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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.), 0908 420 545
demovic@mail.t-com.sk

Gabika 
Majerníčková členka Nám. SNP 72/2

031 01 Lipt. Mikuláš
0908 474 508
gabik8@gmail.com

Výbor SSS
Meno funkcia adresa telefonický kontakt, e-mail

Ing. Peter Holúbek predseda Liptovské Beharovce 53 
032 21 Bobrovec

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

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

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

Pavel Herich tajomník Ploštín 91
031 01 Liptovský Mikuláš

0944 108 618 
herich@speleodd.sk

Mgr. Bohuslav
Kortman ekonóm Stred 66/61

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

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

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

Mgr. Pavol  
Pokrievka ml. člen Zámocká 21

036 01 Martin
0902 263 520 
palopokrievka@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
www.aragonit.webovastranka.sk

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 2014

Spravodaj SSS 2/2014Organizačné správy SSS
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Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Speleoklub Badizer
Ardovo

Alexander
Skokan

J. A. Komenského 13
048 01 Rožňava

0910 502 457 
skokan.alexander@gmail.com 

Speleoklub
Banská Bystrica

Ing. 
Štefan Mlynárik

Javornícka 25
974 11 Banská Bystrica

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

Speleo Bratislava Ing. Pavol 
Červeň 

Bršlenova 11, 
841 07 Bratislava

02/64 464 696, 0908 797 809,  
cerven@ditec.sk, igaz.cs@gmail.com 
www.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 Lukáš Kubičina Západná 16

911 08 Trenčín
0914 230 387, 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
ehipmanova@gmail.com
www.speleodetva.sss.sk

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
www.dubnica.sss.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
Fussgänger

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@gmail.com
www.jkhandlova.estranky.sk
www.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
www.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

Pred poľom 369/11
911 01 Trenčín

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

Oblastná skupina
Liptovská Teplička Vlastimil Knapp Liptovská Teplička 551 

059 40 Liptovská Teplička
0908 903 798
knapp.vl@gmail.com
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Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Oblastná skupina
Liptovský Mikuláš Alfréd Gresch Liptovská Kokava 266 

032 44 Liptovská Kokava 
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 Lastomír 185 

072 37 Lastomír
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

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@smopaj.sk
www.nicolaus.sss.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 Bartolomej
Šturman 

Z. Fábryho 11
048 01 Rožňava 

058/734 52 06, 0905 155 277
bercis65@gmail.com
speleoroznava@gmail.com 
www.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

Organizačné správy SSS
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Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

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

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  
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,  
palocvacho2@gmail.com
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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Iné užitočné kontaktové údaje
•  Oblastné strediská Horskej záchrannej služby (tiesňové tel. číslo HZS: 183 00)

OS HZS Vysoké Tatry, tel.: 052/442 28 20, e-mail: vtatry@hzs.sk 
OS HZS Nízke Tatry-Jasná, tel.: 044/559 16 78, e-mail: ntsever@hzs.sk
OS HZS Nízke Tatry-Bystrá tel.: 048/619 53 26, e-mail: ntjuh@hzs.sk 
OS HZS Západné Tatry – Žiarska dolina, tel.: 044/558 62 18, e-mail: ztjuh@hzs.sk
OS HZS Západné Tatry – Zverovka, tel.: 043/539 51 01, e-mail: ztsever@hzs.sk 
OS HZS Malá Fatra-Vrátna, tel.: 041/569 52 32, e-mail: mfatra@hzs.sk
OS HZS Veľká Fatra, tel.: 048/419 97 24, e-mail: vfatra@hzs.sk
OS HZS Slovenský raj, tel.: 053/429 79 02, e-mail: raj@hzs.sk
Stredisko lavínovej prevencie HZS – Jasná, tel.: 044/559 16 95, e-mail: slp@hzs.sk

•  SpeleoZáchranka Mesačný tieň – Pap 0903 967 836, Megela 0903 903 323, Jindra +420 777 175 149,  
 Stankovič 0905 412 048
• 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)
•  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,  
 sekretariat@speleo.cz, www.speleo.cz
•  Krásnohorská jaskyňa – RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava, 058/734 34 26,  
 0905 412 048, www.svssk.sk
•  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@zladiera.sk, www.zladiera.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

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

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
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Výber z aktívnych internetových stránok
Oficiálne stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti www.sss.sk
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lu
by

Jaskyniarska skupina Aragonit www.aragonit.webovastranka.sk
Speleo Bratislava www.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
Speleo-Detva www.speleodetva.sss.sk
Speleoklub Drienka www.drienka.netkosice.sk
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom www.dubnica.sss.sk
Jaskyniarsky klub Handlová www.jkhandlova.webnode.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.nicolaus.sss.sk
Jaskyniari Plavecké Podhradie www.kike.sk/speleo
Jaskyniarska skupina Speleo Rožňava www.speleoroznava.webnode.sk
Ružomberský jaskyniarsky server www.speleork.sk
Speleologický klub Slovenský raj www.speleoraj.sk
Sekcia speleopotápania www.kubi.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
Prepoštská jaskyňa www.muzeumpraveku.sk
Bojnická hradná jaskyňa www.bojnicecastle.sk/jaskyna-sk.html
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 www.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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čo priNieSLo 17. VALNé zhromAždeNie?

peter holúbek

Už tradične sa vo Svite uskutočnilo dňa 
11. 4. 2014 valné zhromaždenie Slovenskej 
speleologickej spoločnosti, kde sa prerokovali 
dôležité body, ktoré priniesol čas od valného 
zhromaždenia konaného v apríli roku 2010. 
Zúčastnilo sa na ňom 115 členov s hlasova-
cím právom, ale v sále bolo jaskyniarov viac. 
Rokovania sa zúčastnil aj hosť Marek Hein-
rich, ktorý zastupoval Klub slovenských tu-
ristov. Po schválení programu a správach (čin-
nosť, hospodárenie, kontrola) publikovaných 
v Spravodaji 1/2014, ktoré prebehli bez disku-
sie, predseda spoločnosti Bohuslav Kortman 
odovzdal ocenenia, ktoré navrhli členovia 
oblastných skupín a klubov výboru SSS, kto-
rý ich posúdil a odporučil. Zlatou medailou 
za zásluhy v speleológii boli ocenení E. Hip-
manová, J. Slančík, F. Miháľ, V. Daniel a O. 
Bolaček (in memoriam). Strie-
bornou medailou boli ocenení 
P. Mrázik, J. Kovalik, Z. Niš-
ponský, P. Čížek, K. Danielová, 
O. Novotná, F. Bernardovič  
a M. Lalkovič. Čestné uzna-
nie získali D. Boroška st.,  
P. Vozárik, R. Radúch, M. Va-
laštiak, V. Knapp, P. Balážik, 
J. Balčák, P. Budický, P. Ho-
vorka, M. Košík, K. Kotrasová, 
K. Molík, P. Schuster, Š. Skal-
ský, P. Smatana, B. Tulis a J. 
Váš. Speleologický klub Slo-
venský raj dostal k 50. výročiu 
založenia klubu čestné uznanie 
za dlhoročnú činnosť. 

V ďalšom priebehu VZ bol schválený návrh 
na zmenu stanov spoločnosti. Podľa nových 
pravidiel jaskyniarovi, ktorý nezaplatil člen-
ský príspevok dva po sebe nasledujúce roky, 
zaniká členstvo, takže člen, ktorý si v roku 
2014 a 2015 nesplní základnú povinnosť, 
bude v roku 2016 automaticky vylúčený zo 
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Val-
né zhromaždenie ďalej po búrlivej diskusii vy-
lúčilo Branislava Šmídu (Speleologický klub 
UK Bratislava) zo spoločnosti za porušenie 
stanov. Za vylúčenie hlasovalo 82 delegátov, 

proti bol jeden a hlasovania sa zdržalo 21 
delegátov.

V tajnom hlasovaní bol zvolený nový predse-
da SSS Peter Holúbek, ktorý získal 58 hlasov, 
jeho protikandidát Lukáš Vlček 57 hlasov. Do 
výboru SSS boli zvolení B. Kortman (95 hla-
sov), P. Magdolen (90 hlasov), Z. Hochmuth 
(67 hlasov), P. Pokrievka ml. (65 hlasov), P. 
Herich ml. (63 hlasov) a M. Jagerčík (61 hla-
sov). Ďalší kandidáti M. Budaj, L. Kubičina, 
A. Lačný a B. Tulis sa do výboru nedostali. Za 
členov kontrolnej komisie boli zvolení I. De-
movič (103 hlasov), P. Strečanský (100 hlasov) 
a G. Majerníčková (100 hlasov). Je dobré, že do 
výboru spoločnosti sa dostali aj dvaja mladí, 
aktívni jaskyniari, ktorí prinesú do jej vedenia 
určite nové prvky. Bolo by však škoda nevyužiť 
aj potenciál tých, ktorí vo voľbách nezískali 

dostatok hlasov. V práci na chode spoločnosti 
sa s nimi bude počítať a výbor určite nájde spô-
sob, ako ich využiť na zlepšenie našej činnosti.

V diskusii podpredseda KST M. Heinrich 
spolu s B. Kortmanom objasnili cieľ Petície 
za otvorenie Tatier, prostredníctvom ktorej by 
sa mohli zredukovať sezónne uzávery tatrans-
kých turistických chodníkov a zrušiť všeobec-
ný zákaz vstupu do jaskýň. Táto petícia bola 
dňa 12. 4. 2014 prístupná na podpis všetkým 
účastníkom Speleomítingu SSS, ktorým stret-
nutie jaskyniarov pod Tatrami pokračovalo.

Účastníci valného zhromaždenia v zasadacej sále. Foto: P. Strečanský
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Už dvadsaťtri rokov patrí Svit 
začiatkom apríla jaskyniarom Slo-
venskej speleologickej spoločnosti, 
keď sa v tamojšom dome kultúry 
každoročne koná celoslovenské 
stretnutie – Speleomíting SSS. Deň 
pred ním, 11. apríla, sa v tomto pod-
tatranskom meste uskutočnilo valné 
zhromaždenie SSS, na ktorom si po 
štyroch rokoch jaskyniari zvolili na 
ďalšie volebné obdobie nové vedenie. 
Predsedom SSS sa stal Ing. Peter 
Holúbek.

V sobotu 12. apríla sa v Dome kul-
túry zišlo do 200 slovenských, českých 
i poľských jaskyniarov, hostí a obdivo-
vateľov speleológie. Po úvodnom uví-
tacom predslove nasledovalo ocenenie 
jaskyniarov za objavy, iné speleologické 
úspechy a aktivity v roku 2013 na Slo-
vensku i v zahraničí. Okrem cien si ich 
držitelia prevzali hodnotné  a užitočné 
vecné dary od sponzorov. Jednotlivé 
ocenenia získali:

Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti
• Juraj Szunyog a ďalší členovia 

Speleoclubu Chočské vrchy za ob-
javné postupy v Prosieckej jaskyni 
a ich dokumentáciu,

• Jaskyniari Plavecké Podhradie za 
objav jaskyne Nová Pec a publikova-
nie objavu v Spravodaji SSS,

• členovia klubu Speleodiver a ďalší 
účastníci expedície Babuna 201 za 
objavy v jaskyni Babuna v Macedón-
sku.

Čestné uznanie Slovenskej speleologickej 
spoločnosti
• Mgr. Lukáš Vlček, PhD., za editor-

skú prípravu časopisu Bulletin of the 
Slovak Speleological Society 2013,

• Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, 
CSc., za knihu Atlas jaskyne Skalistý 
potok,

Preberanie ocenení za rok 2013. Foto: T. Lánczos

Kinosála počas prezentácií. Foto: F. Miháľ

Ponuka drobností vo vestibule domu kultúry. Foto: F. Miháľ

SpeLeomÍtiNg 2014

oľga miháľová
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• Štefan Šuster za záchranu spolulezca v jas-
kyni Mesačný tieň.

Ceny autorom príspevkov v Spravodaji SSS 2013 
• Dušan Hutka za článok Z histórie jaskyn-

ného potápania na Muránskej planine – 
Hradná vyvieračka a ďalšie príspevky, 

• Bohuslav Kortman a Ján Kasák za článok 
Najväčšie jaskyne Strážova.

Nasledoval očakávaný program Speleomítin-
gu. Obrazom i slovom sa predstavilo 18 filmo-
vých príspevkov z oblasti histórie, archeológie, 
riešenia technických problémov, expedícii, ob-
javovania v jaskyniach Slovenska aj v zahraničí. 
Jaskyniari sa pochválili svojimi výsledkami, kto-
ré boli naozaj zaujíma-
vé. Príjemne prekvapil 
svojím filmom o obja-
vovaní v Prosieckej jas-
kyni mladý jaskyniar 
Martin Szunyog. 

Vo vestibule domu 
kultúry prezentovali 
kluby svoju činnosť na 
pripravených paneloch 
množstvom fotografií 
zo svojich akcií, ako aj 
mapových dokumen-
tácií. Spestrením boli 
aj dva predajné stán-
ky firiem Adamšport 
a MeanderPro s jasky-
niarskym, turistickým  
a horolezeckým mate-
riálom. Účastníci Spe-
leomítingu si mohli 
kúpiť jaskyniarsku lite-
ratúru, staršie ročníky 
jaskyniarskych perio-
dík, zborníky Sloven-
ský kras, plagáty, kalen-
dáre atď. Bolo tu rušno 
a dobrá nálada. Je to 
vždy príjemné stretnu-
tie priateľov rovnakej 
krvnej skupiny. Priebeh 
Speleomítingu bol ply-
nulý a verím, že každý 
si tu našiel pre seba 
niečo zaujímavé. 

Na záver programu prebehlo vyhlásenie naj-
úspešnejších v jednotlivých kategóriách. Divá-
ci na hlasovacích lístkoch vyhodnotili najzaují-
mavejšie príspevky z domácich a zahraničných 
lokalít, ktoré boli odmenené sponzorskými 
darmi.

Divácka cena Speleomítingu
•	najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít: 

Prosiecka jaskyňa a jej objavy – Martin 
Szunyog, Speleoklub Chočské vrchy, 

•	najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest: 
Sprístupnené jaskyne juhovýchodnej 
Číny – Alena Petrvalská, Speleoklub Univer-
zity P. J. Šafárika, Košice,

Ocenená panelová prezentácia. Foto: F. Miháľ

Odovzdávanie ocenení Speleomítingu na podujatí. Foto: F. Miháľ

Organizačné správy SSS
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•	speleologická fotografia: 700 m vertikál v Me-
sačnom tieni – Igor Pap, SSS,

•	speleologická dokumentácia a zobrazenie jas-
kýň na mapách: Systém Hipmanových jas-
kýň a Jaskyňa slnečného lúča – Marián 
Jagerčík, Speleo Detva.

Na záver ďakujeme predovšetkým sponzo-
rom za poskytnuté dary pre ocenených jas-
kyniarov: Meander s. r. o., MeanderPro, Che-

mosvit Fibrochem, a. s., Žilmont s. r. o., Žilina, 
Vydavateľstvo Dajama, Adamšport, FIVE-TEN, 
SSS.

Veľké poďakovanie patrí technickej podpore 
pri premietaní – Š. Skalskému a P. Budickému, 
ako aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomáhali a pričinili sa o dobrý priebeh celej 
akcie. 

Verím, že aj v roku 2015 bude Speleomíting 
úspešný, a už teraz sa teším na vaše zaujímavé 
prezentácie úspešných objavov.

progrAm SpeLeomÍtiNgu 2014
Otvorenie Speleomítingu, ocenenia za úspešnú činnosť členov SSS na Slovensku a v zahraničí

Názov prezentácie prednášajúci OS / SK

1 Príbeh Michala Bacúrika (1914 – 1983)  
a Harmaneckej jaskyne Peter Holúbek SK Nicolaus 

2 Výskum mäkkého sintra v Sokolovej  
jaskyni – predbežné výsledky 

T. Lánczos, Seman, 
Jeleň, Orvošová Speleoklub Trnava 

3 Anton Droppa (1920 – 2013) Peter Holúbek SK Nicolaus 

4  70. – 80. roky v jaskyniach – historický film Ján Slančík Speleo Detva 

5 V jaskyniach Muránskej planiny Robert Pest SK Brzescze, Poľsko

6 Archeologická perspektíva jaskýň v okolí 
Kojšova a Ružína

Marián Soják 
František Miháľ

AÚ SAV Nitra  
SK Slov. raj 

7 Mesačný tieň – posledné objavy Igor Pap SKUK Bratislava 

8 Odkryté tajomstvo Igor Bobák SK Slov. raj 

9  Zo zahraničných ciest 2012 a 2013 Eduard Piovarči SK Aragonit 

10 Disto X1 LI – Riešenie problému 
s alkalickými batériami Ladislav Gagyi SK Casovia 

11 Sprístupnené jaskyne juhovýchodnej Číny Alena Petrvalská SK UPJŠ Košice 

12 Vietnam 2014 Branislav Šmída SKUK Bratislava 

13 Speleovarín 2013 Pavol Cvacho JK Varín 

14 Mesačný tieň – film Karel Jindra ČSS 

15 Prosiecka jaskyňa a jej objavy Juraj Szunyog SC Chočské vrchy 

16 Vedecký výskum stolových hôr 
vo Venezuele 

T. Lánczos, 
Aubrecht, Schlögl,  
B. Šmída, L.Vlček 

Speleoklub 
Trnava 

17 Nové priestory v jaskyniach
Belianskeho krasu Fratišek Vacek OS Veľká Fatra 

18 Komplexný pohľad na genézu 
Havranickej jaskyne

T. Lánczos,  
A. Lačný, M. Jánošík, 

Z. Feketeová

Speleoklub 
Trnava 
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Chronologický opis nových objavov, 
možnosti ďalšej prolongácie, ochrana 
zriedkavej mineralogickej výplne  
a aktuálna mapa jaskyne

Ešte predtým, ako spomenieme nové objavy, 
bolo by zaujímavé uviesť chronológiu uzáveru 
jaskyne. V roku 1962 po zameraní jaskyne  
F. Balátom st., Cvachom a Stollmannom sa už 
uvažovalo, že jaskyňa by sa mala kvôli mine-
ralogickej výplni uzavrieť vhodným, najlepšie 
železobetónovým uzáverom. Podľa pamätní-
kov bol vchod maskovaný, no bolo to málo 
účinné a jaskyňa najmä v prednej časti bývala 
devastovaná. Až v júni 1970 domáci jaskyniari 
a členovia ochrany prírody vchod uzavreli 
železobetónovým uzáverom s rozmermi pri-
bližne 45 × 50 cm. Uzáver vybudovali A. Vallo,  
Dr. V. Bukovinský, K. Martinčo, J. Hanuliak,  
G. Šupica, O. Bugáň a V. Papán. Niekedy v ro-
koch 1973 až 1974 bol tento uzáver narušený 
a výzdoba poškodená. 6. júna 1999 pôvodný 
starý uzáver opravili členovia JS A. Vallu, a to 
O. Štefko, J. Fondrk, D. Jánošík, D. Púček a V. 
Klimek.

Dňa 30. marca 2003 sa našla jaskyňa otvo-
rená bez porušenia uzáveru. Pri jej prehliadke 
bolo zistené, že tu došlo k dosiaľ najrozsiahlej-
šiemu poškodeniu. Vec sa nahlásila na polícii 
a urobil sa odhad škody za účasti súdneho 
znalca a polície. Správa jaskýň dala vyhotoviť 
poistku na uzáver, ktorú osadil jej pracovník 
Pavol Staník. Ataky na uzáver jaskyne však po-
kračovali, a preto sa jaskyniari z JS A. Vallu roz-
hodli urobiť nový, kvalitnejší uzáver. Najväčšiu 
zásluhu na novom uzávere mal vedúci Ondrej 
Štefko, krorý všetko zabezpečoval a uzáver aj 
osádzal. Na týchto prácach, ktoré prebiehali 
a boli dokončené 20. – 21. mája 2006, mu po-
máhali Ivka Štefková, Ján a Mirka Fondrkovci, 
Ján a Mária Dubravayovci, Miroslav Chobot, 
Miroslav Holúbek, Ján Cingel, Peter Jančiak  
a P. Lacek. O kvalite tohto uzáveru svedčí to, že 
doteraz nebol prekonaný.

Starší jaskyniari a ich predchodcovia uva-
žovali o tom, či jaskyňa pokračuje, veď istý 
čas bolo cítiť slabučký prievan v zadnej časti 
jaskyne, no neskúšali v jaskyni dôkladnejšie 
sondovať a dá sa povedať, že neverili na objav 
nových priestorov s kryštalickou kalcitovou 
výplňou. Po porade s vedúcim skupiny Ondre-
jom Štefkom, ktorý bol presvedčený, že nové 
priestory tam musia byť, sa začal odstraňovať 
zával na konci jaskyne.

11. júna 2006 Ondrej Štefko s manželkou 
Ivetkou objavili nové, dovtedy neznáme prie-
story. Mali síce iba necelých 9 metrov, no  
o to krajšie boli vyzdobené. 10. septembra 
2006 nové priestory nazvali ONDREJOVOU 
SIENKOU. Jaskyňa sa tiež zamerala a dosiahla 
dĺžku 34,81 m.

20. októbra 2007 Ondrej Štefko s manžel-
kou Ivetkou a Ján Fondrk s manželkou Mirkou 
objavili ďalšie nové priestory s nádhernou vý-
zdobou. Nachádzajú sa tu veľké klence kalcitu; 
niektoré dosahujú priemer až 13 cm. Nový 
objav nazvali KAPLNKA PANNY MÁRIE.

Po zameraní tohto objavu jaskyňa dosiahla 
dĺžku 45,81 m.

5. júla 2009 Ondrej Štefko, Ivetka Štefková  
a Miluška Šišková sa podieľali na ďalšom no-
vom objave. Podarilo sa im objaviť 10 metrov 
nových priestorov. Do nového objavu ako prvá 
vošla Miluška Šišková a dala mu názov PŘÁ-
TELSTVÍ – PRIATEĽSTVO. 

* Článok je voľným pokračovaním 1. časti publikovanej v Spravodaji SSS č. 4/2013.

krYŠtáLoVá jASkYŇA pod mALÝm rozSutcom 
2. časť*

ján dubravay, z podkladov jS Adama Vallu v terchovej

Vstupná časť Kryštálovej jaskyne. Foto: P. Medzihradský
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9. novembra 2013 sa opäť podaril nový ob-
jav, ktorý sa nachádza v časti Klenotnica. Po 
vyťažení sutiny a kamenných blokov Ondrej 
Štefko, Tomáš Hampl, Šimon Trnka a Štefan 
Mucha prenikli do nového priestoru, ktorý 
nazvali SIENKA VERNÝCH.

Jaskyňa určite ešte skrýva ďalšie tajomstvá  
a po horeuvedených objavoch nám dáva nádej, 
aby sme sa nevzdali a ďalej pokračovali vo 
výskume jaskyne. Príroda je nevyspytateľná  
a vždy nás niečím prekvapí, keď to už nečaká-
me. Určite to bude naďalej platiť aj o Kryštá-

lovej jaskyni pod Malým Rozsutcom, ukrytej  
v hlbokých lesoch Malej Fatry.

Záverom článku chceme poďakovať všetkým 
jaskyniarom z viacerých skupín SSS, ktorí nám 
pomáhali či už radami, povzbudzovaním alebo 
priamo prácou v jaskyni. Ďakujeme Bohušovi 
Kortmanovi, Janovi Kasákovi, Petrovi Holúb-
kovi, Pavlovi Staníkovi, varínskym jaskyniarom 
na čele s Janom Nemčekom a najmä rodine 
Vlada Lieskovca, ktorí nám najviac pomohli. 
Osobitné poďakovanie patrí Paľovi Herichovi 
za vyhotovenie aktuálnej mapy jaskyne.
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Ešte na jeseň 2012 (26. 10.) pracovníci v Di-
vínskej hradnej jaskyni pri znižovaní budúcej 
Predsiene narazili pod rebríkom blízko vodia-
cej steny na malú dutinku v zemine (priemer 
asi 7 cm). Zaregistroval som ju, ale nevenoval 
som jej pozornosť. Hnala nás vidina objavu 
medzi balvany vo východnej časti Predsiene. 
Medzičasom sa dutinka zaniesla zeminou. 

Prvú akciu do Divínskej hradnej jaskyne 
v roku 2013 sa mi podarilo zorganizovať až 
11. mája. Na akciu sme prišli štyria: Peter 
Nociar, Roman Priška, môj syn Ferko a ja. 
Prácu som rozdelil takto: Ferko s Romanom 
išli zbíjačkovať do Radingerovho dómu. Pet-
rovi som navrhol, aby našiel dutinku pod 
rebríkom. Ja som na povrchu obsluhoval 
elektrocentrálu a strážil náš osobný majetok. 
Na konci akcie sme konštatovali, že zbíjač-
kovanie zatiaľ nepomohlo. Peter sa pre-
kopal k balvanom pod rebríkom. Dutinu 
prikryl plechom a ten zaťažil krátkou 
drevenou guľatinou.

Ďalšia akcia bola až 5. júla. Zúčastnili 
sme sa jej traja: Peter Nociar, Ferko Skýpala 
a ja. Odstraňovali sme vykopané balvany 
pod vodiacou stenou, až sa nám na konci 
akcie objavila priepasť. Bola však pre nás 
objemnejších zatiaľ neprielezná. Už sme 
mali roboty plné zuby, tak sme išli domov.

Ďalšiu akciu sa mi podarilo zorganizo-
vať na 13. júla. Účasť prisľúbili aj chlapci 
z Rimavskej Soboty, lebo sme potrebovali 
štíhlejších jaskyniarov. Stretli sme sa pria-
mo pri vstupe do jaskyne na dolnom ná-
dvorí hradu Divín; veľkou výhodou je, že aj 
osobným autom sa dá prísť úplne k vcho-
du do jaskyne. Prvý sa v sedačke spustil do 
neznámej priepasti Komár – Igor Balciar. 
Usúdil, že z bezpečnostných dôvodov treba 
ešte nejaké balvany odstrániť. Pomocou lán 
a kladky sme nebezpečné balvany odstráni-
li. Do priepasti potom bez sedačiek (neboli 
potrebné) vstúpili: Igor Balciar (Komár), 
Ján Medveď (Delfo), Stanislav Scholtz (Leo) 

a Karol Nagypál. Na povrchu sme na nich 
čakali: Peter Nociar, Marika Nociarová, Ferko 
Skýpala, Jožko Pikula a ja. Okrem Skýpalu  
a Pikulu sme všetci členovia OSS RS. 

Ubehla hodina a ich nebolo. Nevedeli sme si 
predstaviť, čo tam môžu tak dlho robiť. Keď 
po viac ako hodine začali vyliezať, boli uveliče-
ní. Toto v Divíne nečakali. Jaskyňa má peknú 
kvapľovú výzdobu a dĺžku odhadli na 100 m. 
Zo záverečného dómu boli nadšení. Zároveň 
ma nepotešili, keď mi povedali, že vstup do 
dómu je veľmi úzky a ja sa tam pravdepodob-
ne nedostanem.

Komár, Delfo a Leo mali povinnosti v Rimav-
skej Sobote, a tak po prezlečení odišli. K. Nagy-
pál ostal a robil nám sprievodcu po jaskyni. Za 
Karolom som z Predsiene do asi 4 m hlbokej 
vstupnej priepasti vošiel ja, za mnou F. Skýpa-

* Článok je pokračovaním 1. časti publikovanej v Spravodaji SSS č. 1/2014.

Vyťahovanie posledných balvanov. Foto: F. Radinger

tAjomStVá podzemiA pod hrAdom diVÍN 
2. časť*

František radinger, oblastná speleologická skupina rimavská Sobota
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la, M. Nociarová a P. Nociar. Bol to úžasný po-
cit. Vôbec som tu také veľké priestory nečakal. 
Po prehliadke strednej časti ma Karol priviedol 
k úzkemu miestu a úžinu preliezol. Napchal 
som sa do úžiny a za Karčiho povzbudzovania 
sa mi podarilo dostať sa na jej druhú stranu. 
Ferko len tak poznamenal: „A ako pôjdeš von?“ 
Ja na to: „Budete ma chodiť kŕmiť.“ V tej chvíli 
som to neriešil. Skýpalovi sa nepodarilo úžinu 
prekonať. Vstúpil som do nádherného dómu. 
Karol mi ukázal vápencový útvar, ktorý pripo-
mínal maketu hradu. Dómu potom prischol 
názov Maketový dóm. Zanedlho prišli za nami 
aj Marika a Peter. Preliezli sme všetky zákutia 
dómu. Ďalšie voľné pokračovanie sme nenašli. 
Je škoda, že pri vyhodení hradu do vzduchu 
zatriaslo celým hradným kopcom tak, že veľa 
stalaktitov odpadlo a ležia na dne.

Po prieskume Maketového dómu sme po-
stupne bez väčších problémov preliezli úžinu. 
Všetko sme hojne fotografovali. V chodbe sme 
pozbierali keramiku, aby sa nezničila a aby ju 
mohli archeológovia posúdiť. Neskôr archeo-

lógovia zaradili keramiku do 14. až 15. storo-
čia. Keďže sme iný vstup do jaskyne nenašli, 
dávni objavitelia pravdepodobne vstúpili do 
jaskyne tou istou cestou ako my. Ešte raz sme 
strednú časť jaskyne prezreli, ale pokračovanie 
smerom dolu sme nenašli. Vyšli sme z jaskyne 
von. Odstránili sme nainštalované lezecké po-
môcky a po prezlečení sme celí nadšení dneš-
ným objavom odišli domov.

Jedna vec je pracovať v jaskyni, objaviť jas-
kyňu a druhá vec je byrokracia okolo toho. 
Treba napísať technický denník, treba jaskyňu 
zamerať, treba publikovať objav. Môj plán bol 
najprv jaskyňu zamerať a až potom ju publiko-
vať. No nie mojím pričinením nakoniec všetko 
dopadlo celkom inak.

Článok o objave tejto časti Divínskej hradnej 
jaskyne vyšiel prvýkrát v týždenníku MY – No-
vohradské noviny č. 30/2013 dňa 30. 7. 2013. 
Následne na základe tohto článku o objave 
informovali aj iné periodiká. Došlo to až tak 
ďaleko, že som bol oslovený pracovníkom 
Slovenskej televízie. Dohodli sme sa, že 23. 

F. Skýpala a F. Radinger pod úžinou. Foto: P. Nociar

Maketový dóm – maketa hradu. Foto: F. Radinger

P. Nociar vylieza úžinou von. Foto: F. Radinger

M. Nociarová v chodbe. Foto: F. Radinger
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augusta prídu urobiť reportáž. Jaskyňa však 
ešte nebola ani zameraná. Presnú dĺžku som 
nevedel. Vymyslel som to tak, že na ten istý deň 
som zorganizoval aj zameranie. Na zameranie  
i na filmovanie prišli doobeda okrem už spo-
mínaného Igora Balciara ďalší členovia našej 
oblastnej speleologickej skupiny Ľudo Gaál 
(Lala) a Maroš Ternák (Seke). Gaál a Balciar sú 
aj pracovníkmi SSJ. Oni traja išli zamerať jas-
kyňu a ja som na povrchu strážil lano a čakal 
na štáb z STV. S nameranými údajmi poobe-
de vyliezli z jaskyne. Mohli sme konštatovať, 
že Divínska hradná jaskyňa má zatiaľ dĺžku 
105,7 m a deniveláciu 13,4 m. Po príchode 
štábu STV ostal Ľ. Gaál s redaktorkou na povr-
chu a my ostatní sme išli s kameramanom do 
jaskyne. Reláciu o objave odvysielala RTVS ešte 
v ten istý deň vo večerných správach na STV1.

V Divínskej hradnej jaskyni sme od objavu 
boli veľa ráz, no postúpiť smerom dolu sa nám 
dosiaľ nepodarilo. Ďalšie tajomstvá pod hra-
dom Divín nám teda zatiaľ ostávajú zahalené.

Spodná časť vstupnej priepasti s P. Nociarom. Foto: F. 
Radinger
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Leto je v Tisovskom krase 
vždy najvhodnejším časom na 
nové objavy. V krasovej lo-
kalite západne od Hlbokého 
jarku, ktorá sa nachádza juž-
ne od jaskyne Kostolík, bola 
14. júla 2013 objavená nová, 
dosiaľ neznáma jaskyňa.

Objav bol prekvapením, pre-
tože túto lokalitu už v minu-
losti niekoľkokrát skúmali. 
Nachádza sa tu množstvo závr-
tov, ktoré smerujú do blízkeho 
údolia v niekoľkých líniách, vy-
tvorených pozdĺž tektonických 
zlomov. Podrobnejší prieskum 
územia však chýbal a okrem 
malých výnimiek sa tu nerobi-
li ani sondážne práce. Pravda, 
tých niekoľko pokusov (niekedy 
aj vcelku úspešných) o prienik 
sondovaním v Ponore v Hlbo-
kom jarku, Vyvieračke v Hl-
bokom jarku, Jaskyni v závrte 
kukuričného jazveca, Jaskyni 
pod Kostolíkom, Priepasti pod 
Kostolíkom a Kostolíku, bolo 
len malého rozsahu. Niekedy  
k objavu stačí málo – napríklad 
chodiť po teréne s otvorenými 
očami.

Na jednej z terénnych obhlia-
dok územia, po doznení letnej 
búrky, sme si všimli, že voda, 
ktorá tiekla po lese, zanechala 
stopu a pomerne rýchlo sa stra-
tila na dne plytkého závrtu pod 
nevýraznou skalnou stenou. V tesnej blízkosti 
sa vyskytuje niekoľko závrtov, v ktorých sú ba-
dateľné nory jazvecov (napr. 3 m dlhá Jaskyňa  
v závrte kukuričného jazveca). Veľmi sme ne-
váhali a po dovoze náradia sme skúsili šťastie. 
Poháňala nás aj skutočnosť, že sa blížili Lukášo-
ve 30. narodeniny a objav novej jaskyne na Mu-
ránskej planine by sa ako darček celkom hodil.

Po necelej hodine kopania sme uvideli pri-
bližne 2 m dlhú a 1 m vysokú sienku, z ktorej 
pokračoval sutinou čiastočne uzavretý kanál, 
vytvorený na klesajúcej pukline. Sienka v mi-
nulosti zrejme slúžila ako brloh líšky. Na povr-
chu, ako aj v sedimentoch sa nachádzali okrem 
skál aj kosti drobných cicavcov. Niektoré však 
mohla do podzemného priestoru spláchnuť aj 

Nenápadný vchod do jaskyne sa ukrýva v jednom z plytkých závrtov nad 
Hlbokým jarkom. Foto: D. Hutka

Vstupná sienka jaskyne. Foto: L. Vlček

jASkYŇA tridSiAtich jAzVecoV  
NAd hLBokÝm jArkom

dušan hutka – Lukáš Vlček – ivan kubíni – miroslav hecko
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dažďová voda. Po ďalšom kopaní a uvoľnení 
skál sme uvideli príjemne vyzerajúcu indíciu 
ďalšieho pokračovania – pekne vymodelovaný 
erózny kanál, miernym oblúkom klesajúci do 
hĺbky. Ak sme sa chceli dostať ďalej do jasky-
ne, museli sme dno kanála prehĺbiť. Na túto 
prácu sme nasadili oddýchnutých členov našej 
jaskyniarskej skupiny – Petra Vetráka, Jána 
Pavlíka a Mira Hecka s priateľkou Martinou 
Halásovou. Na akcii 21. júla 2013 sme pokra-

čovali v prehlbovaní vstupného priestoru, ako 
aj zanesenej pukliny. Po hodine prehlbovania 
dna odtokovej chodby sme prenikli do voľných 
častí jaskyne. 

Komplikovane meandrujúca chodba najprv 
prudko klesá a jej dno je tvorené napadanými 
kameňmi. Až v hĺbke 14 m sa dno vyrovnáva 
a tvorí ho jemná hlina. Je to spôsobené vyte-
čením mohutného sintropádu pri m. b. 17,  
ktorý zahatal cestu vodnému toku prináša-
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júcemu sedimenty. Za ním hlavná chodba 
jaskyne opäť klesá a jej dno je rozčlenené 
mnohými sintrovými hrádzkami, ktoré kedysi 
vymedzovali prietočné jazierka. V hĺbke 17 m  
sa chodba rozdeľuje na dva úzke kanály. 
Miniatúrna odbočka vľavo sa končí po pia-
tich metroch neprielezným zúžením. Chodba 
pokračujúca doprava je vysoká až 4 m, no 
v závere sa zužuje na neprielezných 15 cm. 
Výnimkou je najvyššia časť profilu chodby, 
kadiaľ by mohol chudší skúsený jaskyniar 
preliezť do jej ďalšieho pokračovania. Medzi 
bodmi 9 a 15 je situovaný bypass, spojovacia 
chodba s výrazným stropným korytom. Pria-
mo oproti nej, pri bode 9 sa nachádza úzka, 
tesná odtoková chodba smerujúca na západ, 
ktorá je však po štyroch metroch ukončená 
hlinito-sintrovou zátkou.

Výzdoba jaskyne pozostáva zo skromných 
sintrových nátekov a kvapľov, v strede jaskyne 
je šesť metrov vysoký sintropád a v jej závereč-
ných častiach zas staré sintrové kaskády. Nad 
sintropádom jaskyňa ešte pokračuje úzkou za-
hlinenou puklinou smerom pod vchod. Dĺžka 
jaskyne je čosi viac ako 79 m pri prevýšení 20 m,  
chodby dosahujú miestami výšku až 8 m, prie-
merná šírka je do 1 m.

Na zlepšenie prístupu do jaskyne sme 28. 
júla 2013 pokračovali odkopávaním sedimen-
tov v jej vstupnej časti. Niekoľko ďalších akcií 
bolo venovaných zlepšeniu priechodnosti jas-
kyne, orientačnému zameraniu a fotografova-
niu. Takmer o rok po objave jaskyne, 20. júna 
2014, jaskyňu konečne detailne zameral L. Vl-
ček za pomoci troch poľských jaskyniarov, kto-
rí sondovali aj v odtokovom kanále pri bode 9.

Jaskyňa tridsiatich jazvecov je dnes druhou 
najdlhšou jaskyňou v oblasti Hlbokého jarku 
(po 404 m dlhej jaskyni Kostolík). Je vyvinutá vo 
wettersteinských vápencoch muránskeho príkro-
vu v oblasti, ktorá je silne postihnutá zlomovou 
tektonikou v blízkosti výrazného muránskeho 
zlomu. Intenzita tektonického porušenia pria-
mo vplýva na hustotu skrasovatenia územia na 
povrchu i v podzemí. Chodby jaskyne pôdorysne 
smerujú na východ, ku zlomu, ktorý v krajine od-
deľuje polia nad Rejkovom od lesa nad Hlbokým 
jarkom. Ak jej priestory pokračujú popod líniu 
závrtov na juhovýchod do Rejkova, vody, ktoré 
sa v nej sezónne ponárajú, vytekajú v niektorom 
z prameňov v blízkosti Rejkovského potoka. Nie 
je však vylúčené, že jaskyňa v ešte neprebádanom 
podzemí nadväzuje na systém priestorov vytvo-
rených ponornými nekrasovými vodami medzi 
Kostolíkom, Priepasťou pod Kostolíkom, Jasky-
ňou pod Kostolíkom a pod mnohými z rútivých 
krasových jám v ich okolí. Z tohto pohľadu je 
lokalita stále perspektívna a pri ďalšom pries-
kume sa možno zamerať aj na niektorú z jaskýň 
v rámci dobre skrasovateného masívu, ktoré  
v minulosti vytvárali agresívne nekrasové vody 
pritekajúce z územia Tisovskej Poľany.

Speleologické akcie 
•	14. 7. 2013 D. Hutka, L. Vlček (Speleoklub 

Tisovec)
•	16. 7. 2013 D. Hutka, P. Vetrák (Speleoklub 

Tisovec)
•	21. 7. 2013 D. Hutka , L. Vlček, J. Pavlík 

(Speleoklub Tisovec)
•	28. 7. 2013 D. Hutka, M. Hecko (Speleoklub 

Tisovec), M. Halásová
•	4. 1. 2014 D. Hutka, I. Kubíni (Speleoklub 

Tisovec)
•	20. 6. 2014 L. Vlček (Speleoklub Tisovec), 

Robert Pest, Janusz Strzelecki (Speleo klub 
Brzeszcze, Poľsko), Zbygniew Wiśniewski 
(Speleoklub Aven, Poľsko)

Interiér strednej časti jaskyne. Foto: D. Hutka
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Je koniec zimy, prvý marec roku 2014. 
Sneh napadnutý v zime sa už rozpustil. 
Znovu sa však ochladilo a nasnežilo pár 
centimetrov snehu. Nastala opäť priazni-
vá situácia na povrchový prieskum krasu. 
Taká ako pred dvoma rokmi v zime, keď 
bol silný mráz a málo snehu, a  v takýchto 
podmienkach sa aj v Starohorských vrchoch 
najlepšie hľadajú výduchy a vytopené mies-
ta, kde sa s podzemných priestorov derie na 
povrch teplý jaskynný vzduch. Ale vtedy sa 
moja prieskumná akcia skončila predčasne 
pre neočakávané stretnutie s medveďom, pri 
ktorom mi išlo doslova o život.

Toho istého medveďa som v Starohorských 
vrchoch stretol viackrát, no ani raz to nebolo 
také dramatické. Vždy to bolo v lete a ani raz 
takto bezprostredne blízko. Preto som po tejto 
skúsenosti opatrnejší a počítam aj s neočaká-
vanými situáciami. Aj toho prvého marca som 
traverzoval pravú stranu Môcovskej doliny 
s napnutými zmyslami, pripravený na všetko. 
Zima bola slabá a krátka, preto už medvede 
opustili zimné brlohy a túlali sa po lese. Videl 
som aj niekoľko stôp, no žiadneho maca som 
nestretol. Zato som našiel „podozrivé mies-
to“. Vo svahu 25 m nad potokom som zbadal 
prepadlinu. Bola veľká 5 × 2 metre, hlboká 
0,75 m. Sneh bol v tomto mieste rozpustený. 
Po podrobnej obhliadke miesta a okolia som 
dospel k názoru, že by to mohla byť zavalená 
stará fosílna jaskynná chodba. Na overenie 
môjho dohadu bolo by potrebné urobiť sondu. 
Túto moju úvahu podporil aj nález kameňa 
s vrstvou sintra.

Po týždni som sa na miesto vrátil aj s po-
trebnou kopáčskou výbavou. Keď som odkryl 
povrchové vrstvy lístia, čiernej zeme a koreňov, 
našiel som pod nimi veľké bloky kameňov. 
Boli také veľké, že jeden človek si s nimi sám 
neporadil. Zavolal som preto Ľuba Hraška, aby 
sme prekážku skúsili prekonať vo dvojici. Ako 
správca Harmaneckej jaskyne mal ešte čas, lebo 
jaskyňu otváral až o dva mesiace. Vybavení 
akumulátorovou vŕtačkou a náradím na kopa-
nie sme sa pustili do závalu. 

Nález ďalších úlomkov sintrov a jaskynnej 
výzdoby nás iba utvrdil v tom, že kopeme na 
správnom mieste. Zlomený kvapeľ s prieme-
rom 12 cm v nás vzbudil ešte väčšie nádeje, že 
sa čoskoro prekopeme do jaskyne. Zrazu pri 
kopaní, keď som postupoval dopredu a odko-
pával povrchovú vrstvu, zostali zo svahu asi 
10 cm pod povrchom trčať dve hrdzavé železá. 

jASkYŇA StrAteNého prSteŇA

pavol huťka

Pohľad na prekopaný zával zvonka. Foto: P. Huťka

Celkový pohľad na štôlňu. Foto: P. Huťka
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Keď som ich očistil, zistili sme, že sú to staré 
kovové pošvy na bajonet z prvej Českosloven-
skej republiky. Môj odhad potvrdila aj malá 
mosadzná minca – 20 halierov z roku 1921, 
ležiaca pri nich. Dosť ma to znepokojilo. Čo 
majú robiť takéto nálezy v závale do jaskyne? 
Prvý deň kopania sa chýlil ku koncu, a tak sme 
išli domov s tým, že sa tu o dva dni stretneme 
a budeme pokračovať. 

Aj ďalšie odkrývanie závalu potvrdilo, že sa 
prekopávame do jaskyne, lebo v určitej hĺbke 
sme nachádzali piesčité jaskynné sedimenty 
a okruhliaky z nekrasovej horniny. Keď sme 
na druhý deň kopania po odstránení asi pia-
tich kubických metrov závalu unavení strácali 
nádej, že sa niekam prekopeme, a čas sa blížil  
k plánovanému koncu akcie, začali sa objavo-
vať medzi kameňmi väčšie medzery. Po vybratí 
niekoľkých kameňov sa zjavila čierna diera. 
Dali sme si prilby so svetlom a vplazili sa dnu. 
Steny boli vyhladené vodou, s občasnou vý-
zdobou a sintrovými nátekmi. Po prekonaní 
vnútornej závalovej kopy sa pred nami otvorila 
chodba. V prvej chvíli sme ohromene hľadeli 
na vyše dva metre vysokú a viac ako meter ši-
rokú krásnu chodbu bez konca...

Chodba mala až veľmi ideálny profil. To sme 
si všimli ako prvé. Ako je to možné? Rozlúšte-
nie tejto záhady nasledovalo po podrobnejšom 
preskúmaní stien. Videli sme na nich totiž veľa 
pravidelných rýh – stopy po vrtoch. Chodba 
bola vytvorená človekom. Po troch metroch 
sme našli pozostatky rozpadnutých hnilých 
driev, kedysi slúžiacich na premostenie ponad 
neveľkú jamu, vyhĺbenú asi na odvodnenie 
chodby. Za jamou sme našli na zemi nejaké 
staré hrdzavé veci a niečo ako kožené remene. 
Ďalej ležali na zemi aj kosti líšky a ešte ďa-
lej bola chodba prehradená nízkym násypom 
z kamenia s vojenskou prilbou položenou na-
vrchu. V tomto mieste mala chodba šírku až tri 
metre a mierne sa lomila vpravo. Dno chodby 
v tejto časti pokrývala voda, z ktorej trčali 
kamene, po ktorých sa dalo bez namočenia 
pokračovať ďalej. Záver chodby tvorila stena 
vyzdobená krasovými útvarmi a šikmý komín 
stúpajúci niekam dohora. 

Tak toto sme tu nečakali. Vzhľadom na 
nález vecí pochádzajúcich zrejme z druhej 
svetovej vojny som oslovil archeológa JUDr.  
Mgr. Martina Kvietka zo Stredoslovenského 
múzea a Mgr. Martina Miňa z Pamiatkového 
úradu v Banskej Bystrici, aby prišli nález pre-
skúmať a zdokumentovať. Nález ich zaujal 
a ochotne prišli spraviť výskum. Všetko nafo-
tografovali, zakreslili, jednotlivé veci očíslo-
vali a v malých plastových vreckách odniesli 
na podrobnejší rozbor. Len násypu v strednej 
časti chodby sa nedotkli. Mysleli si, že je to 
hrob neznámeho vojaka alebo partizána. Na-
hlásili to na ministerstvo vnútra, aby prišli 
vojaka exhumovať. 

Zľava: Martin Miňo a Martin Kvietok pri dokumen-
tovaní nálezu. Foto: P. Huťka

Martin Kvietok nad „hrobom vojaka“. Foto: P. Huťka
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Pripadalo mi veľmi nezvyčajné pochovať nie-
koho do chodby, ktorú zasypú, a tým navždy 
utaja miesto posledného odpočinku človeka. 
Existuje aj legenda, že pri prevoze pokladu 
Národnej banky slovenskej za Povstania v roku 
1944 sa časť cenností stratila, niekto ich skryl 
na neznámom mieste v okolí B. Bystrice. Záhad 
tu bolo viac než dosť, a tie mi nedali spávať.

Impulz na odhalenie tajomstva záhadnej 
kopy kamenia v strede chodby prišiel vte-

dy, keď som pri sprevádzaní odborníka 
na banské diela Mgr. Martina Patúša 

našiel prsteň s nápisom „Slovenský 
štát ďakuje“. Takýto prsteň dostávali 

dobrovoľní darcovia, ktorí prispeli 
na Národný poklad Slovenského 

štátu. Prehovoril som archeoló-
ga Kvietka aj pamiatkara Miňa, 

aby sme nečakali na exhumá-
ciu, a otvorili ten záhadný 

hrob sami. Možnosť nálezu 
strateného pokladu bola 

veľkým lákadlom aj pre 
skúsených odborní-

kov. A tak sme prišli 
a prekopali záhad-

nú kopu kame-
nia. Nenašli 

sme nič. Ani 
kosti, ani 

poklad.

Antikorový prsteň z prvého Slovenského štátu. Foto: P. 
Huťka
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Na záver
Čo sme to vlastne našli? Pôvodne to bola 

jaskyňa. Ako vyzerala jaskynná chodba, si 
môžeme len predstavovať na základe úlomkov 
sintrových platní a kvapľov nachádzajúcich sa 
v závale. 

Prečo bola jaskyňa zničená vyrazenou štôl-
ňou? Štôlňa bola vyrazená podľa Patúša pred 
rokom 1880. Do toho dátumu sa ešte razili 
prieskumné štôlne na meď v širšom okolí 
Španej Doliny. Po roku 1880 sa už nehľadali 
nové náleziská a ťažilo sa len v existujúcich ba-
niach. O veku štôlne svedčí spôsob „vŕtania“. 
Na ryhách nachádzajúcich sa všade na stenách 
vidieť, že sú nepravidelné, to znamená, že ich 
nevŕtali strojovo, ale sekali ručne. Aj medená 
ruda sa našla na stenách na konci chodby. 
Myslím si, že prieskumnú štôlňu razili 
preto cez jaskyňu, aby sa vynaložením 
menšieho úsilia dostali ľahšie do ma-
sívu. Počas SNP štôlňu použili na do-
časný sklad munície. Práve záhadný 
násyp slúžil ako vyvýšené miesto, 
izolované od vody. V nálezoch 
pozbieraných na rozličných 
miestach chodby boli: vojen-
ská helma slovenského vo-
jaka, hviezdička z hodnosti 
nižšieho dôstojníka slo-
venskej armády, vojenská 
ruská baterka, tri ostré 
náboje a dve prázdne 
nábojnice ruskej vý-
roby, lyžička, pár 
ostrôh pre jazdca 
na koni, rozbitá 
sklenená fľaša 
a antikoro-
vý prsteň 
s nápisom 
Slovenský 

štát ďakuje. Pátraním v archívoch aj na Ban-
skom úrade som nenašiel o štôlni ani zmien-
ku. Nikto z miestnych obyvateľov o nej neve-
del a ani nepočul rozprávať svojich predkov. 
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NeVŠedNÝ oBjAV zA VrátNicou

paľo herich

Dňa 5. 1. 2014 v skorých ranných hodinách 
došlo k objavu novej, veľmi perspektívnej loka-
lity priamo v Liptovskom Mikuláši. 

Vchod jaskyne s rozmermi 1,3 × 2,2 m  
(š x v) sa nachádza západne od vrátnice Sprá-
vy slovenských jaskýň a má južnú orientá-
ciu. Niekoľko metrov od vchodu sa objavuje 
vodný tok, ktorý odteká JZ smerom bočnou 
chodbou rozmerov 0,4 × 0,3 m, tá sa končí 
sifónom. V tomto smere nie je perspektíva 
ďalšieho pokračovania, sifón je neprielezne 
zúžený. Proti prúdu sa mierne stúpajúcim 
meandrom dá postúpiť ešte 8 m, kde v ďal-
šom voľnom pokračovaní bráni kolmý 2,5 m 
vysoký kolmý stupeň, z ktorého padá spomí-
naný vodný tok. Po vylezení stupňa nasleduje 
nízka chodba (0,5 – 0,3 m), dno tvoria drobné 
žulové okruhliaky (alochtónny tok) a ostro-
hranná vápencová sutina. Chodba sa po 5 m 
znižuje do neprielezna, prolongačné aktivity 
tu môžu priniesť veľmi zaujímavé výsled-

ky vzhľadom na veľkú vzdialenosť ponorov 
a silný prievan prúdiaci jaskyňou. Jaskyňa 
sa správa ako spodný vchod rozsiahlejšieho 
systému. 

Mapovanie menších jaskýň býva i ošemetná 
záležitosť, niekedy, najmä za krásneho slneč-
ného počasia je ťažké sa prinútiť vliezť do 
každej, i nezmyselnej (ideálne zablatenej) diery 
a podať o tom správu ďalej, aby už nedráždila 
zvedavú dušu. Občas, keď toho je veľa a treba 
šetriť čas, dobrý jaskyniar by možno mal vedieť 
skúmať a mapovať i v spánku, udržiavať sa 
v dobrom rytme. 

A inokedy nachádza motiváciu u veľkého 
básnika: „Všetkým ľuďom, ktorým vtiskla 
vyššia príroda pravdymilovnosť, záleží snáď 
najviac na tom, aby rovnako ako sami ťažili 
z práce starých pokolení, obstarali svojou prá-
cou do budúcna i oni neskorším pokoleniam 
zdroj, z ktorého by zase potomci mohli ťažiť.“ 
(Dante Alighieri). 
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Podľa zoznamu jaskýň na Slovensku je  
v pohorí Čierna hora 59 jaskýň. Jaskyne sa 
vyskytujú predovšetkým v dolomitoch. V Ru-
žínskom krase možno nájsť nasledujúce: Veľká 
Ružínska jaskyňa, Medvedia jaskyňa, Antono-
va jaskyňa, Šivecká galéria (Štefanova jaskyňa), 
všetky v údolí Malého Ružínka v blízkosti 
modrej turistickej značky. Je to miesto, kde 
rastú 400-ročné tisy (tis obyčajný – Taxus 
baccata) a nachádza sa tu jedna z najväčších 
jedlí našej krajiny, konkrétne druh jedľa bie-
la (Abies alba). V tomto pohorí sa nachádzajú 
okrem už spomenutých Kavečanská jaskyňa, 
Kysacká jaskyňa, Andrejova jaskyňa I, Andrejo-
va jaskyňa II, Holická jaskyňa, Krížová jaskyňa, 
Previsová jaskyňa, Veľká sokoľská jaskyňa, Jas-
kyňa v Dzurovej a Previs v Dzurovej, Priepasťo-
vitá jaskyňa v Humenci a mnoho iných. 

Každoročne v zime sa chodievam pravidel-
ne prejsť po hrebeni Volovských vrchov na 
Sivec (východniarsky Šivec) a Ružín. V zim-
nom období v závislosti od veľkosti 
snehovej pokrývky mi to trvá zhruba 
pol dňa z Košíc. Veľká Ružínska jas-
kyňa, Malá Ružínska jaskyňa, Anto-
nova jaskyňa, Medvedia jaskyňa, Ru-
žínska puklina – to sú názvy našich 
jaskýň, ktoré sa určite oplatí vidieť 
koncom zimy, po viacnásobných od-
mäkoch, keď sú plné „ľadových veží“  
(stalaktity) a ostrých „vzdušných zu-
bov“ (stalagnáty). Vytvorené sú však 
z materiálu z pominuteľnej krásy. Ide  
o vskutku záhadný, pre väčšinu ľudí 
však úplne obyčajný materiál, je to voda 
v pevnom skupenstve. Nenechajme sa 
však pomýliť, voda nie je vôbec nič oby-
čajné, pochádza z kozmu, a nedá spávať 
ani odborníkom. Voda totiž nadobúda 
až okolo 80 anomálií, a stále je toho via-
cej, čo o nej nevieme, ako toho, čo vieme. 
Nad tým nech sa trápia kompetentní, my 
len s obrovskou pokorou a úctou mô-
žeme ticho obdivovať tento ľadový svet. 
Svet, ktorého krehkosť a pominuteľnosť 
nás núti myslieť na ochranu týchto bi-
zarných útvarov. 

Kvapkajúca voda už dokázala veľa, o tom 
všetci jaskyniari vedia, aj Leoš Janáček skompo-
noval symfóniu v Demänovskej jaskyni slobody 
podľa kvapkajúcej vody z „Janáčkovho lustra“ . 
Najúžasnejšie však je, že v každom roku, dokon-
ca v každom okamihu sú tieto „ľady“ iné, a tu 
nám voda ako rozpúšťadlo a zároveň modelár 
ukazuje v zrýchlenom tempe, ako pracuje pri 
výrobe „normálnych“ krasových kvapľov. Je to 
vždy pre mňa krásna prechádzka karpatskou 
prírodou s úžasným prekvapením na koniec. 
Najkrajšie pohľady poskytuje z týchto meno-
vaných jaskýň skalné okno Antonovej jaskyne 
s výhľadom ďalekým – až na hviezdy. Pod stro-
pom tejto jaskyne sa zahniezdila i naša najväč-
šia sova výr skalný (Bubo bubo). „Východňare“ 
majú veľa krás, avšak táto je vskutku unikátna, 
nielen tvoreným materiálom (dve molekuly kys-
líka a jedna vodíka), ale aj tým, že je každý rok 
úplne iná. Ak budete v marci nablízku, páni 
jaskyniari, určite sa to oplatí vidieť.

Ľadová výzdoba vo vchode jaskyne... Foto: A. Renčko

ĽAdoVá kráSA (po východniarsky)

Andrej renčko
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krátkY prÍBeh o demäNoVSkÝch jASkYNiAch 
alebo presiahne najväčší jaskynný systém Slovenska dĺžku 50 km?* 

paľo herich 

História Demänovských jaskýň sa píše 
od nepamäti a je tak trochu príbehom sa-
motného človeka. Niektoré časti tohto roz-
siahleho systému oddávna ústia na povrch 
v podobe neprehliadnuteľných čiernych ot-
vorov, ktoré dráždili dušu ľudí túžiacich po 
poznaní istotne dlho predtým, ako sa prvé 
slová i mapy „dračích jaskýň Liptovskej sto-
lice“ dostali do spisov G. Buchholtza ml. 
z 18. storočia. 

Jaskyne v Demänovskej doline, prevažná časť 
z tých, ktoré boli dosiaľ objavené  a preskúma-
né, sú zrejme nie staršie ako dva milióny rokov. 
Vtedy sa začal intenzívnejší výzdvih jadrového 
pohoria Nízkych Tatier a dravé rieky koncen-
trujúc svoju silu na kryštalinickom podloží 
začali prienikom do tvárnych karbonátových 
hornín vytvárať kaňon na povrchu i labyrint 
jaskýň v podzemí vo viacerých viac-menej ho-
rizontálnych poschodiach. Jaskyne tu sú však 
i staršie, vo vyšších polohách sú erózne obna-
žené mnohé dutiny a relikty starých jaskýň 
a Krakova hoľa ohraničujúca Demänovskú 
dolinu z východu v sebe ešte donedávna pred 
ľudským zrakom skrývala hlboké jaskynné 
systémy. Tie boli svedkami a súčasťou iného 
reliéfu krajiny ako dnes a ich vek radíme ešte 
hlbšie do minulosti. 

Helénska krajina je synonymom a sym-
bolom krajiny ľudských rozmerov – ani nie 
nekonečná ako rozsiahle púštne pustatiny, 
kde myseľ človeka sa väčšmi transcendentna 
zachytáva ako oporného bodu, ani roman-
tická krajina severskej tundry a jazier, ktorá 
predstavy o tvoroch rozprávok plodí. Exis-
tujú i jaskyne, ktoré vari spĺňajú kritériá 
ľudského rozmeru? Tak často tie v Demä-
novskej doline pokračujú už len tesnými 
chodbičkami ďalej, či malé, úzke kanály zas-
tavia všetko väčšie než tajomné podzemné 
tvory dávnych predstáv človeka o živote pod 
zemou. Nezmernosť a nekonečnosť pusta-
tín zas v sebe nesie sama hornina, masívna 

a vo svete podzemia nekonečná. No dielo, 
ktoré vody riečky Demänovky, Zadnej vody 
a iné menšie toky za dlhý čas vytvorili, v sebe 
nesie to „ľudské“... „Dovidíš na strop chod-
by, z času na čas sa ho i dotkneš či pokorne 
podlezieš, plaziac sa aby si sa opäť mohol 
vzpriamiť. Dómy sú len také široké, aby si sa 
dorozumel s tým na druhom konci. Priepas-
ti len také hlboké, aby si dole svetlo svojho 
druha videl. A za jeden deň sa dá hlavnými 
chodbami prejsť z jedného konca systému 
na druhý. Jeho prevýšenie je len 200 metrov 
a tak nevisíš na lanách celé hodiny.“

Demänovské jaskyne, spolu s tými staršími 
na neďalekej Krakovej holi, sú vlastne roves-
níkmi samého človeka. Naše osudy sa vyvíjali 
najprv nezávisle, aby sa potom jedného času 
naše cesty začali pretínať. Človek začal do nich 
vstupovať, využívať ich ako úkryt či obradné 
miesto, na odplatu im dodal kultúrny a du-
chovný rozmer. Uložili sa mu v mysli, ukryl do 
nich svoje tajomstvá, poklady i šarkany – jasky-
ne im poskytli existenciálnu oporu. 

Z času na čas boli jaskyne svedkami zboj-
níctva. Človeka vždy hnala i túžba po poznaní 
neznámeho, preto ten názov Dračia i Čierna 
jaskyňa, dve veľké tajomstvá, ktoré sa otvárali 
odvážnym odnepamäti. 
 
Exaktný a cieľavedomý prístup 

Od 17. – 18. storočia sa prístup k jaskyniam 
menil a vedecké poznávanie začalo určovať náš 
vzťah k nim. Odvtedy šarkany skoro vyhynuli, 
neostalo im už miesta pre život. 

Asi najväčší prelom v poznávaní jaskýň De-
mänovskej doliny, prelom, ktorý podnes mo-
tivuje speleológov, nastal v roku 1921 (skor-
šie objavy jaskýň na Morave však zrejme 
ovplyvnili pohľad na krasové územia celého 
Československa). Alois Král s pomocou A. 
Mišuru 3. augusta 1921 sa dostal do prvých 
častí Chrámu slobody, potom s veľa ďalšími 
spolupracovníkmi a dobrovoľníkmi objavoval 
jeho nezmerné labyrinty s približnou dĺžkou 

*pôvodne napísané pre Bulletin SSS 2013
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7 kilometrov. Ohromenie z diela prírody je ci-
teľné i v mnohých lyrických opisoch podzem-
ných krás z toho obdobia. O dva roky neskôr 
sa začal prieskum Pustej jaskyne cez priepasť 
známu odnepamäti pod názvom Psie diery 
(pastieri tu hádzali starých a chorých psov). 
Pustá jaskyňa sa tiež otvorila svojim návštev-
níkom, po prekonaní 80 m hlbokej mohutnej 
šachty boli objavené ďalšie ohromujúce prie-
story (asi 2,5 km) i s podzemnou Demänov-
kou, riečkou, ktorá sa opäť objavovala nižšie, 
v Chráme slobody. Vtedy skrsli i predstavy 
o spojení týchto dvoch jaskýň, ktoré sa po 
mnohých pokusoch stali skutočnosťou až 
o tri desaťročia neskôr, 2. júla 1951. O pol 
roka nato, 26. januára 1952 sa jaskyniarom S. 
Šrollovi, P. Revajovi st. a P. Droppovi podari-
lo z Ľadovej jaskyne (Dračia, Čierna jaskyňa) 
dostať do priestorov Jaskyne mieru (ako ju 

nazvali), ktorej rozsiahlosť hlavných priesto-
rov sa ponášala na Chrám slobody a dĺžka 
dosahovala tiež približne 7 km. Vyplnilo sa 
tým prázdne miesto, chýbajúce spojenie hlav-
ných podzemných koridorov bývalých riečisk 
Chrámu slobody a Ľadovej jaskyne. A tak sa 
stalo, že v rokoch päťdesiatych sa zavŕšilo 
vyše tridsaťročné úsilie o spoznanie podzem-
ného sveta Demänovskej doliny. Zdanlivo 
boli všetky podzemné kaňony, hlavné chodby 
a poschodia objavené a pozornosť si väčšmi 
získala napríklad i susedná oblasť Jánskej 
doliny. 

prvé merania
Prvým známym pokusom o meračskú do-

kumentáciu jaskýň Demänovskej doliny je 
plán G. Buchholtza ml. z roku 1719. Metodika 
merania nie je známa, nakreslil idealizovaný 
rozvinutý rez. Muselo sa čakať ešte dve storočia 
na to, aby plány tunajších jaskýň dostali akú-
-takú použiteľnú a presnejšiu formu. Merania 
v Chráme slobody sa začali takmer hneď po 
jej objave, pokračovali v rokoch 1928 – 1930. 
V Pustej jaskyni zameranie chodieb pomáhalo 
v úsilí o spojenie týchto dvoch jaskýň či náj-
denie nového, najjužnejšieho vchodu celého 
systému. Keďže však snaha o zmapovanie jed-
notlivých Demänovských jaskýň bola rôzno-
rodého charakteru, postupne vznikla potreba 
komplexného prístupu na vyššej kvalitatívnej 
úrovni. A. Droppa s mnohými spolupracov-
níkmi a objaviteľmi v priebehu šiestich ro-

Alois Král. Foto: Archív SMOPaJ

Objavitelia Jaskyne mieru. Zľava: S. Šrol, P. Révaj, P. Droppa. Foto: 
Archív SMOPaJ

Anton Droppa. pri meraní. Foto: Archív 
SMOPaJ
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kov (1949 – 1954) zmapovali hlavné priestory 
takmer všetkých väčších jaskýň Demänovskej 
doliny. Vznikla kniha Demänovské jaskyne, 
vydaná 1957, ktorá donedávna bola jedinou 
publikáciou, ktorá celkovo a podrobne zachy-
táva krasovú situáciu Demänovskej doliny (až 
r. 2014 vyšla monografia Jaskyne Demänovskej 
doliny). 

Po takomto zavŕšení diela (zdanlivý koniec 
možných objavov a vydanie rozsiahlej publiká-
cie) prirodzene záujem o bádanie v jaskyniach 
upadol na ďalších približne 20 rokov. V rokoch 
1965 – 1967 prebiehali len meračské práce 
pracovníkov Múzea slovenského krasu, sústre-
dené na domeriavanie významnejších bočných 
chodieb jaskýň Demänovského jaskynného 
systému (DJS), v 70. a 80. rokoch banskí mera-
či nanovo premeriavali chodby trás chodníkov 
sprístupnených jaskýň, t. j. Demänovskej ľado-
vej jaskyne a Chrámu slobody (Demänovskej 
jaskyne slobody). 

Nová generácia
Obroda prieskumu je spojená najmä so 

začiatkom pôsobenia V. Žikeša. Spolu s ďalší-
mi mladými záujemcami o dobrodružstvo sa 
pustil do prieskumu ľavej strany Dem. doliny, 
kde neboli známe takmer žiadne jaskyne. Po-
stupne tieto aktivity prerástli do mapovania, 
založenia Jaskyniarskeho klubu Demänovská 
dolina (JKDD) i spoznávania celej krasovej 
oblasti, akoby odznovu, bez akejsi kontinuity 
so „starou” generáciou. V. Žikeš začal syste-
matický potápačský prieskum, zaznamenal 
viaceré úspechy, no najmä pripojil j. Vyvie-

ranie k Chrámu slobody. Postupne sa opäť 
začal vynárať problém spojenia Jaskyne mieru 
a Chrámu slobody. Viaceré chodby smerovali 
správnym smerom, no zdalo sa, že dolinka 
Vyvieranie sa zahĺbila tak veľmi, že nebude 
možné ich spojiť. Na jednej strane „Mierka“ 
a Ľadová, teda asi 10 km a na druhej južná 
polovica systému tiež taká dlhá, Chrám slo-
body s Pustou. Nakoniec úspech sa dosiahol 
2. januára 1987, až na štvrtý pokus v priebehu 
rokov. Z dna vyčerpaného Těsnohlídkovho ja-
zera bola za heroického úsilia 58 jaskyniarov, 
členov Slovenskej speleologickej spoločnosti 
v priebehu deviatich dní nepretržitej práce vy-
kopaná 24 m dlhá chodba. V tekutom blate, 
za praskania výdrevy výkopu od tlaku bahni-
tej masy, z posledných síl sa podarilo dosiah-
nuť spojenie a prakticky vznikol Demänovský 
jaskynný systém. 

V deväťdesiatych rokoch zas prebiehali vý-
znamné meračské práce pod vedením P. Holú-
beka zo SMOPaJ. Zameriavali sa bočné chodby 
všetkých veľkých jaskýň DJS, hlavne v Jaskyni 
mieru pribudlo 8 km dovtedy nezameraných 
priestorov. Takisto sa systematicky dokumen-
tovali menšie jaskyne Demänovskej doliny. 

Pokračovanie v úsilí o poznanie a prolongá-
ciu jaskýň, hoci ovplyvnené tragickou smrťou 
V. Žikeša a o päť rokov neskôr pádom reži-
mu, prinieslo svoje výsledky. V roku 1991 sa 
jaskyniarom podarilo preniknúť do nových 
častí jaskyne Štefanová (celkovej dĺžky 1,3 km),  
Jaskyne č. 27 (1,2 km), iné objavy od kon-
ca rokov sedemdesiatych priniesli desiatky či 
stovky metrov bočných chodieb, fragmentov 

poschodí, objavov menších jaskýň 
a podobne. No nové tisícročie už bolo 
predo dvermi a s ním i nové poznanie 
podzemného sveta. 

Objavy za prelomom storočí
V júni roku 2001 bol po dlhej a ná-

ročnej práci prekopaný 86 m dlhý 
Klausov sifón  v Pustej a začala sa éra 
objavovania starých hlavných korido-
rov Demänovky smerom na juh, k jej 
ponorom. Zásluhou prieskumu pod 
vedením J. Dzúra a Z. Chrapčiaka sa 
v priebehu rokov až do súčasnosti 
dĺžka nových priestorov vyšplhala na 
takmer 3 km. Roku 2003 z iniciatívy Vlado Žikeš pred zanorením. Foto: Archív SMOPaJ
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J. Šmolla bola objavená menšia, no dôležitá Jas-
kyňa pri Kamennej chate a na prelome rokov 
2003 a 2004 sa začala pred očami prieskumní-
kov rodiť Demänovská medvedia jaskyňa dlhá  
1,6 km, ktorá sa v roku 2012 stala súčasťou 
DJS. Podľa mapy sa 7 rokov po objavení jasky-
ne zistilo, že je od Chrámu slobody vzdialená 
asi 5 m. Do štyroch hodín bolo prekopané 
spojenie, a to hneď vedľa prehliadkovej trasy, 
kadiaľ sa už 80 rokov sprevádzajú návštevníci 
jaskyne. V Okne (ešte nepripojené k DJS, chýba 
35 m od „Mierky“) sa v roku 2005 P. Staníkovi 
a J. Psotkovi podarilo odhaliť starý zahádzaný 
prekop do nových priestorov, a tak postupne 
pribudlo k jaskyni vyše 1,5 km. No zrejme 
najväčšie prekvapenie posledných rokov či de-
saťročí priniesol 20. január 2007. Pod vedením 
Ľ. Holíka, ktorý v Štefanovej pôsobil už v de-
väťdesiatych rokoch, sa podaril objav nových 
priestorov tejto jaskyne, objav porovnateľný 
s tými v polovici 20. storočia. Za sedem rokov 
takmer nepretržitého objavovania jaskyňa na-
rástla o 13,5 km a dnes sa jej dĺžka blíži k cel-
kovým 15 kilometrom. 

Posun v prístupe k meraniu
Novšie merania prebiehajú podľa iných 

štandardov ako v minulosti, snažia sa za-
chytiť i menej významné chodby objavených 
jaskýň a poskytnúť celkový pohľad a zaručiť 
dobrú orientáciu podľa mapy v teréne. Kým 
do polovice 20. storočia mierky máp veľkých 

jaskýň Demänovskej doliny boli zvyčajne od 
1:700 do 1:1000, od konca 70. rokov sa už 
menšie jaskyne mapujú v mierke 1:100, väčšie 
1:300 až 1:500. Od roku 2009 sa z iniciatívy 
P. Hericha pracuje na novej, komplexnej mape 
Demänovských jaskýň, ktorá zahŕňa všetky 
dosiaľ objavené jaskynné priestory v Demä-
novskej doline. 

Štefanová a ďalšie výzvy
Objav Štefanovej ako mohutného viacú-

rovňového bludiska chodieb, záplavových 
labyrintov i hlavných podzemných riečisk 
Zadnej vody ukázal opäť ďalšie možnosti 
prieskumu a potenciálnych objavov v Demä-
novskej doline. V Štefanovej sme sa dostali 
prakticky priamo pod ponory vôd, tam, kde 
sa jaskyňa začína. Jaskyňa ako odvodňovacia 
tepna Stodôlky a Repísk prechádza trikrát 
popod dno doliny, popod aktívny vodný tok 
Demänovky, najbližšie len 20 – 25 m pod 
dnom riečky je strop chodby, na ktorom niet 
žiadneho náznaku jej blízkosti a ani hrmo-
tajúce autobusy náhliace sa s turistami do 
kopcov tu nepočuť. 

Dve z miest, ktoré prešli popod dno do-
liny, sa približujú k priestorom DJS. Jazer-
ný dóm je ukončený jazerom, ktoré napája 
hlavný tok Štefanovej. Sifón pokračuje do 
hĺbky skoro 20 metrov, bude nutný ďalší 
potápačský prieskum; vzdialenosť k Chrámu 
slobody je 80 m vzdušnou čiarou, no tam 

Po objave v Pustej. Horný rad zľava: Z. Chrapčiak, M. Staroň. Dolný 
rad zľava: R. Staroň, P. Holúbek, J. Vajs, J. Poliak, I. Matocha, P. 
Staroň, Ľ. Kokavec, J. Dzúr. Foto: J. Dzúr

D. Šmoll tesne pred objavom Demänovskej 
medvedej jaskyne. Foto: J. Šmoll
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je tesný sifón zvaný Pekelný, hlboký 32 m.  
Eldorádo je zas 110 m vzdialené od Pustej, bez 
vody, ale s množstvom sedimentov. Od roku 
2012 sa tu jaskyniari JKDD spolu s ďalšími 
z celého Slovenska, Moravy i Poľska pokú-
šajú prekopať ďalej a dosiahnuť tak spojenie 
jaskýň, ktoré by trochu symbolicky prinieslo 
systém dlhý viac ako 50 kilometrov. 

Skrasovatenie Demänovskej doliny je také 
rozsiahle a pre človeka natoľko priechodné 
(ale nie až príliš), že existuje ešte dlhodobá 
perspektíva a nádej pre speleologické ak-
tivity v budúcnosti. Smelým odhadom sú 
ostávajúce desiatky kilometrov chodieb, pre-
tože aj od Pustej jaskyne smerom na juh je 
možné dúfať v ďalšiu „Štefanovú“, obrátenú 
deltu riek; jaskyňa by sa mohla rozvinúť do 
labyrintov bez konca, pretože každý ponor 
(v súčasnosti niekoľko väčších a nespočetné 
množstvo menších) i v minulosti vo vyšších 
polohách vytvoril svoju vlastnú kapiláru 
príkrovu, studená voda z topiaceho sa neďa-
lekého ľadovca nesúc so sebou žulové okruh-
liaky korodovala a obrusovala jej steny, až 
kým sa nezahĺbila opäť o trochu nižšie. A to, 
že jaskyňa tam je, sa potvrdilo jedného jar-
ného dňa roku 1952, keď sa prepadol jeden 
z vyšších ponorov, celá rozvodnená Demä-
novka sa rútila do priepasti a čosi neskôr 
zatápala už prehliadkovú trasu v Chráme 
slobody. 

Jeden príbeh,  
rozdielne myslenie

Príbeh Demänovských jaskýň 
je aj príbehom človeka. Ony jas-
kyne by tu boli aj bez nás a zrej-
me nás i prežijú. Ale spoločne 
čosi vytvárame, posúvame veci 
na ďalšiu úroveň. Sú pre nás 
existenciálnou oporou, možno 
paradoxne, pretože po niekoľ-
kých dňoch strávených v ich 
útrobách nás trochu vyháňajú. 
Rozprávanie o ich objavovaní 
človekom je príbehom jeho sa-
mého o jeho myslení, prístupu, 
strachu a túžbe po poznaní či 
nádeji. O technických možnos-
tiach človeka, ale i o výchove 
a atmosfére spoločnosti a viere 
v metafyzické skutočnosti. 

Ako bolo možné sa poučiť z úpadku záujmu 
o miestny kras začiatkom druhej polovice 20. 
storočia, napríklad i nádej človeka určuje jeho 
ďalšie kroky, nádej, ktorá sa nedá objasniť 
v nejakých ekonomických či hospodárskych 
hodnotách, čiastočne iracionálna, ľudská. 

Viera či strach nám kedysi nedovoľovali 
objektivizovať abstraktné kontúry priestorov 
jaskýň, svet to bol tajomný, často temný. Bol 
dôkazom pokory (či strachu) ľudského poko-
lenia. To sa však začalo postupne meniť, získali 
sme väčšiu sebaistotu, prenikli sme hlbšie. Fy-
zicky, plytšie však duchovne? Hmota prenikla 
hrubou silou, tá však prinútila ducha ostať 
na povrchu? Ktovie, no tak ako renesanční 
maliari nakoniec začali tvoriť pod svojím me-
nom a stratili čiastočne zo zreteľa akt tvorby 
voči vyššiemu princípu, rovnako toto po čase 
preniklo všade do koreňov človeka, a následne 
i dole, pod korene stromov.

V súčasnosti sa my, tí, ktorí pôsobíme  
v (tunajších) jaskyniach, tešíme priazni ná-
deje, že je ešte mnoho v našich silách. No 
na druhej strane otázka, ktorá trápi mňa 
samého: Existuje i hranica, za ktorú už ne-
radno ísť? Hranice si vytvárame my sami, 
boli inde pre našich predkov, budú inde pre 
deti našich detí. No vieme načúvať i prírode 
a vôbec, prehovára k nám? Lebo ak áno, tak 
sú potom isté obmedzenia, nie iba relatívne 
(naše). Vrátiac sa na pôdu ľudského, čo nám 

Objav Dómu titánov 20. 1. 2007. Stojaci: M. Korček, horný rad zľava: A. 
Voštinár, M. Matejička, J. Jančo, Ľ. Holík, dolný rad zľava: M. Rybanský, 
P. Herich a P. Osadský. Foto: M. Korček
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prináša objav? To je to, čo nakoniec stelesní-
me vo forme mapy, fotografie. Prečo pramá-
lo nás trápi, že tam inde majú tiež jaskyňu, 
prečo tá moja, hoc menšia, je mi milšia než 
tá druhá? Občas sa zdá, že nie je najdôležitej-
šie, ako veľa sme objavili, aká konečne veľká 
je jaskyňa, ale čo sme pri tom zažili, čo sme 
cítili, ako nás to ovplyvnilo. Ako nás pozna-
nie zmenilo, poznanie krasového fenoménu, 
a predovšetkým poznanie seba samého. Prí-
beh jaskyne je príbehom človeka, aj o tom, 
ako sa vysporiadal so sebou. 

Z pohľadu nevyhnutného pokračovania v na-
stúpenej ceste sa javí ako dosiahnuteľná méta 
50 kilometrov Demänovského jaskynného sys-
tému. Dúfajme len, že sa spojenie Štefanovej 
s DJS podarí uskutočniť skôr, podľa predlohy 
minulých podobných pokusov, ako za ďalšie 
desaťročia. Ďalej sú tu ešte značné možnosti po-
kračovania, limitované vzdialenosťou ponorov 
Demänovky. Niektorí z nás veria, že jaskyne sa 
postupne vinú až na Krakovu hoľu, čo je vzdia-
lenosť ďalšie 3 kilometre (DJS sa rozkladá na 4 
kilometroch dĺžky pozdĺž osi doliny) a možnos-
ti ťažko predstaviteľné. 

Človek má tendenciu považovať to, čo je 
dnes, za večnú pravdu, avšak čas vždy bude 
poukazovať na nesprávnosť tohto, v pod-
vedomí ukotveného dojmu. Preto to, čo je 
dnes dôležité, prístup, 
aký v tieto dni moder-
nej spoločnosti pre-
ferujeme, nemusí byť 
večným pravidlom ale-
bo jediným možným. 
Domnievam sa, že exis-
tujú princípy uložené 
hlboko do ľudského 
srdca i ducha (platnosť 
menej dôležitej väčši-
ny z nich tiež nebude 
dlhotrvajúca, lež spú-
taná s dobou, ich kore-
ňom, ale túto vlastnosť 
prisudzujem), ktoré sú 
univerzálne a nadča-
sové, treba k nim len 
vykročiť a objaviť ich, 
obchádzajúc nástrahy 
doby a jej momentál-
nych nálad. 

A teda cesta iná možno kohosi z nás zanesie 
k uvedomeniu si vlastnej obmedzenosti, omyl-
nosti a vedomiu, že nič nie je také jasné a jed-
noduché, ako sa to javí. Možno nechá priestor 
i duši, aby neohybná hmota ju v tom prázdne  
v hornine neutlačila, aby nebola na jej úkor. 
Ten ktosi možno raz nedokráča na koniec cho-
dieb, neprelezie všetky zákutia dómov, možno 
ostane len na ich prahu, aby nemohol pod-
ľahnúť vedomiu vševedúcnosti a aby nechal 
priestor všetkým tým rozprávkam, predstavám 
i nádejam, aby jaskyňa opäť stvorila existen-
ciálny priestor jeho vlastnej duši.

Človek jaskyniar je hnaný túžbou po po-
znaní, jeho srdce je nepokojné, hľadajúce. 
Tak nech s čistotou pristupuje k tejto veľkej 
úlohe, odhaľovať skutočnosť tam vonku, 
v zemi, a v sebe. Nech sa nenechá strhnúť 
nedôležitým, nech nájde skutočné hodnoty 
a hovorí o nich. Aby nebolo viac jediné dôle-
žité kvantitatívne vyjadrovanie veľkosti, dĺž-
ky, vedeckej hodnoty, ale nech krása zakvitne 
v mysliach a aj ono tajomno nech má opäť 
kde prebývať. 

Nechajme šarkany znovu zahniezdiť v jasky-
niach, veď sami ich tam potrebujeme...

Poznámka redakcie: Demänovský jaskynný systém  
k 6. 7. 2014 dosiahol 38 722 m s deniveláciou 196 m.

Pustá jaskyňa: výkop za Gotickým dómom, snaha o prepojenie DJS so Štefanovou. 
Zľava: L. Benický, P. Holúbek, R. Hollý, Ľ. Kokavec, M. Staroň a P. Herich. Foto: 
J. Dzúr
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jASkYNiArSke prÍhodY 
ALeBo SpomieNkY jASkYNiArA 

pali horváth †

Písal sa rok 1978. Československí jaskyniari 
pod vedením Petra Hipmana pokorili francúz-
sku jaskyňu Jean Bernard v Savojských Alpách 
a vytvorili československý hĺbkový rekord pre-
konaním hĺbky 1298 m.* Z 15-člennej expedície 
bolo až 7 Rožňavčanov. Na dosiahnutie tohto 
výkonu však museli veľa hodín tráviť tréningom 
v teréne a občas, keď som ich stretol, som ich 
so závisťou pozoroval. Ja som sa v tom období 
venoval pešej turistike, za ktorú som si potom, 
už ako jaskyniar vyslúžil aj rôzne posmešky, ako 
každý iný z adeptov jaskyniarstva.

Po návrate jaskyniarov z Francúzska som 
začal vyvíjať úsilie dostať sa do ich spoločnosti, 
a tým aj do Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti (SSS). Moje úsilie bolo nakoniec v roku 
1980 korunované úspechom, keď som sa stal 
čakateľom SSS. Lenže vtedy bol potrebný aj 
ručiteľ a mojimi neboli nikto iný, ako Miroslav 
Hujdič a Róbert Boroš, v tom čase patriaci me-
dzi najvýznamnejších jaskyniarov rožňavskej 
skupiny, na čo som vlastne dodnes hrdý.  

V spomenutom roku začala skupina vyvíjať 
zvýšenú aktivitu pri výskume Veľkého závrtu na 
Silickej planine, v okolí ktorého boli rádiofyzi-
kálnymi metódami namerané obrovské podzem-
né priestory. Takúto odbornú prácu vykonával 
v skupine RNDr. Július Ščuka. Prvé práce na 
lokalite sme začali už skôr, ale len po pukline, 
ktorá nás pustila. Časom sa však práca touto 
metódou stávala čoraz nebezpečnejšou,  preto 
sa pristúpilo k otvoreniu závrtu banským spôso-
bom v profile 1 × 1 m s výstužou. 

Práce sa začali počas jaskyniarskeho týždňa 
v roku 1983 a roku 1984 aj za pomoci českých 
jaskyniarov z Tětína pod vedením Josefa Plota. 
Bol tu aj Láďa Pecka, a nesmieme zabudnúť ani 
na Hanku Plotovú a jej hubovú polievku. Práve 
začiatok systematického výskumu Veľkého zá-
vrtu priniesol množstvo rôznych príhod, ktoré 
sa začali už spomínanou hubovou polievkou, 
o ktorých má tento príspevok rozprávať. 

* Jaskyňa Jean Bernard je teraz hlboká 1602 m; slovenský 
hĺbkový rekord má od r. 2007 hodnotu 2060 m (Peter Me-
dzihradský, Krubera-Voronja)

Stanový tábor vrátane spoločenského prístreš-
ku a hospodárskeho stanu pre spoločný mate-
riál sme vybudovali na okraji závrtu. Stan nám 
požičali z Okresného domu pionierov a mláde-
že v Rožňave. Na celý týždeň sme potrebovali aj 
vodu, tú sme s Lacim Juhászom ťahali v cisterne 
s obsahom 950 l zo skladu Ľudových milícií 
zo Strojovej a traktorovej stanice v Rožňave za 
Pragou V3S, ktorej kabína sa pre poškodenú 
prednú nápravu počas jazdy kývala zo strany 
na stranu. Zapožičanie cisterny vybavil Julo 
Ščuka cez svojho švagra, okresného náčelníka 
ĽM. Pretože však cisterna bola zverená do mojej 
opatery, nebolo mi všetko jedno pri jej prepra-
ve kývajúcou sa V3S z Okresného stavebného 
podniku bez príkazu na jazdu – tzv. stazky. Čo 
čert nechcel, pri Lipovníku bola hliadka Verej-
nej bezpečnosti. Kamarát Vilo Zbornák na mo-
tocykli Simpson sa šiel pozrieť dopredu, či tam 
nie sú policajti, ale kým sa otočil, boli sme už 
na dohľad hliadky. Pred cestnou kontrolou nás 
pravdepodobne zachránila cisterna, lebo takú 
mohla mať len armáda alebo jednotky ĽM, a tie 
sa nekontrolovali. A auto bolo nakoniec tiež 
kaki zelené. Cisterna potom už putovala s nami 
každý rok až do roku 1989, neskôr aj s veľkým 
hospodárskym stanom. Nákladné auto bolo 
raz z OSP, inokedy z ČSAD alebo Tranzitného 
plynovodu. Vždy sa podarilo niekde niečo vyba-

Veľký závrt na Silickej planine. Foto: M. Hujdič
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viť. Potom, po roku 1989, už veru nikto nedal 
nikomu nič zadarmo.

Na otvorenie Veľkého závrtu bolo potrebné 
použiť aj priemyselné trhaviny – väčšinou da-
nubit, ktorý bol v tomto prípade vybavený ofi-
ciálne. Strelmajstrom bol nebohý Jožko Gaál, 
oblečený komplet v žltom, vrátane gumených 
čižiem aj rukavíc. No a tu je potrebné povedať, 
že J. Ščuka s R. Borošom boli majstri sveta 
v podpichovaní a ich obeťou sa stal aj Dodo 
pre svoj žltý výstroj. Keď neboli akurát pracov-
ne vyťažení, tak veru mal čo Dodo počúvať. 
Na druhý deň „radšej už ani neprišiel“(ale ne-
bolo to preto). Ostatné strelné práce už potom 

uskutočňovali J. Ščuka a R. Boroš. Nepoužité 
strelivo sa malo vrátiť na odberné miesto, 
keďže sa však použilo „stále všetko“, nebolo 
čo vrátiť, preto sme ho mali hocikedy hoci-
koľko k dispozícii. A keď v bani strelmajster 
vyfasoval napr. 50 kg, nikto nevedel, že použil 
povedzme len 45 kg. Zvyšok bol náš. Ako ho 
dostal z bane, na to sme sa nepýtali. Dúfam, že 
teraz sa to môže oficiálne povedať, však už ho 
aj tak nevrátime a ani nás asi nezavrú, lebo je 
to už premlčané (možno). 

Z podpichovania Jula a Roba sa okrem iných 
ušlo neúrekom aj mne. Raz bola turistická 
akcia na počesť SNP s trasou do Gemerskej 
Polomy k pamätníku zostreleného lietadla – 
„lebo aj Horváth len kvety nosí, aby nemusel 
kopať“. Roky som potom musel počúvať, či 
som ich k pamätníku odniesol dosť. Podobný 
osud ako mňa postihol aj iných, aj keď nie 
práve zásluhou kvetov.

Keď sme pri strelive, tak sa stali aj iné prího-
dy, síce nie na pracovnom týždni, ale sú hodné 
spomenutia. Auto mal v tom čase k dispozícii 
Robo. Bol to wartburg, ktorý sa na planine 
celkom osvedčil. Raz mu však začal na ná-
mestí v Rožňave dymiť. Aj mu utekali pomôcť 
hasiť, len on bežal preč od auta. Dopadlo to 
však dobre. Občas sa stalo, že v sklade sa na 
trhaviny zabudlo. No a keď sa už začal z da-
nubitu vylučovať nitroglycerín, bolo veru zle, 
veď aj malý úder mohol iniciovať detonáciu. 
No a teraz čo? Tak sa rozhodlo, že sa odvezie 
do rieky Slanej, aby sa vo vode rozpustil. Robo 
mal auto, tak šli aj s Julom ku Slanej s da-
nubitom. Akcia našťastie aj v tomto prípade 
dopadla dobre. Raz však celá táto záležitosť 
prišla na pretras s baníkom, nebohým Vojtom 
Palócim, ktorý aktérov tohto adrenalínového 
podujatia patrične poučil: somári, však ste 
mali zobrať vedro vody a v ňom ho rozpustiť 
a nevoziť ho cez polovicu Rožňavy! Navyše 
sklad sme mali v budove kotolne, kde bolo 
vody neúrekom, ani vedrá nám nechýbali. No 
čo už. Najväčším zážitkom pre mňa však bola 
preprava 50 kg danubitu, ktorý sme v tomto 
prípade legálne viezli Škodou 100 s Ondrom 
Bolačekom, oficiálnym strelmajstrom skupi-
ny, zo šiestej etáže Gombaseckého kameňolo-
mu aj s potrebným množstvom rozbušiek do 
Silice, k Jaskyni v ponore jašteričieho jazera. 
Nuž ani zastrúhaný vlas by sa mi asi nedal do 

Jaskyniari pri sondážnych prácach vo Veľkom závrte  
v 80. rokoch. Aktuálny zoznam jaskýň SR uvádza jeho 
hĺbku 40 a dĺžku 60 m. Foto: M. Hujdič
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... vopchať, najmä keď som na Silickom závo-
ze uvidel oproti idúci autobus.

Keďže k otvoreniu závrtu sa pristúpilo ban-
ským spôsobom, bolo potrebné zabezpečiť aj 
banské drevo. To vybavil Janko Faško, vtedy 
vedúci skupiny, ktorý bol zamestnaný v Žele-
zorudných baniach v Rožňave. Objednávku na 
drevo dala Slovenská speleologická spoločnosť. 
Drevo sa fasovalo v závode Mária baňa v Čuč-
me. Jedno ráno sme ho šli naložiť a zmeškal 
som do zamestnania. Po vysvetlení prečo mi 
to bolo odpustené. Drevo na planinu viezol 
Jano Hujdič Škodou 706-vyklápač z ČSAD, 
takže sme ho nemuseli skladať, len vysypať. 
Potom sme ho prišli poobede poukladať hneď 
pri pracovisku v závrte. Aké však bolo naše 
prekvapenie, keď sme na druhý deň prišli do 
tábora a štvrtina dreva chýbala. Okolie Veľké-
ho závrtu kosilo JRD Červená zástava Silica 
a po odvoze sena lúku pohnojili. No a „kou-
mák“ traktorista, ktorý bol hnojením pove-
rený, si pekne do rozmetadla hnoja  naložil 
toľko dreva, koľko sa mu doň zmestilo. V Silici 
sme však drevo spoznali a so starostom obce 
(vtedy predseda MNV) sme zjednali nápravu. 
Časť dreva, ktoré ešte nestihol napíliť, nám 
dotyčný vrátil a kompenzoval ešte nejakým 
vínom. Takže ono sa aj vtedy privatizovalo, 
ibaže chlap mal v tomto prípade smolu. (Ináč 
si zo Siličanov robili aj posmech, že kým chlap 
počúva v kostole kázeň farára, tak aby využil 
čas, nabrúsi pílový kotúč do cirkulárky. V obci 
určite neexistoval víkend, aby niekde nehučala 
aspoň jedna cirkulárka a traktor.)

Prvý rok sme mali v tábore spoločné obedy. 
Varili Lida Borošová a Hanka Plotová. Keďže 
tábor sa uskutočnil koncom septembra, na 
planine bolo neúrekom húb, a tak sa v kotle 
uvarila hubová polievka. Kotol mal drevené 
veko, dážď však naň nebral ohľad, a tak do 
polievky vždy stihla natiecť voda, čím sa kotlík 
stal bezodným. Aby však nebola polievka veľmi 
zriedená (a sme ju aj ľutovali vyliať), vždy sa do 
nej dohodili nejaké konzervy, dozbierali huby 
a trošku sa prevarila. A jedli sme ju potom celý 
týždeň. Aj sme si doberali Hanku, keď sme pri 
príchode do tábora už zďaleka kričali: mámo, 
máš polévku? Mala. 

Na tábor sa nosili aj deti, alebo aspoň Bo-
rošovci, Evku a Katku. Boli celkom zlaté. Raz 
som si ich jednu po druhej naložil na chrbát, 

čo sa mi stalo osudným, lebo som sa ich už 
potom nevedel striasť. Tak som neskôr radšej 
chodieval na pracovisko ťahať vedrá. Nakoniec 
mi prax s deťmi nebola nič platná, keďže som 
sa ženil až v roku 1990 a na deti som už v mo-
jom veku nemal trpezlivosť. 

Aj Veno Kindernay prišiel raz na tábor so 
synom na motorke. Malý Venko mohol mať 
vtedy tak 4 roky. Trošku sme sa zarozprávali, 
a až keď sa začal ruksak veľmi hýbať, napad-
lo mu, že je v ňom chlapec, v ktorom ho na 
motorke priviezol. Na hlavičke mal plastovú 
prilbu z hračkárskej šermiarskej súpravy. Nuž, 
aj to sa stalo. Našťastie ho nechytili dopraváci, 
lebo by to zrejme dopadlo veľmi zle. 

V tom čase maďarskí jaskyniari dokončili 
čistenie priepasti Malá Žomboj od pesticídov 
na báze DDT (Neroxid) a chceli nás prísť 
pozrieť. Stretnutie sme však mali na námestí 
v Rožňave, a mňa ako znalca planiny poverili 
doviezť ich na Veľký závrt. V tme som však 
kázal skôr odbočiť z cesty a namiesto Veľké-
ho závrtu sme skončili pri vraku autobusu, 
ktorý tam zanechalo JRD. Tam sa však moje 
znalosti skončili a na hanbu sme museli po-
žiadať o pomoc trúbením. Oproti nám prišiel 
Robo s UAZ-om. No potom som mal okrem 
kvetov ešte od Roba a Jula minimálne rok čo 
počúvať. Tu je potrebné ešte dodať, že Maďari 
nám výmenou za horolezecké laná dali 2,5 kW  
elektrocentrálu Briggs-Stratton, vŕtacie kla-
divo Hilty TE 72 a motorovú reťazovú pílu 
Oelo-Mac, čím sme sa stali v tom čase najlepšie 
vybavenou skupinou na Slovensku. 

Keďže Dušan a Jano Hujdičovci jazdili  
v ČSAD  kamiónom, občas doviezli z Čiech 
50-litrový sud Veľkopopovického kozla, ktorý 
nám niekedy vystačil počas celého trvania 
tábora. Stalo sa však, že pivo, napriek tomu, 
že bolo zakopané v zemi, sa pokazilo. To po-
kazené pivo nás raz aj zahanbilo, nakoľko sme 
zavolali Siličanov do tábora na slávnostné na-
razenie suda, a veru už bolo mútne, aj keď piť 
sa ešte dalo. Tak sa potom sud nahradil podľa 
individuálnej objednávky fľaškovým Kozlom, 
prípadne Staropramenom, podľa toho, čo Du-
šanovci v Čechách dostali kúpiť.

Bolo to tiež na Veľkom závrte, asi v roku 
1984 alebo 1985 (od roku 1986 bol tábor už 
pri Jašteričom jazere). V tábore som mal mo-
ped Babetu. Lidka Borošová sa na ňom občas 
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previezla. Bolo to tak aj vtedy, keď sme boli 
dole v závrte a Lida sa rútila po lúke rýchlos-
ťou 25 km za hodinu. Ja som ju uvidel a za-
mával som jej. To som však nemal robiť. Lida 
pozrela dole, jednou rukou pustila riadidlá 
a  zamávala mi späť. Lenže predným kolesom 
vybehla na menšiu škrapu, moped vyletel pred-
kom do vzduchu, a potom aj s Lidou na zem. 
Že si to odniesla predná vidlica na mopede, to 
sme opravili, ale Lidka mala veru minimálne 
mesiac ruku v sadre. To sme my veru opraviť 
nevedeli. Bol to jeden z tých nepríjemných 
zážitkov, akých ináč veľmi veľa nebolo, okrem 
ešte jedného. 

Bolo to už v tábore pri Jašteričom jazere.  
V tábore nás bolo dosť, preto sa pracovalo 
okrem Ponoru Jašteričieho jazera aj v Ponore 
na zemiačnisku (Priepasť Jašteričieho jazera), 
ako aj na Farbenom ponore, kde sa práve stala 
spomenutá nepríjemnosť. Pre nezasvätených 
je potrebné vysvetliť, ako asi také kopané pra-
covisko vyzerá. Sú to šachty a chodby stiesne-
ných rozmerov, závisí to od rozmerov pukliny, 
ktorou sa napreduje, kým sa dá. Preto tu len 
veľmi ťažko vie pomôcť jedna osoba druhej, 
lebo sa k nej väčšinou nezmestí. No a práve vo 
Farbenom ponore pracovali českí jaskyniari. 
V tých časoch sa na rozrušovanie horniny stále 
používala priemyselná trhavina. V úzkych, zle 
vetraných priestoroch zostávali dlho po odstre-
le splodiny. Boli prípady, keď sme mohli ísť na 
pracovisko až na druhý deň, pretože nadýcha-
nie sa splodín po použití priemyselnej trhaviny 
je životu nebezpečné, v lepšom prípade vyvolá-
va ťažkú nevoľnosť. Po odstrele boli českí jas-
kyniari netrpezliví a vošli do jaskyne ešte pred 
dokonalým odvetraním jej priestorov. Jednej 
mladej jaskyniarke spomedzi nich prišlo po 
nadýchaní sa splodín zle, a trvalo asi 20 minút, 
kým sa dostala na povrch a na čerstvý vzduch. 
To sme veru všetci tŕpli, pretože v úzkych pries-
toroch sa len veľmi ťažko dalo pomôcť a muse-
la výstup zvládnuť zväčša iba sama. A teraz čo? 
Ja som mal hore auto, tak sme sa rozhodli, že 
ju dovezieme do Rožňavy na pohotovosť. Ban-
di Bolaček to však celé zarazil s odôvodnením, 
že žiadny lekár nie je sprostý, aby nevedel, od 
čoho jej je zle. Strelné práce sme uskutočňovali 
ilegálne a bál sa problémov. Nakoniec dievčinu 
asi po dvoch hodinách nevoľnosť prešla, ale 
čo by sa bolo stalo, keby nie? Odvtedy mám 

výčitky svedomia, že som sa dal prehovoriť 
a nedoviezol som ju k lekárovi. Veď sme sa 
možno mohli vyhovoriť na žalúdok. Ale keby 
sa stalo niečo vážnejšie, tak asi by sa už nebolo 
na čo vyhovárať. Aj v tomto prípade sme veru 
mali šťastie. 

Pracovali sme aj v Priepasti Jašteričieho ja-
zera (Ponor na zemiačnisku). Ten odvádzal na 
jar počas topenia snehu veľké množstvo vody 
z blízkeho poľa. Tak sme tam pokračovali v ko-
paní (chodili sme tam už aj predtým), sledujúc, 
kadiaľ odteká voda. Nainštalovali sme lanovku, 
aby sme s vedrami vyťaženého materiálu nemu-
seli behať dnu a von. Keď začali byť kamene 
menej zablatené, vedel som, že napredujeme 
správnym smerom. Ale bača zo Silice nás od 
práce stále odhováral s tým, že tam už v roku 
1953 jaskyniari pod vedením Majda-Hrašku 
boli; keďže tomu však žiadne stopy nenasved-
čovali, bačovi sme jednoducho neuverili. Raz 
sa prišiel na pracovisko pozrieť v krátkych no-
haviciach (to aby nemusel robiť) aj Robo Boroš 
s novou kombinovanou lampou, ktorú dostal 
z Talianska. Mal na nej neónovú trubicu, ref-
lektor do diaľky a ešte iné vymoženosti. Prezrel 
si pracovisko a zodpovedne vyhlásil, že štyritisíc 
rokov tu nikto nebol. A tak sme kopali ďalej, až 
sme sa dostali vo vstupnej časti na neprieleznú 
puklinu, za ktorou padal kameň do hĺbky. Po 
rozšírení pukliny trhacími prácami sme sa do-
stali do stropu asi 15 m hlbokej šachty, z ktorej 
pokračovala úzka plazivka s voľne zleziteľnými 
stupňami, končiaca sifónom. V týchto miestach 
sa našli stopy po predchádzajúcich prieskumní-
koch, takže bača mal pravdu. Dole v pukline bol 
zasunutý čakan, na stene karbidkou nakreslený 
dátum 1953 a kultový symbol mužskej časti 
populácie, obdobný znaku Renault, ale nie na 
lízing, lebo v kosoštvorci bola ešte jedna čiarka. 
Tieto fakty mi (aj iným) veru spôsobili dosť veľ-
kú psychickú traumu, a rok som nebol ochotný 
lokalitu ani len navštíviť. Po dlhšom skúmaní 
som potom prišiel na to, ako sa tam z povrchu 
dostali naši predchodcovia, ktorí, aby nepadali 
ovce do vykopanej diery, ju potom zasypali. 

Jaro Stankovič je známy svojím odporom 
k alkoholu (má na to vážny dôvod). V hospo-
dárskom stane v debne na strelivo a náradie 
sme mali aj rum (niekedy aj iné). Vždy ráno, 
predtým, než sme si šli uvariť kávu, sme si 
dali aj štamperlík. Zoli Szabó už zo stanu 
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odišiel, keď sa zniekadiaľ zjavil Jaro a sťažo-
val sa Zolovi, že tí dvaja tam majú schovaný 
chľast (ja som bol s Julom ešte v stane). No 
čo mal chudák Zolo povedať, keď on už rum 
vypil. Nemohol sa priznať, a tak pritakal 
Jarovi, že...

Raz sme boli v tábore pri Jašteričom jazere 
ja s Julom a myslím, že aj  Zolo. V podvečer 
prišiel Viktor Kliment a doniesol so sebou 
pol litra rumu. Aby sa nepokazil, tak ho bolo 
treba vypiť, na čom sme svorne pracovali. 
Čo však čert nechcel, začalo zrazu príšerne 
hrmieť a blýskať sa. Minimálne ako keby 
sa lucifer ženil. Julo hneď vyhlásil riadenú 
paniku a so strelivom sme museli utekať 
z tábora, aby doň náhodou neudrel blesk 
alebo ho neodpálila statická elektrina, lebo 
vo veľkej debne sme mali aj rozbušky. Tak 
sme s Julom uchmatli debničku s danubitom 
a poďho z tábora. Keď sa nám už zdalo, že 
sme odišli dosť ďaleko, debničku sme skryli 
do kríkov a rýchlo späť, aby sme nezmokli. 
Prešli sme len pár krokov a hneď sme boli 
v tábore. Akosi sa mi to nezdalo, len rum odo-
hnal pochybnosti. Ráno, keď sme sa vybrali 
po danubit, našli sme ho asi 10 m od tábora. 
My sme šli vlastne s debnou dostatočne dlho 
(podľa nás ďaleko), ale urobili sme kruh 
a vrátili sa s ňou skoro do tábora. Julo ráno 
skonštatoval, že „nevadí, aj tak je to len Venov 
stan, náš je dosť ďaleko“. To všetko ten rum, 
vtedy ešte tuzemský.

Bol posledný deň pracovného týždňa. Na lúke 
nad Jašteričím jazerom sme zbalili tábor, veci 
nahromadili na kopu a čakali sme na odvoz 
nákladným autom. To však akosi nechodilo, 
a tak sa každý pobral domov, ako vedel, len ja 
(lebo som musel vrátiť cisternu a hospodársky 
stan) som tam zostal s vecami čakať. Slnko 
sa pomaly začalo lúčiť s dňom, tak som po-
sťahoval veci na hromadu, aby sa dali prikryť 
plachtou spoločenského prístrešku. V jednom 
rohu som si aj ja urobil miesto na spacák, keby 
pršalo. Nuž, nebolo mi všetko jedno, najmä keď 
som si uvedomil hodnotu tu nachádzajúceho sa 
materiálu. Pre istotu som sa vyzbrojil mačetou, 
len neviem načo. Už sa pomaly začalo zmrákať, 
keď som v diaľke začul zvuk Tatry 815 (vtedy 
som ešte vedel rozlíšiť aj Tatru 148 od 815-ky, 
teraz to už neviem). Vyšiel som na okraj lúky, 
skadiaľ som uvidel achkať pri vahadlových 

studniach Jašteričieho jazera červenú Tatru. 
Hneď som vedel, že je z Tranzitného plynovo-
du a ja nemusím prespať s vecami na planine 
ozbrojený mačetou. S vodičom prišiel aj Jožo 
Šiškovič, a tak sme mali veci o chvíľu naložené, 
zavesili sme cisternu a šli domov. V Rožňave 
sme na STS na nevôľu strážnika (zobudili sme 
ho) zvesili cisternu, zatlačili do dielne a zložili 
hospodársky stan. Potom rýchlo do skladu vylo-
žiť auto, poďakovať už nebohému vodičovi Tat-
ry Jožovi Letanovskému a domov pod sprchu.  
A ráno do roboty.

Tak sa skončil zase jeden z pracovných týž-
dňov rožňavskej jaskyniarskej skupiny. Bolo 
to asi v roku 1988, ale to nie je podstatné.  
V priebehu ôsmich rokov to boli moje najkraj-
šie dovolenky, a nielen moje. Jednoznačne to 
boli krásne chvíle prežité na Silickej planine 
s partiou ľudí rovnakých záujmov – s kama-
rátmi. Nič krajšie si neviem ani dnes predsta-
viť. Verte mi, že po skončení jaskyniarskeho 
týždňa som celý rok netrpezlivo čakal na ten 
ďalší. Možno sa to zdá niekomu čudné, ale 
bolo to tak. Nepotrebovali sme ani žiadne Ka-
nárske ostrovy. Strašne rád by som ešte jeden 
takýto jaskyniarsky týždeň chcel prežiť, je to 
však už asi len utópia.

Zdar Boh!

Článok P. Horváth odovzdal do Baníckeho múzea 
v Rožňave, kde pracoval, a pôvodne mal vyjsť v ta-
mojších Múzejných novinách. So súhlasom múzea 
ho publikujeme v našom časopise ako spomienku na 
jeho autora, člena speleoklubu Minotaurus, ktorý 
zomrel v decembri 2012 vo veku 58 rokov (pozri 
v Spravodaji SSS 1/2013, s. 78 – 79). Text článku 
sme doplnili o fotografie M. Hujdiča z knihy Jaskyne 
& jaskyniari (1987).
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Keď som nedávno asi ako väčšina jasky-
niarov sledoval skoro on-line prenos zo zá-
chrannej akcie v nemeckej jaskyni Schacht-
höhle z hĺbky 1000 metrov, nevdojak som 
si spomenul na našu kaukazskú expedíciu 
spred 25 rokov do vtedy najhlbšej jaskyne 
sveta, Jaskyne V. Panťuchina v Bzybskom 
chrbte v Západnom Kaukaze, na ktorej 
som sa zúčastnil aj ja. Je to zhoda náhod, že 
presne v tom čase som mal 25 rokov.

Na osvieženie pamäti najskôr uvediem zá-
kladné informácie o tejto expedícii. Udalosti 
budem opisovať z môjho subjektívneho poh-
ľadu. Niektoré časti vtedy neboli zverejnené, 
vzhľadom na dobu, v ktorej sme žili. Expedíciu 
zorganizoval Paľo Mitter, ktorého som obdi-
voval a vážil si jeho organizačné schopnosti. 
Možno teraz si vážim ešte viac to, že sme tam 
mohli ísť, keď vybavovanie všetkých formalít, 
ako pozvanie, „víza“  (tzv. obmen, príp. AB slu-
žebnaja), nebolo jednoduché a ešte 24 hodín 
pred odchodom jedna časť skupiny nemala 
potrebnú pečiatku v pase.

Expedícia sa začala organizovať niekedy 
v roku 1988. Počas roka sme mali asi dve 
spoločné akcie v jaskyni + zostup a bivak v Jas-
kyni v Záskočí. Okrem toho sme sa pravidelne 
stretávali a rozdelili si úlohy podľa možností 

každého účastníka. Aj po toľkých rokoch si 
pamätám, že Maťo Gaál mal na starosti stravu 
(bol vtedy výrobným námestníkom v RICO Ri-
mavská Sobota). Tejto úlohy sa zhostil výborne 
a na expedícii som pribral. Mojou úlohou 
bolo zabezpečiť expedičné sudy na materiál, 
vojenský telefón a telefónnu linku na spoje-
nie medzi tábormi. Expedícia bola prakticky 
sebestačná a všetok materiál sa transportoval 
expedičnou aviou.

Prvá slovenská jaskyniarska výprava do kra-
sových oblastí Abcházskej ASSR v západnej 
časti Gruzínskej SSR sa uskutočnila v dňoch 
26. 6. – 23. 7. 1989. Výpravu sme realizovali 
na základe dohody o spolupráci medzi Inšti-
tútom geografie a jeho Speleologickým sovie-
tom GAV v Tbilisi a Jaskyniarskou záchrannou 
službou Slovenskej speleologickej spoločnosti. 
Výprava bola spoločným slovensko-gruzín-
skym podujatím, keď sa na nej zo Slovenska 
zúčastnilo 11 a z Gruzínska 6 jaskyniarov. 
Výpravu technicky zabezpečila naša strana, 
prepravu cez Bzybský chrbát gruzínska strana. 
Účastníci zo Slovenska: J. Agrikola, M. Bukov-
ský, M. Gaál, J. Hámoš, P. Herich, M. Jagerčík, 
I. Kráľ, P. Mitter (vedúci výpravy), M. Pavlík, 
F. Venger a J. Vronka. Za gruzínsku stranu: T. 
Apchaidze, A. Džamrišvili, G. Džamrišvili, G. 
Gigiašvili, M. Gayaev a V. Kapanadze. V našej 

časti výpravy boli členovia 
JZS a jaskyniari z niekoľ-
kých skupín. Pôvodne sa 
na výprave mal zúčastniť 
aj Jano Šmoll, ale jeho 
účasť prekazila zlomená 
ruka.

Cieľom výpravy bolo 
navštíviť krasovú oblasť 
Bzybského chrbta a overiť 
spoluprácu oboch skupín 
pri prieskume krasu v te-
réne v oblasti Abac (2000 
– 2400 m n. m.), ako aj 
v Jaskyni V. Panťuchina 
(-1571 m, r. 1989 najhlbšej 
jaskyni sveta), v oboch ob-
lastiach po 10 dní (pozri Vyvieračka Mčišta (Čornaja rečka), odvodňujúca Bzybský masív

25 rokoV od záchrANNej Akcie NA kAukAze

ivan kráľ
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Mitter, P. 1989: Výprava slovenských jaskynia-
rov Kaukaz ‘89. Spravodaj SSS, 20, 2, 39–44).

Do základného tábora vo výške približne 
1750 m n. m. nás prepravil vrtuľník spolu 
s materiálom. Na zníženie nákladov sme sa 
snažili čo najviac z materiálu dostať do vr-
tuľníka na každý let (celkove asi 3 – 4). Piloti 
vždy kontrolovali, koľko nahodíme do úlož-
ného priestoru. Keď sme im dali pivo (ktoré 
na mieste vypili), chvíľu nemali čas pozerať 
na nás, čo sme využili na prihodenie ďalších 
batohov do útrob Mi-8. V tábore bolo celko-
ve 17 ľudí, výhoda jeho polohy bola blízkosť 

vody a les, ktorý chránil pred 
páľavou slnka. V rovnaký deň 
helikoptéra priviezla aj mate-
riál ďalšej skupiny jaskyniarov 
z Kerča, Feodosie a Novokuz-
necka a neďaleko nášho tá-
bora vyrástol ďalší základný 
tábor, v ktorom bolo okolo 
35 osôb. Vedúcim skupiny bol 
V. Rybkin z Kerča, ktorý sa 
venoval výskumu Jaskyne V. 
Panťuchina, pričom sovietski 
jaskyniari chceli aj farbením 
vody v Bohumínskej priepasti 
dokázať jej spojenie s Jasky-
ňou V. Panťuchina. (Spojenie 
sa doteraz celkom nedoká-
zalo.) Hneď sme nadviazali 
priateľské kontakty. Pre nás 

bola cenná mapa v mierke 1 : 500, z ktorej 
sme zistili celkovú zložitosť zostupu a činnosti 
vôbec v tejto náročnej vysokohorskej jaskyni. 

Bol som očarený okolitou prírodou. Planina 
v okolí je skutočný jaskyniarsky raj. Vstupná 
časť jaskyne V. Panťuchina sú úžiny, cez ktoré 
bol problém sa prepchať, čo nás trochu pre-
kvapilo; vzhľadom na to, koľko materiálu do 
jaskyne treba transportovať a koľko expedícií 
v jaskyni už bolo, je táto časť slabo sprístupne-
ná. Sovietska expedícia, ktorá pôsobila v jasky-
ni súbežne s nami (mali však inú taktiku zostu-
pu ako my), používala hliníkové transportné 

kontajnery, čo bolo lepšie 
riešenie pre transport vo 
vstupných úžinách. Roz-
hodne sa tak nezachytáva-
li ako transportné batohy. 
Okrem toho Sovieti mali 
v expedícii aj deti a tie-
to „rebjata“ zabezpečovali 
práve transport materiálu 
cez úžiny. (Ktovie, ako by 
tento spôsob využitia detí 
zhodnotili dnešné mimo-
vládky.) 

My sme si jaskyňu vy-
strojovali sami jednolano-
vou technikou. Sovieti po-
užívali oceľové lanká a na 
to prispôsobené pomôcky. 
Polyamidové laná (rybár-

Transportný vrtuľník na planinu

M. Jagerčík pri oddychu
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ske) používali na samoistenie. Taktika zostupu 
bola tiež rôzna. Kým Sovieti plánovali zostúpiť 
v jednej vlne čo najnižšie, my sme mali v ma-
lých skupinkách postupne jaskyňu vystrojiť 
vrátane 1 – 2 bivakov. Po úvodných úžinách, 
ktorých prechod trval, ak si dobre spomínam, 
asi hodinu, nasledovala priepasť. Táto prvá asi 
107 m hlboká priepasť ma ohromila. Najmä 
preto, že priamo zo vstupných úžin sa vynoríte 
nad ohromnou šachtou (šachta pokračuje aj 
hore). Tu bol blok, na ktorom bolo cca 13 
rôznych starých hrdzavých nitov (nit je silné 
slovo). Myslel som, že z nich určite vyberieme 
kotvenie na „zlaňák“, ale radšej sme osadili 
vlastný nit. 

Počas 2 akcií sme zostúpili do hĺbky pri-
bližne 300 m. Na akcii 6. 7. som bol aj ja a vy-
strojovali sme priepasti pod hlavnou šachtou, 
pričom sme hľadali aj miesto pre 1. bivak. 
Popoludní podľa dohody začali z jaskyne vy-
stupovať, lebo v tento deň mali do nej zostúpiť 
Sovieti. Asi štyroch-piatich sme ich stretli nad 
hlavnou priepasťou, kde čakali s množstvom 
materiálu. Prehodili sme zopár slov a išli von. 
Cestou sme ešte stretávali ďalších aj s materiá-
lom. Opäť sme len ticho závideli malých po-
mocníkov pri jeho transporte úžinami. Večer 
sme vystúpili na povrch a povedali sme dojmy 
z jaskyne; na ráno sa pripravila aj s materiálom 
ďalšia skupina, aby zásobila 1. bivak a zišla do 
hĺbky aspoň 600 m, kde sú ďalšie úžiny. 

Popoludní alebo 8. 7. malo ísť do jaskyne 

opäť naše družstvo, ale nako-
niec bolo všetko inak. Asi oko-
lo druhej v noci ma zobudil 
krik. Nevedel som, čo sa deje, 
bol som uťahaný a pršalo. Zo 
sovietskeho tábora prišla žena 
a oznámila nám, že v jaskyni 
spadol jeden speleológ z ich 
skupiny a potrebujú pomoc. 
Oddýchnutá partia hneď odi-
šla do jaskyne. Tu zistili, čo 
sa stalo. 

Po našom odchode zača-
li Sovieti zlaňovať do prvej 
šachty. Mali hodené oceľové 
lanko a vedľa polyamidové na 
istenie. Dĺžka (hĺbka) 107 m. 
Na rozdiel od nás mali laná 
bez medzikotvenia. Oceľové-

mu lanku to, že išlo cez niekoľko ostrých hrán, 
zrejme neškodilo tak ako PAD lanu. Podľa 
všetkého boli ovplyvnení našou technikou zo-
stupu a miesto zlaňovania na oceľovom lane 
zlaňovali na PAD lane a oceľové používali na 
sebazaistenie. Najskôr zlaňovala prvá dvojica 
aj s množstvom materiálu, cca 30 – 50 kg na 
osobu. Tento predvoj mal za úlohu budovať 
„cestu“ pre zvyšnú skupinu. Po zlanení na dno 
sa hneď vydali ďalej a pokračovali hlbšie. Došli 
až do hĺbky cca 500 – 600 m, kde im došli laná 
a čakali na hlavnú skupinu s ďalším materiá-
lom, ktorá však nechodila. Medzitým zostúpila 
na dno dievčina ešte s jedným kolegom a čaka-
li na Ljoňu, ktorý sa vydal na cestu dole ako 
piaty. PAD lano už bolo na niektorých mies-
tach poškodené, ale dovtedy vydržalo (veď Slo-
váci tiež idú len na PAD lanách, tak prečo by 
nemalo vydržať aj teraz?). Ljoňa navešal na 
seba asi 7 alebo 8 kontajnerov a spustil sa dole. 

Môžeme sa len domnievať, ako si pozrel na-
rezané lano na hrane asi 80 m nad dnom prie-
pasti. Prebehol cez hranu... a už letel voľným 
pádom dole. Poistná svorka na oceľovom lane 
neplnila svoju funkciu, len voľne kĺzala dole. 
Po 80-metrovom páde ostal ležať pri nohách 
Ľudmily. Jurij, ktorý bol už na dne, chcel ešte 
pomôcť, ale pri pohľade na Ljoňu mu bolo 
hneď jasné, že všetka pomoc je už márna. Ná-
sledne poslali z jaskyne jedného člena, ktorý 
informoval vedúceho Rybkina. Pretože bolo 
jasné, že sami akciu nezvládnu (alebo bude 

Zľava: J. Hámoš, M. Jagerčík, M. Pavlík, P. Herich st., dvaja gruzínski jasky-
niari, P. Mitter, F. Venger
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veľmi náročná), prišli požiadať o pomoc našu 
výpravu. 

V prvej skupine, ktorá mala za úlohu vytiah-
nuť postihnutého na balkón nad priepasťou, 
boli asi 4 naši členovia a zvyšok Sovieti. Pred 
vlastným vytiahnutím však pomohli Jurijovi 
a Ľudmile, ktorá bola úplne v šoku – ešte 2 
dni po udalosti nerozprávala. Celá akcia aj 
s vytiahnutím postihnutého trvala do neskoré-
ho popoludnia. Medzitým sme sa začali ďalší 
pripravovať na vystriedanie prvej skupiny. Aku-
rát pri našom odchode z tábora sa vrátili späť 
a informovali nás o postupe. Našou úlohou 
bol transport postihnutého úžinami k výcho-
du. Báli sme sa, že sa nám telo nepodarí dostať 
cez niektoré úžiny. Sovieti medzitým rozši-
rovali najužšie časti. Spolu s Maťom Gaálom 
som pripravoval postihnutého na transport 
po horizontálnych častiach. Pri pohľade na 
zranenia, ktoré utrpel, som si kládol otázku, 
či toto všetko stojí za takúto obeť. Nakoniec 
sa nám podarilo prekonať väčšiu časť, ako 
sme predpokladali, a následne postihnutého 
vyniesli na povrch. 

Záchranná akcia nás stála dosť fyzických aj 
psychických síl. Po tejto udalosti sme sa roz-
hodli nepokračovať v ďalšom zostupe. Jedna 
skupina sme ešte raz išli odstrojiť jaskyňu. Pri 
priepasti som mal zvláštny pocit a musel som 
rozmýšľať nad zmyslom jaskyniarstva. 

Po skončení činnosti v Jaskyni V. Panťuchi-
na sme začali prieskum planiny v okolí vrchu 
Abac. Mnoho z otvorov a jaskýň už bolo pre-
skúmaných. Napriek tomu sa nám podarilo 
objaviť niekoľko priepastí, ale pre nedostatok 
času sme pracovali veľmi krátko len v jednej 

z nich. Niekoľko sme zmapovali. Naj-
viac ma zaujal ponor v dolinke smerom 
na Abac. Tu som chcel aspoň trochu 
posondovať, ale nakoniec som sondo-
vanie odložil. Veď sme sa sem chceli 
vrátiť o rok. Všetko sa však počas pár 
mesiacov zmenilo a materiál, ktorý sme 
tam ukryli, na nás čaká dodnes. Človek 
asi nie vždy dostane druhú šancu, preto 
treba využiť tú príležitosť, ktorá sa mu 
naskytne. 

Po ukončení prieskumu sme čakali na 
vrtuľník na transport materiálu dole. 
Keďže nechodil, rozhodli sme sa pre 
zostup pešo. Po ceste nám pastieri ozná-

mili, že v celej oblasti sú nepokoje a sú prijaté 
mimoriadne opatrenia. Po našom príchode 
už mala milícia a vojsko situáciu „pod kon-
trolou“. Išli sme s malou dušičkou cez všetky 
stanovištia a kontroly. Našťastie nikomu z nás 
sa nič nestalo. Naši gruzínski priatelia však 
museli do Tbilisi letieť lietadlom z Adlera, 
pretože pre nich cesta vlakom cez abcházske 
územie bola nebezpečná. Po príchode na ad-
lerské letisko sme si kúpili noviny Rudé právo. 
Boli asi týždeň staré. Zaujali ma dva titulky, 
ktoré si dodnes pamätám: Zemřel soudruh János 
Kádár a Odsuzujeme pamflet několik vět. To nám 
bolo jasné, že sa blížime domov... (Písal sa rok 
1989 – júl.)

V časoch expedície nebolo samozrejmosťou 
mať výstroj od nemenovaného francúzskeho 
výrobcu speleologických pomôcok. Šikovné 
ruky martinských jaskyniarov (strojárov) sa 
postarali o karbidky a takmer všetci sme mali 
„Mrázikove“ karbidky; samozrejme, účastníci  
z Detvy mali „hipmanovské“. Zlaňovacie klad-
ky boli zvyčajne tiež vyrobené v rôznych stro-
járskych podnikoch. Ani technika vtedajšej 
JZS sa dá ťažko porovnávať s dnešnými pod-
mienkami. Hoci záchranná akcia v ďalekom 
Abcházsku sa náročnosťou nedá porovnať  
s nedávnou záchrankou v Nemecku, bola vzhľa-
dom na vybavenie, okolnosti aj nedostupnosť 
terénu náročná tak technicky, ako aj psychicky.

Fotografie sú z archívu Mariána Jagerčíka

Poznámka redakcie: O záchrannej akcii v Nemecku 
píšeme v samostatnom článku.

F. Venger pri zosnulom kamarátovi
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Presne trinásť dní strávil skúsený nemecký 
jaskyniar Johann Westhauser uväznený v út-
robách masívu Untersberg, vypínajúceho sa 
v Nemecku juhozápadne od rakúskeho Salz-
burgu v skalnatej krajine severných vápen-
cových Álp zvanej Berchtesgaden. 52-ročný 
prieskumník z Marktschellenbergu, mestečka 
ležiaceho priamo pod krasovým masívom, pat-
rí medzi najskúsenejších nemeckých jaskynia-
rov a zároveň je jedným z objaviteľov najdlh-
šieho jaskynného systému Nemecka – 19,2 km  
dlhého a 1148 m hlbokého komplikovaného 
jaskynného systému plného priepastí, úžin  
a podzemných jazier Riesending-Schachthöhle. 

Pri páde kameňov v jaskynnej šachte  
v najvzdialenejších častiach jaskyne utrpel 
zranenia hlavy a musel byť postupne tran-
sportovaný na povrch z hĺbky takmer 1000 
metrov. O to sa postarali záchranári v úspeš-
nej a bohato medializovanej záchrannej akcii, 
ktorá prerástla do dosiaľ nevídaných rozme-
rov. Záchranári pre denník Süddeutsche Zei-
tung vyhlásili, že dostať zraneného horolezca 
z vrcholu Everestu by bolo o polovicu ľahšie. 
Posúďte sami.

Sobota 7. júna: 1. deň
V ranných hodinách trojica skúsených ba-

vorských jaskyniarov vstupuje do podzemia  

a rýchlo zostupuje do hĺbky 960 m, kde sa končí 
vertikálna časť jaskyne a nasledujú horizon-
tálne partie. Pri vstupe do labyrintu vertikál-
nych chodieb pokračujúcich do hĺbky masívu 
sa uvoľňuje zával a spŕška kameňov jednému  
z jaskyniarov, Johannovi Westhauserovi, poraní 
hlavu. Upadá do bezvedomia a podchvíľou sa 
striedavo preberá. Okamžite je jasné, že jeden  
z trojice musí vyjsť z jaskyne a zalarmovať po-
moc, kým druhý ostane pri zranenom kolegovi.

Nedeľa 8. júna: 2. deň
Cesta z jaskyne trvá desať hodín, okolo po-

ludnia je informovaná Horská služba. Do 16. 
hodiny sú do organizovania záchrannej akcie 
zapojení aj rakúski a švajčiarski jaskynní zá-
chranári. Kým k večeru dorazia Taliani, Švaj-
čiari už ťahajú telefónny kábel do hĺbky 100 m. 
Vchod jaskyne nie je prístupný vrtuľníkom, ten 
môže dosadnúť až na plošine nad jaskyňou, od-
kiaľ je to ku vchodu niekoľko sto metrov. Zatiaľ 
stále nik nevie, v akom stave je zranený.

Pondelok 9. júna: 3. deň
Na požiarnej základni v Marktschellenbergu 

sa vytvára logistická základňa záchrannej akcie. 
V jaskyni je natiahnutý telefónny kábel do hĺbky 
300 m. Do podzemia zostupuje 70 záchranárov 
a technikov vrátane lekára a paramedičky. Tá  

Lokalizácia masívu Untersberg s priebehom jaskyne. Zdroj: ECRA

rettuNgSmiSSioN BerchteSgAdeN:  
13 dNÍ V jASkYNNom SYStéme rieSeNdiNg-SchAchthöhLe

Lukáš Vlček
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k zranenému prichádza a stabilizuje jeho stav až 
o 19.30, teda celých 36 hodín po incidente. Lekár 
k postihnutému ešte stále nedorazil. Záchranári 
budujú postupové tábory. Informácia o inciden-
te a rozbehnutí záchrannej akcie letí do médií. 
Jej priebeh je možné so značnými skresleniami 
sledovať na viacerých webstránkach.

Utorok 10. júna: 4. deň
V nočných hodinách sa k zranenému dostá-

vajú záchranári spolu s nemeckým lekárom. 
Na povrch smerujú prvé dobré správy – zra-
nený jaskyniar je v stave, že sa môže na chvíľu 
aj postaviť, komplikovanejší pohyb mu však 
lekár nedovoľuje. Krátko po obede záchranári 
oznamujú, že vytiahnutie uviaznutého jasky-
niara bude trvať okolo šesť dní. Prichádzajú 
záchranári z talianskeho CSNAS, no byrokra-
tické prieťahy im zatiaľ dovoľujú len účasť na 
logistickom zabezpečení z povrchu. Do jaskyne 
putuje rakúsky lekár. O 17.30 Švajčiari dotiahli 
k postihnutému cavelink, umožňujúci spoje-
nie s povrchom prostredníctvom SMS správ. 
Povrchová akcia je pod drobnohľadom médií, 
na internete pribúdajú plány jaskynného systé-
mu aj fotografie zo záchrannej akcie z povrchu 
i podzemia.

Streda 11. júna: 5. deň
Do akcie sa zapájajú Taliani, ktorí spolu so 

švajčiarskym lekárom zostupujú až k zranené-
mu v rekordnom čase. K dispozícii je aj nemec-
ký neurochirurg, pripravený v prípade potreby 
operovať priamo na mieste. Keďže lekári sú 
ešte stále v jaskyni, nik na povrchu presne 
nevie detaily Johannovho stavu. Podvečer sa 

konečne rozbieha cavelink. Lekári konštatujú 
stabilizovanie pacienta, žiadajú o konkrétne 
lieky a povoľujú jeho transport.

Štvrtok 12. júna: 6. deň
Nemecký, rakúsky, švajčiarsky a taliansky 

tím pripravujú jaskyňu na transport zranené-
ho v nosidlách, upevňujú kotevné body, fixujú 
laná a lanové systémy. Predpoveď počasia hlási 
drobné prehánky. Našťastie v jaskyni je mnoho 
miest, kde sa dá pred padajúcou vodou ukryť, 
a s výnimkou spodných častí jaskyne tesne nad 
freatickou zónou tu nehrozí úplné zatopenie 
priestorov. Ešte stále sa nezačína transport ra-
neného v nosidlách, pretože ich treba na pohyb 
jaskyňou ešte špeciálne upraviť.

Piatok 13. júna: 7. deň
Zásobovanie záchrannej akcie škrípe. Nad Un-

tersbergom sa zatiahol hustý závoj mračien, hro-
zí občasný dážď. Taliani doťahujú k zranenému 
a tímu lekárov telefónnu linku umožňujúcu hla-
sovú komunikáciu. Švajčiari dokončujú nosidlá 
a začína sa transport z hĺbky 980 m, dlhý 3,5 km. 
Tímy záchranárov už vymieňajú laná, ktoré sa  
v dôsledku intenzívneho využívania v posled-
ných dňoch značne opotrebovali. Dolaďuje sa 
sieť piatich bivakov. Vymieňajú sa lekári aj zá-
chranné tímy, predovšetkým jaskyniari, ktorí už 
pobudli v jaskyni viac než 60 hodín.

Sobota 14. júna: 8. deň
Transport zraneného do bivaku 5. Napolud-

nie Johann Westhauser telefonicky komunikuje 
so svojou rodinou, ubezpečuje ich, že sa cíti 
dobre a že to celé spoločne zvládnu. Jaskyňa 

je rozdelená do niekoľkých sek-
torov, z ktorých každý vystrojuje 
samostatný tím záchranárov. Do-
kopy ich v jaskyni pracuje 60. Po 
odpočinku nasleduje transport 
na bivak 4 v hĺbke 900 m. Vrtuľ-
níková podpora je vinou nepriaz-
ne počasia stále nepravidelná. 

Nedeľa 15. júna: 9. deň
Prenos zraneného prebieha 

síce horizontálnou časťou jas-
kyne, ale takmer neustále ponad 
hlboké meandre alebo šachty. 
V popoludňajších hodinách sa 

Jaskyňa Riesending-Schachthöhle je naozaj „veľká vec“, okrem šácht  
a komínov sú v nej aj hlboké jazerá. Zdroj: ECRA
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dosahuje bivak 4. Úsek medzi 4. a 3. bivakom 
vystrojovali Rakúšania, bude to už iba samá 
vertikála! Menia sa nosidlá a transport pokra-
čuje. Od bivaku 3 k bivaku 1 sa neprestajne 
vystrojujú šachty. V jaskyni a pri jej vchode 
pôsobí stovka záchranárov. Na aktivitu na 
povrchu sa prichádza pozrieť bavorský minis-
ter vnútra, šéfka nemeckého Červeného kríža, 
ako aj tucet ďalších politických osobností. 
Do akcie sa zapájajú špeciálne vrtuľníky Bun-
despolizei. Na webe sa objavujú plány jas-
kynného systému s vizualizáciou doterajších 
postupov, budovania bivakov aj plánovanej 
evakuácie postihnutého jaskyniara.

Pondelok 16. júna: 10. deň
Ráno dosahujú nosidlá bivak 3 v hĺbke 720 m,  

kde nastáva odpočinok. Do Berchtesgadenu 
dorážajú Chorváti, ktorí sú podľa potreby pri-
pravení pomôcť. V Untersbergu zatiaľ prebieha 
tlačová konferencia, na ktorej prezentujú po-
stup záchrannej akcie všetky zúčastnené tímy. 
Ešte v noci sa nosidlá posúvajú o 70 m vyššie.

Utorok 17. júna: 11. deň
Nadránom sa dosahuje bivak 2 v hĺbke 

490 m a pred obedom sa pokračuje smerom 
na jednotku. Náročný úzky vertikálny úsek  
s vodopádom prekonávajú Švajčiari so špe-
ciálnym krytom proti vode na nosidlách, 
ktorý zabraňuje premočeniu raneného. V jas-
kyni pracuje v súlade s evakuačným plánom 
stále okolo 60 ľudí, ktorí sa striedajú podľa 
vyčerpanosti síl. Spolupráca medzinárodných 
tímov funguje skvelo. Povolaný psychológ 
konštatuje všeobecnú fyzickú vyčerpanosť, ale 
zároveň výbornú mentálnu kondíciu záchra-
nárov. Lekári pravidelne kontrolujú pacientov 
zdravotný stav. 

Streda 18. júna: 12. deň
Priechod vertikálnym labyrintom v hĺbkach 

430 – 250 m pod povrchom. Pod 40-metrovou 
šachtou Nirvana nasleduje krátka prestávka. 
Posledný úsek predstavuje 180 m hlboká 
zvonovitá šachta nad bivakom 1. Tak hor sa 
do nej!

Plán z 19. júna s priebehom záchrannej akcie. Zdroj: CSNAS
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Štvrtok 19. júna: 13 deň
Pár minút pred obedom sa po 275 hodinách 

zranený speleológ Johann Westhauser dostáva 
na denné svetlo. Jaskynní záchranári vynášajú 
zraneného na planinu nad jaskyňou, odkiaľ ho 
policajný vrtuľník transportuje do nemocnice.

Trošku bilancie na záver
Na záchrannej akcii na vyslobodenie rane-

ného jaskyniara z hĺbky 980 m v najdlhšom 
nemeckom jaskynnom systéme Riesending- 
-Schachthöhle sa zúčastnilo 728 záchranárov 
z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska  
a Chorvátska – Bergwacht Bayern, Öster-
reich ische Höhlenrettung, Corpo nacionale 
soccorso alpino speleologico, Speleo Secours 
Schweiz a Hrvatska gorska služba spašavanja.  
V jaskyni pôsobilo 24 hodín denne 220 z nich. 
Nad zdravím postihnutého bdelo päť lekárov  
a traja paramedici. Len záchranári v jaskyni ne-

chali materiál v hodnote vyše 30 000 eur. Celá 
akcia stála 4 milióny eur. 

Po úspešnej záchrannej akcii čakal jaskyňu 
ešte epilóg. Mestský magistrát spolu s lesnými 
hospodármi, zástupcami Horskej služby a jas-
kyniarmi rozhodli, že jej otvor sa uzavrie. Až 
700 kg vážiacu oceľovú mrežu prepravil na horu 
27. júna vrtuľník. Osadili ju za prítomnosti 
médií vraj preventívne, aby sa do takej hlbokej, 
rozľahlej a nebezpečnej jaskyne v budúcnosti 
nepokúšali zostúpiť amatéri, a ostala tak prí-
stupná výlučne pre návštevy na vedecké účely. 
Len ako perličku uvediem, že výroba a osadenie 
mreže stáli ďalších 15 000 eur. V dnešnom sve-
te búrlivo zmietanom globálnymi nepokojmi, 
epidémiami a vojnovými konfliktmi je načase 
sa zamyslieť nad tým, akú má skutočne cenu 
bezpečnosť, zdravie a život človeka.

Darko Bakšić, šéf chorvátskych záchranárov, počas 
tlačovej konferencie. Významný speleológ, líder výskumu 
jaskýň Velebitu aj účastník našich výprav do Venezuely. 
Darkovi starí rodičia pochádzali zo stredného Slovenska, 
sám vyštudoval univerzitu vo Zvolene. Zdroj: ZDF

Záchranári v akcii, záber z Go-Pro kamery. Zdroj: ECRA

Konečne vonku! Transport zraneného k vrtuľníku. Zdroj: 
ECRA
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Dňa 18. februára uplynulo sto 
rokov od narodenia pedagóga, 
jaskyniara a umelca Bedřicha Po-
láka, ktorý sa narodil roku 1914 
v Prahe. Po ukončení základnej 
školy a gymnázia pokračoval 
v štúdiu na Prírodovedeckej fa-
kulte Karlovej univerzity, kde 
študoval matematiku a deskrip-
tívnu geometriu a zároveň vý-
tvarné umenie – kreslenie a so-
chárstvo. Po skončení štúdia 
počas nemeckého protektorátu 
pracoval v konštrukčnej kancelárii, ktorá pat-
rila firme Walters motors, a. s., zaoberajúcej 
sa výrobou automobilov a neskôr aj leteckých 
motorov. Po skončení 2. svetovej vojny nastúpil 
na základnú vojenskú službu v Libochoviciach 
a po jej absolvovaní pôsobil ako profesor ma-
tematiky a deskriptívnej geometrie na gymná-
ziu v Českých Budějoviciach. Neskôr v rámci 
osídľovania nemeckého pohraničia nastúpil na 
gymnázium Zdeňka Nejedlého v Planej, v blíz-
kosti Mariánskych Lázní.

Roku 1950 vydalo Ministerstvo školstva 
ČSR výzvu adresovanú najmä stredoškolským 
profesorom a učiteľom, v ktorej ich žiadalo  
o pomoc pri zabezpečení vyučovacieho proce-
su na Slovensku. Bedřich Polák sa rozhodol na 
výzvu reagovať a v septembri v školskom roku 
1952/53 nastúpil na Vyššiu priemyselnú školu 
hutnícko-lejársku v Tisovci. Na škole začal učiť 
matematiku a bol triednym profesorom trie-
dy, v ktorej sa vyučovalo zlievarenstvo. Škola 
mala po jeho príchode za sebou prvý skrátený 
školský rok, ktorý sa začal 1. februára 1951, 
keď boli vytvorené dve triedy dvojročnej maj-
strovskej školy. Dňa 24. decembra 1952 došla 
za Bedřichom Polákom do Tisovca aj jeho 
rodina. Na nové pracovisko však neprišiel sám. 
Do školy, postavenej pre potreby hutníckeho 
a železiarskeho priemyslu, prišli postupne ďal-
ší českí a slovenskí učitelia a odborníci: Draho-
mír Ježka, Eva Marholdová, Oskar Hosťovský, 
Drahomíra Večeřová a iní. Do tejto skupiny 
patril aj budúci nestor tisovského jaskyniarstva 
Svätopluk Kámen. 

Bedřich Polák sa po prícho-
de do Tisovca zapojil do roz-
ličných aktivít nielen v rámci 
školy, ale aj mimo nej. Rozsah 
jeho záujmov a činností bol veľ-
mi široký. Aktívne sa zapojil 
do činnosti jaskyniarskej sku-
piny. Spolu s ďalšími kolegami  
a študentmi chodil na vychádz-
ky do okolia, pričom objavova-
li a spoznávali jaskyne, ako aj 
okolitú prírodu. Ich spoločný 
prieskum sa zameral najmä na 

jaskyňu Michňová, pri ktorej začali už koncom 
roku 1952 svojpomocne budovať jaskyniarsku 
chatku. Drevená chatka bola sčasti vybudova-
ná priamo na vstupe do vertikálnej jaskyne. 
V tom istom roku si skupina založila aj pamät-
nú knihu jaskyniarov, ktorej prvé strany pod 
názvom Balada jeskyňářská napísal Bedřich 
Polák a ilustrácie nakreslila Eva Marholdová.  

V lete roku 1953 bola zorganizovaná brigáda, 
počas ktorej sa skúmali najmä jaskyne v oblasti 
Teplice a Suchých dolov. Brigádu viedli Svä-
topluk Kámen a Bedřich Polák. Brigádnici boli 
takmer dva mesiace striedavo ubytovaní v pas-
tierskom domčeku, ako aj na jaskyniarskej chat-
ke v Teplici. Na brigáde sa striedalo priemerne 
6 – 8 žiakov Vyššej priemyselnej školy hutníckej. 
Prioritu mala jaskyňa Michňová, kde sa B. Polák 
podieľal najmä na zameraní a vyhotovení jej 
prvých plánov. Na dne tejto jaskyne vydržala do 
dnešných dní jeho „jaskynná Venuša“, ktorú vy-
modeloval z jaskynnej hliny v životnej veľkosti. 
Jeho technické nápady a zlepšenia sa realizovali 
aj pri prehlbovaní a vynášaní materiálu z kopa-
ných prieskumných sond a závrtov. Po objave 
Jazernej jaskyne spojenej s periodickou vyvie-
račkou publikoval odborný článok v časopise 
Ochrana přírody, kde opísal, nakreslil a teore-
ticky vysvetlil princíp fungovania tohto zvlášt-
neho prírodného javu. Dlhodobé merania, ako 
aj telefonické prepojenie periodickej vyvieračky 
a Jazernej jaskyne počas meraní potvrdili jeho 
teoretické závery a predpoklady.

Významne sa podieľal na navrhovaní a ne-
skôr na realizácii prestavby jaskyniarskej chaty 

Portrét Bedřicha Poláka

Bedřich poLák – pedAgóg, jASkYNiAr, umeLec

dušan hutka a zbižo Nišponský, Speleoklub tisovec
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v roku 1956 a jej celkovej rekonštrukcii a mo-
dernizácii v roku 1959, keď bola celá chata 
prestavaná. Po dokončení prestavby s menšími 
opravami vydržala až do roku 2009, keď sa 
začala jej nová rekonštrukcia.

Bedřich Polák bol známy aj ako nadaný ma-
liar a sochár. Olejovými a temperovými farba-
mi namaľoval takmer sto obrazov. Zachytával 
na nich najmä krásy a zákutia tisovskej prírody, 
ale známe sú aj jeho obrazy, v ktorých zachytil 
krásu jaskýň. Realizoval sa nielen na plátne, 
ale aj na iných materiáloch. Do dnešných dní 
sa zachovalo rozmerné sgrafito Železo – krv 
republiky, ktoré vytvoril roku 1959 na čelnej 

stene budovy školských dielní. Navrhol a na-
maľoval znak – logo pre tisovskú jaskyniarsku 
skupinu, ktorá ho používa dodnes. Projektoval 
pamätník na Dieliku venovaný obetiam bojov 
počas 2. svetovej vojny, pričom zorganizoval 
a zabezpečil aj jeho výstavbu a osadenie pa-
mätnej tabule. Na úpätí vrchu Hradová, kde 
boli počas vojny popravení tisovskí cigáni, na-
projektoval a zabezpečil výstavbu pamätníka 
vrátane pamätnej bronzovej tabule.

Navrhol pamätnú tabuľu Matejovi Hrebendo-
vi na Hačave a podieľal sa na jej odlievaní. Na-
vrhol aj pamätné tabule venované štúrovskému 
básnikovi B. N. Nezabudovovi a Revolučnému 
národnému výboru v Tisovci. Na návrh Bedřicha 
Poláka a Samuela Krišku bola ulica na Skaličke 
v Tisovci pomenovaná po Pavlovi Šifríkovi, ktorý 
padol v bojoch o demokratické Španielsko. Vy-
robil a na jeho rodný dom umiestnil v roku 1962 
pamätnú tabuľu, podobne zabezpečil pamätnú 
tabuľu aj na budovu MNV v Tisovci. Známe sú 
i jeho kovové plakety, sošky a portréty hutníka 
v rôznych veľkostiach, ako aj ich sadrové odliat-
ky, ktoré sa zvykli darovať vzácnym hosťom. 

Roku 1957 navrhol a podieľal sa na realizácii 
presného modelu tisovských železiarní, ktorý 
sa nachádza v Technickom múzeu v Košiciach. 
Tu akoby predvídal, že o niekoľko rokov budú 
železiarne minulosťou. Po zastavení výroby  
a zrušení železiarní v Tisovci v roku 1965 bojo-
val za ponechanie závodu ako pamiatky či skan-
zenu, kde počítal aj s vytvorením múzea venova-
ného najmä hutníctvu. Za tieto jeho aktivity ho 
v nočných hodinách zaistila Štátna bezpečnosť 
a vyšetrovala ho za podnecovanie vzbury. 

Jaskyniarske aktivity profesora Bedřicha Po-
láka sú podrobne opísané v knižkách Srdce 
jaskyne a V zaplavených hlbinách pod Tisov-
ským a Muránskym hradom. Autor publikácií 
Zbižo Nišponský mal to šťastie, že bol spolu-
účastníkom týchto jaskyniarskych aktivít. Vo 
svojich publikáciách formou spomienok vzdal 
vďaku a hold človeku, ktorý pomáhal budovať 
tisovské jaskyniarstvo.

Bedřich Polák zomrel nečakane po krátkej 
a ťažkej chorobe 17. septembra 1971 v Prahe. 
Jeho pozostatky boli spopolnené a prevezené 
do rodinnej hrobky na starý cintorín v Tisovci. 
Pamätná tabuľa s jeho menom bola umiestne-
ná aj v symbolickom cintoríne jaskyne Mich-
ňová. Členovia Speleoklubu Tisovec, ako aj 

Olejomaľba neznámej jaskyne od B. Poláka

Suché doly s jaskyniarskou chatkou v 50. rokoch. Olejo-
maľba B. Polák
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autor pamätnej tabule Zbižo Nišponský si 
takto uctili jeho pamiatku a jeho dosiaľ nedo-
statočne docenené celoživotné dielo.
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Pamätná tabuľa B. Polákovi v jaskyni Michňová

 Pred 25 rokmi, 28. 8. 1989, zo-
mrel JUDr. Vojtech Bukovinský. 
Bol o dva roky mladší (narodil 
sa 1. 1. 1916) ako Bedřich Polák, 
o ktorom sa píše v predchádza-
júcom článku. Patril medzi vyše 
200 členov Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti v prvom ob-
dobí jej existencie. Neskôr sa stal 
členom Speleologickej odbočky 
Slovenskej zemepisnej spoločnos-
ti pri SAV a členom jej výboru. 

V 50. a 60. rokoch minulého storočia sa 
tento rodák z Bitarovej pri Žiline a bývajú-
ci v Lietave venoval jaskyniarstvu s mimo-
riadnym zaujatím. Pracoval na mnohých 
lokalitách Malej Fatry, a to aj ako profesi-
onálny výskumník na pracoviskách v Strá-
ňavskej, Višňovskej a Turskej doline, vo Vrát-
nej a inde, potom aj v Strážovských vrchoch.  
Jeho niekoľkoročné priam sizyfovské úsilie 
v sonde pod Polomom v Stráňavskej doline 
alebo roku 1961 objavená Májová priepasť, 
v prieskume ktorej pokračoval až do roku 
1966 (po neskorších objavoch dubnických 
jaskyniarov dnešná Mojtínska priepastná jas-
kyňa) svedčia o jeho vytrvalosti a hlbokom 

vzťahu k jaskyniam a speleoló-
gii vôbec. Venoval sa i histórii 
a archeológii, bol právnikom vo 
viacerých organizáciách.

V zborníku Slovenský kras V. 
Bukovinskému vyšlo niekoľko 
odborných príspevkov, naprí-
klad o pojme objavu v speleoló-
gii, k otázke vzniku jaskynných 
prievanov či k dejinám Chrámu 
slobody – Demänovskej jaskyne 
slobody, ale v správach o činnos-

ti jaskyniarskej skupiny v Žiline informoval 
predovšetkým o svojich aktivitách v praktic-
kej speleológii. Početnými článkami s jasky-
niarskou tematikou, ktoré uverejňoval v no-
vinách a časopisoch, ako Krásy Slovenska, 
slovenské denníky, regionálne týždenníky 
atď., pritiahol k speleológii nejedného obdi-
vovateľa prírodných krás a dobrodružstiev, 
a to nielen zo Žilinského okresu. Výsledky ob-
divuhodného pracovného nasadenia Vojtecha 
Bukovinského v speleologickom prieskume sa 
stali východiskom pre jeho nasledovníkov pri 
odkrývaní tajomstiev najmä malofatranského 
a Mojtínskeho krasu.

Bohuslav Kortman

SpomieNkA NA jASkYNiArA z poVAžiA
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V zvyčajnom termíne v polovici júna sa v Ma-
lých Karpatoch uskutočnil už tretí ročník Spe-
leoškoly pre verejnosť. Prednášky aj ubytovanie 
účastníkov sa vrátili na chatu Cementár, ktorá 
bola medzičasom prestavaná a má kapacitu 25 
hostí. V tomto roku sa na podujatí zúčastnilo 
14 záujemcov, z čoho boli traja členovia, resp. 
čakatelia SSS, ktorí platili len polovicu účast-
níckeho poplatku. Túto novinku schválil vý-
bor spoločnosti na svojom zasadnutí koncom 
apríla, keď sa dohodlo, že by bolo samoúčelné 
vytvárať zvlášť školu pre jaskyniarov a lepšie je 
využiť už zabehnutú školu pre verejnosť s tým, 
že polovicu poplatku preplatí SSS. Predpo-
kladali sme, že túto možnosť využije aspoň  
5 jaskyniarov, prihlásili sa však len traja, čo 
môže byť spôsobené slabou informovanosťou 
či neskorým oznámením tejto možnosti. 

Štruktúra prednášok a exkurzií bola takmer 
rovnaká ako minulý rok, menšie zmeny boli 
dané časovými možnosťami prednášajúcich. 
V prvý deň to boli prednášky o bezpečnosti 
pri speleologickej činnosti a o jaskyniarskom 
výstroji s následnou návštevou jaskyne Sed-
mička. Večer prišiel predseda SSS P. Holúbek, 
ktorý po privítacej reči predniesol prednáš-
ku o krase a jaskyniach na Slovensku. Záver 
dňa patril T. Lánczosovi s témou o jaskyniach 
vo venezuelských stolových horách. Druhý 
deň podujatie pokračovalo pred-
náškami o geológii v jaskyniarstve 
a o metódach speleologického 
prieskumu v podaní A. Lačného. 
Nasledovala prednáška P. Staníka 
o fotografovaní v jaskyniach a po 
obede prehliadka náročnej jaskyne 
Stará garda, kde si časť účastníkov 
prezrela aj tohtoročné nové objavy 
v koncových častiach. Večer frek-
ventantov zaujal R. Lehotský pred-
náškou o netopieroch s ukážkou 
živého tvora. Sobota bola venovaná 
pohybu po lane. Najprv prednie-
sol teóriu M. Kočkovský, potom 
sa účastníci presunuli k základni 
Speleo Bratislava, kde už boli pri-

pravené trenažéry, a celé dopoludnie tu pod 
dozorom inštruktorov nacvičovali jednolano-
vú techniku. Neskôr po obede si speleoškoláci 
vyskúšali zlaňovanie a aj výstup po lane v jas-
kyni Veľké Prepadlé (v Hlavnej studni) a po-
tom si prezreli priestrannejšie časti tohto jas-
kynného systému. Najaktívnejší frekventanti 
prešli aj náročnými plazivkami do koncových 
častí jaskyne, čo si však vyžiadalo pár hodín 
navyše, a tak z jaskyne vyšli už za súmraku. 
Pre časový sklz už večerná prednáška nebola, 
nevynechali sme však posedenie pri táborovom 
ohni a už klasický jaskyniarsky guláš. Posledný 
deň bola na programe teória zameriavania jas-
kýň nasledovaná praktickou ukážkou v jaskyni 
Notre Dame. Novinkou bolo využitie prístroja  
Disto X. Ako bonus sme pridali exkurziu do 
Ananásovej jaskyne. Po nedeľnom obede sa už 
len akcia vyhodnotila a účastníkom sme odo-
vzdali certifikáty. 

Za úspešný priebeh Speleoškoly v dňoch 
12. – 15. júna 2014 sa treba poďakovať vyššie 
uvedeným prednášateľom, inštruktorom, ktorí 
sprevádzali kurzistov po jaskyniach a pomá-
hali na trenažéroch: M. Mikuš, K. Budínsky, 
R. Dočolomanský, J. Blaho, D. Moravanský,  
P. Čarný, a v neposlednom rade tímu, ktorý sa 
staral o stravu účastníkov: K. Javorová, J. Cibul-
ková a B. Blahová. 

Účastníci speleoškoly pred prehliadkou jaskyne. Foto: M. Mikuš

Aj tretÍ ročNÍk SpeLeoŠkoLY  
V BoriNSkom krASe SA VYdAriL

peter magdolen a Alexander Lačný
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SpeLeoFórum 2014

V dňoch 25. – 27. apríla t. r. sa v obci Sloup 
v Moravskom krase konal 33. ročník Speleofó-
ra, podujatia Českej speleologickej spoločnos-
ti. Stretlo sa na ňom vyše 300 jaskyniarov, 
odznelo 20 prednášok o činnosti členov ČSS 
a o objavoch, ktoré dosiahli v minulom roku 
v ČR i v zahraničí; špecialitou bol piatkový ve-
čer venovaný stereoskopickej projekcii. Najvý-
znamnejšie speleologické počiny r. 2013 ocenilo 
predsedníctvo ČSS, ako aj účastníci Speleofóra 
svojím hlasovaním. Ceny získali ZO Moravský 
kras za objav jaskyne Matalova Vymodlená, 
ZO Topas za objavy v jaskyni Pola v Bosne, ZO 
Speleoaquanaut za objavy v jaskynnom systéme 
Bue Marino a jeho prepojenie s jaskyňou Su 
Molente na Sardínii. Nás teší, že na úspechoch 
speleopotápačov na Sardínii sa podieľali D. 
Hutňan, K. Kýška a ďalší členovia SSS. Prvý me-
novaný získal aj cenu za najlepšiu prezentáciu 
a najlepší príspevok v zborníku Speleofórum 
za článok Sardínia – spojenie Bue Marino a Su 
Molente. To však nebolo jediné ocenenie sloven-
ských jaskyniarov, keď cenu za najlepšiu poste-
rovú prezentáciu si zo Speleofóra v Sloupe od-
niesli K. Jindra a I. Pap za prezentáciu komínov 
v jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách.

Bohuslav Kortman

deViAte euroSpeLeoFórum 
Bude V rumuNSku

Po úspešnom minuloročnom podujatí vo 
francúzskom meste Millau prevezmú žezlo 
rumunskí organizátori a tento rok sa európ-
ske stretnutie uskutoční v rumunskom meste 
Băile Herculane. Termín je zvolený na dni 
22. – 24. augusta 2014. Už týždeň predtým 
od 16. 8. budú pripravené exkurzie do blíz-
kych i vzdialenejších jaskýň. Băile Herculane je 
menšie kúpeľné mesto nachádzajúce sa v údo-
lí rieky Cerna v krasovej oblasti Banátskych 
hôr neďaleko od známeho prielomu Duna-
ja – Železných vrát. Na túto akciu je možné 
sa prihlásiť na stránkach www.speleoevent.
ro; do polovice júna bol účastnícky poplatok 
10 €, neskôr o 5 € vyšší. Súčasťou podujatia 

je aj filmový festival jaskyniarskych filmov 
EuroSpeleo Image´In a tiež sympóziá veno-
vané zahraničným expedíciám, ochrane krasu 
a jaskyniarskej záchrane. Na vyššie uvedených 
webových stránkach nájdu záujemcovia pod-
robnejšie informácie o možnostiach ubytova-
nia, detailnejší program i charakteristiky ex-
kurzných jaskýň. Negatívom sú poplatky za 
exkurzie i ceny bývania, to však našinci budú 
vedieť vyriešiť. Očakávame hojnejšiu slovenskú 
účasť aj vzhľadom na spoluprácu niektorých 
našich klubov s rumunskými jaskyniarmi. 

Peter Magdolen 

zeLeNá modrá –
– Aj pre jASkYNiAroV doBrá

Posledný júnový víkend sa neďaleko Považ-
skej Bystrice na podujatí s názvom Zelená mod-
rá 2014 zišla bezmála tisícka tých, z ktorých 
určite mnohí sú priam zbláznení za prírodou  
a jaskyňami, ale aj do dobrej hudby a zábavy. To 
všetko, ba ešte viac ponúkol 4. ročník tohto po-
dujatia v Strážovských vrchoch. Jeho hlavným 
organizátorom bola Slovenská speleologická 
spoločnosť, Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy 
a niesol sa v duchu 70. výročia organizované-
ho jaskyniarstva na Slovensku. Popri našich 
jaskyniaroch nechýbali na Považí ani jasky-
niari z Českej speleologickej spoločnosti vráta-
ne predsedu  Zdeňka Motyčku, manželov Igora 
a Jiřiny Audyovcov a Ota Šimíčka, ktorý k nám 
prišiel ako člen krasovej country kapely Knír 
z Moravského krasu. Tá v sobotu v Čelkovej 
Lehote spolu s ďalšími hudobnými skupinami 
až do noci zabávala návštevníkov a účastníkov 
turistického pochodu Čelkovská desiatka, ktorí 
predtým na trase pochodu navštívili známe jas-
kyniarske pôsobisko na Kortmanke s tamojšou 
40-metrovou priepasťou. Členovia JK Strážov-
ské vrchy im pripravili ďalšie prekvapenie – veľ-
ké porcie vynikajúcej baraniny na mongolský 
spôsob, okorenené jaskyniarskymi pesničkami 
v podaní Kortmanovcov. 

O prekvapenia na Zelenej modrej nebola nú-
dza ani v nedeľu, keď už pred desiatou sme-
rovali do Pružiny-Priedhoria prví záujemcovia 
o prehliadku neďalekej Pružinskej Dúpnej jas-

AktuALitY
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kyne. Jaskyniari sprievodcovia mali čo robiť, 
aby počas Dňa otvorených dverí zvládli veľ-
ký nápor návštevníkov tejto jaskyne, ktorá sa 
z roka na rok teší väčšiemu záujmu verejnos-
ti. Nečudo, veď jej prírodné i kultúrnohisto-
rické hodnoty boli známe už prvým turistom  
a bádateľom u nás v 19. storočí. Určite aj oni by 
boli uchvátení nedeľným koncertom speváckeho 

zboru Harmonia z mesta Hranice na Morave, 
ktorý do Dúpnej priviedla a dirigovala Bára Ši-
mečková, vedúca Zbrašovských aragonitových 
jaskýň. Neobyčajný umelecký zážitok z ich vy-
stúpenia so širokým repertoárom hudby sta-
rých majstrov, duchovných skladieb, spirituálov 
a ľudových piesní bol vyvrcholením celého dvoj-
dňového podujatia, ale zároveň aj presvedčivým 

dôvodom zúčastniť sa na ňom i na budúci 
rok. Tým skôr, že jeho program by mali obo-
hatiť ďalšie atrakcie určené v prvom rade nám, 
„bláznom“ do jaskýň, hudby a zážitkov, ktoré 
k jaskyniam, prírode a nielen k nim neodmys-
liteľne patria.

Bohuslav Kortman

NoVé puBLikácie 2014

V edícii Speleologia Slovaca vydala ŠOP 
SR, Správa slovenských jaskýň v rámci dvoch 
projektov spolufinancovaných z Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja v rámci ope-
račného programu Životné prostredie dve 
nové knihy: Jaskyne Demänovskej doliny 
a Jaskynná biota Slovenska. Obidve mo-
nografické publikácie predstavujú výrazné 
obohatenie speleologickej literatúry u nás 
a určite zaujmú všetkých, pre ktorých je pro-
stredie jaskýň zdrojom bohatých poznatkov 
a neopakovateľných zážitkov. 

Medzi spoluautormi a recenzentmi tých-
to významných kolektívnych diel nájdeme 
i mnohých členov Slovenskej speleologickej 
spoločnosti. Jedným z nich je Marcel Lalkovič, 
ktorého poznáme aj ako autora prevažne ľú-
bostnej lyrickej poézie, prameniacej alebo ply-
núcej vo fascinujúcom jaskynnom prostredí. 
Tento rok mu vyšla ďalšia, v poradí už piata 
básnická zbierka s názvom Kvapky ticha.

Speleologický klub Slovenský raj si v tých-
to dňoch pripomína polstoročie svojej čin-
nosti. Pri tejto významnej príležitosti vydal 
knižnú pamätnicu pod názvom 50 rokov 
Speleologického klubu Slovenský raj, kto-
rú zostavil predseda klubu a čestný predse-
da SSS Ján Tulis spolu s ďalšími spolupra-
covníkmi.

Bližšie informácie o vydaných knihách, 
resp. ich recenzie uverejníme v nasledujú-
cich číslach nášho  Spravodaja.

Bohuslav Kortman      

Kortmanovci. Foto: O. Šimíček

Z. Motyčka a manželia Audyovci počas koncertu skupiny 
Knír. Foto: P. Chmela

Návštevníci na koncerte v Dúpnej jaskyni. Foto: M. Kortman
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kto je hrdiNA?

Čosi visí vo vzduchu. Tento rok sa akoby 
roztrhlo vrece s jaskynnými záchrankami. Na 
poľskej Jure sa spolu s padajúcimi kameňmi 
zosypali hneď dve v priebehu mesiaca. Jedna  
z nich nemala taký zdarný priebeh ako berch-
tesgadenská odysea. Nemecká akcia si vyžiadala 
nasadenie bezmála 800 záchranárov z piatich 
štátov. Takmer od samého začiatku bolo jasné, 
že zraneného sa podarí dostať von v pomerne 
dobrej kondícii. Účasť na záchrannej akcii bola 
pre mnohých otázkou prestíže, pre iných cti. 
Kroky speleológov zachraňujúcich zraneného 
kolegu sledovala online polovica Európy. 

Ministerstvá vnútra horlivo sľubujú podpo-
ru záchranných zložiek. Oslovujú ma ľudia, 
ktorí dosiaľ netušili, že jaskyne sú aj inde než 
pod Bojnickým hradom – pre pána kráľa, čo to 
v tých jaskyniach stvárate? Veď je to nebezpečné!  
A koľko celé to divadlo muselo stáť! Zamknúť ich  
a už nikoho nevpustiť! Nebezpečné je aj chodenie 
po ulici a nik ho nezakazuje. Zakázať nemožno 
prirodzenú túžbu človeka po poznaní nepoz-
naného, no ani jeho nedbalú ľahostajnosť. 
Tento postoj je síce jednoduchší, no principiál-
ne azda ešte nebezpečnejší. 

Nebezpečné je zatváranie očí pred skutočnos-
ťou, ktorá nás obklopuje. Z médií vieme všet-
ko o jaskyniaroch vyťahujúcich jedny nosidlá  
z priepasti na Untersbergu, no nič o iných, ktorí 
deň-noc nosia desiatky ranených či telá tých, 
ktorí nemali to šťastie – prežiť. Čoby kameňom 
dohodil – priamo za našimi východnými hra-
nicami. Jeden za všetkých: excelentný jaskyniar, 
účastník expedícií na Kaukaz, Prednej Ázie i do 

západnej Európy, vášnivý horolezec a extrémny 
lyžiar, dobrovoľný záchranár, vzdelaný a roz-
hľadený mladík hnaný túžbou spoznávať a so 
zápalom pre dobrú vec. Vyštudoval geografiu 
na Černivskej univerzite, no finančne náročné 
expedície si pokrýva prácami vo výškach, kde 

cíti voľnosť, podobnú tej na vysokých horách či 
v hlbokých jaskyniach. Jeho červenú jaskyniar-
sku prilbu s pripevnenou čelovkou a červeným 
krížom na bielej páske rozpoznať na diaľku.  
I keď je celá od sadzí a pofŕkaná krvou. Za-
tvárajúc oči pred nebezpečenstvom vrhá sa do 
plameňov len nedávno absolútne bezpečných 
ulíc. Iurii Proskurniak. Skutočný hrdina. Akú 
cenu má ľudské zdravie, bezpečnosť, život jed-
notlivca? Závisí to skutočne od uhla pohľadu?

Lukáš Vlček

Záchranári z radov ukrajinských jaskyniarov počas 
majdanových nepokojov v Kyjeve. Fotografia je zvolená 
zámerne tak, aby nezobrazovala skutočnú brutalitu 
diania. Archív I. P.

V spolupráci Speleoklubu Nicolaus a Spe-
leologického klubu Slovenský raj sa podarilo 
dňa 12. 7. 2014 v oblasti známej ponorovej 
jaskyne Kešelova diera preniknúť do riečnej 
jaskyne s dĺžkou 200 – 300 metrov. Prie-
skum jaskyne je zatiaľ v začiatkoch a prvým 
prieskumníkom sa nepodarilo dostať na jej 
koniec; ide o meandre zanesené riečnymi 

sedimentmi, kde vanie prievan. Jaskyňa do-
stala názov podľa objaviteľa s prihliadnutím 
na miestne názvy Vajsove Šance nad Stra-
čeníkom. Veríme, že tento objav poodhalí 
tajomstvo zaujímavej krasovej oblasti, ktorú 
nestor slovenskej speleológie Ján Majko na-
zval Najsľubnejší ponor.

Redakcia

NoVá jASkYŇA V oBLASti VerNárA
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NA krAkoVke 
SA oSLAVuje

Keď Petr Hipman (*10. máj 
1940, Praha – †10. apríl 1999 
Trangoška) 10. mája 1964 obja-
vil vchod do jaskyne Starý hrad, 
moja mama mala 10 rokov. Ani 
v najhlbšom sne by jej vtedy 
nenapadlo, že o niekoľko ro-
kov neskôr zakričí do ozrutného 
priestoru Studne radosti: „Ob-
jááááv!“. Odvtedy prišlo ešte veľa 
objavov, či už v jaskyni alebo 
v živote. Azda najväčším jasky-
niarskym bolo prepojenie Večnej 

roboty a Starého hra-
du. Tento systém u nás 
v Speleo Detva dostal 
názov Hipmanove(j) 
jaskyne. 

Za každým úspeš-
ným mužom stojí sil-
ná žena. Dodáva mu 
energiu neoblomne 
ísť za svojím cieľom, 
podopiera ho, keď je 
zle. Možno aj preto je 
Systém Hipmanových 
jaskýň najhlbším pod-
zemným labyrintom na 
Slovensku. Nenadarmo 
sa hovorí – cherchez la 
femme. Mamina, bab-
ka, cestovateľka, foto-
grafka a spomínajúca 
jaskyniarka Elenka 

Hipmanová na Deň baníkov oslávi 60 ro-
kov, ale v Speleo Detva nie je jediná, kto 
oslavuje. 

Koncom augusta oslávi 70. narodeniny 
najzaslúžilejší člen a čerstvý starý otec Jan-
ko Slančík. Moje najmilšie jaskyniarske spo-
mienky sa spájajú práve s jeho rozprávaním 
napínavých príhod, ktoré nás vedeli vždy po 
ťažkom dni rozveseliť. Darmo – bez kamará-
tov to nejde. Janko stál pri zrode Speleo Detva 
aj pri významných objavoch na Krakovej holi 
– je ich toľko, že prekračujú možnosti tohto 
článku, ale určite o nich nájdete zmienku  
v starších Spravodajoch. Zúčastnil sa mno-
hých zahraničných expedícií a varí ten naj-
lepší guláš.

10. mája 2014 uplynulo 50 rokov od obja-
venia jaskyne Starý hrad. Polstoročie driny, 
odriekania, vytrvalosti a neoblomnej túžby po 
tajomstvách podzemia. Bez Vášho pričinenia, 
Elenka a Janko, by Krakova hoľa vydávala svoje 
tajomstvá veľmi ťažko – ak vôbec.

Milí oslávenci, prajeme Vám veľa zdravia, lásky, 
radosti z vnúčat a chuti do života a Tebe, Starý 
hrad, veľa objaviteľov. 

Za všetkých, ktorí Vás majú radi, 
Linda a Marián

SpoLočeNSké SpráVY
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pozdrAV do pALúdzkY  
A do ViedNe

Ďalší naši kamaráti sa dožili päťdesiatky. 
Najprv 6. mája Ján Šmoll a po ňom 8. júla 
Ivan Kráľ. 

Prvý z nich, rodák z Levoče prišiel s rodičmi 
v detskom veku na Liptov do rodiska svojho otca. 
S jaskyňami sa dostal do kontaktu na základnej 
deväťročnej škole prostredníctvom učiteľa Iva-
na Laučíka, ktorý pre mnohých svojich žiakov 
odkryl tajuplný svet jaskýň. Medzi jeho prvé 
navštívené jaskyne patria lokality v Jánskej doli-
ne so Stanom Šrolom. Azda atmosféra na chate 
v Hlbokom zapôsobila svojím magickým čarom 
a jaskyne sa stali významnou súčasťou jeho ži-
vota. K trojici jaskynných učiteľov sa pridal aj 
Vladimír Žikeš, s ktorým prežil v skalách a jasky-
niach mnohé nezabudnuteľné chvíle. Jano strávil 
v podzemí kopaním, robením výdrevy, lezením 
a meraním určite stovky dní a objavil kilometre 
nových chodieb. Osobitnú kapitolu jeho života 
tvoria zahraničné cesty, najmä na Balkán, ktoré 
organizuje viac ako 30 rokov. 

Výpravy do jaskýň, bicyklové či zimné lyžiar-
ske prechody majú vždy smelé ciele. Janova 
schopnosť spájať jaskyniarov určite prispela 
k tomu, že práve Slovenská speleologická spo-
ločnosť patrí k objaviteľom rozsiahlych jaskyn-
ných systémov na Balkáne. Ako poznám Jana 
Šmolla, jeho túžba po poznaní ešte zďaleka 
nie je vyčerpaná a dopredu sa tak ako mnoho 
iných teším na Jaskyniarsky týždeň v Malužinej  
a na spoločné výpravy do jaskýň v Červených 
vrchoch, Demänovskej doline či do hôr v za-
hraničí. 

Ivan patrí do generácie jaskyniarov, ktorí 
začínali chodiť pod zem s Vladom Žikešom 
v Demänovskej doline. Doma v Liptovskom 
Mikuláši sa dlho nezdržal, strednú chemickú 
školu navštevoval v Novákoch a vysokú v Gott-
waldove. Po niekoľkoročnej práci v Kožiarskych 
závodoch v Liptovskom Mikuláši strávil značnú 
časť života v zahraničí. Ako odborník na prie-
mysel spracovania koží pôsobil aj v krajinách 
Ázie a Ameriky. Dnes pôsobí ako expert v OSN 
vo Viedni a aj z tohto pohľadu má nad našimi 
malými slovenskými pomermi nadhľad. 

Ivanovou hlavnou doménou je lezenie. A to 
nielen v jaskyniach, ale aj v ťažkých alpských ste-
nách. Ivan hľadá v jaskyniach určite aj pokoj od 
rušného sveta, a preto vyhľadáva menej známe 
lokality v Demänovskej doline. Pôsobil v jasky-
niach v Blatníku a spolu sme veľa akcií strávili 
lezením v komínoch Zápoľnej, ale kopávalo sa 
aj v Kľukatom kanáli (Jaskyňa č. 11) v Demänov-
skej doline. Ivan ako dlhoročný člen Jaskyniarskej 
záchrannej služby sa zúčastnil pamätnej akcie 
slovenských jaskyniarov do priepasti Vjačesla-
va Panťuchina na Kaukaze v roku 1989, kde 
namiesto zostupu do hlbokej svetovej lokality 
vyťahovali zahynutého sovietskeho jaskyniara. 

Nedávno Ivan Kráľ z Viedne zorganizoval 
prevádzku Medvedej štôlne v Žiarskej doline 
v Západných Tatrách. Ako svetobežník plánuje 
svoj život po pôsobení v zahraničí prežiť doma 
na Liptove. Všetci, čo ho poznáme, sa na tento 
čas tešíme.

Obom jubilantom pripíjam na zdravie a na 
ďalšie úspechy na ich cestách životom i jasky-
ňami. 

Peter Holúbek 

Ján Šmoll medzi priateľmi na Jakupici v Macedónsku

Spokojný Ivan (vpravo) po horolezeckom výstupe v alp-
skej oblasti Hohe Wand s mladým učňom
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SummArY

In the introduction of the 2nd issue of the Bulletin of the Slovak Speleological Society in 2014 
the reader can find the current address book of the SSS as usual. After that follows the informa-
tion presented by the new chairman of the SSS Peter Holúbek about the process and results of 
the 17th General Assembly of the SSS in April this year and an article written by O. Miháľová 
about Speleomeeting 2014, a traditional event organised in the town Svit under the High Tatras, 
in which participated up to 200 cavers and caving enthusiasts from Slovakia, the Czech Re-
public and Poland. The article is accompanied with a programme of the Speleomeeting and an 
overview of the awards, which were given to Slovak cavers for successful results acquired during 
speleological exploration in Slovak karst areas as well as abroad, and also for their presentation 
in publications and at this event. This topic or theme is processed in the following contributions, 
too. Two of them are continuations of the articles published in previous issues of the Bulletin.  
J. Dubravay presents new discoveries in the famous Crystal Cave under Rozsutec Mt. near Ter-
chová village not far from Vrátna Valley in the Malá Fatra Mts. F. Radinger writes about the dis-
covery of the prolongation of Divín Castle Cave under Divín Castle in Revúcka Highlands. Both 
articles also contain current maps of the described caves. The following three contributions are 
also aimed at the discoveries of caves not known until now and bring their maps, too. It is Jaskyňa 
tridsiatich jazvecov (Cave of 30 Badgers) at Muránska Plateau, which was discovered by cavers 
from Speleoclub Tisovec, Jaskyňa strateného prsteňa (Lost Ring Cave) in Starohorské Mts. near 
Banská Bystrica, in which its discoverers found an old mining adit and findings from the period 
of WWII and the discovery and map of the third cave in the town Liptovský Mikuláš is presented 
by the author from this town, P. Herich. He is also the author of an interesting article about the 
history and present state of the caves in Demänovská Valley in the Low Tatras, which nowadays 
create the longest cave system in Slovakia with the length of almost 40 kilometres. Before reading 
this article, readers of the Bulletin are invited for a short winter walk in the karst of Čierna hora 
Mts. in the east of Slovakia by A. Renčko. P. Horváth, who died already, remembers his experi-
ences and tales from the life among cavers from Rožňava in the Slovak Karst. The following ar-
ticle by I. Kráľ is a reminiscence of a tragedy that happened 25 years ago in one of the deep caves 
of the Western Caucasus (V. Pantjuchin Cave) in Abkhazia during the expedition of Slovak and 
Georgian cavers. The course of recently medialised rescue operation in cave system Riesending- 
-Schachthöhle in the Bavarian Alps not far from Berchtesgaden in Germany is described in detail 
by L. Vlček, who right in the following article contemplates about the value of human life and its 
rescue not only in caves. Versatile activities of a caver, pedagogue and artist from Tisovec Bedřich 
Polák are described by two contemporary speleologists, one of which was his disciple. A short 
memory is devoted to the caver Vojtech Bukovinský who died 25 years ago. Information about 
some activities of cavers in Slovakia and Europe this year can be found in the section called Cur-
rent News before Social News at the end of the Bulletin. In the Current News part, the third year 
of Speleoschool for the public organised in Borinský Karst not far from Bratislava is evaluated as 
successful by P. Magdolen and A. Lačný, the following news inform about an event called Zelená 
modrá (Green Blue) in the Strážov Mts. and Pružinská Dúpna Cave in Slovakia, Speleoforum 
2014 in Moravian Karst in the Czech Republic, 9th EuroSpeleo Forum in Romania and brief in-
formation about newly published books on speleology in Slovakia is also present. 

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman






