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Jaskyniarstvo a jeho úlohy
Ak tento titulok niekomu pripomenie obdobie budovania komunizmu u nás, je na omyle.
Takto totiž nadpísal svoj článok v časopise Krásy Slovenska Vojtech Benický v čase príprav
zakladajúceho valného zhromaždenia jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských turistov
a lyžiarov (KSTL), predchodcu Slovenskej speleologickej spoločnosti. Článok vyšiel začiatkom r. 1944, jaskyniarsky zbor KSTL bol založený 15. apríla toho istého roka.
O 70 rokov neskôr sme si v Spravodaji SSS 1/2014 túto udalosť pripomenuli ako vznik
organizovaného jaskyniarstva na Slovensku. Pri tejto príležitosti sme uverejnili faksimile
pôvodného článku o vzniku jaskyniarskeho zboru od toho istého autora z Krás Slovenska.
Vojtech Benický (1907 – 1971), ktorý sa stal jedným z funkcionárov novozaloženého
zboru KSTL, neskoršie stál aj pri zrode Slovenskej speleologickej spoločnosti a patrí
k zakladateľom modernej speleológie u nás, v prvom zo spomenutých článkov načrtol obraz vtedajšieho diania v jaskyniach a okolo nich, no viaceré z jeho podnetných myšlienok
a názorov sú aktuálne aj dnes. Preto sme sa rozhodli s odstupom času aj tento článok
publikovať v našom časopise, a to v plnom znení, iba s nevyhnutnými pravopisnými
úpravami, a v očakávaní, že podnieti širšiu diskusiu o súčasnosti a budúcnosti slovenského jaskyniarstva.
B. K.
dali nám pomocnú ruku. Svojimi podporami
zaistili nám ďalšiu činnosť.
Veríme, že záujem o jaskyne a starostlivosť
o ne je spontánnym prejavom, ktorý zaručuje
budúcnosť a trvalý úspech organizovanej jaskyniarskej práce.
Zakladáme jaskyniarsky zbor KSTL v nádeji
a presvedčení, že dokáže svoju životaschopnosť a usilovnou činnosťou i potrebu.
Tých, ktorí cieľ našej práce azda dostatočne
nechápu, prosíme, aby boli zhovievaví, aby
neupodozrievali, ako to často medzi nami
býva. Práce, ako sme spomenuli, je veľmi veľa.
Máme pekný počet dostupných jaskýň a s tým
súvisiacich pozoruhodností. Pravda, okrem
výletnej činnosti a šírenia lásky k jaskyniam
najpálčivejším problémom je ich vedecký výskum. Hlavnou úlohou jaskyniarskeho zboru
bude prácu v tomto smere prehĺbiť. Nestačí
krasové javy – jaskyne, priepasti, vyvieračky,
ponory a podobne – len poobdivovať, vzletným spôsobom opísať, ako sme to dosiaľ
robili. Treba sa postarať o deľbu práce, zapojiť všetky sily, ktoré prichádzajú do úvahy.
Už sme i tak veľa zameškali. Máme moderne
zariadené jaskyne, ale z vedeckej stránky ich
skoro nepoznáme. To nie je najlepšie vysvedčenie. V Taliansku, v Nemecku, na Morave sú
ďaleko pred nami. Viedenská univerzita má
dokonca speleologickú katedru, ktorá vycho-

Je pekná vec mať jaskyne, honosiť sa ich krásou, no ešte krajšie je poznávať ich a o získané
poznatky sa podeliť s inými.
Výskumnými výpravami,
ktoré sme dosiaľ usporiadali,
sledovali sme tento cieľ. Boli
to však len výpravy jednotlivcov podľa toho,
ako dovolil čas a finančné prostriedky. Náš
záujem obracal sa najmä na také miesta povrchu, do ktorých ľudská noha ešte nevkročila. Inštinktívne sme chápali, že je to našou
národnou a ľudskou povinnosťou a že prácu,
ktorú treba vykonať dnes, nesmieme odkladať
na zajtra.
Ako pri každej priekopníckej práci museli
sme i my prekonávať rôzne ťažkosti a neporozumenie. No pobadali sme po každej výprave
a nových poznatkoch i úprimný záujem, ktorý
potom oheň nadšenia nedal vyhasiť.
Posledný náš výskum „Pod Hlbokým“ vo
Svätojánskej doline nás ešte viac oduševnil
a vzbudil záujem o naše jaskyne u viacerých
našich priateľov a spolupracovníkov do tej
miery, že sme sa rozhodli dať nášmu snaženiu
pevný a určitý rámec. Veľkou vzpruhou bolo
nám i to, že župné úrady župy Podtatranskej,
Trenčianskej, Bratislavskej, Šarišsko-zemplínskej a Nitrianskej, ako i Riaditeľstvo pre cestovný ruch pri ministerstve hospodárstva poOrganizačné správy SSS
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čo vzniklo, ako sa čo mení alebo žije v prírode;
čo je v nej všedným javom, čo zas zriedkavým
a vzácnym. Bude to vari pravda. Nebolo by od
veci, keby prijatie do turistického spolku bolo
viazané na absolvovanie istého prírodovedeckého kurzu. Možno niekedy tak aj bude.
Ale odbočili sme. Naším plánom je združiť
všetkých, ktorí dobrovoľne z lásky k prírode,
vede, jaskyniam vedeli by pracovať a pomáhať
šíriť poznatky, vedomosti, a to živým slovom,
tlačou, fotografiami o jaskyniach a o krase
vôbec. V každom kraji, kde sú vápence, môžu
sa vyskytovať rôzne krasové javy. Posúdiť
ich, vedecky ohodnotiť je úlohou vedeckých
pracovníkov. Pokiaľ ich však nemáme a i keď
ich budeme mať, každý jednotlivec môže vykonať veľké služby svojím spôsobom a podľa
svojich schopností. Aké cenné je, keď všetky
pozoruhodné krasové útvary svojho kraja
poznáte, ich polohu zakreslíte do špeciálky
alebo lepšie do vojenského plánu 1 : 25 000!
Ak ide o jaskyňu, môžete ju preliezť, všetky jej
chodby a komíny; zmerať jej dĺžku, nakresliť
náčrt a opísať, čo upútalo vašu pozornosť,
čo ste videli. Každé prepadlisko, otvor, vyvieračka, jazierko, lievik na vápencovom území
je veľmi dôležitým krasovým javom, ktorý
treba do mapy poznačiť. Vzácne sú i výmole
v potôčikoch, takzvané kotlíky, alebo na úbočiach ohlodané a rozčlenené vápencové skaly,
takzvané škrapy. Takéto stručné záznamy sú
podkladom pre ďalšiu prácu povolaných odborníkov, ktorých týmto spôsobom môžete
pre svoj kraj získať. Aká veľká vec je pre kraj,
keď sa môže pochváliť, že z každej stránky je
preskúmaný a spracovaný.
Musíme uskutočniť registráciu všetkých našich jaskýň, priepastí a vyvieračiek. Na tejto
veci už dávnejšie pracujem. Je to však práca
zdĺhavá, s veľkými obeťami, cestovaním, meraním, fotografovaním, namáhavým lezením
a pod. Obsiahnuť celé územie Slovenska môže
len väčší počet ľudí, ktorí by sa podujali spracovať jednotlivé oblasti. To môže každý. To,
čo preskúmate, zakreslíte, zameriate, uvediete
pod svojím menom v primeranej úprave a forme. Registračné záznamy pošleme ochotne
každému.
Takéto dielo potrebuje najmä náš vedecký
dorast, aby sa mohol orientovať, a tak jednotlivé úkazy spracovávať. Je povinnosťou

váva desiatky speleológov. Máme veľa jaskýň
(prešiel som do 36) a všetky by si zaslúžili,
aby sme urobili o nich vedecký záznam. To
znamená, že ich treba zamerať, vyhotoviť pozdĺžny a priečny rez, pôdorys, odfotografovať
ich charakteristické útvary, vchod, vonkajší
terén a pod., o každej pripojiť stručný opis
geomorfológa, zoológa, botanika, archeológa,
mineralóga, prípadne i hydrológa. Ďalej treba
uzavrieť ich vchody, aby nepovolaní ľudia bez
dozoru nevnikali dnu, nelámali, neodnášali
drahocenné útvary, ako je to dnes. Vyznačkovať k nim cestu, ak sú na odľahlejších miestach, opatriť vysvetlivkami, informačnými tabuľkami, starať sa o výchovu sprievodcov (pre
každú jaskyňu aspoň jedného).
Je ešte veľa nepreskúmaných a neobjavených
jaskýň. Sú napríklad zjavné náznaky celých
podzemných systémov, ktorých záhadu bude
treba postupne rozriešiť. Ozaj nedotknutá
pôda pre náš vedecký dorast.
Počujem často: „Načo nám bude toľko jaskýň, radšej ich neobjavujte, kto bude do nich
chodiť?“ Hej, majú pravdu, bývať v jaskyniach
už azda nebudeme, ako predhistorický človek
(hoci ešte nevieme, na čo nám môžu byť dobré).
Aj takto sa dá hovoriť. No netreba všetky jaskyne sprístupňovať s cieľom turistického využitia.
Sprístupňujeme len významnejšie. Má sa však
umožniť i prehliadka menšej jaskyne, keď je
o ňu záujem. Z tohto hľadiska treba jaskyne
zatriediť podľa hodnoty a vedeckého významu.
Všimnime si len Demänovskú dolinu. Z ôsmich jaskýň ani jedna nie je dôkladne vedecky
preskúmaná a o každej by veru bolo čo povedať, ba koľko prevzácnych unikátov je tu
skrytých! No a do Demänovskej doliny v čase
konjunktúry prišlo vyše 400 000 návštevníkov
ročne. To už niečo znamená i zo stránky hospodárskej.
V jaskyniach sú ľudia prístupnejší: aká príležitosť informovať ich. Školený sprievodca
môže tu vykonať veľmi veľa. Väčšina návštevníkov si myslí, že stačí vedieť, ako sa čo v jaskyni
volá, a to sa predsa dozvie každý od sprievodcu. To je však veľký omyl. Návštevník sa musí
dozvedieť viac, musí vniknúť do podzemnej
dielne, práce kropají a dravých vĺn.
Bol vyslovený náhľad, že opravdivým turistom môže byť len taký človek, ktorý sa
v prírode vyzná a rozumie jej, ktorý vie, ako
Spravodaj SSS 3/2016
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musíme vybudovať bibliografické oddelenie.
Zhromaždiť, čo všetko vyšlo tlačou o našich jaskyniach, ako i významnejšie diela zo
svetovej jaskynnej literatúry. Je národným
záujmom, aby sme toto všetko mali, aby sme
sa v tomto stánku jaskyňovedy poučili, aby
sme sa pred zahraničnými hosťami i v tomto
odbore reprezentovali.
Správne vycítil prof. Volko-Starohorský
veľký význam a potrebu múzea. Ono však
musí žiť, musí sa neustále doplňovať, treba ho
navštevovať, a preto potrebuje nás všetkých.
Aby nás bolo čím viac takých, ktorým slovenské jaskyniarstvo leží na srdci; aby sa rozmnožili rady milovníkov slovenského krasu,
zakladáme náš jaskyniarsky zbor KSTL.
Pristupujte do našich radov!
V. B.

predovšetkým nás praktikov o takéto dielo
čím prv sa postarať.
Druhou dôležitou vecou je vydanie sprievodcu po všetkých našich jaskyniach. Dosiaľ nič
také nemáme. Z 8 sprístupnených jaskýň ani
jedna nemá moderného slovenského sprievodcu. Tu tiež bude treba úlohy podeliť.
Nie poslednou úlohou je vybudovanie
Múzea slovenského krasu v Liptovskom Sv.
Mikuláši. Tu, v stánku jaskyňovedy, bude
musieť postupne dostať miesto každá jaskyňa, každý kraj. Tu sa musia zachovať všetky
dokumentárne obrázky súvisiace s našimi
jaskyňami – originály plánov všetkých zameraných jaskýň, nálezy zvláštnych útvarov
jaskynnej výzdoby; archeologické, paleontologické pamiatky, mapy, diagramy jednotlivých krasových oblastí, dolín a pod. Tu si

Jaskyniari v Pružinskej Dúpnej jaskyni roku 1960. Fotografia V. Benického zo speleologického výskumu Strážovských
vrchov organizovaného Múzeom slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši
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Správa o 57. jaskyniarskom týždni
Peter Magdolen
Tohtoročný Jaskyniarsky týždeň (JT) sa
uskutočnil v dňoch 17. – 21. 8. 2016 v Malých Karpatoch na lokalite Borinka-Košariská, v mieste pôsobenia klubu Speleo
Bratislava. Tak, ako sa mení dejisko JT
v rámci Slovenskej republiky (a aj mimo
nej), nastal čas na zorganizovanie tejto akcie na západnom Slovensku. Veď naposledy
to bolo v roku 2008 v Čachtickom krase, čo
je už dosť dlhá doba. Čo sa týka Borinského
krasu, v tomto území to bol teraz v poradí
tretí JT, keď prvý bol v roku 1975 a druhý
v roku 1992.

sme to požadovali. Žiadosť sme formulovali
v mene obecného úradu v Borinke, čím sme sa
vyhli plateniu správnych poplatkov.
Do príprav na JT okrem prác v jaskyniach
(úprava trás, vystrojenie rizikových úsekov, revízia a oprava uzáverov) treba zarátať aj chystanie
dreva na táborák, kosenie lúky, vymedzenie
a vyčistenie parkoviska, inštalácia smeroviek
a tlač informačných materiálov. Všetko sa načas podarilo, takže sa v stredu 17. 8. večer
mohol Jaskyniarsky týždeň slávnostne otvoriť.
Ďalší program prebiehal podľa plánu bez závažnejších rušivých momentov. Pripravených
bolo 11 podzemných a 3 povrchové exkurzie,
čo sa ukázalo mierne predimenzované, ale
považujeme za lepšie, keď si účastníci mohli

Táborisko JT sa oproti minulým týždňom
nepatrne posunulo z lúky na Košariskách
o 100 metrov severnejšie do účelového zariadenia Ministerstva vnútra
SR, známeho aj ako policajný pio
niersky tábor. Zásluhu na vybavení
tohto miesta má RNDr. Ivan Račko, ktorý ho ako šéf jaskyniarskej
skupiny Horskej záchrannej služby a zároveň zamestnanec ministerstva vnútra rok dopredu objednal na svoje meno. Spočiatku ako
školenie jaskyniarov, neskôr však
vlastník zariadenia viedol akciu ako
súkromnú, a teda nebolo treba vybavovať žiadnu ďalšiu administratívu. Papierovú robotu nám naopak
Pred vchodom do Majkovej jaskyne. Foto: L. Trtílek
pridal bývalý krajský úrad životného prostredia, dnes transformovaný
na odbor starostlivosti o životné
prostredie pod Okresným úradom
Bratislava, ktorý na našu žiadosť
o povolenie pohybu návštevníkov
po krase a jaskyniach reagoval vyžiadaním rôznych doplňujúcich informácií a najmä požiadavkou, aby
sme dodali stanoviská lesných závodov, na území ktorých sú jaskyne.
Našťastie sme žiadosť podali dostatočne včas (3 mesiace dopredu),
takže sa do začiatku JT podarilo
získať všetky vyjadrenia a napokon
aj súhlas okresného úradu tak, ako Exkurzia v jaskyni Sedmička. Foto: L. Trtílek
Spravodaj SSS 3/2016
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Hráči zápasu Česko vs. Slovensko a ženská futbalová zostava. Foto: M. Velšmid

vybrať z bohatej ponuky. Tak sa z povrchových exkurzie, pripravili si prednášku, starali sa
exkurzií uskutočnil len prechod Borinským o jedlo a nápoje alebo inak prispeli k vydarenej
krasom (štvrtok a piatok) a prechod krasom akcii. Nedá sa však opomenúť sponzorstvo A.
Devínskej Kobyly (sobota). Podobne sa z pod- Jurisa, ktorý zabezpečil tričká, a tým prispel ku
zemných exkurzií nekonala návšteva jaskyne kladnej bilancii JT. Podujatie možno chápať aj
P2 vo Veľkom Prepadlom, ani Silnického jas- ako prezentáciu výsledkov súčasnej generácie
kyne a jaskyne Vlčie jamy, Ananásová a P-5 sa jaskyniarov v Borinskom krase a ostáva dúfať,
navštívili skôr individuálne. Najväčší záujem že aj nastupujúca generácia sa podobne prejaví
bol o jaskyne Stará garda, Sedmička a Veľké o 10 rokov neskôr.
Prepadlé J1, čo je pochopiteľné vzhľadom
na ich povesť a rozmery. Večer po exkurziách bol prichystaný program vo forme
prednášok a na záver podujatia v sobotu aj
futbalový zápas Česko – Slovensko, ktorý
má nábeh stať sa tradíciou. Novinkou bol
zápas futbalistiek, čo si vychutnalo nejedno oko prítomných jaskyniarov. Súčasťou
sobotného popoludnia bol aj jelení guláš
pripravený kuchárskymi majstrami zo sesterskej skupiny Jaskyniari Plavecké Podhradie (D. Kravčuk, J. a M. Butašovci). O kvalite guláša hovorí fakt, že sme po zvečerení
museli zachrániť posledné porcie pre one- Zastávka počas prechodu Borinským jaskynným systémom.
skorencov z povrchovej exkurzie pred po- Foto: L. Trtílek
četným davom vyznávačov duple. Klasický
záverečný táborák do neskorých nočných
hodín ukončil toto podujatie a v nedeľu sa
už účastníci len zbalili a rozlúčili. Okrem
dvoch stanov to všetci stihli, než sa spustil
dlhšie avizovaný výdatnejší dážď. Niektorí
z účastníkov JT ešte pri návrate v sprievode
domácich jaskyniarov navštívili Plaveckú
jaskyňu a Plaveckú priepasť.
Celkovo bolo na 57. jaskyniarskom týždni 115 registrovaných účastníkov, 5 čestných hostí a 29 organizátorov – jaskyniarov z klubov Bratislava, Trnava, Muránska
planina a zo speleoklubu Jána Majku. Poďakovať treba každému z nich, či už viedli Záverečný táborák. Foto: D. Hutka
Organizačné správy SSS

8

Spravodaj SSS 3/2016

V. ročník Zrazu speleopotápačov v Tisovci
Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec
V dňoch 14. – 16. októbra 2016 sa v Tisovci už piaty raz stretli speleopotápači, ktorí
pomáhajú objavovať a skúmať zatopené
jaskynné systémy doma a v zahraničí. Prvý
ročník Zrazu speleopotápačov sa uskutočnil
roku 2012 a celkový počet účastníkov tohto
podujatia už prekročil stovku.

Súčasne sa odobrali vzorky sedimentov na podrobnú analýzu. Potápači ďalej skúmali okolie
práve fungujúceho výveru „Tisovskej podvodnej
sopky“, objavenej v roku 2014 potápačom Petrom Kubičkom, pričom filmovali a zameriavali
rozsiahle zatopené priestory. Prieskum sa ukončil neskoro večer.
Vo večerných hodinách prichádzali ďalší jaskyniari, no
väčšina prihlásených účastníkov i záujemcov prišla v sobotu ráno priamo na otvorenie podujatia. Pre pozvaných
potápačov a jaskyniarov boli
po prezentácii pripravené exkurzie pod vedením Miroslava Hecka a Lukáša Vlčeka do
ponúknutých jaskýň Teplica,
Jazerná a Nová Michňová.
Pôvodný program exkurzií
a prednášok sa pozmenil pre
náhle ochorenie dvoch členov
Spoločná fotografia jaskyniarov a potápačov. Foto: M. Slabej
Speleoklubu Tisovec. Počasie
Prípravu sály v budove mestského kultúrne- bolo veľmi dobré, čo sme využili vonku na
ho strediska, propagáciu, ako aj službu prvého varenie tradičného guláša z diviny – mäso naň
kontaktu počas trvania zrazu si už tradične poskytol sponzorsky poľovník Peter Vetrák,
vzali na starosť žiaci jaskyniarskeho krúžku člen nášho speleoklubu. Úlohy šéfkuchára
na Strednej odbornej škole v Tisovci, ktorý sa zhostili Ivan Kubíni a Dušan Čipka, ktopracuje pod vedením pedagogičky a našej člen- rým ešte pomáhalo niekoľko dobrovoľníkov.
ky Kataríny Hutkovej. Pre účastníkov, ktorí O ozvučenie a hudbu sa postaral Julko Krajči.
plánovali docestovať skôr, bolo zabezpečené Nepretržitú službu vo vestibule zabezpečovala
ubytovanie v internáte školy alebo sa mohli Katka Hutková, ktorej pomáhali pri prezenubytovať v hoteli CSM a v Centre pre deti tácii, predaji literatúry a suvenírov žiaci SOŠ
a mládež pri ECAV Tisovec „Makovica“ v blíz- Adam Bobák, Lukáš Hrubý, Martin Huťan,
Dominik Cavar a Filip Juríni. Ako každý rok,
kosti kultúrneho strediska.
Prvý tím potápačov a jaskyniarov v zložení aj teraz sme vydali nové kalendáriky s potápač
Ján Blaho, Michal Ševeček, Zuzana Schusterová, skou tematikou a pokusne aj tričká.
V dopoludňajšom programe bola aj exkurzia
Miroslav Zverka, Lucia Stelková prišiel s predstihom už vo štvrtok poobede. Chceli využiť stret- na výstavu potápača, inštruktora a zberateľa
nutie a ponúknuť najnovšie výsledky z potápa- Petra Ferdinandyho pri príležitosti 160. výronia. Ešte v ten deň bolo dopravené potápačské čia (1856) fotografovania pod vodou. Výstava
vybavenie do Jazernej jaskyne a v piatok ráno sa pod názvom Svet pod vodou okom objekzačal celodenný prieskum. V jazere bola výbor- tívu v priestoroch MsKS v Revúcej spojená
ná viditeľnosť, čo využili potápači M. Ševeček s premietaním filmu sa zameriava najmä na
a Z. Schusterová na prieskum a nafilmovanie fotografie, historické vodotesné puzdrá pre
zatopených priestorov, najmä v okolí Štvrtého fotoaparáty a kamery. Po skončení exkurzií
jazera, ktoré objavil Tibor Sasvári v roku 1969. nasledovala obedňajšia prestávka spojená s poSpravodaj SSS 3/2016
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dávaním guláša. K dispozícii bol aj bufet
s pivom a občerstvením, pričom dievčatá
z Únie žien Slovenska Irenka Vetráková
a Martuška Cibuliaková nám napiekli
chutné koláčiky, za čo im patrí vďaka.
O 15. hodine predseda Speleoklubu
Tisovec Ivan Kubíni a organizátor Dušan Hutka podujatie oficiálne otvorili.
Zároveň bola otvorená výstava fotografií
Martina Strmisku, ktoré vznikli v spolupráci s potápačom Petrom Kubičkom
v zatopených priestoroch opálových
baní pri Dubníku. Na druhej výstave
pod názvom Cesty tichom sa predsta- Porada nad mapami Jazernej jaskyne. Foto: M. Slabej
vil potápač a fotograf Michal Ševeček.
Prevažná časť jeho fotografií je z prieskumu Národný park Muránska planina prezentovali
zatopených jaskynných systémov Muránskej Barbora Leštáková a Helena Slivenská. V ďalšej
planiny, ďalšie sú z iných jaskýň Slovenska, prednáške a premietaní potápač Ján Blaho
ale aj zo zahraničia. Výstavu dopĺňajú ukážky oboznámil prítomných s prácou a postupom
prírodnín a objavené artefakty po potápačoch, jeho skupiny v Jazernej jaskyni. Potápač Miktoré v zatopených častiach jaskyne Teplica chal Ševeček premietol záznam z potápania
zanechali alebo stratili potápači počas priesku- v Teplici, na základe ktorého vznikla nová,
mu jaskyne koncom 20. storočia. Osobitnou presnejšia mapa zatopených priestorov jasvýstavou jaskyniarskych pohľadníc sa prezen- kyne. Podľa doterajších výsledkov prieskumu
tovali žiaci SOŠ v Tisovci z odboru Grafik môžeme predpokladať ďalšie objavy a pokradigitálnych médií pod vedením K. Hutkovej čovanie zatopených častí tejto jaskyne. Zuzaa ich pedagógov Petra Pastýra, Mariana Smol- na Schusterová a Michal Ševeček informovali
o výsledkoch bádania v Brestovskej vyvieračke.
ca, s ktorými vyrobili propagačný materiál.
Po oficiálnom otvorení bol prvý bod prog- Miroslav Zverka prezentoval doterajšie výsledramu venovaný nášmu členovi a jednému ky merania periodicity v Jazernej jaskyni, Ján
z najstarších jaskynných potápačov na Sloven- Blaho výsledky bádania v Riečnej jaskyni v Bosku Zbižovi Nišponskému, ktorý tohto roku rinskom krase. Počas prednášok bol premietoslávil 80. narodeniny. Pri tomto vzácnom nutý aj záznam z potápania v Jazernej jaskyni,
jubileu sme mu pripravili malé prekvapenie. ktorý vznikol iba predošlý deň. Diváci videPo úvodných slovách I. Kubíniho a D. Hutku li rozsiahle zatopené priestory tejto jaskyne,
dostal slovo aj náš oslávenec. Poďakoval za smery jej možného pokračovania a zaujímavé
slová uznania a pospomínal na svoje potápač geologické štruktúry. Po prednáškach pokraské začiatky. Nasledovala gratulácia a ocenenie čovala niekoľkohodinová diskusia, rozoberali
jubilanta viceprimátorom Tisovca Karolom sa nové plány a postupy. Popritom sa popíjalo
Hruškom s poslankyňou Gabrielou Kéry. Čle- pivo a dojedal guláš.
V nedeľu ráno bol odchod na exkurziu do
novia domáceho speleoklubu pripravili pre
Zbiža prekvapenie v podobe zakrytej veľkej jaskyne Bobačka pri Muránskej Hute. Tohto
misy, vyrobenej na tento účel, do ktorej mu roku tam jaskyniari zo Speleoklubu Muránska
nakládli 80 jabĺk. Po odhalení misy jubilant planina dosiahli významné objavy. Po absolvoponúkal prítomných darovanými jablkami vaní exkurzie sa V. ročník Zrazu speleopotápaa po skončení programu aj dobrou slivovicou. čov oficiálne ukončil.
K zdarnému priebehu podujatia prispelo
Nasledovali ďalšie gratulácie členov speleo
klubu a postupne sa vystriedali takmer všetci mesto Tisovec, sponzori, členovia Speleoklubu
Muránska planina Ivan Rusnák, Milan Poprocprítomní jaskyniari, potápači aj hostia.
Zraz pokračoval prednáškami a prezentáciou ký a riaditeľka SOŠ Tisovec Anna Kožiaková
výsledkov bádania v jednotlivých jaskyniach. – za čo im patrí vďaka!
Organizačné správy SSS
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Eurospeleo 2016, Yorkshire Dales,
Veľká Británia
Alena a Karsten Gessert
z 36 krajín sveta našiel to svoje. A tak sa rozsiahla lúka pri zariadení Dalesbridge Centre
zaplnila nielen kongresovými stanmi, ale aj
tými jaskyniarskymi, kde sme v príjemnej spoločnosti a na Britániu v netypickom suchom
počasí strávili príjemný týždeň.
Počas tohto týždňa bolo k dispozícii 30 otvorených jaskýň a priepastí, ktoré boli vybavené lanami, o čo sa postarali miestne jaskyniarske skupiny. Uskutočnilo sa do nich viac ako
700 zostupov. Exkurzie boli rozdelené hlavne
podľa rizika zaplavenia (ale aj SRT a jaskyniarskej náročnosti), keďže po aj menších dažďoch
sa tieto jaskyne veľmi rýchlo napĺňajú vodou.

V krásnom prostredí národného parku
Yorkshire Dales sa v týždni od 13. do 21. augusta 2016 uskutočnil už piaty medzinárodný
speleologický kongres, organizovaný britskými
kolegami. Mohli by sme ho nazvať a „festivalom“ britského či športového jaskyniarstva,
kde si každý z 1300 zúčastnených delegátov

Vstup do priepasti Gaping Gill. Foto: A. Gessert

Miesto konania neďaleko mestečka Austwick v NP
Yorkshire Dales. Podklad: Google maps

Areál konania kongresu. Foto: P. Geddes, online na:
eurospeleo.uk

Spravodaj SSS 3/2016

Na dne priepasti Gaping Gill, vzadu hore lanovka. Foto:
K. Gessert
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Počasie však neuveriteľne prialo a počas takmer celej akcie bolo možné absolvovať všetky
pripravené jaskyne. Jedinečnou príležitosťou
bola i návšteva dych vyrážajúcej stometrovej
priepasti Gaping Gill, do ktorej sa uskutočnilo 400 zostupov pomocou jednomiestnej
lanovky. Postaral sa o to Craven Pothole
Club, ktorý pri tento zabezpečil aj čiastočné
odklonenie vodného toku. Popri jaskyniarčení sa uskutočnilo aj 110 prednášok a 11
terénnych exkurzií z oblastí nových domácich aj expedičných objavov, vedeckej činnosti v podzemí a archeológie. Pre záujemcov
je možné nájsť abstrakty na tomto linku:
Caving tent – jaskynný stan, ktorý slúžil na oboznámenie
http://eurospeleo.uk/sessions/index.php. Za sa s plánmi jaskýň a prihlasovanie sa na exkurzie. Foto: A.
Speleoklub UPJŠ s prednáškou Čertova diera Gessert
(Devil`s hole) – a part of the Domica-Baradla cave system (Slovakia) v spoluautorstve
so Zdenkom Hochmuthom vystúpila Alena
Gessert.
Ku kongresu určite patrí aj súťaženie
v rozličných kategóriách, ako SRT, plazenie
na čas, viazanie uzlov, foto, video, obrazový
a mapový salón a i. Výhercov si môžete
pozrieť tu: http://eurospeleo.uk/competitions/index.php. Každovečerný program
tvorila živá hudba, diskotéka, kvízy a športové plazenie.
Niektorí jaskyniari sa rozhodli stráviť niekoľko týždňov vo Veľkej Británii a zúčastniť
sa viacerých pred- a pokongresových jaskyPriepasť Tempelton v pohorí Mendip Hills, majstrovské dielo
niarskych kempov. My sme si vybrali oblasť a ukážka dlhoročného neúnavného kopania. Foto: K. Gessert
Mendip hills, ktorá je známa množstvom
dlhých jaskýň, ktoré si však skôr ako SRT
vyžadujú dlhé plazenia. Počas organizovaných aj neorganizovaných exkurzií sme
mali možnosť navštíviť jaskyne Upper Flood Swallet, Reservoir Hole (najväčšia súvislá
jaskynná sieň Británie), Swildons (najdlhšia
jaskyňa), Wookey hole, Tempelton (najhlbšia vykopaná priepasť) a mnoho ďalších. Na
svoje si prišli aj potápači. Poďakovanie za
perfektnú organizáciu a skvelú atmosféru
si zaslúži Wessex Caving Club.
Škoda len, že Slovensko reprezentoval iba
jeden účastník (Alena Gessert), rovnako aj
Českú republiku (Zdeněk Motyčka). Mo- Fluviokrasová jaskyňa Short Drop Cave. Foto: K. Gessert
tyčkovci sa zaslúžili aj o stánok v „obchodníckom stane“, ktorý na úrovni reprezentoval nové kontakty, priateľstvá a plánovanie ďalšieČeskú speleologickú spoločnosť. Aj napriek ho svetového kongresu v Sydney boli cieľom
niekoľkým chybičkám to bola akcia výborná; mnohých večerných rozhovorov.
Speleológia v zahraničí
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Jaskyňa strateného prsteňa
Pavol Huťka, Mário Olšavský
Všetko sa začalo pred dvoma rokmi, keď
som pri hľadaní jaskyne objavil starú prieskumnú štôlňu. Písal som o tom už v Spravodaji 2/2014. Štôlňu razili cez jaskyňu. No
z jaskyne zostala iba vylámaná kvapľová
výzdoba a rozlámané sintrové platne.
A tu sa začína nový príbeh. V marci 2016 po
návrate z Izraela som sa pustil do odstraňovania závalu vo vstupe do štôlne. Cieľom bolo
vyčistiť vchod a hľadať zvyšky jaskyne, ktorú
zničili. Klasickým náradím jaskyniara – krompáčom, lopatou a fúrikom – som rozoberal
napadané kamene, hlinu a polámanú výzdobu.
Materiálu tu bolo dosť – trvalo 16 akcií, pokiaľ
som sa dostal na dno pôvodnej chodby. Tu som
vľavo pri vstupe do štôlne v skalnom výklenku
narazil najskôr na pôvodnú vrstvu sedimentov. Sediment bol zložený z piesku, drobných
kamienkov a kilogram ťažkých okruhliakov
z nekrasových hornín. Pod vrstvou sedimentov
bola sintrová platňa. Pod platňou opäť sedimenty. Takto sa to trikrát vystriedalo, až som
nakoniec narazil na hrubý sinter. Ten vyzeral
byť kompaktný, no našiel som v ňom slabé
miesto – štrbinu „vyhojenú“ mäkkým sintrom.
Podľa mojich skúseností z iných lokalít, vždy
keď som našiel v sutine alebo v skalných puklinách bielu „vatu“, znamenalo to prúdenie „jaskynného vzduchu“. Tieto indície nasvedčovali
tomu, že idem správnym smerom. Špicatým
tesárskym kladivom som zasekol do mäkkého
sintra. Kladivo ho preseklo a objavila sa diera.
Otvor som zväčšoval, až som uvidel tmu. Uf,
pohľad ma zaskočil. Rýchlo, ako sa len dalo,
som za pár minút spravil otvor 15 × 30 cm.
Zobral som fotoaparát, vsunul ruku dnu, aby
som lepšie odfotil neznámy priestor a vtom
som ucítil prúdiť vzduch okolo ruky – jaskyňa
nasávala. Bol to horný vchod. Jednoznačné indície a nezlomná vôľa ma priviedli 18. 6. 2016
k objavu. Zatiaľ som netušil, k akému.
Vzhľadom na to, že moji kamaráti zo Speleoklubu Banská Bystrica boli zaneprázdnení
rôznymi povinnosťami, rozhodol som sa prvýkrát vstúpiť do novoobjaveného podzemia
s Paľom Herichom. Zavolal som mu a on sa zaSpravodaj SSS 3/2016

Otvorenie jaskyne 18. 6. 2016. Foto: P. Huťka

stavil u mňa hneď na druhý deň, keď sa vracal
domov z Banskej Štiavnice. Dohodli sme sa, že
o týždeň spolu rozšírime vchod a preskúmame
novoobjavené priestory.
Týždeň sa vliekol neskutočne pomaly. Každý
deň som zaspával s predstavami, čo tam nájdeme, aké veľké budú priestory, či tam bude
aj výzdoba a pokiaľ to až pôjde... A čo keď to
bude úzke a nepreleziteľné? Sobota konečne
prišla. Paľo bol presný. Keď sme sa presúvali
k jaskyni, ospravedlňoval som sa mu, že ak sa
ďaleko nedostaneme, aby sa na mňa nehneval
za zbytočný poplach.
Vstup do podzemia bol ešte malý. Hodinu
sme ho zväčšovali. Nakoniec sme navŕtali otvor
na nit na ukotvenie lana. Podľa vzoru objavovania v Demänovskej doline sme začali od
začiatku aj zameriavať novoobjavené priestory.
Zapol som sa do brzdy a spustil dolu. Prvý stupeň mal hĺbku iba 5 m. Boli tu spriečené veľké
kamene, ktoré vytvorili plošinku. Navŕtal som
dieru na nit pre merací bod, Paľo spustil batohy a prišiel ku mne. Cesta pokračovala ďalšou
7 m hlbokou priepasťou. Lano sme prekotvili
cez kvapeľ. Zlaňoval som dolu. Dostal som
sa na začiatok veľkého priestoru, ktorý som
nazval Dóm veľkých nádejí. Dúfal som, že
to pôjde čo najďalej. Dóm bol dlhý asi 20 m,
v spodnej časti sa rozširoval a dosahoval výšku
až 13 m. Pravá stena bola celá zatečená vrstvami sintra. Najstarší bol najtmavší a rozpukaný.
Mladšie vrstvy boli svetlejšie, najmladšie boli
biele. Dno dómu klesalo. V spodnej časti ho
13
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Dóm veľkých nádejí v deň objavu.
Foto: P. Herich

Výzdoba v Demänovskom dóme v deň objavu.
Foto: P. Herich

kolmo križovala mohutná tektonická porucha.
Na nej sa vyvinula rúrovitá chodba, v hornej
časti bohato vyzdobená brčkovou a kvapľovou
výzdobou. Dno chodby pokrýval sintropád.
Spodná časť chodby sa končila jazierkom. Plocha hladiny 2 × 1,5 m nie je veľa, no hĺbka presahovala 3 m. Jaskyňa pokračovala dvomi pa-

ralelnými plazivkami – nižšia bola úzka, vyššia
širšia. Zvolili sme na prechod hornú. Bol v nej
spriečený veľký kameň, cez ktorý som nevedel
preliezť. Paľo Herich to zvládol a spoločnými
silami sme ho presunuli do ďalšieho veľkého priestoru, ktorý som nazval Demänovský
dóm. Tento členitý priestor vznikol takisto na

Prieskum a výskum
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križovatke dvoch tektonických porúch
prepadnutím rozlámaného masívu. Najvyššia stena tohto priestoru, ktorá pokračovala do hornej úrovne starých chodieb,
bola pokrytá hrubými nátekmi sintrov,
vytvárajúcimi rozličné útvary a bohatú
výzdobu. No citeľné prúdenie vzduchu
nás viedlo dolu do neveľkej chodby trojuholníkového profilu až k závalu zo skál.
Tu sa zatiaľ jaskyňa končí. Silný prievan,
ktorý prechádza závalom, jednoznačne
svedčí o pokračovaní jaskyne. Meranie
sme skončili s dĺžkou polygónu 125 m
a deniveláciou 32 m. Cestou späť Paľo
urobil niekoľko fotiek, aby bola dokumentácia z prvého vkročenia do nového
podzemia v Môcovskej doline.
Keďže od objavenia Môcovskej jaskyne ubehlo viac ako 30 rokov, je to najvýznamnejší objav v tomto krase za posledné desaťročia. Poloha novej jaskyne,
smer jej hlavnej chodby, ktorá sa zatiaľ
končí iba 50 m od najväčšieho ponoru
v Môcovskej doline, predznamenáva, že
jaskyňa pokračuje ďalej a je veľmi pravdepodobné dosiahnutie podzemného
riečiska a vstup do „Donovalského jaskynného systému“.
Demänovský dóm. Foto: L. Kubičina

Geologická stavba
územia (M. Olšavský)
Jaskyňa strateného
prsteňa sa nachádza
v gutensteinských vápencoch tzv. donoval
skej sekvencie (tektonická jednotka – tatrikum;
obr. 1). Jej horninový
sled ležiaci v tejto oblasti na kryštaliniku
tvorí výlučne mezozoická sedimentárna sekvencia (spodný trias/vrchná
jura).
To, čo je však pre túto
lokalitu špecifické, je
štruktúrno-tektonické
prepracovanie mezozoickej kryhy generálne
uklonenej na SZ. Odpoveď, prečo je táto časť
Spravodaj SSS 3/2016
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Obr. 1. Geologická mapa oblasti Donovál (podľa Rakús et al., 2003, upravené)

Obr. 2. Interpretácia geologického rezu zobrazuje prevrásnenie tatrickej sedimentárnej sekvencie (podľa Rakús et al.,
2003, upravené)

Dnes do popredia vystupuje využitie prostredia GIS, a to aj pri vymedzení krasových
území (e. g. Hochmuth & Tomášiková, 2008).
Dôsledné poznanie geologickej stavby má však
pri definovaní krasového potenciálu (rajonizácii) stále rozhodujúci význam. Oblasť tzv. Donovalsko-Jelenského krasového systému (sensu
Kubíny, 1982) nepochybne potenciál má.
Strednotriasový masív v tomto priestore
(lokalita Bukovec, osád Môce + Bully a k. Baník 991 m) nesie intenzívne stopy tektonického prepracovania (zvrásnenia), ktoré má primárny vplyv na vznik krasových fenoménov
v tejto oblasti. V úseku hrebeňa od osady
Môce smerom na Bully je niekoľko výraznejších morfologických „prahov“ signalizujúcich
zlomové štruktúry. Zlomy generálne vytvárajú
systém so smerom SV-JZ a sklonom na SZ.
Na ne sú kolmo orientované mladšie zlomy
smeru SZ-JV so sklonom na JZ. V obidvoch
prípadoch prevláda poklesová zložka pohybu
v smere sklonu zlomovej plochy, i keď v prvom možno pozorovať aj šikmé horizontálne
posuny (Rakús et al., 2003). Tektonické prepracovanie (zvrásnenie) podčiarkuje aj prítomnosť niekoľko desiatok metrov hrubej
zóny rauvakov, približne v strednej časti hrebienka vo výške 940 m. Kryha gutensteinských
vápencov a dolomitov je postihnutá citeľnou
rekryštalizáciou až mramorizáciou. Priamo
na lokalite je vyvinutá penetračná kliváž do
tej miery, že zastiera pôvodnú vrstevnatosť.
Kliváž sa tu prejavuje systémom kolmých
puklín orientovaných približne v smere S-J.
V jaskyni sme evidovali niekoľko takýchto
plôch s tektonickými zrkadlami (horizontálne posuny). Sama Jaskyňa strateného prsteňa vznikla na jednom takomto systéme a je

tatrika takto intenzívne postihnutá alpínskou
tektonikou, treba hľadať v špecifickej geologickej pozícii lokality.
Tou je bezprostredná prítomnosť čertovickej línie s. l., ktorá obstaráva kontakt dvoch
kôrových jednotiek tatrika a veporika. V oblasti Môce ide skôr o kontakt krížňanského
príkrovu a tatrika. Kryštalinikum veporika,
resp. krížňanského príkrovu je tu zachované
v obmedzenej hrúbke. Ide o alpínsky (kriedový) násun dvoch kôrových segmentov. Túto
líniu môžeme v oblasti Môce evidovať na
niekoľkých lokalitách v podobe tektonických
trosiek kryštalinika veporika ležiace na tatriku (Hrubý vrch, Jergaly, sev. hrebeň, k. Baník 991 m, etc.; obr. 1). S-J orientovaná línia
Jergaly – Baláže a jej ohyb na V dáva tejto
časti charakteristický rys tektonického okna
v podobe vyklenutej antiformnej štruktúry
najspodnejšej paleoalpínskej tektonickej jednotky Vnútorných Západných Karpát – tatrika
(Polák et al., 2003 a,b).
Krasové fenomény v predmetnej oblasti sú
už dávnejšie známe (Droppa, 1958). Pozitívne
predpoklady na prítomnosť väčších jaskynných systémov boli vyslovené v snahe rajonizovať územie na základe geologického profilovania (Kubíny, 1982). Treba vyzdvihnúť svojím
spôsobom „vizionársky“ smer, ktorým sa autor
vo svojom príspevku vybral. Avšak najnovšie
poznatky týkajúce sa geologickej stavby z tejto
oblasti poukazujú, že v prípade hrúbok, ako
aj orientácie strednotriasového vápencovo-dolomitového komplexu išlo o mierne preexponovanú interpretáciu (obr. 2). Treba tiež podotknúť, že interpretácia sa opierala o staršie
poznatky týkajúce sa geologickej stavby, platné
v tej dobe.
Spravodaj SSS 3/2016
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tektonicky „živá“. Tento rezultát dokumentujú vertikálne orientované priestory s početnými závalmi a visiacimi blokmi. Tektonickú aktivitu dokumentujú časté fraktúry na sintrovej
výzdobe a sintrových kôrach evidovaných na
mnohých miestach v jaskyni. Ťažko však určiť, do akej miery k tomuto javu prispieva
prirodzené gravitačné rozvoľnovanie masívu.
Rozpukaný skalný masív, zdá sa, nesie nielen
stopy alpínskeho tektonického prepracovania,
ale aj stopy neotektonickej aktivity.
Koniec článku dopisujem po smutnej udalosti, ktorá sa odohrala v tejto jaskyni 14. 8.
2016. Pri prekonávaní koncového závalu šesťčlenným družstvom v zložení Libor Štubňa,
Libor Faitl, Zdeno Jurík, Ľubo Múka so synom
a Pavol Huťka prišiel o život Libor Faitl.
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Okno do Dómu veľkých nádejí. Foto: L. Kubičina

Jazierko Kristovo ľavé oko. Foto: P. Huťka
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V jaskyni zahynul jaskyniar, prečo a ako
sa to stalo
Pavol Huťka
Dňa 14. 8. 2016 v Jaskyni strateného
prsteňa v Starohorských vrchoch zahynul
český jaskyniar Libor Faitl (39). Rozhodol
som sa o tejto tragickej udalosti porozprávať
preto, aby Liborova smrť nebola zbytočná.
Jemu už, žiaľ, nemôžeme nijako pomôcť,
no udalosť sa možno stane poučením hlavne
pre mladších jaskyniarov. Opis udalosti je
vybraný z technického denníka č.19/2016
v archíve Speleoklubu Banská Bystrica.

sa už dalo prejsť. No zdieľali sme rovnaký názor,
ako povedal Múka st.: „Ak by sme chceli prejsť
dnes, bolo by to o život, musíme zával zabezpečiť a až potom skúsime cezeň prejsť“. Nakoniec
si išiel pozrieť čelbu Libor Faitl. Ja a Zdeno sme
ho čakali v Demänovskom dóme. Chvíľu sme si
krátili rozhovorom.

Šesť ľudí na akcii je v našich podmienkach
nezvyčajná vec, domáci sme boli iba dvaja (Libor Štubňa, Pavol Huťka), dvaja z Brezna (Ľubo
Múka st.,Ľubo Múka ml.), jeden z Važca (Zdeno
Jurík) a jeden z Chomutova (Libor Faitl). Najskôr namontoval L. Štubňa stúpačky na ľahšie
schádzanie prvej priepasti. Zavesili sme lanový
rebrík nad druhou priepasťou a akcia sa mohla
začať. Pomaly sme prešli jaskyňou, aby si ju
pozreli aj tí, čo tu boli prvýkrát. Presunuli sme
sa na koniec, ku koncovému závalu, ktorý sme
už na jednej akcii začali rozoberať. Na začiatok
sme sa rozdelili tak, že ja som išiel na čelbu,
Zdeno s Múkom st. ťahali bandasku a ostatní
transportovali materiál na miesto uloženia.
Zával bol najskôr zlepený sintrom a skladal
sa z malých kameňov. Všetko držalo pokope.
Neskôr „sintrový lep“ už nebol a aj kamene boli
väčšie. Ľubo Múka st. ma vystriedal na čelbe,
lebo aj napriek aktívnemu pohybu mi v prievane bolo chladno. Keď som ho púšťal na čelbu,
na pravej strane popri masíve sa začali ukazovať
čierne diery. Ľubo na čelbe pokročil tak ďaleko,
že už si mohol vopchať hlavu do „okna“ a odfotiť voľný zával, skladajúci sa už len z veľkých
kameňov a blokov.
Keďže pri robote v prúdiacom vzduchu bolo
už všetkým zima, rozhodli sme sa, že pôjdeme
von, zohrejeme sa, najeme sa a potom budeme
pokračovať. Keď sme si vonku posedeli, viacerí
sa priznali, že sa im už do toho prievanu nechce
ísť. Preto sme sa dohodli, že ja, Zdeno a Libor
Faitl pôjdeme zobrať kopáčske náradie a pozrieme si čelbu. Najskôr sme si čelbu pozreli ja
so Zdenom. Videli sme, že veľa nechýba a asi by
Spravodaj SSS 3/2016

Libor Faitl. Foto: P. Huťka

Keď už ubehol dosť dlhý čas (odhadujem asi
15 minút), zavolal som na Libora, či už nejde
späť. No nikto sa mi neozval. Prekvapilo nás
to a hneď nám napadlo, že sa mu asi podarilo
prejsť cez zával do nových priestorov. Čakali
sme ešte asi 10 minút, až nakoniec zahrmotali kamene a Libor sa nám ozval. Nadšeným
hlasom nám rozprával, že tam je veľký dóm
a chodby pokračujú ďalej. Plazil sa k nám späť
cez zával. Rýchlo sme mu išli naproti. Prvý
išiel Zdeno, potom som išiel ja. Zdeno zišiel
na koniec plazivky k závalu a ja som bol kúsok
nad ním. Libor sa so Zdenom už rozprával tak,
že na seba videli. Ja som bol vyššie za rohom
a Libora som iba počul. Vtom zrazu Libor prestal hovoriť a Zdeno vzrušeným hlasom zvolal:
„Libora privalil kameň!“ Nebolo počuť žiadny
hrmot ani iné zvuky. Keďže tam bolo málo
miesta, ja som sa dole už nezmestil. Zdeno mu
ihneď začal pomáhať, no rýchlo zistil, že je to
ťažké a vypýtal si pajser, aby si pomohol pri
zdvíhaní kameňa. No ani ten mu nepomáhal,
a tak zakričal na mňa, aby som priniesol vŕtačku a zavolal záchrannú jaskyniarsku službu,
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nech sem hneď prídu ešte dvaja chlapi z povrchu. Keďže som zavaleného Libora nevidel
na vlastné oči, podľa týchto slov to bolo iste
vážne.
Najrýchlejšie, ako som vedel, prešiel som cez
jaskyňu až von, kde bol Libor Štubňa a obaja
Múkovci. Rýchlo som ich oboznámil so situáciou. Ľubo Múka st. hneď zobral telefón a vytočil Jaskyniarsku záchrannú skupinu Horskej
záchrannej služby (JZS HZS). Libor sa opäť
začal obliekať do kombinézy, lebo už bol prezlečený. Taktiež Ľubo M. ml. Zobrali sme vŕtačku
a hneď sme schádzali dolu. Cestou dolu nám
prišiel naproti veľmi rozrušený Zdeno. Hovoril,
že to je veľmi zlé, že sa mu nepodarilo kameň
odvaliť, aby sme sa ponáhľali.
Po príchode k závalu L. Štubňa ihneď začal
kameň vŕtačkou rozbíjať, Ľubo ml. kamene
nakladal do bandasky a ja so Zdenom sme ich
ťahali plazivkou hore do väčšieho priestoru,
kde ich bolo možné ukladať. Toto mohlo trvať
asi 15 až 20 minút, pokiaľ bol kameň rozbitý
a Libor Faitl uvoľnený. Ľubo M. ml. si vymenil
miesto so Zdenom. Vytiahli Libora Faitla zo
závalu, aby mali k nemu lepší prístup, a začali
s oživovaním. Keďže Zdeno bol profesionálny
horský záchranár, vedel, čo má robiť. Striedali
sa s L. Štubňom celú hodinu. Ja som sa k nim
už nezmestil a čakal som v Demänovskom
dóme. Ľubo ml. išiel zatiaľ zistiť, či už niekto
neprišiel.
Ku vchodu dorazila zatiaľ Horská záchranná
služba Veľká Fatra z Donovál. Chlapi neboli
jaskyniari, a tak zatiaľ čistili prístupovú cestu
Môcovskou dolinou, pokiaľ neprídu jaskyniar-

ski záchranári. Po dvoch hodinách prišli chlapi
z JZS HZS. Keď zostúpili až do Demänovského
dómu, poslali nás von z jaskyne, aby sme im nezavadzali pri transporte Libora Faitla, ktorému
sme už nedokázali pomôcť. Zdeno Jurík ako
záchranár zostal, ostatní sme vyšli von a pomaly sa prezliekali. Zrazu jeden chlap z JZS HZS
začal postupne všetkým členom akcie podávať
ruku a priať úprimnú sústrasť. Až vtedy mi
začalo pomaly dochádzať, čo sa stalo. Bolo to
neuveriteľné, jeden z nás zostal tam dole, na
akcii zomrel.
Zišli sme dole do doliny na začiatok Môcov,
kde boli za posledným domom zaparkované
autá. Zrazu prišlo aj auto, z ktorého vystúpil
Paľo Herich. Zvítal sa s nami a začal sa prezliekať do jaskyniarskeho oblečenia. Napriek
môjmu vysvetleniu, že je už neskoro, nedal sa
odradiť, prezliekol sa a išiel k jaskyni. Zanedlho
prišli aj policajti a nechali si stručne vysvetliť,
ako k tomu prišlo. Prikázali nám, že ich tam
máme počkať, a išli k jaskyni. Po štyroch hodinách chlapi z JZS HZS vytiahli Libora Faitla
na povrch.

Záchranári počas akcie. Foto: www.hzs.sk

Miesto nehody. Foto: M. Olšavský
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Čo k tomu ešte dodať? Jaskyniarstvo je riziková činnosť. Všetci to vieme a napriek tomu
nás to ťahá znovu a znovu vliezať do úzkych
plaziviek, spúšťať sa do neznámych priepastí.
Lebo chceme vstúpiť do priestorov, ktoré ešte
ľudské oko nevidelo, ktoré ľudská noha nepošpinila. Chceme vidieť podzemie tak, ako ho
stvorila príroda pred tisíckami rokov. Pre jaskyniara je to taká veľká túžba, že niekedy preváži
nad opatrnosťou, a rozhodne sa zariskovať. Iste
každý z nás to už niekedy zažil. Pravdepodobne
ani Libor neodolal tej silnej túžbe...
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Moravská jaskyňa – nový objav v Hlbokom jarku
Dušan Hutka, Aleš Vyroubal, Matouš Ryček, Patrícia Binderová
Pri príležitosti 60. výročia organizovaného jaskyniarstva pripravil Speleoklub Tisovec v dňoch 3. – 7. augusta 2011 v Tisovci
52. jaskyniarsky týždeň. Toto medzinárodné stretnutie jaskyniarov z rôznych klubov
pomohlo rozšíriť našu spoluprácu najmä
s moravskými, českými a poľskými jaskyniarmi. Spolupráca a pomoc pri objavovaní
a skúmaní jaskýň najmä Tisovského krasu
priniesla svoje výsledky. Jedným z veľmi
dobrých výsledkov je objav novej jaskyne
v málo prebádanej krasovej oblasti v okolí
lokality Hlboký jarok.

14. 7. 2013 nasledovala 80 m dlhá Jaskyňa 30 jazvecov (Dušan Hutka, Lukáš Vlček), 24. 3. 2015
Jarná jaskyňa s dĺžkou 25 m (Dušan Hutka, Ján
Pavlík) a 19. 6. 2015 čiastočne vertikálna, 12 m
dlhá jaskyňa Prekvapenie (Dušan Hutka, Ján
Pavlík, Lukáš Vlček). Ešte predtým, 13. 6. 2015,
sa v spomínanej oblasti podarilo moravským
a tisovským jaskyniarom prekopať starý ponor
a objaviť novú, 37 m dlhú jaskyňu. Objavy pokračovali a 21. 2. 2016 bola v spolupráci s členmi Speleoklubu Muránska planina a moravskými jaskyniarmi objavená v tzv. Revúckej sonde
40 m dlhá nová jaskyňa. Najdôležitejšie je, že
všetky spomínané jaskyne majú predpoklady na
objavenie ďalších priestorov.
Spolupráca Speleoklubu Tisovec s morav
skými jaskyniarmi bola korunovaná objavom
spomínanej jaskyne v Hlbokom jarku, ktorá
dostala meno Moravská jaskyňa. Starý zahlinený ponor takmer na hrebeni tiesňavy Hlboký jarok čakal niekoľko desaťročí na svojich
objaviteľov. Desaťročia chodili jaskyniari popri
ňom k jaskyni Kostolík, ale nikdy nebol čas na
sondážne práce, pretože podobných lokalít je
tu dostatok. Okrem toho je tu tvrdá kamenistá
hlina a už na prvý pohľad sonda vyžadovala
veľa práce. Po vzájomnej dohode sme túto
lokalitu nazvanú „sonda Myotis“ otvorili ako

Lokalita bola známa najmä jaskyňou Kostolík, ktorá bola medzi prvými, ktoré začali
skúmať tisovskí jaskyniari po vzniku skupiny
v roku 1951. Táto oblasť sa začala podrobnejšie
skúmať až v posledných rokoch. Jaskyni Kostolík, ako aj celej oblasti, sa venoval najmä Lukáš
Vlček, ktorý tu objavil a zmapoval niekoľko
desiatok malých jaskýň. Prvý väčší priestor bol
objavený až 18. augusta 2007, keď sa Dušanovi
Hutkovi podarilo preniknúť do jaskynného
priestoru (15 m) známej Vyvieračky v Hlbokom jarku. Dňa 18. 10. 2011 bola objavená
15 m dlhá jaskyňa Malý Kostolík (Dušan Hutka, Rastislav Guzma, Anna Dianišková), potom

Vstup do Moravskej jaskyne.
Foto: D. Hutka
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Objav – spoločná fotografia v jaskyni: úplne vzadu Jakub Šlimar, Andrea
Pěkná, pred nimi Jiří Gregor, Luboš Trtílek, vpredu Dušan Hutka, Aleš
Vyroubal, Matouš Ryček. Foto: D. Hutka
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spoločné pracovisko tisovských a moravských jaskyniarov. Práce na sonde
sme začali 21. 9. 2014 a na štyroch pracovných akciách sa postupne vystriedali moravskí a tisovskí jaskyniari Aleš
Vyroubal a Matouš Ryček a Patrícia
Binderová. Na piatej akcii po doplnení
tímu o Jána Kapustu, Jakuba Šlimara,
Libora Budíka, Andreu Pěknú a Dušana Hutku sa dňa 13. 6. 2015 podarilo
8 m dlhý hlinený uzáver prekopať.
Bola objavená nová jaskyňa, vytvorená na dvoch výrazných puklinách
situovaných priečne na objavný kanál.
Aj keď jaskyňa je len niekoľko metrov pod povrchom, tvrdé hlinené sedimenty majú niekoľkometrovú hrúbku.
V minulosti zrejme išlo o veľký priestor, ktorý sa v nižších miestach postupne naplnil až po strop. Ostala len
časť priestorov pospájaných stropnými
kanálmi. Jaskyňa má senilnú výzdobu,
priestory okrem malých výnimiek sú
suché, na niektorých miestach sa práši.
Dno je pokryté hlinou, štrkom a menšími kameňmi. V kopaných hlinitých
sedimentoch boli menšie kamene
a úlomky sintrovej kôry. Výzdoba v objavenej časti pozostáva najmä z nátekov a menších kvapľov. Zo stropu prenikajú cez pukliny koreňové zväzky,
ktoré postupne obaľuje sinter. Jaskyňa
v minulosti slúžila aj ako brloh, o čom
svedčia nájdené kosti, medzi ktorými
bol identifikovaný zajac, jazvec, líška
a drobné hlodavce. V sedimentoch sa
podarilo objaviť fosilizovanú kosť, ktorá bola identifikovaná ako člnkovito-

Neporušená výzdoba. Foto: L. Vlček

Vlasová sieň a vstupná plazivka. Foto: D. Hutka

Vlasová sieň; vpredu zľava Libor Budík, Matouš Ryček, druhý rad
Andrea Pěkná, Jan Kapusta, Dušan Hutka, vzadu Jakub Šlimar.
Foto: M. Ryček
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Andrea Pěkná z moravského klubu ZO ČSS
6-08 Dagmar objavuje. Foto: D. Hutka
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Charakteristická výzdoba stien. Foto: D. Hutka

Počas ďalších prác sa prehlbovala vstupná
plazivka (Aleš Vyroubal, Patrícia Binderová,
Katarína Hutková, Dušan Hutka), ako aj ďalšie
priestory. Neskôr boli z pokračovania vylúčené
dva smery, a tak sa sondovalo v druhej priečnej
pukline, ktorá sa nachádza v smere, ktorým
sme prenikli do jaskyne. Ide o 8 m dlhý priestor, ktorý dostal názov Vlasová sieň. Tá sa vytvorila na spomínanej druhej pukline, pričom
Spodok jaskyne tvorí niekoľkometrová vrstva vymrzdo nej prenikli korene a vlásočnice bukového
nutej polámanej výzdoby. Foto: D. Hutka
porastu, ktorý rastie nad jaskyňou. Korene tak
kockovitá kosť z ľavej zadnej končatiny pratura vytvorili v jaskynných priestoroch zaujímavé
(Bos primigenius). Objavnú plazivku priečne a unikátne koreňové zväzky, niektoré čiastočpretína prvá puklina, na ktorej sa vytvorila ne obalené sintrom. Výška a šírka priestoru je
malá sienka a miesto, kde jaskyňa pokračuje priemerne 2 m, dĺžka 8 m. Tu sa lokalizovali
dva smery možného postupu, pričom najtroma smermi.
perspektívnejší smer bol
zahlinený kanál v strede
Vlasovej siene. Zahlbovanie a sondovanie sa
uskutočnilo 25. – 26. 2.
2016. Dňa 27. 2. 2016 sa
podarilo kanál prekopať
a preniknúť do ďalšieho
priestoru.
Ako prvý prenikol do
objaveného priestoru
najväčší kopáč Aleš Vyroubal – Semišák. Jeho
nadšený krik svedčil, že
naša práca nebola márna. Vzápätí za ním sa
všetci preplazili do objaveného priestoru. JasSpoločná fotografia pred Moravskou jaskyňou v Hlbokom jarku. Zadný rad zľava kyňa tu pokračovala treJosef Riegl, Aleš Vyroubal, Patrícia Binderová, Matouš Ryček, vpredu zľava Dušan ťou výraznou puklinou,
Hutka, Andrea Pěkná, Jakub Šlimar, Luboš Trtílek, Jiří Gregor. Foto: D. Hutka
dlhou 30 m a vysokou
Spravodaj SSS 3/2016
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Pamätná tabuľka
Jiřímu Gregorovi –
Šedivákovi.
Foto: D. Hutka

2 – 6 m. Pekná
a cenná výzdoba pozostáva
z niekoľkometrového sintropádu, nátekov
kvapľov a pizo- Rozlúčka s Jiřím Gregorom – Šedivákom na symbolickom cintoríne v jaskyni Michňová,
litov. Prekvape- kde mu bola umiestnená pamätná tabuľka od umelca Zbiža Nišponského. Zľava doprava
ním bolo dno Aleš Havel, Dušan Hutka, Martin Kaňoch, Andrea Pěkná, Tomáš Kočí, Matouš Ryček, Aleš
jaskyne, pokry- Vyroubal, Jakub Šlimar, Dušan Kleberc, Zuzana Kvapilová. Foto: A. Havel
té napadanými
kvapľami, sintrovými doskami a výzdobou mar a Speleohistorický klub Brno. V dvoch
miestami v predpokladanej hrúbke až nie- nových sondách sme predĺžili jaskyňu o ďalších 7 m. Na objavovaní a prieskume jaskyne
koľko metrov.
Radosť z objavu sme oslávili šampanským sa zúčastnili členovia klubov ZO ČSS 6-21
priamo v jaskyni. Tento moment nám ostane Myotis (Aleš Vyroubal, Luboš Trtílek, Patrícia
navždy v pamäti, pretože v objavnom tíme bol Binderová, Aleš Havel, Dušan Kleberc, Martin
s nami aj Jiří Gregor – Šedivák, ktorý presne Kaňok, Tomáš Kočí), ZO ČSS 6-08 Dagmar
týždeň po objave zomrel v podzemí jaskyne (Andrea Pěkná, Josef Riegl, Matouš Ryček,
Nový Lopač na Blanensku v Moravskom krase. Jakub Šlimar, Jan Kapusta), ZO ČSS 6-20 MoPodľa nášho geológa Lukáša Vlčeka bola jas- ravský kras (Libor Budík), ZO ČSS 6-16 (Jiří
kyňa vytvorená tak tesne pod povrchom, že Gregor), Speleoklub Tisovec (Dušan Hutka,
v ľadových dobách vymŕzala. Opakovane sa vy Katarína Hutková, Lukáš Vlček, Miro Hecko
tvárala nová výzdoba. Ďalší prieskum ukázal a ďalší), Speleoklub Muránska planina (Miniekoľko možností, kde by jaskyňa mohla pokra- lan Poprocký, Martin Poprocký a ďalší), ZO
čovať. Krátke sondy potvrdili perspektívu najmä ČSS 6-26 Speleohistorický klub Brno (Zuzana
v strede a na konci jaskyne. Prvú sondu sme Kvapilová) a traja členovia ZO ČSS 6-01 Býčí
začali kopať na konci jaskyne, kde sa postupne skála. Jaskyňa tak dosiahla celkovú zameranú
vystriedali Milan Poprocký, Martin Poprocký, dĺžku 103 m a stala sa symbolom spolupráce.
Aleš Vyroubal, Patrícia Binderová, Lukáš Vlček, Vo vykopaných nových sondách je predpoklad
Dušan Hutka a Miro Hecko. Po niekoľkých akci- ďalších objavov, preto plánujeme v sondovaách sa 22. 6. 2016 podarilo prekopať do nového cích prácach pokračovať.
priestoru, ktorý tvorila 6 m dlhá šikmá puklina,
Poďakovanie. Ďakujem za pomoc pri určejej pokračovanie však bolo zasintrované.
V sondovacích prácach sme pokračovali 15. ní nálezov Mgr. Tomášovi Čeklovskému, PhD.,
a 16. júla 2016 v dvoch nových sondách. Pries- a Mgr. Ing. Eve Farkašovskej, PhD., zo Slovenkumný tím tvorila jedenásťčlenná skupina ského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
moravských jaskyniarov z klubov Myotis, Dag- v Liptovskom Mikuláši.
Prieskum a výskum
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Mapovanie Domice – Čertovej diery
prináša výsledky – Objav Klimentovej siene
Zdenko Hochmuth
dieru zameral až po Druhú sieň (Majkov dóm).
Mapa ani údaje sa nezachovali, ale je možné,
že náš príspevok podnieti záujem českých či
moravských jaskyniarov pátrať v archívoch. Že
využil Paloncyho body, tu Droppa nespomína,
ani podrobnosti merania okrem toho, že bol
použitý závesný kompas f. Neuhöfer & Sohn.
Meral bez ohľadu na magnetickú deklináciu;
tá však tom čase bola nepatrná, cca 0,1 stupňa.
K tomuto polygónovému ťahu sa v zbierkach
SMOPaJ zachovali aj meracie údaje. Pod položkou č. „SK_1219_32427_0023_00053_0006“ je
na rukopise A. Droppu poznámka „Pôvodné
body Paloncyho“. Našli sme aj náčrtník pod
č. „SK_1219_32427_0023_00053_0008“, takže
ťah sme mohli použiť ako základ pri mapovaní
bočných chodieb, ktoré sú v mape zjednodušene
zaznačené alebo chýbajú. Zistili sme (v súčasnosti
už je deklinácia 4,7 stupňa), že merania boli vykonané precízne a na spomenutom ťahu netreba
nič meniť, je teda možné sa pripojiť na stabilizovanú sieť. Droppove údaje (opravené o spomínaných 0,1 stupňa) sme prepísali do Abissa.

Úvod
Detailné mapovanie, aj keď ide o revíziu či
reambuláciu staršieho diela, spravidla vedie
k menším objavom či doplneniu chodieb, ktoré
síce boli známe, no v pôvodnom diele sa nevy
skytovali. Takto je to s mapovaním takmer vo
všetkých jaskyniach, kde predtým pôsobil Anton Droppa. Šlo mu o zameranie čo najväčšieho
počtu jaskýň, aby vniesol do histórie základné
poznatky. Nesnažil sa teda o dĺžkové rekordy či
miesto v tabuľke. Navyše jeho polygónová sieť
je racionálna, snažil sa o čo najdlhšie zámery,
a tak samozrejme nemohol dokonale kopírovať
tvar priestorov. Pri našom mapovaní v rámci
projektu APVV (Agentúra pre výskum a vývoj)
č. 0176-12 sme detailne mapovali priestory
Čertovej diery hlavne z dôvodu ich premietnutia na povrch, kde sme už mali veľmi presné
lidarové snímky a spracovaný DTM (digitálny
terénny model). Mapovanie prinieslo poznatky
o detailnej morfológii a tiež mapovanie dosiaľ
v literatúre nezachytených častí.

História mapovania
Najstaršia známa publikovaná mapa Čerto- Naše mapovania
Spočiatku (2014) sme sa sústredili na zmavej diery pochádza od A. Droppu a uverejnili
ju Krásy Slovenska v čísle 27 na strane 147 povanie nespojitého plazivkovitého úseku na
ako súčasť príspevku J. Majka (1950), hoci riečisku Styxu (Hochmuth, 2013), neskôr sme
samostatný článok je v tom istom
čísle na str. 150 – 153. Mapa je silne
zjednodušená, ale správna. Polygónový ťah je vedený racionálne vzhľadom na minimalizáciu potrebných
bodov, a tak po 17 bodoch a dĺžke
148,18 m dosahuje v hĺbke 41,5 m
hladinu Styxu, ktorý tu priteká od
ponoru pod Líščou dierou.
Značne tomu pomohli aj stabilizované body, ktoré sme našli podľa
spomenutej mapy. Body boli označené číslom na zinkovom pliešku. Po
dôkladnom prečítaní článku Paloncyho z roku 1933 sa ukázalo, že sú
jeho dielom, lebo ako píše, Čertovu Výrez z mapy A. Droppu z roku 1950
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
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li. Na Droppovej mape táto chodba
nemá meno, je nakreslená schematicky, ale jej smer na sever sa nám zdal
perspektívny. Pri doterajších akciách
sme ju vždy minuli s tým, že neskôr sa
tam pôjdeme pozrieť. J. Mikloš došiel
v klesajúcej zakvapľovanej chodbe nad
stupňom do väčšej siene, kde si netrúfol voľne zliezť.
Dňa 17. 4. 2016 v zložení Hochmuth,
Kovalik, Mikloš, Danko a Dobos
sme si požičali menší kovový rebrík
z Predsiene. Za stúpačkami sa Danko a Attila oddelili, za Paragrafom
inštalovali úchyt a potom zostúpili
k hydrologickému profilu 1234, dáta
stiahli a odfotili. My ostatní sme inštalovali
lano a rebrík a zostúpili do tejto „Severnej
siene“. Zbežne sme ju preskúmali; zodpovedala Droppovmu náčrtku a na konci to na
ľahký objav nevyzeralo. Takže sme pokračovali
s minule začatým meraním od Paloncyho
b. č. 8. Zistili sme však, že nahor stúpa plochá
platňa či komín, a hore Mikloš došiel do akejsi
siene s plošinou, resp. plató na dne. Boli tu
nápisy z r. 1978 a 1994, ale aj rozbitá fľaša od
borovičky. V jednej diere dokonca podpis T.
Sasvári, 1967. Akiste ide o známeho speleopotápača, profesora baníctva v jeho mládežníckych časoch. Tieto časti na žiadnej mape nie
sú. Takže sme pokračovali s meraním týmto
smerom, na sever, stupňom do akejsi nižnej
siene, ale nedalo sa tam zísť bez lana. Urobili
sme uzavretý okruh v sieni a potom sme prešli
klesajúcou chodbou (je tu tiež priepasť) do
Severnej siene.
Dňa 7. 5. sme pokračovali v mapovaní Severnej chodby či siene, teda dolných častí pod
zostupom. Medzitým došli Danko a Attila,
inštalovali na Plató kotvu do stropu, zavesili
tu naše lano a zostúpili dole. Zistili, že ľudia tu
už boli. Menšiu sieň a priľahlé chodby zbežne
preskúmali, ale všade došli na koniec.
Na akcii 21. 5. sme šli rovno na Plató, použili sme lano zavesené tu Dankom. Mikloš
a Hochmuth zlanili, potom po povrazovom rebríku zišiel aj Kovalik. Je tu sienka dlhá asi 15 až
20 m, odbočka vľavo dole klesá, ale nedá sa bez
rozširovania pokračovať. Je tu tiež komín nahor
a chodba (plazivka) s nadol vedúcimi časťami
smerom nazad. V tejto časti je aj silné zabah-

Kvapľová výzdoba v Klimentovej sieni. Foto: K. Gessert

premapovali celý nesprístupnený úsek Panenskej chodby v Domici od hrádze s rúrou po spomínané plazivky (Šupinský, Hochmuth, 2016),
pričom sme objavili neznámy úsek za Nebezpečným dómom (Hochmuth, 2015). Na domapovanie Čertovej diery sme sa dostali neskôr, ale aj
tu sme sa dopracovali k novým zisteniam.
Aktivity v roku 2016
V úvodných častiach Čertovej diery došlo
22. 8. 2014 k úrazu vedúceho skupiny, a tak
sme pred ďalším podnikaním mali rešpekt.
V prvom rade sme vertikálne úseky zabezpečili serióznymi fixnými rebríkmi konštrukcie
overenej v Skalistom potoku. Až potom v súvise so zlepšujúcim sa zdravotným stavom
vedúceho mapovača sme sa rozhodli pokračovať v domeriavaní bočných chodieb v Čertovej
diere s nádejou na prípadný objav. Viedla nás
k tomu aj skutočnosť, že prechod na riečisko
je orientačne náročný. Hoci polygónový ťah
vyzerá jednoducho, takmer pravidelne niekto
omylom vošiel do labyrintovitých chodieb,
ktoré na žiadnej mape neboli dobre zachytené.
Takže sme považovali za nevyhnutné mapovanie v podrobnejšej mierke – rozhodli sme sa
pre netradičných 1 : 300.
Už 6. 2. 2016 v zložení Hochmuth, Kovalik, Mikloš, A. Gessert sme vo Veľkom dóme
netopierov (II. sieň podľa Droppu) začali mapovať labyrinty na pravej strane, ktoré vyústili
k novoinštalovaným stúpačkám, napojili sme
to na Paloncyho bod (č. 1008) nad rebríkom
v strope a odtiaľ zamerali ešte 3 polygóny do
chodby vedúcej na sever, kde sme ešte neboSpravodaj SSS 3/2016
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nenie, svedčiace azda o občasnom zaplavovaní.
Všetky prístupné časti sme zamerali.
Najviac nás prekvapili nápisy po zrejme objaviteľoch siene. Našli sme podpisy M. Klimenta
a V. Pipíšku z 28. 2. 1968.
Spomenul som si, že v rimavskosobotskej
skupine pôsobil či pôsobí Kliment (botanik)
a jedného Klimenta mali aj v Rožňave. Takže
logicky sa ponúkal názov siene – Klimentova.
Ostávalo iba vypátrať, o akého Klimenta ide,
a prípadne, čo tam robil v raných dobách obnovovanej Slovenskej speleologickej spoločnosti.
Opýtal som sa G. Lešinského, Rožňavčanov,
Ľ. Gaála – poznali Viktora Klimenta, ktorý
nedávno zomrel, pekný nekrológ o ňom napísal Lešinský (2015). Nikto z nich o aktivitách
Viktora v Čertovej nevedel, navyše miatlo krstné
meno začínajúce sa M, nie V. Ale všimli sme si,
že podpisy sú dva, je to trocha divné – prečo
by sa niekto podpisoval dvakrát? Teda možno
Kliment bez krstného mena (na obrázku horný
podpis) bol náš Viktor a okrem neho tu bol
menovec, možno príbuzný s menom M. Azda
po publikovaní nášho príspevku si niekto spomenie. Rozhodne však nešlo o vtedy organizovaných jaskyniarov, lebo tí by nevysypali karbid
doprostred siene ani nerozbíjali fľašu borovičky.

Klimentove podpisy. Foto: Z. Hochmuth

Poďakovanie. Za pomoc pri terénnych prácach ďakujem členom Speleoklubu UPJŠ J.
Miklošovi, J. Kovalikovi, S. Dankovi, A. Dobosovi a A. a K. Gessertovcom. Práce boli súčasťou APVV projektu 0176-12 s názvom: „Nové
metódy priestorového modelovania pomocou
laserového skenovania a 3D GIS-u“ na obdobie
2014 – 2017, ako aj projektu SK-CN-2015-0030
Comparative study on the karst carbon cycle
and carbon sink coupling with the ecological
rehabilitation under China subtropic and Slovakia temperate zones.
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Záver
Mnohé veľké jaskyne, ktoré boli schematicky zmapované v prvej etape speleologického
mapovania u nás, teda v 50. až 60. rokoch 20.
storočia, majú rezervy v prieskume bočných
častí. Miesto jednoduchej chodby dĺžky cca
150 m máme v Čertovej diere polygón dlhý
892 m, a to sme ešte nezamerali sprievodné
chodby a komíny v Majkovom dóme. Labyrint
chodieb nabáda k úvahám o nie jednoduchej
genéze. Popri dómoch značných rozmerov nachádzame rúrovité chodby, ktorých existenciu
nie je možné jednoducho vysvetliť. Ich genéza
i vek bude asi iná ako v prípade dómov.
Zdá sa, že nelegálni či amatérski prieskumníci v neskoršom období síce priestory po
preliezali, avšak z dôvodov, ktoré sú známe
iba im, nepodali o tom správu a nepokúsili sa
nadviazať na mapové diela. Škoda. Asi sa nedozvieme, čo viedlo známeho rožňavského či
rimavskosobotského jaskyniara Klimenta (ak
podpis patrí jemu) k návšteve týchto chodieb
a prečo sa o tom dozvedáme iba dnes.
Spravodaj SSS 3/2016
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Povodne v Domici a hydraulický pulz
Zdenko Hochmuth – Alena Gessert, Speleoklub UPJŠ
polyetylénové zrná, peľové zrná, bakteriofágy)
všeobecne vzbudzujú nedôveru (otrávenie, ožiarenie, infikovanie) a v národnom parku by nám
„výnimka“ asi neprešla. Existuje však elegantná
ekologická metóda – na vtoku vyvolať umele
zmenu prietoku (hydraulický pulz, vlnu) a sledovať, čo to urobí v jaskyni. Dávnejšie s tým experimentoval Himmel, najnovšie Kůrková, Bruthans
a Doležal (2014). V Moravskom krase vypustili
do ponoru Lopač celý rybník v obci Ostrov a sledovali, čo sa deje v Císařskej (Ostrovskej) jaskyni.
Podobný experiment (len s neexistenciou
rybníka) by sa dal uskutočniť i v sústave Čertova diera-Domica.
Najviac nás zaujal ponor „pod Čertovou dierou“ (nesprávne v príspevku Klauča et al., 1999
nazvaný Líščia diera), ktorý poskytuje aj značný speleologický potenciál, totiž keby sme zistili, kde vody z neho vtekajú do jaskyne. Mali

Potôčiky Styx a Domický potok, ktoré oživujú jaskynný systém Domice-Baradly, sú jedným
z predmetov záujmu Speleoklubu UPJŠ a súčasne aj vedeckého výskumu v rámci projektu APVV koordinovaného z Ústavu geografie
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ich
vodnatosť je nevyvážená. Napríklad v roku
2015 mali iba krátku vodnatú periódu v marci
– apríli a potom celý rok boli suché, čo sa odrazilo na nerealizovaní plavby v jaskyni a nespokojnosti návštevníkov. Naproti tomu niekedy
sa zas rozvodnia a spôsobujú povodne, menšie
krátkodobo prerušia prevádzku, katastrofálne
aj poničia infraštruktúru jaskyne. Sledovanie
zmien prietoku a ich príčin by pomohlo prevádzke jaskyne. Správa slovenských jaskýň realizuje v jaskyni sledovanie vodných stavov, ako
aj prietokov, avšak rad pozorovaní je prerušovaný, navyše realizovaný iba v sprístupnenej
časti (Klaučo et al., 1999; Peško, 2003; Zelinka,
2003). Aj Gruber – Haviarová (2014) publikovali iba kratšie obdobie v r. 2010.
Nás viac zaujímala zdrojová oblasť Styxu
v súčasti systému Čertova diera, kde by sledovanie hydrológie pomohlo pochopiť mechanizmus záplav a samozrejme vidíme tu aj potenciál
objavov dosiaľ nepreskúmaných riečisk.
Klasické by bolo sledovať cesty vody stopovacími skúškami. Stopovacie médiá (farba, izotopy,

Obr. 1. Realizátori prehradenia občasného toku Styxu:
D. Barabas, J. Kovalik, A. Gessert, V. Straková. Foto: Z.
Hochmuth

Obr. 2. Umiestnenie hydrologických profilov v jaskyni
Čertova diera

Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
RNDr. Alena Gessert, PhD., Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Prieskum a výskum

30

Spravodaj SSS 3/2016

Hneď nasledujúci deň, 11. 2. 2016, sme
uskutočnili akciu založenú na prerušení
vtoku do ponoru pod Čertovou dierou.
Funkčné boli všetky 3 sondy, a tak sme boli
zvedaví, na ktorom profile sa pulz prejaví,
či vôbec a za aký čas. Telefonicky sme inštruovali nášho bývalého študenta Adama
Hydrologické pomery
Buzinkaya (Betliar), aby sa tam šiel pozrieť,
začiatkom roku 2016
V januári sme zaznamenali periódu značné- a J. Kovalika, ktorý prišiel autom do Košíc.
ho ochladenia (až na –15 °C) pri minimálnej Vybavili sme sa rýľom, lopatou a krompásnehovej pokrývke. Ešte na akcii 23. 1. mrzlo čom, čižmami. Vyrazili sme asi o 13.45, po
až prašťalo, v jaskyni bolo sucho. Potom, za- ceste sme fotili vyliatu Bodvu v Maďarsku
čiatkom februára, nastalo oteplenie a zrážková a sledovali inundáciu potoka Jósva v Jósvačinnosť vo forme dažďa. Ako sa ukázalo, toto fő. Na Aggteleckej planine bol sneh. Potok
sú výborné podmienky na vznik povodní, pre- do Meandrovej chodby stále tiekol, ale metože zamrznutá pôda nevsakuje žiadnu vodu, nej ako 10. 2. Tiekla i voda cez cestu do
ani vegetácia ju nezadrží, a tak sa rozvinie závrtu pred Smradľavým jazerom a aj zo
rozsiahly plošný odtok a vyplnia sa ináč suché Smradľavého jazera cez rúru popod cestu.
Pri odbočke do Kečovského údolia sme pokorytá a jarky smerujúce k ponorom.
Už 1. 2. a tiež 4. 2, ako sme zistili dodatočne zorovali, že povrchový tok vedúci do ponoru
zo záznamu sond, voda v Styxe tiekla, ale 10. 2. pod Čertovou dierou je iba trocha menší ako
nastala skutočne zriedkavá veľká povodeň. Že sa včera.
Najprv sme prehradili tok na mieste zárezu
bude niečo diať, sme usúdili z mimoriadnej meteorologickej situácie (po holomrazoch oteplenie asi 50 m pred krovinami ponoru (obr. 4). Veľa silné dažde). Tiež kontrolný profil Behynce mi sa to nedarilo, vodný tok sa podarilo pre(povodie má podobné charakteristiky ako Styx), rušiť iba na pár minút, lebo prietok bol aspoň
prístupný na internete online, ukazoval na po- 20 l.s-1 a v záreze bola malá retenčná kapacita.
vodeň. Rýchlo sme sa zorganizovali a vyrazili Potom sa hladina preliala.
do terénu s dronom UAV (elektrický vrtuľník
Preto sme skúsili inú metodiku. Povyše sme
Phantom 2). Za hrozného počasia (dážď so vykopali deviačnú drážku a vodu odviedli na
snehom) vrtuľník vzlietol a výsledkom boli uni- lúku, ktorá mala podstatne väčšiu kapacikátne letecké zábery vôd valiacich sa do ponorov tu Zastavenie pôvodného toku sme dosiahli
Smradľavého jazera a podstatne viac do ponoru o 16.15 h, nebolo celkom dokonalé, ale na cca
pod Čertovou dierou. Video si môžete pozrieť na: 30 min sa vtok do ponoru podstatne zmenšil.
https://www.youtube.com/
Povodňové obdobie však trvalo dlhšie, ako
watch?v=DsJyRmk8qsE
vidieť z grafu 1, trvalo až do konca marca
a zaznamenali sme spolu
aspoň 7 povodňových vrcholov, píkov.
Až po ukončení povodňových aktivít sme sa konečne
7. 5. vybrali (S. Danko a A.
Dobos) do jaskyne stiahnuť dáta z prístroja. Vody
v profiloch 1 (pod Majkovým dómom) i z Dobrej
chodby už netiekli, zaujímavé bolo, že tretí profil
v chodbe od NebezpečnéObr. 3. Pohľad z UAV smerom na juh, vidieť zbernú oblasť ponoru pod Čertovou ho dómu bol ešte aktívny
dierou (lab. J. Kaňuk)
(cca 0,5 l.s-1).
sme rôzne domnienky, a tak sme v priebehu
jari 2015 vybudovali 3 hydrologické profily
v jaskyni, osadené tlakovými sondami MARS,
a na povrchu 3 registrujúce zrážkomerné stanice WH 1080 a 1090.
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Graf 1

Graf 2
Obr. 4. Sledujeme krátkodobé prerušenie toku.
Foto: Z. Hochmuth

Hochmuth, Z. 2014: Mapovanie prepojenia
Čertovej diery a Domice. Spravodaj SSS, 45,
3, 18–23.
Klaučo, S., Filová, J., Peško, M. 1999. Hydrologický monitoring v jaskyni Domica v rokoch 1997 – 1998. Aragonit, 4, 11–14.
Kůrková, I., Bruthans, J., Doležal, F. 2014.
Šíření hydraulického pulzu jeskynním systémem ostrovských vod – co naznačuje o charakteru neznámých podzemních prostor.
Speleofórum, 33, 43–46.
Peško, M. 2003. Výsledky hydrologického monitoringu v jaskyni Domica v rokoch 1999
– 2001. Aragonit, 8, 15–17.
Zelinka, J. 2003. Posúdenie vplyvu prírodných
a antropogénnych faktorov na zmeny mikroklimatického režimu jaskyne Domica.
Aragonit, 8, 17–20.

Neskrývali sme nadšenie, prerušenie toku sa
na grafe stavov a prietokov prejavilo, ako vidieť
z grafu 2. Na profile v Dobrej chodbe sa prerušenie prejavilo poklesom cca o 17.15 h. Teda
metóda sa osvedčila; voda pretiekla rádovo za
½ – 1 hodinu, čo je dobrým znakom na existenciu voľnej vzdušnej chodby.
Pre kontrolu sme zobrazili aj graf vodnatosti
Styxu pod Majkovým dómom; ten je hladký, tu
sa prerušenie neprejavilo.
Počas prác na lúke sme sa boli (A. Gessert
a V. Straková) pozrieť i na vyššie ležiace ponory
„Hančinej“ (ktoré Klaučo et al., 1999 označujú
ako B3 – hlavný ponor. Avšak táto oblasť nerozmrzla a voda do ponorov nevtekala.
Literatúra
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O Veľkej a Malej Čiernej jaskyni
alebo o ľade v Ľadovej jaskyni
Paľo Herich
Demänovská ľadová jaskyňa v dobách
šarkanov uhorských, mimochodom nie tak
dávno, bola jednou z tých, ktoré miestne
obyvateľstvo zrejme, a niektorí učenci celkom určite nazývali Demänovské dračie
jaskyne Liptovskej stolice. Ďalšími spomedzi
nich boli jaskyne Beníková, kde ešte dnes
v rôznych zákutiach nachádzame ozrutné
kosti starých zverov, alebo Okno, zďaleka viditeľné najmä v časoch pastierskych,
keď kaňonu demänovskému chýbali lesné spoločenstvá. Oválny otvor zvaný Dvere aj Zbojnícka jaskyňa neraz prichýlili
a boli domovom ľudí aj zvierat. A množstvo
ďalších, ako Sovie oči, Studňa, Psie diery
alebo Barania, boli úzko späté s miestnym
obyvateľstvom, známe odnepamäti, využívané aj obávané. No iba jedna z nich, práve
možno najznámejšia, v sebe ukrývala ľad
už celé stáročia, spolu s kosťami drakov
lákala dobrodružné duše na výpravy za
poznaním. Tmavé, okrúhle či nedozerne
vysoké chodby sa vinuli útrobami demänovskej hory, stúpajúcej až pod Krakovu hoľu,
ktorej názov je možno odvodený od mena
poľského vladára, ktorý sa porátal s ďalším
z rodu, strašlivým Smokom Wawelskim. Pri
slabšom svetle takáto jaskyňa nadobudla
rozmery ešte mohutnejšie, dávala človečej
predstavivosti podnety na poctivú prácu.

pokusmi o identifikáciu kvapľových útvarov
s existujúcimi či vymyslenými postavami; (po
vstupe do jaskyne) len veľmi postupne do pokoja sedimentujúcu ľudskú myseľ, ponorenú do
priestoru ticha a večného plynutia, ohlušujeme
svetelnými efektmi a umelými zvukmi. Priveľa
svetla; bez údivu nad kamennými skulptúrami
z kryštálov vody, kamenné žaby čoby hra pre
deti, z ktorej, ako dúfame, čoskoro vyrastú.
Vec zašla však oveľa ďalej: dobrodružné
výpravy, ktoré sú také prepotrebné ľudskému
duchu pre jeho zdravý vývoj, ktoré vzbudzujú v človeku prirodzenú zvedavosť a v ďalšom
živote vedú jeho kroky, nahradila inštitucionalizovaná nuda v podobe zástupov pomaly sa
presúvajúcich jaskyňou. Nepochybne, záblesky
zážitkov sú prítomné, a to aj napriek robotickému hovoru sprievodcu či chrapľavému
hlasu duniacich reproduktorov o tom, že sa
práve nachádzame v Čiernej galérii, hlavnej
úrovňovej chodbe Demänovskej ľadovej jaskyne, ktorá je súčasťou Demänovského jaskynného systému nachádzajúceho sa na severných
svahoch Nízkych Tatier v území NAPANT-u...
Sprístupnená jaskyňa je nástrojom ekonomického prínosu. Do značnej miery to nebolo inak ani v minulosti, no v súčinnosti
so zmenami, ktoré sa udiali v spoločnosti za
posledné desaťročia či stáročia, sa priveľmi
vzdialila svojmu pôvodnému významu pre človeka. Z Čiernej jaskyne už zmizli aj posledné
zvyšky pripomínajúce jej prvé návštevy, drevené lávky a schody nahradila nezničiteľná oceľ;
mocná, hrdzavá a krásna brána do podzemia,
s ktorou si iste nejedna detská myseľ spájala
vchody zámkov a hradov z rozprávok, bola
nahradená skalnobetónovým múrom s hranatými dverami z tej istej ocele. Dobrodružstvo
treba hľadať inde (aj ďalšie jaskyne si opatrili
obranný pancier, mladí pastieri sa len tak
z voľnej chvíle už dnu nedostanú), jeho zúfalý
nedostatok možno vyrovnať skokom z mosta
na elastickom lane. Otázkou ostáva, či sa dá na
ňom dosiahnuť rovnováha.
Súčasne s rôznymi inými zmenami prišla
i ďalšia, taká, ktorá desí všetkých tých, ktorí

Časy sa menia. Lévi-Strauss nás upozornil
na fakt, že vnímanie vecí v minulosti (predpokladateľne aj dnes) bolo silne poznačené dosiahnutým poznaním. Európski učenci tých dôb
mohli bezostyšne zachycovať neznámy bavlník
ako ker s visiacimi ovcami na konároch; tak
bádatelia prechádzajúci Uhorskom v pozostatkoch mohutných jaskynných medveďov videli
hotové kostry drakov lietajúcich i takých, čo
krídla už nepotrebovali.
Dnes už sme zrejme bližšie objektívnemu poznaniu vo veci kostier a ich nositeľov. Avšak akúsi potrebu, ktorú stále pociťujeme, nedostatok
tmavých, nevysvetlených zákutí poskytujúcich
skrýšu tvorom bájnym, nahradzujeme biednymi
Spravodaj SSS 3/2016
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majú možnosť
medzi dekádami porovnávať. Už prinajmenšom pred
p o l sto r o č í m
bolo zjavné,
že slávna Demänovská ľadová jaskyňa,
trochu učupená v tieni
ešte slávnejšej,
Chrámu slobody, prichádza o svoj ľad.
Rozličné akti- Krása ľadových útvarov na prelome
vity, spojené jari a leta (rok neznámy), Kmeťov
s jeho záchra- dóm. Foto: Archív SMOPaJ, autor
nou prostred- neznámy
níctvom zmeny klimatických pomerov, viedli napokon aj
k veľkolepému objavu Jaskyne mieru. Problém
však nebol vyriešený a jeho zdrojom je zrejme
predovšetkým (človekom ovplyvnená) dynamická klimatická zmena. Postupne, dávno
pred nástupom súčasnej veľkej diskusie o tejto
udalosti, bola ustálená prax umelého zasnežovania, zaľadňovania a manipulácie s prúdením
vzdušných más v jaskyni.
Roky sa obetavý správca jaskyne snažil
s pomocníkmi zachovať stav, v akom jaskyňu
nachádzali naši predchodcovia. Jednu sezónu za druhou poctivo očakával mrazivé dni
a noci, aby mohol čo-to ukrojiť z chladu zimy
vonku a preniesť ju dovnútra „vyhasínajúcej“
jaskyne.
Dnes, po najhorúcejšej dekáde v globálnej
histórii meraní, po zime, ktorú ťažko nazývať
týmto pomenovaním, či po dvoch, zďaleka rekordne najteplejších druhých mesiacoch roka
(2015, 2016 – od začiatku meraní v r. 1880),
stojí nový správca jaskyne pred zložitou otázkou, akým spôsobom udržať stav, ktorý prevzal po svojom pracovitom predchodcovi.
Nech však nie je táto otázka jediná položená.
Snežné delo v jaskyni spolu s predpokladanou
korekciou rekordných teplôt prostredníctvom
chladnejšej periódy možno situáciu na chvíľu
stabilizuje, no nie je to jediná mysliteľná možnosť. Po tom, ako jedno delo nebude stačiť, zaÚvahy o jaskyniach

Kmeťov dóm po mimoriadne priaznivých sezónach
v roku 1976. Foto: J. Halaš

kúpia sa ďalšie, koľko bude potrebné? Výkonná
klimatizácia nepochybne zvráti trend ubúdania ľadu v jaskyni, aby návštevníci povzbudení nádhernými plagátmi skvejúcej sa ľadovej
výplne neodchádzali sklamaní, prípadne cítiac
sa oklamaní. Prečo však by malo byť poslaním
štátnej organizácie, zriadenej predovšetkým pre
výchovno-vzdelávacie účely, prevádzkujúcej aj
túto jaskyňu, vytvárať umelé atrakcie vzoru
masových turistických lákadiel podliehajúcich
kritériám zisku a návratnosti?
Demänovská ľadová jaskyňa bez ľadu. Jej
pôvodný názov Čierna jaskyňa zrejme nespĺňal
marketingové požiadavky na rozvoj turistického ruchu. Spolu s Jasnou, ktorá nebola Jasnou,
ale Chopkom, Lúčkami či Zadnou vodou;
alebo „normalizovaným“ názvom Chrámu slobody – Demänovská jaskyňa slobody.
Múzeá, ktorých koncepcia sa prenáša aj na
štátom sprístupnené jaskyne, vysvetľujú veci
také, aké sú. Ich históriu, význam, použitie;
zobrazujú ich verne, podľa možnosti bez ideo
logických či módnych nánosov doby.
A tak nechajme tú našu jaskyňu svojmu
osudu, prirodzenému vývoju. Nezastierajme si
oči pred desivými zmenami, ktorých sme svedkami. Rovnako nech visia ďalej biele nátery
ľadových útvarov na kovových stojanoch (billboardoch), aby sme pamätali na doby minulé.
Jaskyňu však ukážme vo svojej prirodzenosti,
aspoň verne (keď už imaginatívne nedokážeme). No nech sa nestane turistickou atrapou,
kulisou turistického záujmu, predmetom predaja. Nepodliehajme dopytu ohlušených turistov reagujúcich na farby a slovo ohlasujúce
miestne zaručené zážitky.
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Jaskyňa je miestom pamäti. Pra
stará a pamätá si mladého človeka,
ako postupne získaval svoju prevahu nad ostatnými tvormi. Potenciálne si podmanil aj ju samotnú;
a teraz je na ňom, aby jej začal opäť
viac načúvať. Už to dokázal, zatiaľ
v úzkom kruhu vedcov, prieskumníkov a nadšencov sa šíri pochopenie niektorých jej aspektov, no
nech je zdieľané a sprostredkované
i ostatným. Demänovská ľadová
jaskyňa – Veľká a Malá Čierna je
jeden priestor, vo všeobecnosti rov- Historicky veľmi slabé zaľadnenie na konci zimy (rok neznámy),
naký, a záleží na nás, čo tam robíme Kmeťov dóm. Foto: Archív SMOPaJ, autor neznámy
a čo z neho urobíme. Či budeme
konkurenciou masovosti, púťovou
atrakciou, alebo nastavíme si jej
prostredníctvom zrkadlo našim činom. Či v jej chodbách, dómoch
a tmavých miestach za rohom ukážeme, za aké zmeny nesieme zodpovednosť, čo by sme mohli urobiť
pre nápravu.
Prestali sme sa čudovať. Je to trochu zásluha aj nás, exaktných bá
dateľov (krasu, krajiny či akéhokoľvek predmetu ľudského záujmu),
ktorí veľa hovoria o tom, čo vedia
a ako to všetko je, ale málo spomePosledný výskyt ľadu v celej jaskyni v októbri 2016, Kmeťov dóm.
nú záhady, ktoré sa nám v mysli Foto: P. Herich
stále vynárajú. Veda vytvára priestor
Racionalita vyberá cestu, no slabo motivuje
pre otázky bez odpovedí, pre neosvetlený strop
vysokej chodby a dunivé dno priepasti, no po nej ísť. Sú to práve emócie, ktoré človeku
v knihách či pred verejnosťou sa pochybnosti dávajú potrebnú energiu k pohybu.
Navrhujem využiť ponúkanú šancu robiť veci
vytrácajú.
Skúsme vec robiť inak, povedzme človeku odlišne. Skúsme nastúpiť na nevyšliapanú cestu,
(návštevníkovi v pravom zmysle slova), kde sa ťažšiu, bez zaručeného úspechu, no prinášajúcu
nachádza. Že toto nie je Štrkový dóm v De- obohatenie poznaním nás všetkých. Prispôsobmänovskej ľadovej jaskyni, najdlhší a najširší me sa estetickému duchu prírody a kultúry,
na prehliadkovej trase, ale podzemný priestor nech letmé potešenie spôsobí pohľad na bájne
s pamäťou a hodnotou aj mimo ľudských me- brány do podzemných tunelov; nech letného turadiel. Máme to o to ľahšie, že naše jaskyne nie ristu sa dotkne chladivý pocit miznúcej ľadovej
sú ani najväčšie, ani najkrajšie na svete. Sú tu stopy dôb minulých a dôkaz jeho spoluzodpos nami, nehľadajme v nich lokálne kuriozity, vednosti; prestaňme sa tváriť vševediaco, uveďktoré v prípadnom porovnávaní vyznejú i tak me ho do tajov prieskumu a výskumu, ukážme
nezaujímavo; vždy sa totiž raz nájde čosi viac. mu miesta našej nevedomosti. Nech sa zapojí
Sprostredkujme návštevníkovi znepokojenie s nami do dobrodružstva bádania a objavovania,
nad ľudskými zásahmi do tohto priestoru, do možno porozumie našej fascinácii týmto priesjediných miest spolu s morskými hlbinami torom a návšteva nebude viac len rozptýlením či
spestrením zamračeného dňa.
dosiaľ neprebádaných človekom.
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Najdlhšia noc na planine
Vladimír Košel
Za študentských čias venoval som
sa ako turista prevažne našim vysokým pohoriam – Vysokým, Nízkym
a Západným Tatrám – a samozrejme
Slovenskému raju, ktorý mi bol zemepisne a citovo najbližší. Slovenský
kras okrem hradu Krásna Hôrka som
vlastne nepoznal a pre menšiu nadmorskú výšku a nevýrazné vrcholy
som ho podceňoval. Oči sa mi otvorili
až na mojom prvom jaskyniarskom
týždni pri Gombaseckej jaskyni v auguste 1972. Počas niekoľkých dní
na exkurziách som spoznával toto Severná časť Plešiveckej planiny. Foto: J. Stankovič
územie tak na povrchu, ako aj v podzemí. Odvtedy tento južný krasový región bol ma odradilo od predčasného návratu domov.
Rozhodol som sa teda vyšliapať na Plešiveckú
pre mňa ako magnet.
Zďaleka som však nepoznal všetko. Záhad- planinu, a hore sa potom uvidí.
Len tak cestou-necestou cez les som sa vyštvená, a preto príťažlivá bola pre mňa najmä Plešivecká planina. Jedného marcového dňa (22. ral na okraj planiny. Orientoval som sa podľa
3. 1974) napadlo ma pozrieť sa do ľahko prí- slnka a smeroval som na sever do centrálnej
stupných Brzotínskych jaskýň. V tom čase pre- časti. Až keď som sa dostal do bezlesnej, lúčmávali autobusy zo Spišskej Novej Vsi do Rož- natej časti, planina sa mi ukázala v plnej kráse.
ňavy cez horské sedlo Súľová viackrát denne Chodil som po nej krížom-krážom, na všetky
a nebol problém dostať sa do gemerského regi- smery, kde som videl niečo zaujímavé. Slnko
ónu. Vedel som, že v Novej brzotínskej jaskyni neskutočne pálilo a celé popoludnie som bol
sú jazerá, a tie ma priťahovali najviac. Zobral vyzlečený do pása. Na návrat som si ani nesposom si preto ako obuv na vstup do vody vo- menul. Jarná prehriata krajina zaliata slnkom
jenské protichemické prezuvky, čo nahrádzali a k tomu čerstvý zdravý vzduch – musel som si
vysoké rybárske čižmy. Tie som si ukoristil to vychutnať. Slnko sa však napokon predsa len
ešte z vojenskej základnej služby. Jaskyňu som priblížilo k západu, ochladilo sa a zistil som, že
našiel poľahky a celkom otvorenú. Riadne na návrat domov je neskoro. Budem tu nocovystrojený som vošiel dnu, ale po pár metroch vať? Nevidel som v tom veľký problém, pretože
v strmej chodbe som už stál na brehu jazera. ešte popoludní vo východnej časti planiny som
Tu som usúdil, že s mojím výstrojom sa ďaleko prechádzal okolo drevenej pastierskej búdy, ale
do vody nedostanem. Hlboká voda sa začínala vtedy mi potreba nocľahu ani na um neprišla.
už na okraji strmého dna. Posvietil som si, Teraz v podvečer som si na ňu spomenul.
Búda bola čistá, bez smetí, v prednej miestako sa dalo, do diaľky; jazero pokračovalo do
zákruty, a to bolo všetko. Voda ma ďalej nepus- nosti ležalo na zemi zopár dosiek, v kúte
tila, a tak som sa sklamaný pobral preč. Prezrel naštiepané drevo, v zadnej, menšej časti za mesom si potom Starú brzotínsku jaskyňu, ale dzistenou bolo ohnisko. Vonku sa už zotmelo
a schladilo, nebolo už ani čo zjesť a vypiť, tak
nevidela sa mi príliš zaujímavá.
S jaskyňami som teda rýchlo skončil. Bolo bolo lepšie zaľahnúť. Obliekol som si všetko,
ešte len dopoludnie a celý deň som mal vlastne čo som mal so sebou, a navyše aj montérkopred sebou. V ten deň bolo prekrásne počasie – vú súpravu. Prázdny batoh som si dal pod
úplne jasno, obloha modrá ako atrament, bez chrbát. Len čo som zaľahol na dosky, už som
obláčika, a k tomu silné pálivé jarné slnko. To spal. Budíček sa však dostavil prv, než mi bolo
Zo spomienok
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mal. Ale s papierovým spacákom sa bolo treba
rozlúčiť. S nohami nasmerovanými k ohnisku
mohol by som sa ľahko chytiť horieť. V búde sa
hneď oteplilo, ale strach, že mi obhoria nohy
alebo sa zadusím dymom, mi ubralo na odvahe
pokojne zaspať. V každom prípade driemať sa
dalo, i keď s častým budením nie od zimy, ale
od strachu. Bol to zajačí spánok.
V marci sú noci ešte dlhé, čas brieždenia zdal
sa byť nekonečný. Prvé slnečné lúče akoby ma
vzkriesili k životu. Bolo však treba z búdy vyjsť
von a ohriať sa na slnku. Zbalil som si zopár
svojich rekvizít a mašíroval som z planiny po
lesnej ceste do Brzotína. Už náležite zohriaty
slnkom a chôdzou som sa z Brzotína autobusom zaviezol do Rožňavy, kde som sa chystal
nastúpiť na autobus do Spišskej.
Vyzeralo, že opäť bude krásny slnečný deň.
Domov sa mi zrazu nechcelo. V talóne som
mal ešte jeden cieľ – Drienovskú jaskyňu. Bol
som pri nej prvý raz počas exkurzie na jaskyniarskom týždni pri Gombaseku. Navštívili
sme však len vchod, ale bol som ním úplne
unesený. Návštevu jaskyne som ani teraz pôvodne neplánoval, ale po prebdenej noci krásny deň bol pre túto akciu ako stvorený. Už skôr
som prečítal o jaskyni nejakú literatúru a hlavne dostal sa mi do rúk Senešov plán jaskyne.
Cestu z Drienovca k jaskyni som už poznal.
Pohľad na tajuplný, démonický portál s pariacim sa jazerom ma opäť fascinoval. Navliekol som si na nohy protichemické prezuvky
a vkročil do vody. Číra voda sa zdala byť plytká, preto som ostal zaskočený, keď po metri
chôdze sa mi už voda liala zhora do prezuviek.
Tak s tým som nerátal! Akcia bola zrušená, ale
zvedavosť na jaskyňu nepoľavila a odhodlanie
zdolať ju inokedy ostalo. Ale o tom niekedy
nabudúce.

milé. Na kožu začal prenikať chlad. Vrtel som
sa, pretáčal, cvičil nohami, rukami. Trošku to
na zohriatie pomohlo a znova som zaspal, ale
opäť nie nadlho. Keď som z búdy vykukol von,
ovanul ma mráz; na oblohe žiarilo neskutočné
množstvo hviezd a vo svite mesiaca sa na tráve
ligotal srieň.
Do rána bolo ešte ďaleko. Čo som si mohol
dať ešte na seba, to boli protichemické vojenské prezuvky. Tie vlastne zakryli skoro celé
nohy. Pocit chladu sa zmiernil a opäť sa dalo
pospať. Nie však až do rána. Zima ma opäť
prebrala. Nespať a chodiť vonku alebo v búde
sa mi veru nevidel dobrý nápad. Bola tu ešte
jedna možnosť, ako sa obrniť proti zime. Búda
bola zvnútra obitá voskovaným ozdobným papierom. Bol to tvrdší papier s farebnou tlačou
na ozdobenie stien a predával sa v rolkách na
metre. Čo človek nevymyslí, aby si zabezpečil
pohodlie? Skrsol mi v hlave nápad využiť
ozdobný papier na zateplenie tela! Technický
problém to nebol. Papier som strhol zo steny
a niekoľko metrov som si omotal okolo nôh
a pása. Vyššie sa to nedalo, ruky som musel
mať voľné. Cítil som sa ako múmia alebo ako
stiahnutý v dlahách. Pohyb v kolenách, bedrách a v páse bol silno obmedzený a mal som
problém položiť sa na dosky. Papierový pancier
som musel na viac ráz povoľovať a napokon
s pokrčenými kolenami sklátil som sa na dos
ky. Papierový spacák napodiv zabral a dalo sa
pokračovať v spánku.
Svitanie však ešte stále neprichádzalo a zima
sa po čase dotieravo opäť dostala na kožu. Prevaľovanie sa po doskách malo len krátkodobý
účinok. Zrejme aj teplota vonku nadránom klesala. Ostala mi posledná možnosť, ktorú som
spočiatku nemienil využiť – založiť si v búde
oheň. Ohnisko, suché drevo a zápalky som tu

Na Plešiveckej planine. Foto: V. Kóňa
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KAMARÁTI
Elena Hipmanová
netrímau. To bolo hnedká vidieť. Prehadzúvali
s Mišom ciment a aby bou mastný, Mišo ho
okrstiu slivovicou a tutoka Paľo doň našťau.“
„Myslím, že stačilo, poďme robiť, chlapi!“
„Ešte som nezjeu, vytrím!“
Paľo si vložil do širokých úst posledný kus
údeniny, nôž obtrel o špinavý sveter. Nepokojnými prstami trhal striedku chleba. Malými
očkami sa zastavil na vážnom profile Jozefa.
Odvtedy, čo zložili lopaty a prisadli k ohňu,
neprehovoril. Vŕtalo mu v hlave, prečo prišli kopať práve
dnes. Za posledné tri roky
sa v sonde veľmi nepretrhli. Výkop volali Jožova
diera, ale už sa tu dlho
neukázal. Nuž, pomyslel
si zlomyseľne, chlap, čo
má mladú frajerku, inakšie jaskyne objavuje. Ale
načo priviedol tých dvoch
lesníkov zo správy? Že by
dačo šípil? Na jaskyne nos
má, to sa musí nechať.
„...no a ten dengľoš poďobaný mau zrazu guráže za troch. A čím menej
bolo slivovice, tým viac
sa chlapiu. On murovau
od vonkaj a ja oddnukaj
a mladí skaly máčali. Iba
keď sa mi za chrbtom
taký rev ozvau, dobre že
som klince nepreglgou. A to
tutoká Paľo s Jožom do nás, vraj vy somári
sprostí, gde dáte dvere. Prisámvačku, že sme
na dverce zabudli. Miseli sme dieru vybúrať
a robiť odznove.“
Paľo si všimol, že sa Jozef usmieva. Nuž, vtedy
to na smiech nebolo. Šli spolu pozrieť na koniec
jaskyne, či výdreva vydržala, a kým sa vrátili, tak
tí opilci potiahli murovku skoro ku stropu.
„Takí sme tam boli zamurovaní, ak nehodnie diovky v hradnom múre.“
Jozef sa náhle postavil, povystieral si chrbát
a zašiel k neďalekému kríku. Paľo sa díval na
jeho chrbát, až kým sa neotočil zapínajúc gom-

Historky starého Ondriša, to bolo to posledné, čo si Paľo želal počúvať. Znechutene
odpľul do ohňa, chvíľku rozmýšľal, že rečníka
niečím pribrzdí, ale napokon len namosúrene
hľadel na Jožovu škvariacu sa slaninu.
„...nebou by som sa púšťau do tej roboty,
ale mladí ma nahuckali. Vraj sa dneskaj šicke
jaskyne misia pozamkýnať, tak ideme zahasprúvať aj tu našu. Reku, načo to? Kto by nám
jaskyňu kceu zjať? No mladí na mňa hľadia ak
na sprostýho, tak radšej čuším...“
„Veru, čuš radšej, chumaj starý, ak som túto rozprávku nepočul stokrát, tak ani raz.“
„A čo si žabu zjeu, že
ťa tak vnútornosti tlačia,
ha? Tebe nevyprávam. Toť
mladí ešte nepočuli.“
„Všetci ju už naspamäť
poznajú. Si ako obohraná platňa.“ Pohľadom
blysol na Ondrišovu
mastnú bradu a ľutoval,
že sa zastarel. Teraz už
starého nič nezastaví.
A ako na zlosť mu ešte aj
špekáčik spadol do ohňa.
„Paľo to nerád počúva,“ uškrnul sa Ondriš,
„lebo sme ho do tej jaskyne skoro zamurovali. Tak
vtedy ziapau, až kvaple
opadali.“
E. Hipmanová
„Netrep, ty si sa zamuroval.
Opití ste boli ako cepy.“
„Svätá pravda. Mišo Bradovie, keď nemohou
kerovať, aspoň pálenô doniesou. Veď mau
z čoho. Slivkou sa mu neúrekom urodilo.“
„Skráť to, Ondriš, treba nám ísť kopať!“
„Od horára sme koňa požičali aj s vozom,
ale nám dau iba toho krpatýho a vraj bohu
uchovaj ho z očú pustiť. Nuž, lepší krpáň vo
voze ako chlapi v postrojoch. Ináč by sme sami
miseli ciment zvláčať. Ja som ešte doske zo
šopy pozhadzuvau a Pišta dagde bľachu vykutrau, vraj na nej budeme ciment miešať. Nie je
sprostý, aj vo svete bou, iba kelňu ešte v ruke
Poviedka
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rozobrali. Ibaže túto prekliatu dieru objavil
Jozef. Kopali v nej spoločne, to hej, lenže Jožo
vždy ťahal prvé husle. Spoza výdrevy vytiahol zastrčený pajser a vsunul medzi zaklinené
bloky. Ani sa nepohli, a tak začal špárať okolo
nich a vyberať drobný štrk.

bíky. Tváril sa ako spokojný medveď po dobrej
žranici. Zrazu naisto vedel, že objav majú na
dosah ruky.
Lenže v ten deň postúpili už iba o pol metra.
Narazili na skaly, a tak sa takmer do západu
slnka morili s výdrevou.
„Poďme domov,“ pretiahol si Jožo chrbát.
„Nadnes stačilo.“
Dvaja lesníci sa hneď pobrali k pahrebe a starý Ondriš začal šúchať čakan o trávu. Iba Paľovi
sa akosi nechcelo z diery.
„Hybaj von, Paľo, nič tam teraz nenahľadíš.
Ešte sa nám treba zo dva metre zakopať.“
„Dva metre vravíš? Ako vieš? Možno pol
a možno desať?“
„Možno.“
„Tak čo vravíš, že dva?“
„Dáky si dneskaj zádrapčivý,“ zakričal Ondriš.
„Mudrlant,“ šomral, ale škriabal sa z diery.
Slnko sa plahočilo nad okrajom hory. Spýtavo
pozrel na Joža.
„Zajtra čo, prídeme?“
„Mali by sme.“
„V nedeľu aj Pán náš na nebesiach oddychúvau,“ zvolal Ondriš a vytriasal si hlinu z vlasov.
„Možno na nebesiach a možno v krčme,“
ozval sa jeden z lesníkov, ale Ondriš sa po ňom
zahnal čakanom.
„Nerúhaj sa, ciciak!“
„Teda zajtra,“ potvrdil Jozef.

V ten večer nebolo Jozefovi do reči. Zub,
ktorý ho už druhý deň omínal v ústach,
začal bolieť. Nepomohla ani trojročná slivovica.
„Si tvrdohlavejší ako osol!“
„Nemal som kedy.“
„Viem, jaskyne sú prednejšie ako zubár.“
„Načo toľký sarkazmus, Silva?“
„Chceš analgetiká?“
Pokrútil hlavou.
„Teda si sa rozhodol trpieť.“
Opäť zacítil v jej hlase nádych posmechu.
„Poď sem,“ povedal ticho.
Natiahol ruku a počkal, až vkĺzla do kresla, primkla sa tesnejšie k nemu. Mal rád jej
prieky, mal rád jej ironické posmešky, mal rád
búrky, pri ktorých sa triasla zem. Jediné, čo ho
dráždilo, bol fakt, že je takmer o dvadsať rokov
starší. Tušil, že raz sa vyberie svojou cestou.
„Myslím, že bolenie zuba nie je jediné, čo ťa
kvári.“
Zamyslene pokrútil hlavou. „Mýliš sa. Všetko je v poriadku. Onedlho sme tam.“
„Oh, ja o rozpoložení tvojej duše, a ty o jaskyni.“
„Čo chceš počuť?“
„Predsa o jaskyni, prečo sa tak hlúpo pýtaš,“
odvetila vážne, ale v očiach mala smiech.
Zamračil sa. Boľavé líce si oprel o jej plece.
„Myslel som, že táto sonda prievanovo súvisí
len s Jaskyňou zlodejov. Po vlaňajšom pokuse
s merkaptánom som na inú alternatívu ani
nepomyslel. Pred týždňom sme v Zlodejskej
zatopili sifón. Intenzita prievanu sa v sonde
okamžite zvýšila. Fučalo ti tam, až drobné
zrnká piesku poletovali vzduchom. Niekde
nad Jaskyňou zlodejov musí byť ďalší vchod.
V zime ho začneme hľadať.
„Čo na to Paľo?“
„Ešte som mu to nepovedal.“
„Prečo?“
Zaváhal. „V poslednom čase je dáky divný.“
„Hm, Paľo? Dosť pribral. Možno je chorý.“
„Skôr zlenivel. Zajtra mu to poviem.“

Paľo nie a nie zaspať. Každou minútou, čo
odkrajovala z noci, bol nervóznejší. Napätie sa
mu rozliezalo pod kožou ako mravce. Pokúšal
sa aspoň o bezmyšlienkový pokoj, ale nedarilo
sa. Sonda pod Baranovou skalou ho omínala
ako zhnisaný palec. Jozef dačo šípi, len kde
nabral toľkú istotu? Vraj dva metre? Odkiaľ
zrazu vzal tie dva metre?
Vedel, že nezaspí. Vstal ticho z postele, aby
nezobudil ženu, a po špičkách vyšiel z izby.
Chvíľu sa bezcieľne ponevieral po kuchyni, ale
od chvíle, ako vykĺzol z teplej periny, podvedome vedel, čo urobí. Obliekol sa, do batoha
hodil ešte vlhké montérky i karbidku a asi
o hodinu stál pred sondou.
Zvedavo si obzeral zaklinené bloky. Zával, to
bola vždy Jožova parketa, málokedy pustil Paľa
na čelbu. Vraj so závalom sa musíš pokonať
ako s milenkou. S citom. Inak sa on pokoná
s tebou. Akoby sám nevedel. Veď už nejeden
Spravodaj SSS 3/2016
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„Nemáme drúky. Cez týždeň dačo nahotovíme a ty Ondriš, by si ich mohol prísť ponatierať.“
„Ak mi kúpiš magľajzu, tak ponatieram.“
Vraj dva metre, hrešil v duchu Paľo. To si len
z prsta vycical. Boha mu, tak oni sifón zatopili.
Prečo mi včera nič nepovedal? Nechce sa deliť,
sviniar.
Paľo sa opieral o čakan a zrazu si uvedomil,
že Jožovi závidí. Až ho v hrudnom koši zabolelo. Kurva, má ten chlap šťastie. Za posledných
päť rokov objavil tri veľké jaskyne, so ženou sa
rozviedol a po svete si cestuje. Ľudia v dedine
ho úctivo zdravia a to ešte nemá ani 47 rokov.
Boha mu, zaťal zlostne päste. Ešte aj tá mladá
právnička sa doň zbláznila.
Jozef sa skúmavo zahľadel na Paľa. „Čo je
s tebou? Ideš či nejdeš s nami?“
„Kde?“ spýtal sa prekvapene, lebo si uvedomil, že bol chvíľu mimo.
„No gde, gde,“ škeril sa Ondriš, „toť do
krčmy. Veď sa nám hneď pod nosom jaskyňa
otvára. Treba ju zapiť.“
„Ešte ju nemáme,“ riekol vyhýbavo, ale šiel.

Prečo vlastne Paľovi nepovedal o pokuse?
Nevedel. Len v jeho podvedomí čosi zrazu zatiahlo za brzdiacu páku. Už to nebol Paľo ako
kedysi. Čosi sa zmenilo.
Ráno mal líce spuchnuté až k oku a zub
neznesiteľne bolel. Zavolal chlapom, že príde
neskôr. Silvia ho odviezla na pohotovosť.
„To ste kedy stihli nakopať?“ čudoval sa, keď
pozrel na skládku pred sondou.
„Tutoká, Paľovi sa sen zamariu, že za tým
kamením isto dáky poklad nájde. Ešte som ho
nevideu toľme sa obracať.“
„Vari spávať nemôžeš?“ uškrnul sa Jozef.
„Ako to vyzerá?“
„Fučí aj zdola, aj spredu.“
„Spredu viac.“
„Mne sa zdalo, že zdola.“
„Nie, hlavný prievan ide dopredu. Skôr by
som povedal, že mierne stúpa. Overil som si to
minulý týždeň.“
„Bol si tu?“ Paľove malé očká sa zavŕtali do
Jožovej tváre.
„V sobotu sme zatopili Veterný sifón. Hádaj,
čo sa stalo.“
„Ako mám vedieť?“ fľochol podráždene na
Jozefa.
„Namiesto toho, aby prestalo duť, sa prievan
zväčšil. Jaskyňa zlodejov sa zrejme napája na
nejaký väčší systém, čo má vchod kdesi hore.
Musí byť vyššie ako naša sonda.“
„No, bohuprisám,“ zatiahol Ondriš, „to sa
kceš prekopať až hen tam dagde hore?“
„Také jednoduché to nebude, Ondriš,“ zasmial sa Jozef.
„Si ty ale líška s fištrónom. Aj mi divnô bolo,
že si starýho harcovníka do zbrane povolau.
Peknô od teba. Ej, teraz budem kopať ak šľak.
A ty čo gániš, gamby odúvaš?“ drgol do Paľa.
„Mal nám povedať, že ide do Zlodejskej zatápať,“ odsekol.
„A šiou by si? Nešiou. Veď by si sa ani neprepchau. A kedy si sa naposled žinkou do
dzury spúšťau, ha? Vytrím, objavíme jaskyňu
odspodku a aj ja dnukaj nakuknem.“
Jozefovi pošklbávalo kútikom. Starý Ondriš sa tešil ako dieťa a radosťou nakazil
ostatných. Zdalo sa, že aj Paľovi sa nálada
zlepšila. Chlapi sa nanovo pustili do roboty,
no v ten deň skončili skôr. Zas bolo treba
dreviť.
Poviedka

O týždeň vystužili výkop výdrevou. Trvalo
takmer celú sobotu, kým spevnili strop. Do večera ešte vytiahli niekoľko skál a vedier plných
sypkej hliny.
„Všimol si si prievan?“ otočil sa Jozef k Paľovi.
„Hej, zdá sa, že zosilnel. Už dlhšie ho sledujem.“
„Asi sme mu uvoľnili cestu.“
„Hm, to znamená...“
„Presne tak. Aj ja si to myslím. Pozri, narazili sme na väčšie bloky a medzi nimi vidno
aj väčšie dutiny. Azda je to štopeľ, čo držal
sutinu. Zarev na tých vzadu, nech nám prinesú
vŕtačku.“
„Teda pokračujeme?“
„Len porozbíjam skaly. Zajtra budeme mať
ľahšiu robotu.“
„Myslíš, že zajtra už...?“
Jozef len mykol plecom, ale Paľovi neunikol
veselý záblesk v očiach.
Ležal pohltený teplom Silviinho tela, ale
myšlienkami pri sonde. Cítil pod kožou známe napätie. Rozumel mu, poznal ten pocit,
vedel, čo znamená. Pragmatická časť mozgu
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Zlostne kopol do skaly, počul, ako sa skotúľala
dolu. Šľak aby to! Keby ho na dáky čas do
špitála zavreli... Lenže Jožo je zdravý ako ryba
a opatrný ako starý potkan. Hm, keby tak na
pár dní Joža odstavil... Ibaže to by mu musel
do toho špitála trochu pomôcť.
Zastal a zhlboka sa nadýchol. Smer myšlienkových cestičiek mu na chvíľu vzal dych. Pri
predstave, kam až vo svojej nenávisti dospel,
sa zháčil. Zaliala ho horúčava a rukou si zotrel spotené čelo. Lenže ako to narafičiť, aby
Joža nezahlušil? Veď nech je ako chce, Jožo je
predsa len kamarát, jaskyniar ako on a spolu
sa dačo po jaskyniach už nachodili.
Ušľachtilé myšlienky však nemali v Paľovej
mysli dlhé trvanie. Ak Jozefa nezastaví, je isté,
že zajtra objaví ďalšiu jaskyňu. Veď ho nemusí
hneď prizabiť, stačila by menšia zlomeninka. Mal by dačo spraviť s výdrevou. Kurva,
že mu to hneď neprišlo na um. Opäť sa mu
rozbúchalo srdce. Zvrtol sa a rýchlym krokom
zamieril domov.

nabádala k prezieravému pokoju – väčšie bloky
nemusia nič znamenať, ale radar v jeho tele
čosi zachytil. Jaskyniar sa po rokoch strávených
pod zemou stáva citlivým na nepatrné ná
znaky i zmeny a Jozef svojmu jaskyniarskemu
inštinktu dôveroval.
„Nespíš?“ začul tichý hlas.
„Silvia, poď zajtra kopať s nami.“
„Ty dačo šípiš.“
„Azda. Mám pocit, že mi to prúdi žilami.“
Zacítil, ako mu prstami prechádza po tele,
akoby hľadala zdroj jeho napätia.
„Dobre, pôjdem. Hoci som poverčivá.“
„V čom spočíva tvoja poverčivosť?“
„Mohla by som trebárs odplašiť šťastie, ktoré
by sa rado na teba usmialo.“ Vystrúhala grimasu a Jozef si schoval tvár v jej ryšavých vlasoch.
O šťastí, ktoré sa naň usmievalo, vedel svoje.
Paľovi večera nechutila. Pozoroval ženu, ako
sa motá v kuchyni, a zdalo sa mu, že kým vytiahne z chladničky jeho pivo, spraví neuveriteľné množstvo neúčelných pohybov.
„Čo na mňa tak hľadíš?“ V hlase zachytil
zádrapčivosť, preto radšej odvrátil pohľad.
„Pivo nechcem, idem trochu von.“
„Teraz? Veď si bol von celý deň!“
„No a? To sa nemôžem ani čerstvého vzduchu nadýchať?“
„V krčme sa ho nenadýchaš.“
„Kto vraví, že idem do krčmy?“ Vstal a rýchlo
prešiel k dverám. Ešte v chodbe počul záplavu
slov, ale jeho sa nedotýkali. Chvíľu zvažoval, že
skutočne zájde do krčmy, lenže s istotou vedel,
že by tam narazil na Ondriša, a ten si zaručene
pustil hubu na špacír. Nedajbože už objav zapíja, ožran starý.
Šiel bezcieľne chodníkom poza záhrady, nesúc na pleciach ťarchu závisti, čo sa v ňom
za posledné mesiace nakopila. Ako stúpal do
kopca, emócie v ňom kvasili a zahusťovali sa,
zoskupovali ako šík vojska proti nepriateľovi.
Čosi mu vravelo, že zajtra do jaskyne preniknú.
Zaiste aj Jožo to cíti.
Jozef. Už len to meno mu dokázalo roz
prúdiť krv. Napíše o objave článkov ako čačiny.
Zase zhrabne všetku slávu. Možno aj z televízie
prídu. Koho bude zaujímať, že tam s Ondrišom drhli ako kone. Od začiatku to bola Jožova diera. Jožo bude na čelbe, Jožo prelezie prvý
dnu. Boha, či len majú niektorí ľudia šťastie.
Spravodaj SSS 3/2016

„Ale si si peknýho miništranta došikuvau,“
doberal si Ondriš Jozefa. V úzkej chodbe potľapkal Silvu po zadku. Kopla ho do kolena.
Potešilo ju, že napriek stiesnenému priestoru
trafila.
„A dohánu si priniesla starýmu jaskyniarovi?“
„Netreba vám dohán, pľúca vám zasviní.“
„Neboj, diouka moja, tie už inšie zažili.“
Jozef práve kladivom rozbíjal kus rozstreleného bloku.
„Ondriš, kde si stvrdol? Pozri, čo je tu naváľaných skál. Nestíhame. A kde je Paľo? Dnes
sa do diery veľmi netlačí!“ Nahrnul k starému
jaskyniarovi rozdrvené skaly.
„Silnejší lampáš som hľadau. Reku, nag dačo
vidím v tej novej jaskyni. A či ju už cítiš?“
„Dačo sa rysuje. Či jaskyňa... uvidíme.“
No, pusť ma, diouka, dopredu. Ty môžeš
skaly kvačkať na háčik a Paľo s mendíkmi nag
ťahá ak čert, bo odteraz pôjde robota zhurta.“
„Len nech vás do krížov nesekne,“ uškrnula
sa zlomyseľne.
„Pozri ju, akô papuľnatô. Nezaprie fiškálsky
jazyk.“
Jozef ich nepočúval. Ležiac na bruchu páčil
kameň v dutine pred sebou, chvíľu sa s ním
mordoval, odrazu skalu zvrtlo a on počul,
ako sa pregúľala na druhú stranu, niekde do
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Po hodnej chvíli znovu uvidel Ondrišove čižmy. Nemotorne sa pospiatky súkal von.
„Doľava s nohami! Musíš sa zvrtnúť a ohnúť
kolená.“
Ondriš fučiac zasunul špicu čižmy do výdrevy, chcel sa pritiahnuť a... Jozef si hrôzu
nasledujúcej chvíle uvedomil skôr, ako začul
praskot dreva. Bočná vzpera sa nečakane vychýlila, tlak kamenia zhora prelomil stropné
brvno. Ondriš nestihol ani vykríknuť.
Keď konečne vytiahli starého jaskyniara von,
navôkol už postávali zvedavci a sanitka. Slnečné svetlo a možno aj bolesť prebrali Ondriša
z milosrdného bezvedomia.
„Videu som ju,“ zašepkal ticho a chytil Jozefovi ruku. Oči mu zasvietili vzrušením. „Samie štromple, visiake...
aj bakule od zeme...
bielie ak sňah... Božinku, tá ti je krásna... báu som sa ísť
ďalej...“
„Nabudúce pôjdeme spolu. Počkám na teba,“
pretisol Jozef cez
stisnuté hrdlo. Ondriš len pokrútil
hlavou.
„Videu som ju...“
Boli to posledné slová, čo vyriekol.
Jozef
hľadal
pohľadom Paľa.
Nechápal, ako sa
mohol v takejto
chvíli vypariť.
F. Miháľ
Uvidel ho schúleného v tieni smreka.
Niečo v jeho uhýbavom pohľade a zhrbených pleciach prebudilo v Jozefovi strašnú
vlnu podozrenia.
Pomaly kráčal k Paľovi a ten akoby sa pod
jeho pohľadom scvrkával. Odrazu mal pred
očami ľudskú trosku, nemusel sa na nič
pýtať. Zaťal päste a snažil sa zo všetkých síl
ovládnuť. Pozoroval muža, o ktorom si ešte
donedávna myslel, že je jeho priateľ, a napadlo mu, akú obrovskú deštrukčnú silu
môže mať úspech na človeka posadnutého
závisťou.

voľnejšieho priestoru. Objavil sa tmavý priechod. Mal pocit, že v ňom vibruje každý nerv.
Vyšpáral z otvoru ešte niekoľko skál, všetko
prehádzal na druhú stranu. Potom si ľahol na
chrbát a kladivom odskúšal pevnosť zaklinených blokov nad sebou.
„Niečo sa tu ukazuje, idem pozrieť,“ zavolal
Ondrišovi a opatrne sa pretisol do dutiny.
Plazil sa popri pevnej stene. Z pravej strany
sa o ňu opieral veľký plochý kameň. Vytvoril
tak ničím nezahataný priechod, ktorý sa pozvoľna zväčšil. Kam až dosvietil, pokračovala
voľná chodba, nikde žiadna prekážka.
Ostal ležať na kameňoch a cítil sa ako v extáze. Pomyslel si, že tomuto krátkemu, prchavému okamžiku pred vstupom do neznáma
sa vyrovná len vzrušenie v náručí ženy.
Chcel ho prežívať čo
najdlhšie, vychutnávať každou bunkou tela. Odzadu
začul Ondrišovo
volanie. Usmial
sa. Starý jaskyniar si zaslúži
viac, ako ťahať
skaly v závese.
Preplazil sa von.
„Tak vrau, čo si
videu?“
„Ondriš, vravel
si, že máš silný
lampáš.“
„Mám, prisám
vačku, na tri tučnie baterke.“
„Je tvoja. Môžeš
ísť skúmať.“
„To ako ja?“ zatiahol neisto starý.
„No a? Hádam len nemáš strach? Toto sú
posledné skaly, ďalej je cesta voľná.“
Ondriš vytiahol spoza montérok silnú baterku a zažal. Lúč svetla sa trochu chvel.
„Ja som to vedeu. Tešiu som sa ak malý
fagan.“
Jozef vycúval k širšiemu miestu za výdrevou
a pustil Ondriša pred seba. Pozoroval, ako sa
stenajúc derie dopredu, až podrážky jeho čižiem zmizli za ohybom.
Za chrbtom začul Silviu. Zvrtol sa a pevne ju
k sebe pritiahol. „Sme tam.“
Poviedka
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do útrob zeme. Z otvorov tých vanie silný prievan, ktorý podľa tvrdenia pána konzervátora
Alojza Kráľa, objaviteľa Demänovských jaskýň,
predpovedá veľké priestory. V chodbách a dvoranách dosiaľ objavených je množstvo pekných
kvapľov. Doterajšie výskumné práce vyžiadaly
si nákladu 22 100 Kčs súkromného kapitálu
obetavých jednotlivcov. Vo výskumoch sa ešte
pokračovalo. Prípravný výbor „Výskumného
družstva jaskýň na Pohroní“, v ktorom boli Ján
Manica, okresný náčelník, Karol Rapoš, školský inšpektor, Ján Boháč, starosta obce Bystrá,
Michal Károlyi, notár vo Valaskej, Štefan Faško, starosta mesta Brezna, Ján Kolpasky, notár
v Mýte pod Ďumbierom, Matej Mutiš, predseda urbáru v Mýte, Ján Mojžiš, predseda urbáru vo Valaskej, zakladatelia a spolupracovníci.
Bratia Holmanovci, Jozef Kovalčík, Ing. Jozef
Szilvay a iní vydali 15. apríla 1933 ohlas, ktorým
vyzývali obecenstvo k spolupráci pri zakladaní družstva na výskum a sprístupnenie dosiaľ
ešte neobjavených tajov a krás týchto podzemných priestorov značením, upisovaním podielov
po 100 korún. Dľa prípisu Krajinského úradu
bolo možné rátať s podporou preskúmania jaskýň aj z prostriedkov krajinských, ak sa utvorí

Príspevok k histórii
Bystrianskej jaskyne
V kronike obce Mýto pod Ďumbierom je
niekoľko strán venovaných aj jaskyniam.
Na túto skutočnosť ma upozornila dr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, ktorá z nej
spracovávala údaje. Pre sprístupnenie týchto zaujímavých informácií som si ich dovolil
prepísať a uverejniť v našom periodiku.*
V decembri roku 1931 požiadal Ing. Jozef
Silvay a spol. bývalých urbarialistov v Mýte pod
Ďumbierom a obecné zastupiteľstvo o povolenie výskumných prác v objavených jaskyniach
pri Bystrej, ale nachodiacich sa na pozemkoch
mýtňanských urbarialistov. Tieto jaskyne objavil a čiastočne preskúmal učiteľ Jozef Kovalčík
a bratia Holmanovci v roku 1923.
Výskumné práce pokračovaly len s velikými
ťažkosťami povahy finančnej, hoci ochoty a záujmu bolo dosť. Robotníci pracujúci na sprístupňovaní podzemných priestranství so zaujímavými a peknými tvarmi krápnikovými dostávali len
niekedy po pár korún ako preddavok na mzdu.
Požiadavky robotníkov za odpracované dni boly
len značené. Jaskyne tieto vymyla Bystrianka, ktorá silným
prúdom preteká skoro 4000
metrov dlhým ponorným potokom z Bystrej do Valaskej.
Táto výtoková voda je jediným
prameňom obce a zásobuje
celé obyvateľstvo všetkou potrebnou vodou, ktorá ešte
donedávna poháňala dvojkameňový mlyn. Štátny geológ
Dr. Zoubek zistil, že ponorný
potok preteká vrstvou vápenca toho istého složenia ako
v Demänovej, vrstvou triasového druhohorného vápenca.
Na strane bystrianskej objavené boly dva otvory vedúce

* Pamätná kniha obce Mýto pod Ďumbierom, vedená od r. 1933, strany 83 – 87. Túto časť pamätnej knihy zapísal až po 2. svetovej vojne učiteľ a obecný kronikár Ladislav Čief. Pamätná kniha je dostupná na
http://www.mytopoddumbierom.sk/sk/historia-obce.html
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historického poznania a dôslednosť autora, ktorý doložil každý historický fakt citáciou alebo
odvolávkou. Autor zaujímavo, ale cieľavedome
opisuje dejiny v priestore a čase, čím dáva svojmu dielu dvojrozmernosť, ktorá umožňuje čitateľovi orientovať sa v samotnej obci, v širokom
okolí a v časovom slede udalostí, ktoré sa odo
hrávali na Slovensku. Autor nevytrháva dejiny
obce z kontextu udalostí blízkeho okolia a celej
krajiny.
Keď hovoríme o širokom okolí obce Kráľova Lehota, musíme spomenúť aj poslednú,
X. kapitolu, ktorá sa venuje jaskyniam v jej
okolí. Autor František Bizub túto veľmi
zaujímavú časť publikácie nechal napísať Petra
Holúbeka. On sa svojej úlohy zhostil dobre, pretože na vymedzenom priestore dáva
slušný prehľad o krase v okolí Kráľovej Lehoty, histórii prieskumu jaskýň, o geologických
a geomorfologických pomeroch. Najväčšia časť
je venovaná opisu 43 jaskýň, ktoré sú rozdelené
podľa geomorfologického hľadiska, bohato
ilustrované fotografiami a mapkami. P. Holúbek sa okrem iného pri zdokumentovaných
jaskyniach zmieňuje aj o obyvateľoch okolitých
obcí, ktorí pomohli pri identifikovaní jaskýň
alebo pri ich prieskume. Z historického hľadiska je to veľmi dôležité, pretože sa zachovajú
mená tých, ktorí prispeli k prieskumu krasu,
hoci sami neboli jaskyniarmi. V závere kapitoly
sa konštatuje, že „...nie je v našich možnostiach
dokonale poznať také obrovské územie, ako sa
nachádza v povodí Bocianky, Bieleho a Čierneho Váhu“. Potom nasleduje odhalenie pointy
celej kapitoly vo výzve, aby čitatelia publikácie,
ak majú vedomosti o nepreskúmaných jaskyniach alebo prievanoch, o nich informovali
jaskyniarov. Za kvalitné spracovanie kapitoly
by si jej autor zaslúžil aspoň uvedenie mena
v obsahu knihy alebo v tiráži. Kapitole o jaskyniach by viac svedčilo, keby bola zaradená
v I. kapitole o prírodných pomeroch, ako na
konci knihy v pozícii apendixu.
Dejiny Kráľovej Lehoty sa vymykajú z radu
historických kníh o obciach, stavajú latku náročnosti a kvality spracovania histórie na veľmi
vysokú úroveň. A to nás môže len tešiť, pretože
súčasťou tohto pekného diela sú aj jaskyne.
Ján Vajs

družstvo, ktoré bude hradiť čiastku nákladov.
Bystrania o jaskyniach pred započatím výskumných prác ani nevedeli. Len niektorí starci zavše spomínali, že v dierach vo Varguli bývali voľakedy zbojníci. Zachovala sa spomienka
o akomsi Kubovi Popálenom. Bol to údajne
jeden z Jánošíkových kamarátov. Podľa záznamov v bystrianskej obecnej kronike bol to vysoký udatný chlap, vždy zamyslený a málovravný. Po rozpadnutí Jánošíkovej družiny hôrnych
chlapcov skrýval sa dlhý čas v dierach vo Varguli. Málo sa schádzal s ľuďmi. Len zriedka
kedy prišiel do krčmy na Bystrej. Ľudia sa ho
báli. Nikto ani nevedel, kam sa podel. Mysleli,
že niekde zahynul alebo sa odsťahoval inde.
Rok 1932 bol po stránke hospodárskej veľmi
ťažký, lebo vzrástol deficit v štátnom rozpočte,
vzrástla aj nezamestnanosť, zdražená bola železničná doprava, zvýšená cena zápaliek, zvýšené rôzne dane. Banky tiež upadly a ožobráčily
na Slovensku mnohých drobných vkladateľov.
Dochádzalo na zatváranie slovenských fabrík,
slovenská verejnosť stávala sa opozičnejšou
a hlásala heslo: „Svoj k svojmu!“ Slovenské robotníctvo nachádzalo sa vo veľmi neblahých
sociálnych pomeroch.
Prepísal Peter Holúbek
Dejiny Kráľovej Lehoty
aj s jaskyňami
Obec Kráľova
Lehota vydala
roku 2016 v reedícii knihu Z
dejín Kráľovej
Lehoty od autora Františka Bizuba.* Nie je to
nič zvláštne, lebo
v súčasnej dobe
takmer každá
obec má svoju
knižku. Kniha
o Kráľovej Lehote
je však iná z viacerých hľadísk. Na prvý pohľad
a dotyk upúta svojím rozsahom 522 strán, kvalitou papiera, tlače a ilustrácií. Pri čítaní tejto
knižky alebo už pri jej listovaní prekvapí hĺbka

* Bizub, F. 2016. Z dejín Kráľovej Lehoty. Obec Kráľova Lehota, 2. vyd., 522 s. ISBN: 978-80-972359-0-1
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v jaskyniach hľadali bájne poklady, nadšencov fascinovaných podzemím, polyhistorov
a učencov, ktorí mnohé naše jaskyne prvýkrát
spomenuli v učených spisoch, až po súčasné
organizované jaskyniarstvo.
Túto neľahkú cestu obrazne aj doslova
prekopávali ľudia, jaskyniari, zanietenci so
záujmom o jaskynné podzemie. Nezáleží na
tom, či to boli významní objavitelia, odborníci a vedci, kopáči a merači, tí, čo jaskyniam zasvätili celý život, alebo príležitostní milovníci
krás podzemia či ľudia so záujmom o prírodu
vo svojom okolí. Každý z nich svojím dielom,
či už sekáčom a lopatou, banským kompasom, ťahaním vedier a prepraviek, vykopanými metrami, publikačnou činnosťou, mapou,
technickým denníkom alebo organizačnými
schopnosťami, prispel k spoločnému dielu
a posunul našu „jaskyniarsku vec“ dopredu.
Biografický portál SSS je vhodnou platformou na zhromažďovanie informácií o životných príbehoch a diele práve takých ľudí. Preto
nie je len našou povinnosťou, ale aj prejavom
vďaky a uznania jaskyniarom, ako aj všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj jaskyniarstva
a poznania tajomstiev podzemia, nezabúdať
na ich prácu, hľadať v nej inšpiráciu a najmä
nadväzovať na ich výsledky a pokračovať tam,
kde oni skončili.
Pri spracovávaní biografie je vhodné využiť
čo najviac informačných zdrojov a historických prameňov. Medzi relevantné zdroje
patria archívy oblastných skupín, materiály
SMOPaJ, fotografie, výročné správy, technické
denníky, spomienky členov jaskyniarskych
skupín, rodinných príslušníkov či známych
a priateľov.
Aby sme na nič nezabudli a pri písaní dosiahli čo najlepší výsledok, ktorým je komplexná biografia, mali by sme postupovať podľa
dopredu pripravenej logickej schémy – osnovy
a jej jednotlivých bodov, akou je upravená
schéma Petra Laučíka:

Vychádza nová kniha
o našich jaskyniach
V rámci edície Speleologia Slovaca Správy
slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši
a edície Prírodovedné, informatické a matematické štúdie Katolíckej univerzity v Ružomberku vyjde vo vydavateľstve Verbum
knižná monografia doc. RNDr. Pavla Bellu,
PhD., s názvom JASKYNE NA SLOVENSKU a podtitulom Genetické typy a morfológia.
Publikácia poskytne súborný obraz o genetickej rôznorodosti našich jaskýň z hľadiska
súčasných poznatkov o ich vzniku a vývoji. Pri
jej spracovávaní autor, člen Slovenskej speleo
logickej spoločnosti, využil svoje dlhoročné
skúsenosti z karsologického a speleologického
výskumu u nás i v zahraničí. Preto bude užitočná pre speleológov, geomorfológov, geológov
a iných odborníkov zaoberajúcich sa krasom
a jaskyňami, ale aj pre praktických jaskyniarov,
ktorým pomôže zorientovať sa v tejto problematike a pochopiť súvislosti vzniku a vývoja
našich jaskýň na jednej strane a zložitej geologickej stavby a komplikovaného geologického
vývoja, ako aj geomorfologických pomerov
v nadväznosti na značne diferencované horninové podložie a klimatické podmienky na
druhej strane.
Dá sa očakávať, že toto dielo, ktoré recenzovali doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.,
a RNDr. Ľ. Gaál, PhD., podnieti a podporí
ďalší výskum a prieskum krasu a jaskýň na
Slovensku, tým skôr, že mnohé naše jaskyne
nie sú z hľadiska vzniku a vývoja doteraz dostatočne preskúmané.
Red.
Osobnosti slovenského
jaskyniarstva – biografický
portál SSS
Prešlo pol roka, odkedy sme na internetovej
stránke Slovenskej speleologickej spoločnosti
spustili biografický portál s názvom Osobnosti
už nežijúcich osobností slovenského jaskyniarstva. Za toto obdobie nám pribudlo iba
niekoľko príspevkov od tých istých autorov.
Záujem o jaskyne a sama „jaskyňoveda“ prekonali náročnú cestu od dobrodruhov, ktorí
Spravodaj SSS 3/2016

1. meno X, priezvisko Y, miesto a čas narodenia – úmrtia, stručné predstavenie, o koho
ide, fotografia,
2. stručný životopis, detstvo, štúdiá, práca,
rodina,
3. jaskyniarstvo, záujem o jaskyne, spolupráce a lokality,
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dý z nás uprednostní kopanie, meranie či objavovanie a pekné chvíle v prírode pred sedením
za počítačom. Napísať však pár riadkov o niekom, kto je neodmysliteľnou súčasťou histórie
práve vašich jaskýň, vašej jaskyniarskej skupiny
a možno aj niekým, kto vás viedol či inšpiroval
pri jaskyniarskych začiatkoch, zase nezaberie
tak veľa času. Okrem toho, ak to neurobíte vy,
tak to za vás neurobí nikto a časť našej jaskyniarskej histórie upadne do zabudnutia.

4. zhrnutie prínosu pre jaskyniarstvo či
stručné predstavenie publikačnej činnosti,
5. bibliografia vlastných diel (zoznam jeho
publikácií),
6. články, spomienky a linky, čo napísali iní
o XY,
7. bibliografia o XY – zdroje, z ktorých sme
pri práci čerpali.
Ak nám časť informácií chýba, napríklad
nepoznáme dátum a miesto narodenia dotyčného, ale vieme, na ktorých lokalitách pôsobil,
kde kopal, čo objavil, nie je to prekážkou. Veď
pre nás sú dôležitejšie práve informácie o jaskyniarskej činnosti.
Táto schéma je len akýmsi návodom, ako
pri práci na biografii postupovať. Najlepšie
je životopis písať ako ucelený súvislý text
v logickej nadväznosti. Ak máme viac poznatkov o živote jaskyniarskej osobnosti, môžeme
ich zakomponovať do chronologickej osnovy.
Ako ukážku pripájam úryvok biografie Dušana Mydla, bývalého člena a predsedu OS
Ružomberok:
Dušan Mydlo žil v Ružomberku priamo pod
úpätím Čebraťa v Malých Tatrách. Pracoval v neďalekých Bavlnárskych závodoch Vladimíra Iľjiča
Lenina. Dlhé roky pôsobil v Oblastnej skupine Ružomberok, čo podmieňovalo aj výber lokalít, na
ktorých najviac pracoval.
Od roku 1989 do 1992 pôsobil ako predseda
tejto jaskyniarskej skupiny. Skupinu viedol v nepriaznivom období po tom, čo ju opustil Zdenko
Hochmuth. Bol nielen náruživým jaskyniarom
a milovníkom prírody, ale aj amatérskym archeo
lógom so živým záujmom o dejiny miestneho
regiónu. Liskovská jaskyňa, ktorá je tradičným
centrom pôsobenia ružomberských jaskyniarov,
ho zaujímala nielen ako krasová, ale aj ako archeologická lokalita. Učaroval mu tiež kameňolom
v masíve Mnícha západne od Liskovej, ktorý sa
stal dlhodobým objektom jeho jaskyniarskeho bádania, a práve sem sa orientovala činnosť skupiny
počas jeho predsedníctva. Tu sa pokúšal znovu
vykopať tzv. Vodnú jaskyňu. Je trochu iróniou, že
hoci viedol výkopové práce s cieľom nájsť spomínanú jaskyňu, kopal prakticky na mieste neskoršieho
objavu jaskyne Johanov potok, ktorú sa však vtedy
nájsť nepodarilo...
Voľný čas je vzácnou komoditou a ak sme sa
ho už rozhodli venovať jaskyniam, určite kažLiteratúra a aktuality

Nenechajme preto našich jaskyniarskych
predchodcov, osobnosti slovenského jaskyniarstva, stratiť sa v archíve technických denníkov, výročných správ, ale priblížme ich dielo
súčasným jaskyniarskym generáciám. Aby sa
vami oživené spomienky objavili v zozname
internetových jaskyniarskych biografií, ktorý
nájdete na adrese: http://osobnosti.sss.sk/
alebo pod kolónkou „Osobnosti“ priamo na
stránke SSS, je potrebné spracovanú biografiu emailom poslať na adresu miroslav.
kudla@ssj.sk, najlepšie aj s priloženou foto
grafiou alebo fotografiami. V prípade otázok,
návrhov či pripomienok sa takisto obráťte na
uvedenú emailovú adresu.
Veľa zdaru pri zachovávaní histórie jaskyniarstva vám praje
Miroslav Kudla
Ospravedlnenie
Z príspevku Oľgy Miháľovej Speleomíting
2016, uverejnenom v Spravodaji SSS 2/2016,
s. 11 až 13, nedopatrením vypadli nasledujúce
ocenenia udelené Slovenskou speleologickou
spoločnosťou za rok 2015:
Miroslavovi Zverkovi a Michalovi
Ševečekovi
za príspevky Potápačské prieskumy Kečovskej
prvej vyvieračky, Druhý a tretí potápačský prieskum Kečovskej veľkej vyvieračky v Spravodaji SSS
4/2015
Kolektívu potápačov (Z. Schusterovej, J.
Blahovi, M. Ševečekovi, M. Zverkovi a Z.
Valentovi) z OS Jána Majku
za objavy v jaskyni Kečovská veľká vyvieračka
Autorka a redakcia sa oceneným ospravedlňujú.
Red.
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Vladimír Košel sa
dožil sedemdesiatky
Na jaskyniarskom týždni Speleologického klubu Slovenský
raj pri Stratenskej jaskyni sme
4. augusta 2016 oslávili sedemdesiatku RNDr. Vladimíra Košela, CSc., popredného
slovenského speleológa, člena
Speleologického klubu Slovenský raj, vedeckého pracovníka
a pedagóga Univerzity Komenského.
Svoju životnú púť začal v Spiš- Gratulanti na jaskyniarskom týždni SKSR s oslávencom. Foto: V. Daniel
skej Novej Vsi, kde sa 22. mája
1946 narodil. Základnú a strednú všeobecno- sa týkala pijavíc v povodí Hornádu a po veľkom
vzdelávaciu školu absolvoval v rodnom meste. Po odstupe rokov sa v habilitačnej práci zaoberal
maturite v roku 1964 nastúpil na Prírodovedec- subteránnou faunou na území Západných Karkú fakultu UK v Bratislave, kombinácia biológia- pát. Námetov na výskum by bolo ešte veľa, ale
chémia, od 3. ročníka na odbor zoológia. Štú- nahromadené výsledky z neúnavnej mladosti by
dium ukončil s vyznamenaním v roku 1969. Po nemali ostať zabudnuté a skončiť v koši. Takže
niekoľkomesačnej práci vo Virologickom ústave ani v dôchodku mu nebude dopriate oddychoSAV mu ponúkli miesto na Katedre systematic- vať so založenými rukami.
Na svoje jaskyniarske začiatky si Vlado dobre
kej a ekologickej zoológie PriF UK v Bratislave,
kde v roku 1970, po vojenskej základnej službe, pamätá:
I keď moja prvá navštívená jaskyňa bola jedna
začal pôsobiť. Odvtedy až do dôchodku pracoval
z najkrajších (Demänovská j. slobody navštívená
ako vysokoškolský pedagóg.
O jaskyne a ich faunu sa začal zaujímať v blíz- v júli 1956, v rámci výletu z pionierskeho tábora
kom Slovenskom raji od 15 rokov. Ešte prv v Sučanoch), nezdá sa mi, žeby práve táto zaneho však vzrušovali staré bane v okolí Banskej chala na mne trvalé následky. Ani školské výlety do
Štiavnice. Ale zároveň, keďže detstvo a školské Slovenského raja, či s mojimi sestrami a kamarátmi
roky, občas aj záškoláctvo prežíval pri Hor- v období povinnej školskej dochádzky. Prvé podzenáde, voda i jaskyne mu boli rovnako blízke mie, ktoré ma zaujalo, neoplývalo krásou. Spomía po skončení štúdií sa venoval výskumu života nam si na 2 či 3 diery vyhĺbené v bridliciach v kopci
v oboch živloch, vo všetkom ako samouk. Po Cingirik (Kozí vršok) na okraji Spišskej Novej Vsi.
Záujem o podzemie sa u mňa prejavil aj v Banskej
objave Stratenskej jaskyne výskum fauny v jaskyniach zobral celkom vážne, i keď sa mu ve- Štiavnici, kam som ako školák chodieval na prázd
noval dosť utajene, pretože hlavnou pracovnou niny. Prvé, čo ma zaujalo, boli uzavreté vchody do
náplňou musela byť hydrobiológia. Takže na historických štôlní priamo v meste. Pevné a uzamstriedačku bol to výskum v jaskyniach, najmä knuté vráta však vylučovali, aby som sa za ne mohol
v Slovenskom raji, v Slovenskom krase, potom pozrieť. Tajomnosť však burcovala fantáziu.
Na jeseň 1961, v 15. roku života a v 1. ročníku
zase v Dunaji a Hornáde, v rybníku a barinách
v Jurskom Šúri alebo na Záhorí. Malo to aj SVŠ-ky, dozrel vo mne záujem o jaskyne. Vždy keď
svoje negatíva: nie vždy výsledky dotiahol do som navštívil Tomášovský výhľad, nedalo sa nevidieť
publikovanej podoby a púšťal sa do riešenia veľký otvor Čertovej diery v protiľahlom svahu Čerďalších zaujímavých problémov. Výsledok bol tovej sihote. To bola prvá výzva. V denníku z 15. 10.
teda taký, že jeho rigorózna a dizertačná práca 1961 mám zápis označený ako I. jaskynná výprava.
Spravodaj SSS 3/2016
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samotárov. So svojím synovcom Jaromírom Volekom vytvoril nerozlučnú jaskyniarsku dvojicu.
Stretnúť Vlada v teréne na jaskyniarskej akcii
značí, že vo veľkom batohu má nabalené fľaštičky, sieťky, teplomer, rôzne nádoby – pasce,
samozrejme nechýba lopatka a motyka, na tvári tajomný úsmev.
Napriek tomu, že v jaskyniach sa venuje predovšetkým výskumu živočíchov – všetkému,
čo sa hýbe, nikdy nezaprel túžby pravého jaskyniara niečo objaviť, vždy si našiel čas a chuť
venovať sa prieskumu jaskýň, ktoré navštívil.
V jaskyniach vždy hľadal možnosť ich pokračovania a opantala ho objaviteľská vášeň. Jeho
hlavným pomocníkom bola motyka a kladivo.
Takto pri svojich výskumných cestách objavil
a preskúmal veľa jaskýň nielen na Slovensku.
Jeho systematická práca pri prieskume jaskýň priniesla svoje ovocie. Pri jednej potulke
po Slovenskom raji objavil Stratenskú jaskyňu,
dnes dlhú 19 575 m. Bola to náhoda, šťastie či
zákonitosť jeho systematickej práce?
Na svoj nezabudnutaľný objav Stratenskej
jaskyne si spomína takto:
Bola neskorá jeseň 28. novembra 1972, keď som
sa už po tretí raz vybral na východnú stráň Haniseja
hľadať jaskyňu Psie diery. Po neúspešnom chodení
v lese prišiel som k suchému žľabu. Vedel som, že
Psie diery v tejto časti nebudú, ale kvôli všeobecnému
prieskumu, aby som sa tu druhý raz nevracal, dal
som sa po ňom nahor. Po chvíli som prišiel na starú
cestu vedúcu na planinu Haniseja a skalný žľab sa
končil asi 20 metrov povyše skalným amfiteátrom.
Nezdalo sa mi tam nič zaujímavé, ale povedal som
si, že keď som už tu, kvôli dôkladnosti obídem celý
záver. V najvyššej časti za sutinovým násypom čakal
ma veľký otvor a so zvedavosťou zišiel som dovnútra.
Predo mnou bola do šera zahalená celkom priestorná
hala a čudoval som sa, že nikde som sa o tomto priestore nedočítal, hoci sa píše o oveľa menších dierach
v okolí. Po sutinovisku som zostúpil pod skalný stupeň a pokračoval do zadnej tmavej časti haly. Tu sa
strop dosť znižoval a po prejdení strmej platne ocitol
som sa v tmavej chodbe vedúcej mierne nahor. Plný
zvedavosti poberal som sa ďalej. Chodba sa postupne
znižovala, po zahnutí vľavo bolo potrebné sa už aj
prikrčiť a po krátkom plazení nasledovala menšia
komora, kde sa dalo aj postaviť, ale to bol zároveň
aj koniec napredovaniu. V hline pri zemi bol už len
kanálik s priemerom asi 25 cm, a to som prvý raz
pocítil silný prievan. Každý jaskyniar vie, čo prievan

Bol som samozrejme sám, pretože u kamarátov
a spolužiakov som s takýmito aktivitami nepochodil.
V ten deň som prvýkrát navštívil Čertovu dieru a po
nej vyššie som „objavil“ Čertovu jaskyňu, o ktorej
som nevedel. Preskúmal som aj túto, ale do chodieb,
ktoré sa mi zdali nebezpečné, som nešiel. V oboch
jaskyniach som si všimol výskyt motýľov, pavúkov
a netopierov a z oboch som si urobil aj náčrt.
Ďalšiu výpravu, označenú ako II. výprava jaskynná
a biologická, som naplánoval na 29. 11. 1961. Táto
mala za cieľ dokončiť prieskum Čertovej jaskyne. Vzal
som si so sebou aj povraz, ktorý mi vraj dobre pomohol. Preskúmal som vtedy najmä dolnú časť jaskyne.
V hornej časti som nemal odvahu prekonať studňovité
prepadlisko v strede chodby. Záver z tejto výpravy bol:
„Zistil som, že v jaskyni sa bez svetla nikto nezaobíde.
Okrem netopierov. Dobre mi poslúžili staré šaty, lebo
vyšiel som z jaskyne celkom sivý. Chcem si ešte namontovať baterku na čiapku, aby som mal pri práci voľné
ruky. Taktiež si musím predĺžiť aj spúšťacie lano. Som
pevne presvedčený, že na tretej výprave podarí sa mi
úplne preskúmať jaskyňu.“
Tá sa zrealizovala v apríli 1962. Opäť som preliezol obe jaskyne, Čertovu jaskyňu ešte dôkladnejšie
a skompletizoval jej náčrt. Nevedno prečo nemal
som so sebou baterku, a tak som si na čiapku pripevnil drôtom sviečku.
V ďalšom mojom stredoškolskom a vysokoškolskom období venoval som sa najmä turistike po Slovenskom raji a inde na Slovensku, ale pokiaľ sa mi
jaskyne a diery priplietli do cesty, neobišiel som ich.
Na svoju opravdivú jaskyniarsku cestu sa
náš jubilant vydal v krasovom území Slovenského raja. Bolo to však osobité jaskyniarčenie.
Okrem túžby po objavoch jaskýň ho navždy
opantal živočíšny svet v temných jaskynných
priestoroch. Tieto „exotické“ živočíchy, ktoré
len tak v prírode nestretnete, nevynikajú ani
svojou krásou či veľkosťou. Sú to väčšinou živočíchy, ktoré si radový jaskyniar ani nevšimne.
Najlepšie jeho vzťah k výskumu živočíchov
charakterizuje práca na diplomovke a dizertácii, keď lovil v rieke Hornád pijavice. Túto
rieku preskúmal od prameňa až po sútok s riekou Tisa v Maďarsku. Celú trasu tam i späť
prešiel na bicykli.
Členom SSS a Speleologického klubu Slovenský raj je od r. 1971. Ako organizovaného
jaskyniara ho poznáme už 45 rokov. Od samého začiatku patril medzi najaktívnejších členov.
Môžeme ho zaradiť medzi typických jaskyniarov
Spoločenské správy
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v jaskyni znamená, a ja som vedel tiež, že ozajstná
jaskyňa sa tu môže ešte len začínať. Po posvietení
do kanála som odhadol, že jeho rozširovanie nebude
mimoriadne zložité. Vzrušený vracal som sa ku vchodu, rozhodnutý vrátiť sa sem čo najskôr a prijať túto
vzácnu a nevšednú ponuku prírody. Tento deň bol
pre mňa nezvyčajne štedrý, pretože pri zostupovaní
cez les do Tiesňavy našiel som aj vchod do Psích dier.
Vlado sa zúčastnil mnohých výskumných
výprav po celom Slovensku, ale i v mnohých
európskych krasových krajinách – Česku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Španielsku, Juhoslávii, Rakúsku.
Ako pedagóg a výskumný pracovník Komenského univerzity v Bratislave vychoval množstvo budúcich odborníkov-zoológov. Bol prísny, ale spravodlivý a objektívny pedagóg.
Výsledky svojho vedeckého výskumu zhrnul
v publikáciách História zoologického výskumu v Západných Karpatoch (2007), Subteránna fauna Západných Karpát (2009) a v anglickej verzii Subterranean fauna of the Western
Carpathians (2012). Komplexný biologický
charakter má kniha Jaskynná biota Slovenska s anglickou verziou (16 autorov, 2014).
Okrem toho je autorom a spoluautorom
45 publikovaných článkov o podzemnej faune. V roku 2009 úspešne obhájil habilitačnú
prácu s názvom Charakteristika subteránnej
fauny Západných Karpát.
Zúčastnil sa vždy s prednáškou na týchto
speleologických medzinárodných konferenciách a svetových kongresoch:
1980 – Európska regionálna speleologická
konferencia, Sofia: Preliminary report on aqua
tic oligochaets from springs and caves of the
Slovakian Karst.
1989 – 10. medzinárodný speleologický kongres, Budapešť: Summer synusie and distribution of the family Heleomyzidae (Insecta,
Diptera) in a cave of the Western Carpathians.
1997 – 12. medzinárodný spleologický kongres, La Chaux-de-Fonds, Švajčiarsko: Characteristics of underground fauna in Slovakia.
1999 – Konferencia Fauna jaskýň, Košice:
Regionalizácia jaskynnej a krasovej fauny v Západných Karpatoch.
2006 – 18. medzinárodná konferencia o podzemnej biológii, Cluj-Napoca, Rumunsko: The
origin of cavernicolous fauna in the Western
Carpathians.
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Vlado medzi mladými jaskyniarmi. Zľava doprava
T. Hovorka, M. Smatana, N. Tulisová. V. Košel. Foto:
T. Hovorka

2012 – 21. medzinárodná konferencia o podzemnej biológii, Košice: History of the speleo
zoological research in Slovakia.
Pravidelne sa zúčastňoval s príspevkami na
konferenciách Výskum, využívanie a ochrana
jaskýň.
Od septembra roku 2013 je na nedobrovoľ
nom dôchodku, pracuje doma a snaží sa dohoniť v spracovávaní zoologického materiálu
a v publikačnej činnosti to, čo nestihol na fakulte. U Vlada sme vždy obdivovali najmä jeho
pracovitosť a vytrvalosť v jaskyniarskej činnosti,
jeho nekonečné zbery. Pritom ho nikdy neopúšťa tajomný úsmev. Čo sa mu v tej hlave práve
rodí? Sen o veľkých objavoch?
V súčasnosti sa venuje našim mladým jaskyniarom. Vodí ich po málo známych častiach
Stratenskej jaskyne a pokúša sa naplniť svoje
dávne sny. Veď Stratenská jaskyňa nie je celá
preskúmaná a na nové objavy má Vlado nos.
V rámci klubu odpracoval na jaskyniarskych
akciách vyše 300 dní. Svojou činnosťou významne prispel k jaskyniarskym úspechom
nielen Speleologického klubu Slovenský raj,
ale i celej SSS.
Slovenská speleologická spoločnosť mu udelila za vynikajúce výsledky v speleologickej
činnosti striebornú a zlatú medailu. Za jeho
aktivity v speleozoológii nazvali nový druh
chvostoskoka zo slovenských jaskýň jeho menom – Neelus Koseli Kováč & Papáč, 2010.
Zaželajme nášmu kamarátovi Vladovi bohatú jaskyniarsku budúcnosť, veľa tvorivých síl,
pevného zdravia a životného optimizmu.
Ján Tulis
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zmenili. Vtedy sa rozhodol pre veľmi vážny
krok. Emigroval z rodného Turca do jaskyniarskeho raja na Liptov. Začas ešte podnikal
s Janom Šmollom, ale neodolal volaniu Paľa
Bellu, ktorý ho pozval pracovať do SMOPaJ.
Na jaskyniarskom oddelení pracuje dodnes a je
jeho vedúcim. Najskôr sa staral o speleologickú
techniku a výstroj, neskoršie mu pribudlo vedenie národnej databázy jaskýň.
Jaskyniarstvo ho pohltilo celého. Do jaskýň
chodí kopať, merať, fotiť, podieľa sa na rôznych projektoch, kreslí mapy, publikuje a prednáša. Jeho jaskyniarsky kolotoč naberá veľmi
vysoké obrátky. Za rok ide v priemere stokrát
do jaskyne. Do svojej päťdesiatky bol na 3322
akciách. Píše o jaskyniach a kreslí mapy. Doteraz napísal 536 článkov, je autorom troch publikácií: Po stopách Džingischána a dva diely
spomienok Po stopách temnoty. Dôslednosť
je jedna z veľkých predností Petra. Poctivo si
vedie z každej akcie denník. Za tie roky je to už
19 písaniek. Aj nás ostatných naučil pracovať
s dennými poznámkami, ktoré sú neoceniteľné v čase zahraničných expedícií. Peťovou
zahraničnou doménou je Ázia, hlavne Rusko,
ktoré navštívil 12-krát, Mongolsko a Čínu po
2-krát. Často navštevuje aj jaskyne v Macedónsku, Slovinsku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Raz bol pozrieť jaskyne
v Anglicku. Hoci o svojich cestách a aktivitách
v jaskyniach často hovorí v rozhlase a televízii,
predsa preferuje písané slovo, ktoré považuje
za vážnejšie. O budúcnosť jaskýň a jaskyniarstva sa neobáva. Vie, že jaskyne budú vždy
priťahovať tajomnom, že jaskyne sú opravdivý obraz sveta, poctivého sveta, kde nikoho
nepodplatíš, nie je tam taxík ani banky. Nemyslí si, že nové generácie jaskyniarov vyrastú
samy. Mladej generácii sa treba venovať. Preto
pracuje s deťmi, organizuje exkurzie, návštevy zaujímavých krasových lokalít a prednáša
o jaskyniach. Najmladšia generácia je prostredníctvom počítačov vťahovaná do virtuálneho
sveta a jaskyniarstvo je jedna z možností, ako
ich priviesť k reálnemu prežívaniu svojich životov.
Jaskyniarstvo patrí k najvšestrannejším ľudským činnostiam. V ňom sa spája duševná
aktivita s fyzickou, môžu sa mu venovať mladí aj dôchodcovia, intelektuáli aj manuálne
pracujúci ľudia, v ňom je spojené množstvo

Peter Holúbek-Gutman
päťdesiatnik
V nedeľu pred Dušičkami sme sa chystali
na kopáčsku akciu do jaskyne „Slepé mosty“ pri Svaríne. Všetko bolo dohodnuté, mali
sme ísť dvanásti pod velením Petra Holúbeka.
Ráno v dohodnutú hodinu sa Peťo neozval. Po
akademickej štvrťhodine som mu zavolal na
mobil. Zháčil sa a priznal, že na mňa zabudol.
Nikdy predtým sa to nestalo, a to už do jaskýň
chodíme spolu takmer celú večnosť. Vtedy som
si uvedomil, že Peťo na zabúdanie má už vek.
Päťdesiatka je zlomová hranica u každého jednotlivca. Najskôr nič nebadať, potom sa človek
bráni priznať, že už patrí k staršej generácii,
a nakoniec rezignuje a žije ako päťdesiatnik.
Neviem, či to bude platiť aj o Petrovi, pretože
on jednoznačne patrí k „prírodniakom“ – extra
fyzicky a duševne odolným ľuďom. Tí zvládajú
svoje zamestnanie, koníčky a dokážu žiť aj
v talianskom manželstve.
Odvtedy, ako ho
v roku 1985 Igor
Adamko zobral prvýkrát do jaskýň
v Belskej doline,
prešlo veľa času.
Peťa jaskyne fascinovali od prvých
návštev a príťažlivosť podzemia ho
drží stále. Postupným dospievaním
sa z pubertálneho
rebelanta navštevujúceho diskotéky a koncerty, kde hádzal do
speváka P. Nagya paradajky, stal eminentný
jaskyniar, ktorý je uznávaný doma aj v zahraničí. Motorom jeho aktivít je spaľujúca túžba
po poznaní a prenikaní do neznámych priestorov podzemia. Ale začiatok jeho dospeláckeho
života nenaznačoval dráhu jaskyniara. Skončil technické vzdelanie, najskôr strednú školu
elektrotechnickú v Liptovskom Hrádku, potom
strojársku techniku na vysokej škole v Žiline.
Po vojne v Mošnove robil vo Vrútkach v železničných opravovniach. Vtedy začal s výškovými
prácami s inými jaskyniarmi. Dokonca si otvoril živnosť, ale tá nemala dlhého trvania, lebo
podmienky sa po prevrate v roku 1989 veľmi
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v Národnom parku Slovenský kras. Súťaž na
skalnej stene nad vchodom do jaskyne zorganizovali jaskyniari zo skupiny Speleo Rožňava
na počesť mladého začínajúceho jaskyniara,
ktorý tu roku 1973 ako 15-ročný zahynul pri
nácviku lezeckej techniky. Peter Herényi bol
synom Ladislava Herényiho (1923 – 1971),
spoluobjaviteľa Gombaseckej jaskyne.
Pre súťažiacich z Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska pripravili organizátori náročnú trať pre mužskú aj ženskú
kategóriu. Diváci mohli sledovať pohyb jaskyniarov na 40-metrovom vysokom brale a 180 m
dlhej trati, ktorá bola sťažená pre pretekárov prechodmi cez uzly, previsy a niekoľko
kotvení. Pritom síce išlo aj o čas, ale lezci
chceli verejnosti v prvom rade ukázať, ako
sa jaskyniari vedia popasovať s prekážkami
a nástrahami, ktoré musia zdolávať počas
svojich bádateľských vstupov do podzemia.
Dôraz sa kládol i na potrebu dodržiavania
zásad pravidiel jednolanovej techniky (SRT)
a bezpečnosti pri pohybe na lane.
V mužskej kategórii si odniesol prvú cenu
Dénes Nagy z Maďarska, druhé miesto ostalo
na Slovensku vďaka Jozefovi Hetesimu zo
Speleoklubu Drienka a tretie miesto získal
Dávid Winkeler z Česka. V ženskej kategórii
prvé miesto putovalo opäť do Maďarska pre
mladú jaskyniarku Katku Csondorovú z Budapešti, druhé miesto si vybojovala Katka
Šviderová zo Speleo Rožňava a tretie miesto
Lila Tomposová takisto z Maďarska. Na akcii
nechýbal program pre deti a občerstvenie pre
divákov.
Bartolomej Šturmann

vedných disciplín a hlavne umožňuje reset od
každodenných starostí. Podľa toho by sme
mohli povedať, že Peter Holúbek je najspokojnejší človek, lebo je stále spätý s jaskyňami. Nie
je to tak, pretože prebytok informácií, činností
a podnetov zo speleológie vedie k presýteniu.
To vysvetľuje jeho orientáciu na gazdovanie
v poslednom období. Stal sa vlastníkom latifundie v Liptovských Beharovciach, kde sa od
jaskýň vie odreagovať chovom oviec, husí, kosením a starostlivosťou o pole a rybník. Čert
vie, ako by sa bol vyvíjal jeho osud, pretože
v pätnástich rokoch chcel ísť študovať na rybársku školu do Vodnian v Čechách, ale otec
ho tam nepustil. Možno by sme mali na Slovensku skvelého rybára, predsedu rybárskeho
zväzu, ktorý by sem-tam odskočil do jaskýň.
Z pohľadu jaskyniarstva na Slovensku urobil
Peťov otec historické rozhodnutie, ktoré veľmi
pomohlo rozvoju jaskyniarstva na Slovensku
a sme mu za to vďační.
Už som spomenul Peťovu dobrú vlastnosť
– dôslednosť, ale treba spomenúť aj podstatu
jeho osobnosti – hlboko zakorenené dobro.
Na niektoré jeho činy sa môžeme pozerať kritickým okom, ale to, ako dokáže spájať ľudí
rôznych pováh, ako vie iných motivovať a nadchnúť pre dosiahnutie cieľa, je ozaj jedinečné
a vzácne. Asi preto mu jeho bývalí spolubojovníci zo SPS (Slovenskej pracovnej skupiny) dali
prezývku GUTMAN.
Niet sa čo čudovať, že takýto človek stojí na
čele Slovenskej speleologickej spoločnosti. To
je dôkazom, že na správnom mieste je správny
človek a že slovenskí jaskyniari sú na vysokej
úrovni, keď si takéhoto človeka zvolili za
svoju vedúcu osobnosť. V tej druhej
polovici života (to nie je fráza, lebo
Peťo mal predkov, ktorí sa dožili
veľmi vysokého veku) mu zaželajme,
aby nemal problémy s pochybovačmi
a skeptikmi, ktorí sa sľúbia na akciu
a neprídu, a aby ho neboleli kríže.
J. Vajs
Memoriál Petra
Herényiho
I. ročník Memoriálu Petra Herényiho v technickom lezení po lane sa konal 27. augusta 2016 v Silickej ľadnici
Spravodaj SSS 3/2016

Memoriál P. Herényiho – účastníci súťaže. Foto: M. Repaszký
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materiálom, dúfajúc v čo i drobný objav. Bolo
fascinujúce, ako i niekoľko málo nových metrov
jaskyne Ťa privádzalo do vytrženia, všetkým
nám si písal o veľkých objavoch a veľkých nádejach. Tak by to určite inak nebolo ani v nedeľu.
Naši kamaráti mi vraveli, že si prešiel za zával
a objavil ďalší dóm, že si kričal od nesmiernej
radosti a jaskyňa pokračovala ďalej. No druhýkrát už nepustila nikoho. V čase najväčšej túžby
podeliť sa s kamarátmi o zážitok a poznanie
jaskyňa si Ťa vzala k sebe...
Pamätnou ostane akcia, keď sa nám otvoril
druhý vchod do Štefanovej. V trojici s Tebou
a Bohušom sa vtedy diali veci, možno hodne na
hranici rizika. V prvom slede si práve ty vybojoval postup, nebojácne naliezol do komína, kde
v miniatúrnej škáre si sa schovával pred letiacimi
kameňmi a celé hodiny vytrvalo štuchal do štrku
nad hlavou. To boli veľké chvíle nás všetkých,
keď sme ešte hodne roztrasení sa dostali na
povrch k našim druhom a s úľavou i radosťou
sa vyobjímali. O rok neskôr, vlastne celkom nedávno, v tej istej trojici nás potom Štefanovka povodila stovkami metrov dlhými, obdivuhodnými
novými priestormi, kde sme ako dovtedy jediní
priniesli lúč svetla a zanechali prvé stopy.
Ostali tu stopy po Tebe i v nás. Svojou pracovitosťou a záujmom, ochotou a nadšením si
tu mnoho po sebe zanechal. Kamarátov a jaskyne, ku ktorým Ťa tak veľmi ťahalo.
Boli sme v utorok v horách. S fľašou vína,
sediac na hrebeni s krásnym výhľadom do Liptova, sme na Teba spomínali. Objavili sme tam
novú jaskyňu, ktorá by sa Ti iste veľmi páčila.
Nádherná vstupná studňa sa zvonovito rozširovala, viedla do siene a odtiaľ rôznymi smermi
ďalej. Neprišli sme na koniec, ešte jeden smer
stále pokračuje, len kladivo sme nemali; pravda, trochu sme sa i báli. Boli sme hore vo štvo
rici, chýbal si nám, kroky Ťa viac tam už nezavedú, tak sme sa rozhodli Ti tú jaskyňu venovať...
Libor, máš tam hore studňu, na Krakovej
holi, vo výške 1600 metrov na hrane Iľanovskej
doliny, tej doliny, kde sa ešte žiadna naozajstná
jaskyňa pred človekom neodhalila. Až teraz –
tak nech je výrazom a spomienkou, odrazom
Tvojej lásky k Nízkym Tatrám a ich podzemným zákutiam. Že si tu nachádzal, hádam
nebudem preháňať, i druhý domov.
Za Tvojich kamarátov
Paľo

Libor, ahoj!
Telefón hlási niekoľko neprijatých hovorov,
napokon postupne prichádza informácia, že
Ťa zavalilo v jaskyni na Môcach. Viem presne,
kde to je, Paľo ma tam zavolal na objav, podrobne sme ju preskúmali a zamerali. Na konci
je plazivka so silným prievanom, veľká nádej
na ďalší postup, len nejaký, asi menší zával stojí v ceste. Tam ste zamierili, veď mal som ísť ta
dnes s vami, ale veľká únava mi to nedovolila.

Ponáhľam sa s nádejou pomôcť Ti, no za poslednou chatou sa začína dolina a tam v tráve
sedia smutní chlapi. Nevyzerajú dobre a vzápätí prichádza poznanie, ktoré sa nedalo ani
pripustiť. Už Ti niet s čím pomôcť...
Odmietam sa s tým zmieriť a utekám s celým výstrojom k jaskyni. Vedľa potoka, pred
spadnutým bukom krížom cez lesnú cestu
stoja pri autách záchranári. Stmieva sa pomaly,
v šere lesa sa opatrne pýtam na situáciu. Ivan aj
Peter sú neúprosní, všetci sme sem prišli už neskoro. Zdenko sa snažil všemožne, no kameň
bol priťažký a vyslobodenie prišlo už neskoro.
Tvoja posledná cesta jaskyňou je na nosidlách,
ale so zakrytou tvárou.
Budeš nám veľmi chýbať, Libor. Mnoho dní
si prebýval tu v Demänovej, v Jánskej doline,
na Donovaloch a azda ešte viac so Zdenkom na
hornom Liptove. Pred pár mesiacmi na expedícii si sa neúnavne deň čo deň vyberal za poznaním. Ráno aj po veľmi živých nociach si vždy
vstal a šiel, akoby sa nič nedialo. Celkom slušne
Ti smrdeli nohy, občas, po borovičke, si sa rozprával sám so sebou, ale taký si bol, takého sme
Ťa brali. Vždy so živým záujmom o veci krasové
si sa s nadšením púšťal do každej neprebádanej
chodby, zákutia alebo si len nakladal vedrá
Spoločenské správy
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Volebný a rokovací poriadok
Slovenskej speleologickej spoločnosti
2. V návrhu kandidátky sa uvedú mená
všetkých kandidátov, ktorí boli navrhnutí na
jednotlivé funkcie v stanovenom termíne. Návrh kandidátky dostane každý delegát VZ pred
jeho rokovaním.
3. Na kandidátke sa uvedie meno, priezvisko
a akademické tituly, ak ich kandidát má.
4. Každého kandidáta osobitne predstaví VZ
predseda volebnej komisie.
5. Ak kandidát stiahne pred rokovaním VZ alebo počas neho svoju kandidatúru, VZ môže navrhnúť verejným hlasovaním nového kandidáta.

Časť I
Volebný poriadok
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) Slovenskej speleologickej spoločnosti (ďalej len SSS)
volí tieto orgány:
a) predsedu SSS,
b) výbor,
c) kontrolnú komisiu,
d) volebnú komisiu,
e) návrhovú komisiu.
2. Do orgánov SSS môžu byť zvolení len členovia SSS po dovŕšení 18 rokov veku.

Článok 4
Volebná a návrhová komisia
1. Komisie podľa čl. 1 písm. d) a e) sa volia
na VZ verejným hlasovaním. Návrh na zloženie
komisií predkladá a voľbu riadi ten, kto vedie
rokovanie VZ.
2. Na zvolenie každej z komisií je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
3. Volebná komisia má najmenej 5 členov,
návrhová komisia najmenej 3 členov.
4. Volebná komisia:
a) v spolupráci s výborom SSS organizačne
riadi priebeh volieb,
b) dozerá na riadny priebeh hlasovania,
c) zisťuje výsledky volieb,
d) informuje VZ o výsledkoch volieb,
e) zabezpečuje volebnú dokumentáciu a vy
pracuje správu o priebehu volieb a zvolení
orgánov SSS.
5. Návrhová komisia:
a) v spolupráci s výborom SSS pripraví návrh uznesenia VZ,
b) oboznámi VZ s návrhom uznesenia VZ,
c) predloží VZ na schválenie konečnú verziu
uznesenia.

Článok 2
Volebné právo
1. Právo voliť majú všetci členovia SSS,
ktorí majú v deň rokovania VZ zaplatené
členské príspevky; táto podmienka sa nevzťahuje na čestných členov. Jednotlivých
členov SSS zastupujú na VZ delegáti s hlasom rozhodujúcim. Delegátov si určí každá
oblastná skupina a klub (ďalej len OS a K),
pričom musí dodržať kritérium odvodené
od počtu členov, t. j. 1 delegát za každých 5
členov OS a K.
2. Pri uplatnení volebného práva používa
oprávnený delegát číselne evidovaný prezentačný lístok, ktorý dostane pri prezentácii
pred VZ.
3. Pri hlasovaní
a) verejnom: hlasuje volič zdvihnutím ruky
s prezentačným lístkom,
b) tajnom: sa volič pri preberaní hlasovacieho lístka preukáže prezentačným lístkom.
Článok 3
Kandidátka
1. Návrh kandidátky na voľby predsedu
SSS, výboru a kontrolnej komisie zostaví výbor SSS, a to z písomných návrhov podaných
jednotlivými členmi SSS najneskôr 1 mesiac
pred konaním VZ. Návrhy sa berú do úvahy,
ak obsahujú potvrdenia kandidátov o súhlase
s kandidatúrou s ich podpisom.
Spravodaj SSS 3/2016

Článok 5
Voľba predsedu SSS, výboru a kontrolnej komisie
1. Na zvolenie predsedu SSS je potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných (pri
prezentácii zaregistrovaných) delegátov VZ,
o zvolení členov výboru a kontrolnej komisie
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4. Po skončení volieb vypracuje volebná komisia celkový zoznam zvolených členov jednotlivých orgánov SSS, ktoré oznámi VZ.
5. V prípade, ak je medzi dvoma valnými
zhromaždeniami potrebné doplniť chýbajúceho člena výboru alebo kontrolnej komisie,
predsedníctvo poverí výbor, aby kooptoval
do výboru alebo kontrolnej komisie ďalšieho člena podľa poradia získaných hlasov vo
voľbách.

rozhoduje počet získaných hlasov prítomných
delegátov.
2. Voľba prebieha tajným hlasovaním.
3. Valné zhromaždenie najskôr volí predsedu
SSS a potom 6 členov výboru a 3 členov kontrolnej komisie. Členovia kontrolnej komisie
na svojom prvom zasadnutí zvolia spomedzi
seba tajným hlasovaním predsedu kontrolnej
komisie a oznámia jeho meno VZ.
4. Každý delegát VZ s hlasovacím právom
dostane hlasovací lístok na:
a) voľbu predsedu SSS,
b) voľbu členov výboru,
c) voľbu členov kontrolnej komisie.
5. Všetky hlasovacie lístky musia byť podpísané predsedom volebnej komisie. O vydaní
hlasovacích lístkov sa urobí záznam.
6. Delegát upraví hlasovacie lístky takto:
a) pri voľbe predsedu SSS zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorého volí,
b) pri voľbe členov výboru a členov kontrolnej komisie zakrúžkuje poradové čísla kandidátov, ktorých volí, v počte rovnom alebo
menšom, ako je stanovený počet ich členov.
7. Hlasovacie lístky upravené iným spôsobom, ako je uvedené v ods. 6, sú neplatné.
V sporných prípadoch rozhodne o platnosti
hlasovacieho lístka volebná komisia.
8. Upravené hlasovacie lístky vložia voliči do
zapečatenej a volebnou komisiou prekontrolovanej urny.
9. Na čas potrebný na hlasovanie preruší VZ
svoje rokovanie. Ukončenie hlasovania vyhlási
predseda volebnej komisie.

Článok 7
Zápis o priebehu volieb
1. Volebná komisia vypracuje zápis o priebehu volieb v troch exemplároch.
2. V zápise sa uvedie :
a) dátum a čas začiatku a skončenia volieb,
b) celkový počet delegátov VZ s hlasovacím
právom,
c) celkový počet vydaných hlasovacích lístkov,
d) počet delegátov, ktorí sa zúčastnili hlasovania,
e) počet platných a neplatných hlasovacích
lístkov,
f) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
g) mená a priezviská zvolených členov orgánov SSS,
h) stručný obsah otázok a pripomienok
k voľbám.
3. Zápis o priebehu a výsledkoch volieb prečíta VZ poverený člen volebnej komisie.
4. Zápis o priebehu a výsledkoch volieb z VZ
sa archivuje: originál a jedna kópia na sekretariáte SSS, jedna kópia u predsedu SSS.

Článok 6
Zisťovanie výsledkov hlasovania
1. Po ukončení hlasovania volebná komisia
otvorí urnu a zistí výsledok volieb, t. j. počet platných a neplatných volebných lístkov,
a počet hlasov, ktoré získali jednotliví delegáti.
2. Ak ani jeden kandidát na predsedu SSS
nezíska nadpolovičný počet hlasov prítomných delegátov, uskutoční sa ďalšie kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti
s najvyšším počtom hlasov získaných v prvom kole.
3. Zvolení sú tí kandidáti na členov výboru
a kontrolnej komisie, ktorí získali najvyšší počet hlasov prítomných delegátov.
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Časť II
Rokovací poriadok
Článok 8
Valné zhromaždenie SSS
1. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) rokuje podľa programu schváleného na začiatku
rokovania.
2. VZ môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Na prijatie
uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných delegátov.
3. VZ volí:
a) predsedajúceho VZ na návrh výboru,
b) zapisovateľa a overovateľa zápisnice,
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Pozvánku s programom a materiálmi na rokovanie zasiela sekretariát členom najmenej 2
týždne pred zasadnutím výboru a o zasadnutí
informuje predsedov klubov.
3. V obzvlášť naliehavom prípade môže rokovanie výboru prebehnúť aj formou „per
rollam“, teda prostredníctvom elektronickej
pošty; e-mailová komunikácia sa v tomto prípade archivuje a totožnosť sa môže overiť
telefonicky.
4. Na rokovanie výboru môžu byť podľa
potreby prizvaní aj nečlenovia výboru.
5. Z rokovania výboru sa vyhotoví písomný
záznam a zverejní sa do 10 dní.
6. Výbor oznámi včas miesto, dátum a čas
svojho zasadnutia predsedom jaskyniarskych
klubov.

c) volebnú komisiu,
d) návrhovú komisiu.
4. Komisie uvedené v článku 1, písmeno d),
e) volia spomedzi seba predsedu nadpolovičnou väčšinou hlasov.
5. Delegáti VZ s hlasom rozhodujúcim
majú právo sa k predloženým návrhom vyjadriť a predkladať konkrétne návrhy a pripomienky (ústne aj písomne). Do rozpravy sa
hlási ústne, časová dĺžka príspevku je maximálne 5 minút.
6. Do všeobecnej rozpravy sa hlási písomne,
predsedajúci udeľuje slovo v poradí, v akom
boli odovzdané prihlášky. Písomné príspevky
budú priložené k zápisnici z VZ. Do tejto
rozpravy sa môžu prihlásiť aj hostia. Časová
dĺžka príspevku je do 5 minút. Do rozpravy sa
možno prihlásiť i ústne s technickou poznámkou k prerokovávanému problému, ktorá sa
zaradí hneď mimo poradia. Jej časová dĺžka je
do 2 minút.
7. O ukončení rozpravy sa hlasuje verejným
hlasovaním.
8. Z rokovania VZ sa vyhotoví zápisnica.

Článok 11
Kontrolná komisia
1. Kontrolnú komisiu v súlade so stanovami
SSS riadi a rokovanie zvoláva jej predseda.
2. Rokovanie kontrolnej komisie vedie jej
predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu
rokovania a príslušných podkladových materiálov. Materiál na rokovanie dostanú členovia
najmenej 1 mesiac pred rokovaním.
3. Z rokovania kontrolnej komisie sa vyhotoví písomný záznam.

Článok 9
Predsedníctvo
1. Rokovanie predsedníctva v súlade so stanovami SSS pripravuje výbor, zvoláva a vedie
predseda SSS, počas jeho neprítomnosti poverený člen predsedníctva.
2. Členovia predsedníctva dostanú najmenej
1 mesiac vopred program rokovania a v prípade potreby i príslušné podkladové materiály.
3. Pri rovnosti hlasov na rokovaní predsedníctva rozhoduje hlas predsedajúceho.
4. Z rokovania predsedníctva sa vyhotoví
písomný záznam, ktorý podpíše predseda SSS
alebo poverený člen predsedníctva, zapisovateľ
a overí poverený člen predsedníctva.

Časť III
Všeobecné ustanovenia
Článok 12
Platnosť a účinnosť volebného a rokovacieho
poriadku
1. Volebný a rokovací poriadok SSS schválilo
VZ dňa 16. apríla 2010 vo Svite.
2. Tento volebný a rokovací poriadok nadobudol účinnosť dňom jeho schválenia VZ.

Článok 10
Výbor
1. Výbor v súlade so stanovami riadi SSS
a jeho zasadnutie zvoláva predseda. Zasadnutie sa môže uskutočniť aj vtedy, keď o to
požiada nadpolovičná väčšina členov výboru
alebo predseda kontrolnej komisie.
2. Rokovanie výboru vedie jeho predseda,
ktorý zabezpečí prípravu programu rokovania a príslušných podkladových materiálov.
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Tento volebný a rokovací poriadok schválilo 16.
VZ SSS 16. 4. 2010.
Zmeny vo volebnom a rokovacom poriadku
schválilo 18. VZ SSS 1. 4. 2016.
Predseda SSS
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Summary
This issue of the magazine of Slovak cavers opens with the reprint of the article from 1944 (the
year of establishing organized caving in Slovakia) from V. Benický, who belongs to the founders
of modern speleology in our country. The following three articles inform in word and picture
about the events, which were organized in the summer and autumn 2016 by the Slovak Speleological Society (SSS) members or in which the members of SSS participated. The 57th Caving
week of the SSS took place not far from Bratislava in the Little Carpathian Mts. and it had a rich
programme for almost 150 participants, including cavers from the Czech Republic, guests and
organizers from several caving clubs of the SSS. Slovak speleodivers met already for the fifth time
in Tisovec in the Slovak Rudohorie Mts. at an interesting speleodiving event; among its participants, there were speleodivers who are active nowadays as well as the oldest Slovak speleodivers
with rich diving experiences in caves of Tisovský and Muránsky Karst. About 1,300 delegates
from 36 countries of the world participated in the international speleological congress Eurospeleo 2016 in Great Britain and Slovakia took part in it as well. Other contributions are aimed at
caves in Starohorské Mts. near Banská Bystrica (Jaskyňa Strateného Prsteňa – Lost Ring Cave, in
which the discovery of new underground spaces necessitated a casualty of a caver), in Tisovský
Karst, where there was a new cave discovered in Hlboký Jarok (Deep Trench) named Moravská
Cave. The assets of these articles are also quality maps and plans of the caves. This also concerns
the article written by Z. Hochmuth about mapping of parts of Domica – Čertova Diera Cave
not yet mapped, during which new parts of this extensive cave system in the Slovak Karst were
discovered. The following contribution by the same author and Alena Gessert is aimed at the
hydrological research of the same cave system. P. Herich writes about the famous Demänovská
Ľadová Jaskyňa (Demänovská Ice Cave) in connection with the waning of ice filling in it because
of the influence of climatic factors, while also considering the possibility of changing its name.
The caver and zoologist V. Košel, who celebrates his jubilee and is the co-discoverer of Stratenská Cave in the Slovak Paradise recalls his caving beginnings. E. Hipmanová contributed into
this issue of the Bulletin of the SSS with a short story concerning caving and cavers. The section
Literature and Up-to-date News informs about the literary works in which it is written about
the Bystrianska Cave opened to the public and the caves in the surroundings of Kráľova Lehota
village, as well as the caves in Slovakia from the point of view of their genesis and morphology.
This section is closed with the information about the biographical portal introducing the personage of Slovak speleology on the web site of the SSS. The bulletin continues with Social News
and in the final section it presents the updated voting rules and rules of procedure of the Slovak
Speleological Society.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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