aj keď 
nezmeral všetky prielezné plazivky a pukliny, 
vedel dobre vystihnúť podstatu a charakter 
jaskynných priestorov. Mal nesmierny cit pre 
celkové poznanie krasu a aj dnes veľa jeho 
publikovaných štúdií poskytuje prakticky je-
diné informácie o viacerých krasových úze-
miach. Poučné aj z pohľadu dneška sú jeho 
farbiace pokusy na mnohých lokalitách, ktoré 
sa dnes už nedajú uskutočniť z dôvodu ochra-
ny zdrojov pitnej vody. (Viac o A. Droppovi na  
http://www.speleodd.sk/main.php?pageid=92)

Bolo mi dopriate stráviť s A. Droppom viac 
chvíľ. Neobyčajné boli jeho diskusie na výroč-
ných schôdzach jaskyniarov z Demänovskej 
doliny o vývoji a perspektívach speleologické-
ho prieskumu, keď sa ako deväťdesiatročný 
živo zaujímal o posledné získané poznatky. 
Pre mňa nezabudnuteľná je aj akcia v 90. 
rokoch minulého storočia, keď ma požiadal 
o otvorenie Stanišovskej jaskyne. Podľa plánu 
sme sa vybrali odmerať dĺžku drobného brčka, 
ktoré v tejto jaskyni označil pred štyridsiatimi 
rokmi. Po meraní ma poprosil, či by som v jeho 
práci nepokračoval a o 40 rokov dĺžku drob-
ného kvaplíka neodmeral opäť. Veľmi rád sa 
pokúsim jeho prianie splniť. 

Neuveriteľná bola životná energia A. Drop-
pu. V máji 2013 mu napríklad ešte vyšla kniha 
o koróznych účinkoch krasových vôd v Nízkych 
Tatrách. Stále niečo písal, študoval a hľadal 
v publikáciách či v dokumentačnom materiáli 
v múzeu. Ako starší človek už nepoužíval po-
čítač, ale stále pracoval na klasickom písacom 
stroji. O jeho osobnosti svedčí azda aj príbeh, 
ktorý sa začal koncom septembra 1999 v Lip-
tovskom Jáne počas odborného seminára pri 
príležitosti 50. výročia SSS. Tu ma A. Droppa, 
vtedy čulý pán v rokoch, poprosil, či by som mu 
nemohol zadovážiť karbid. Na moju otázku, 
čo s ním chce robiť, mi odpovedal, že v Liptov-
skom Jáne má jeden typ na objav a chcel by ešte 
kopaním preveriť svoje domnienky. Na moju 
ďalšiu otázku, kde to je, odpovedal, že to mi 
veru nepovie, lebo by som mu istý objav vyfúkol. 
Keď som sa ho po pár mesiacoch opýtal, či už 
bol v tom Jáne kopať, mi odpovedal, že veru 
nie, už je starý, ale prezradí mi to svoje vytypo-
vané miesto. Išlo o známu Netopieriu jaskyňu 
nad ústím vyvieračky v dolinke Medzibrodie. 
Podľa jeho slov v štrbine medzi sedimentom 
a stropom pri dokumentácii jaskyne videl lietať 
netopiera, čo ho podnietilo k úvahám o mož-
nom pokračovaní jaskyne. Vypravili sme hneď 
preveriť jeho teóriu, no štrbina sa rýchlo stratila 
a úplne zanesená chodba zmarila nádej na jed-
noduchý objav. 

RNDr. Anton Droppa, CSc., čestný člen Slo-
venskej speleologickej spoločnosti, patrí medzi 
veľké postavy slovenského jaskyniarstva a prá-
vom mu za jeho prácu patrí naše uznanie. Česť 
jeho pamiatke!

Peter Holúbek

Jedna z posledných fotografií A. Droppu z mája tohto roku
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This issue of the Bulletin as usual presents up-to-date address book of Slovak Speleological 
Society for the year 2013. It is followed by an article written by O. Miháľová about this year 
Speleomeeting, a traditional event of SSS, where over 200 speleologists and supporters of spele-
ology from Slovakia and abroad participated. The article is supplemented by the programme of 
Speleomeeting and an overview of prizes granted to Slovak cavers for successful results reached 
in speleological exploration in domestic and foreign karst areas. 

Slovenský Raj Mts. (Slovak Paradise) is a part of Spiš-Gemer Karst. There the third longest 
cave system in Slovakia is situated: Stratenská Cave – Psie Diery Cave (more than 22 km) and 
the world-famous Dobšinská Ice Cave can be found there as well. F. Miháľ writes about the karst 
forms on Geravy Plateau in Slovak Paradise Mts., while he pays special attention to Jatky Abyss, 
which is an important archeological and paleonthological locality. The author of the following 
two articles concerning speleological, respectively montanistical research in Malá Fatra Mts. is 
P. Cvacho: in one of them he writes about and provides some pictures of the seasonal ice cave 
in snow avalanche in Belská Valley; the other one describes mining adit in asphalt quarry near 
Varín village. Exploration of siphons in Krásnohorská Cave on Silická Plateau in Slovak Karst 
with the use of an original method, so called Abonyi test, in the past and at present is described 
by J. Stankovič. D. Hutka, who has already written several articles on history of speleodiving on 
Muránska Plateau and in Tisovec Karst, published in SSS Bulletin, this time deals with the his-
tory od speleodiving exploration of Hradná resurgence on Muránska Plateau. In the following 
contribution he together with M. Uhrin inform about the activities of the members of Caving 
club in Tisovec, which are related to observing and research of bats in local caves in the past. P. 
Holúbek chose an unusual topic for his article this time – destiny of caver’s dogs. In the following 
contribution a collective of authors describes the course and summarizes the results of several 
expeditions of Slovak cavers to karst areas of Macedonia (Jakupica Mts.) and Kosovo (Prokletje 
Mts.) in 2012. At the end of this extensive article a register of the deepest caves discovered by 
Slovak cavers abroad is listed. The celebrations of the 50th anniversary of French Speleological 
Federation (FFS) and the participation of Slovak cavers at the side events including the meeting 
of the commitee of European Speleological Federation (FSE) in Millau in France are described 
by P. Magdolen, vice-chairman of SSS. The same author together with A. Lačný inform about the 
course of the 2nd year of caving school for the public, which was organised in Borinský Karst in 
the Little Carpathians Mts. by speleological clubs from Bratislava and Trnava. His participation 
at the implementation of the project of The Slovak Museum of Nature Protection and Spele-
ology, financed from Structural Funds of the EU is evaluated by M. Lisý. P. Herich and J. Špak 
contemplate about the relationship of man – nature and the cave, respectively cavers – caves in 
the past and at present. The Bulletin is closed by the memories of M. Velič about his activity 
in caving club Dubnica nad Váhom, one of the oldest caving clubs in Slovakia and Social news 
– congratulations to members of SSS celebrating their jubilees, as well as the obituary of Dr. 
Anton Droppa (1920 – 2013), an important Slovak speleologist and honorary member of Slovak 
Speleological Society. 

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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