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Krasové javy v severozápadnej časti Braniska (Slavkovský kras)
Zdenko Hochmuth, Rudolf Košč
Speleologické výskumy v krasových územiach považovaných za perspektívne majú často značnú
intenzitu. Jaskyniari v očakávaní senzačných objavov sa
nevenujú dokumentácii a odkladajú ju na dobu po úspešnom prieskume. Ak však prieskum nedosahuje očakávané ciele, jeho sila postupne slabne, a tak po rokoch sa
stáva, že lokality, kde sa vynaložilo toľko námahy, upadajú do zabudnutia. Za pomoci technických denníkov
a pamätníkov sme sa takto pokúsili navrátiť do histórie
práce oblastnej skupiny Prešov v rokoch 1983 – 1989
v západnej časti krasového územia Braniska, v blízkosti
obce Vyšný Slavkov.
História prieskumov
Pravdepodobne prvá akcia skupiny sa uskutočnila
30. 7. 1983, keď R. Košč s manželkou, J. Vykoupil, Ľ.
Kučma a E. Nemethy – dodnes jadro skupiny či prešovských skupín, navštívili opustený lom za obcou
Vyšný Slavkov (okres Levoča) a neďalekú Markušovú
dolinu v pohorí Branisko. Už počas nasledujúcej akcie
(12. 8.) pracovali tu v 2 jaskyniach a priepastnej lokalite na hornom okraji lomu.
Na toto nadväzujú rozsiahle výkopové práce na
prvej perspektívnej lokalite – Markušovskej vyvieračke,
kde sa uskutočnilo 6 akcií (17. 9., 28. – 30. 9., 8. 10.,
6. 11., 13. 11., 3. 12. 1983). Obnovenie prác na tejto
lokalite hĺbením sondy v mieste strácania sa vody poniže vyvieračky sa uskutočnilo až v r. 1986 (1. – 3. 5.
a 7. 6.). Zaujímavou aktivitou bola aj stavba prístrešku
vo svahu doliny pri Markušovskej vyvieračke – 3 akcie
v jeseni r. 1985 a tiež 5. 11. 1986 dokončovanie a
rekonštrukcia prístrešku.
V r. 1983 – 84 sa uskutočnilo niekoľko akcií do jaskyne Pekárnik: nedokumentovaná akcia v r. 1983
a 12. 7. 84. Bola vykonaná fotodokumentácia, mala sa
robiť aj mapa, ale nestihlo sa to. Množstvo akcií sa
uskutočnilo vo Fosílnom ponore v Malinkovej doline
(9. 5. 1985, 7. 6. 1986, 21. – 22. 6., 12. 7. a 7. 9. 1986).
Práce sporadicky pokračujú dodnes zásluhou speleoklubu Šariš.
Práce v starom lome sa obnovili v r. 1986. 21. – 22.
6. – bolo objavených niekoľko menších jaskyniek.
Pokračovanie prieskumu jaskyniek sa uskutočnilo
12. 7., 4. 10. 1986 boli objavené 3 dutiny s výzdobou
v celkovej dĺžke 10 m. 28. 2. 1987 sa tu v súvise s ťažbou objavili 2 nové otvory. 1. 3. 1987 sa konal
prieskum týchto 2 jaskýň. Prvá má dĺžku 8 m a šírku
3 m, druhá je dlhá iba 2 m. 22. 3. sa pokračovalo na
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dlhšej lokalite. 28. 3. našli zavalený druhý vchod, ale
spojenie sa nedosiahlo. Práce pokračovali až 29. 11.
1987, jaskyňa dostala už aj názov Suťová. Na hornom
okraji lomu v mieste intenzívneho prievanu sa začalo
pracovať v jaskyni Zrútená (priepasť) 6. 12. 1987, keď
prieskumníci dosiahli hĺbku okolo 15 m. Intenzívne
výkopové práce pokračovali aj 19. 12. 1987, 4. 2. 1988,
7. 2. –12. 2., 14. 2., 21. – 22. 2, 12. – 13. 3., 26. – 27. 3.
1988, keď boli ukončené pre problémy s vydýchaným
vzduchom.
Až potom, 27. 3. 1988, sa začína pracovať v Slav
kovskej jaskyni, pričom ide asi o pôvodné pracovisko
Suťová jaskyňa. Akcie, ktorých sa zúčastňovalo až 10
členov, mali značnú intenzitu najmä v závere roku
1988 a začiatkom roku 1989. Postupne sa objavili zaujímavé priestory a jaskyňa dosiahla dĺžku okolo 50 m.
Potom a azda aj v súvislosti so spoločenskými zmenami v r. 1989 aktivity ustali. 19. 7. 1989 navštívil lokalitu ešte R. Košč spolu so Z. Hochmuthom. V r. 1990
technické denníky ešte OS Prešov písala, ale Vyšný
Slavkov už asi nenavštívili. Nasleduje rozdelenie skupiny a útlm činnosti. Písanie TD sa obnovilo až v roku
1999.
Oživenie aktivity v severozápadnej časti Braniska
súviselo s aktivitou diplomantky Z. Hochmutha na
PF UPJŠ v Košiciach I. Hazdovej v r. 2001 – 2003.
V r. 2002 sa uskutočnilo spolu s členmi Komisie pre
potápanie niekoľko rekognoskačných akcií, počas ktorých sa zmapovali jaskyne Pekárnik, Fosílny ponor
a Markušovská vyvieračka, r. 2006 boli zmapované aj
jaskyne v starom lome.
Menovite sa aktivít zúčastnili:
členovia a priaznivci OS Prešov
R. Košč s manželkou, Ľ. Kučma s manželkou,
M. a J. Kučma, E. Nemethy, A. Nemethy, J. Vykoupil
s manželkou, S. Krivák, J. Smolko, F. Bodnár,
N. Lukáčová, P. Sedlačko, V. Sedlačko, P. Havrilay,
J. Riško, J. Šimčík, R. Helmut, V. Voronin, D.
Sajdáková, V. Tureková, B. Vargová, A. Stankoven, I.
Dlugošová, Albert, Kozák, Krušková, Maňková,
Očenáš, A. Petrenková, J. Debnár.
členovia a priaznivci Komisie pre potápanie SSS
Z. Hochmuth, J. Mikloš, J. Kovalik, I. Hazdová,
S. Palenčár.
Nasledujúca tabuľka podáva prehľad o aktivite skupiny v teréne:

Dátum
Lokalita
30. 7. 1983
Lom v Slavkove, Markušová
12. 8.
Lom v Slavkove
17. 9. 1983
Markušová
28. – 30. 9.	
Markušová
8. 10.
Markušová
6. 11.
Markušová
13. 11.
Markušová
3. 12. 1983
Markušová
12. 7. 1984
Pekárnik
9. 5. 1985
Fosílny ponor
29. 9.
Stavba prístrešku
6. 10.
Stavba prístrešku
20. 10.
Stavba prístrešku
10. 11.
Povrch. prieskum
23. 11. 1985
Povrch. prieskum
7. 6. 1986
Fosílny ponor,Markušová
21. – 22. 6.
Fosílny ponor, lom
12. 7.
Fosílny ponor, lom
7. 9.
Fosílny ponor
4. 10.
Lom
8. 11. 1986
Stavba prístrešku
28. 2. 1987
Lom, Malinková
1. 3.	
Lom v Slavkove
22. 3.	
Lom v Slavkove
28. 3.	
Lom v Slavkove
29. 11.
Lom, Suťová
19. 12. 1987
Lom, Zrútená
4. 2. 1988
Lom, Zrútená
7. 2.
Lom, Zrútená
12. 2.
Lom, Zrútená
14. 2.
Lom, Zrútená
		
20. – 21. 2.
Lom, Zrútená
12. – 13. 3.
Lom, Zrútená
26. – 27. 3
Slavkovská jaskyňa
7. – 9. 5.
Slavkovská jaskyňa
		
20. – 22. 5.
Slavkovská jaskyňa
10. – 11. 9.	
Slavkovská jaskyňa
23. – 24. 9.
Slavkovská jaskyňa
		
19. 10.
Slavkovská jaskyňa
10. – 11. 12. 1988 Slavkovská jaskyňa
28. 1. 1989
Slavkovská jaskyňa
8. – 9. 4.
Slavkovská jaskyňa
		
19. 7. 1989
Lom v Slavkove
30. 11. 2002
Pekárnik
31. 12. 2002
Fosílny ponor
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1. Vymedzenie, poloha, rozloha

2. Geologické pomery

Severnú časť pohoria Branisko tvorí súvislé územie
budované mezozoickými súvrstviami dolomitov
a vápencov. Známejšia je lepšie prístupná východná
časť v okolí obcí Lipovce a Lačnov, ktorej krasové
javy sú lepšie preskúmané a ich komplexné spracovanie bolo nedávno publikované (HOCHMUTH, Z.,
KOŠČ, R., 2004, 2006). Málo známa je východná časť
tohto územia, konvergujúca do povodia Slavkovského
potoka, ktorý zbiera svoje zdrojnice práve z tohto územia, v okolí hornošarišskej obce Vyšný Slavkov (okr.
Levoča). Územie, ktoré sme vymedzili výskytom
hornín vhodných na rozvoj krasu na severe, západe
a juhu, a na východe vododelným chrbtom voči povodiu Kopytovského potoka, má rozmery asi 3,5
x 2,5 km.
Územie sa nachádza v rozpätí nadmorských výšok
od 560 m v doline Slavkovského potoka po 820 –
850 m na kontakte s Bachurňou a masívom Smrekovi
ce. Najvyšším bodom celého územia je Veľká skala
(931 m n. m.).

Geologická stavba územia bola primárnym faktorom pre speleologické výskumy. Rozsiahle plochy karbonátov, síce prevažne v dolomitickom vývoji, suché
doliny a vyvieračky a prakticky speleologická nedot
knutosť územia dávali nádej na objav zaujímavých krasových javov.
Podľa geologickej mapy a vysvetliviek k nej (POLÁK,
M., JACKO S. et. al., 1996) na územie z východnej, skôr
opísanej časti zasahuje súvrstvie označené č. 49, sivé
lavicovité a masívne dolomity, veku stredný – vrchný trias.
Litologicky ide o tmavo- a svetlosivé lavicovité, často
masívne dolomity. Sú celistvé, často jemnokryštalické,
niekedy brekciovité. Miestami sú silno porózne, póry sú
zväčša po vylúhovaných organických zvyškoch.
Predpokladá sa, že podstatná časť dolomitov patrí najpravdepodobnejšie k strednému triasu. Vyššie časti
vrstevného sledu v oblasti styku s transgresívnymi sedimentmi centrálnokarpatského paleogénu majú vrchno
triasový vek. Severný a východný okraj územia je teda
tvorený práve spomínanými sedimentmi paleogénu.
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Podstatná časť územia zhruba od spojnice Veľká
skala (931 m) je tvorená súvrstvím označeným č. 50,
ramsauské dolomity, veku vrchný anis – ladin. Dolomity
vystupujú v nadloží kremencového a bridličnatého
benkovského súvrstvia spodného triasu, ktoré tvorí
severné svahy Smrekovice (1200), a teda južný okraj
krasového územia. Čiastočne vystupujú aj v nadloží
gutensteinských vápencov. Bazálne časti dolomitového
komplexu na styku s obalovou skupinou sú výrazne
tektonicky drvené, miestami vytvárajú polohy brekcií.
Dolomity sú predovšetkým svetlosivé, sivé, zriedkavejšie doskovité. Miestami nadobúdajú hrubolavicovitý až
masívny charakter. Dolomity sú väčšinou mikro
kryštalické, kryštalické, celistvé, miestami obsahujú
zvyšky organizmov, zriedkavo sú prítomné články krinoidov, úlomky lamelibranchiátov.
Gutensteinské vápence, označené na spomínanej
mape č. 51, sú veku spodný anis a vystupujú v malej
šošovke jz. od Smrekovice a j. od Vyšného Slavkova,
kde sú odkryté v kameňolome. Tu môžeme sledovať
takmer kompletný profil: Na báze vystupujú tmavosivé
až čierne silno porušené, často brekciovité, v spodnej
časti tenkolavicovité, vo vrchnej časti hrubolavicovité
vápence, resp. dolomitické vápence. V nadloží vystupujú tmavé až čierne hrubolavicovité (50 – 60 cm),
miestami zvrásnené vápence so zvyškami krinoidov.
Súvrstvie pokračuje svetlosivými masívnymi dolomitickými vápencami s polohami brekciovitých typov.
V nadloží vystupuje poloha čiernych lavicovitých (5 –
20 cm), výrazne červíkovitých vápencov, pokračuje
tmavosivými a čiernymi lavicovitými a hrubolavicovitými vápencami v spodnej časti, často s krasovými nátekmi. Súvrstvie prechádza do čiernych vápencov,
v ktorých sú vyvinuté dve polohy vápencov s výraznou
prúžkovanou textúrou. V nadloží sú vyvinuté tmavé
hrubolavicovité vápence až dolomitické vápence, ktoré
smerom do nadložia prechádzajú do dolomitov.
Hrúbka súvrstvia nepresahuje 50 m.
Pod č. 48 sú mapované vyšnoslavkovské vrstvy, tmavosivé a čierne lavicovité vápence s vložkami čiernych
bridlíc, veku jul. Tiahnu sa v úzkom pruhu na SZ okraji územia. Pekný odkryv je pri severovýchodnom
zakončení Vyšného Slavkova v opustenom kameňo
lome na pravej strane Podhorského potoka, ako aj
v záreze poľnej cesty vedúcej do Lačnova. V nadloží
ramsauských dolomitov tu vystupuje súvrstvie tmavosivých a čiernych slabo slienitých vápencov, vo vrchnej
časti s vložkami slienitých bridlíc. Súvrstvie dosahuje
hrúbku 12 – 18 m. Tvoria ho čierne, menej tmavosivé,
výrazne lavicovité vápence, ktoré sú výrazne bituminózne, v strednej časti slabo dolomitické.

Tzv. „Hlavný dolomit“, označený č. 46, veku norik,
vyčlenili autori geologickej mapy iba na východnom
okraji Vyšného Slavkova, kde tvorí priame nadložie
lunzských vrstiev. Predstavuje najvyšší vrstevný litostratigrafický člen hronika v Branisku. Ide o monotónne súvrstvie svetlosivých, tmavosivých, prevažne
masívnych, často hrubolavicovitých dolomitov. Na
styku so sedimentmi centrálnokarpatského paleogénu
vytvárajú často dolomitové múčky. Sú prevažne mikrokryštalické, celistvé, často brekciovité, silno prekryštalizované a pórovité. Obsahujú prierezy silno rekryštalizovaných organizmov.
3. Hydrologické pomery
Povrchové vody územia sú reprezentované na severe
Podhorským potokom a na juhu Antalovým potokom,
ktoré spájajúc sa v obci Vyšný Slavkov vytvárajú
Slavkovský potok. Občasného charakteru sú potoky
Zubrík a Markušová, z ktorých iba posledný má charakter krasového toku s vyvieračkou a ponorom. Celkovo je
však riečna sieť chudobná, väčšina zrážkových vôd sa
stráca nebadane. O to zaujímavejšie sú pramene.
Najväčším prameňom v Branisku (výdatnosť kolíše
od 65 do 86 l. s-1) je prameň Hlavný vo Vyšnom
Slavkove a spolu s prameňom Lúčky (výdatnosť 5 až
12 l. s-1), ktorý je od neho vzdialený necelých 400 m,
tvorí západnú drenážnu oblasť v lačnovskej hydrogeologickej štruktúre (MALÍK, P., ZAKOVIČ, M., 1997).
Zaujímavým javom je nielen vysoká stálosť výdatnosti,
ale aj pomalá reakcia na topenie snehu v jarnom období (marec – apríl) prameňa Hlavný vo Vyšnom
Slavkove. Jeho maximum výdatnosti nastáva totiž až
koncom júna. Vyvieračka v Markušovej doline vystupuje ako speleologická lokalita.
Podľa vyššie spomínaných autorov výškové porovnanie západného a východného okraja lačnovskej
synklinály ukazuje, že západné krídlo tejto štruktúry
charakteru synklinály je vo výške 565 m n. m. oproti
510 m nadmorskej výšky v oblasti medzi Šindliarom
a Lipovcami. Znamená to, že trend odvodňovania
a generálneho smeru prúdenia krasovo-puklinových
vôd by mal viesť smerom na západ.
Opis jednotlivých krasových lokalít
Pekárnik
Jaskyňa známa predovšetkým trampom, ale aj
poľovníkom a v minulosti pastierom a drevorubačom.
Za vojny sa v jaskyni údajne skrývalo do 20 ľudí.
Čudesný názov jaskyne je ľudový, odvodený azda od
toho, že v pohodlnom vchode si niečo opekali. Druhá
možnosť súvisí so skutočnosťou, že ak sa v jaskyni
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Fosílny ponor
V zákrute toku Malinkovej doliny, poniže bývalého
kameňolomu a pred spojením sa so Suchou dolinou
(zvanou tiež „pod Poľany”) sa pod skalnou stenou
nachádzalo miesto, ktoré sa prvým prieskumníkom
zdalo ako opustený, fosílny ponor Zužujúca sa vodorovná chodba zasahovala do masívu cca 3 – 4 m.
Jaskyniari hnaní túžbou po objave snáď veľkej riečnej
jaskyne, o čom sa presvedčili virguľou, vyhĺbili a podnes hĺbia zaujímavé dielo.

J. Kovalik vo vchode jaskyne Pekárnik. Foto: Z. Hochmuth

J. Vykoupil pred vchodom do Fosílneho ponoru.
Foto: Z. Hochmuth

zakladá oheň, dym vychádza na povrch neprielezným
komínom na blízkom hrebienku.
Vchod je portálovitého charakteru, umele zmenšený
múrikom a dvermi, vyčnieva z neho komínik piecky,
ktorou si v minulosti, akiste ešte pred zákazom vstupu
do jaskýň, trampi či poľovníci kúrili. Dá sa tu pohodlne skryť pred dažďom. Pod vchodom sú dokonca
hriadky pestovaných plodín. Tiež priestory jaskyne,
najmä dno, nesú stopy po upravovaní. Sú tu s využitím
dreva vybudované terasy na spanie či sedenie. Strop
jaskyne je začadený.
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Markušovská vyvieračka
Už na prvej prieskumnej akcii v r. 1983 si lokalitu
všimli členovia skupiny a začali tu pracovať na odpratávaní sutiny zakrývajúcej výver a neskôr na znižovaní
hladiny a výdreve. Ide o prameň, ktorý je zachytený
v hydrogeologickej mape Lačnovskej hydrogeologickej
štruktúry (MALÍK, P., LÁNCOŠ, T., 1993). Jej výdatnosť je priemerne okolo 5 l. s-1

Dnešný stav vyvieračky, resp. výverovej jaskynky je
zrejmý z priloženej mapy, sčasti umelá chodbička leží
na hranici kritéria jaskyne.
Sonda v dne Markušovej doliny
Voda z Markušovskej vyvieračky sa asi po 200 m
vodného toku stráca. Väčšiu časť roka je koryto prázdne až po sútok so Suchou dolinou (Antalov potok,
hore dolkami).
Sledovaním
toku jaskyniari
určili miesto
predpokladaného ponoru a po
kúšali sa tu
preniknúť do
podzemia. V roku 1986 sa tu
uskutočnili mi
nimálne 2 akcie,
dosiahla sa hĺb
ka asi 3 m bez
výraznejšieho
úspechu. Preto
tu prieskumníci
práce zanechali
a sonda sa po
stupne pri po
vodniach znova zaniesla
tak, že dnes sa už ani nedá
určiť jej miesto.

funguje. Vyťažený materiál sa drví a využíva prevažne
ako materiál na stavby ciest.
Starý lom bližšie k obci je dnes opustený a dno sa
pomaly prirodzene revitalizuje zarastaním. Jeho rozmery sú asi 50 x 50 m pri výške šikmej lomovej steny
okolo 25 m. Jeho horná časť už zasahuje do dolomitov, gutensteinský vápenec je iba v dolnej časti. Na dne
lomu sa povaľujú bloky vápenca so stopami korózie
a azda aj erózie (vírové jamky). Na mieste, kde je dnes
lom, bol zrejme pôvodný terén ešte pred 2. svetovou
vojnou. Bola tu pomerne veľká jaskyňa, v ktorej sa vraj
ukrývali obyvatelia počas prechodu frontu, možno aj
z rasových dôvodov. Dnes známe jaskyne sú podľa
toho iba fragmenty tejto pôvodnej jaskyne, ktorú asi
mali na mysli HOLÚBEK, P. a BELLA, P. (1999, str.
12 – 13). Pôvodný spôsob ťažby nevytváral zvislú
lomovú stenu, ťažilo sa jednotlivými odstrelmi a lomová stena je preto šikmá. V nej sa otvárajú viaceré otvory, ktoré vedú do dnes samostatných jaskýň.
Zrútená jaskyňa (Priepasť v slavkovskom lome)
Vchod do jaskyne (priepasti) sa nachádza v blíz
kosti horného okraja starého lomu nad Vyšným
Slavkovom, v relatívnej výške asi 20 m nad jeho dnom.
Prístup k nemu je najvhodnejší z dna lomu po pravom
okraji a potom exponovaným traverzom k stromu,
ktorý rastie pri jeho vchode.

Jaskyne v opustenom
starom lome vo
Vyšnom Slavkove
Celková situácia
Cca 100 m južne od vyšného konca obce Vyšný
Slavkov vystupuje spomínaná kryha gutensteinského
vápenca,
ktorá
čiastočne zasahuje aj za
potok (na jeho západný
breh). Ako vhodný stavebný materiál bol tu vápenec
a dolomit neorganizovaným spôsobom asi ťažený
oddávna, o čom svedčí rad
malých odkryvov. V súčasnosti prebieha ťažba
východnejšie, pôvodne
družstevný lom dodnes
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Vchod sa nachádza pod nevysokou stienkou, smeruje nadol a je na hranici prieleznosti mohutnejšieho jaskyniara. V zimných mesiacoch vychádza z vchodu
silný prievan, ktorý tiež osrieňuje stromy v okolí.
Pôvodne bol údajne vchod väčší, avšak postihlo ho
počas výskumov alebo po ich skončení rútenie, od
čoho pochádza aj názov jaskyne. V ústnom podaní členov skupiny sa však používa
priliehavejší názov Priepasť v
slavkovskom lome.
Za vchodom, ktorý je exponovaný na SZ, klesá priepastný stupeň asi 3 m; veľmi
nebezpečne vyzerá najmä
jeho strop, tvorený iba slabo
zaklineným balvanom z málo
pevného dolomitu. Za ním sa
už tiahne podstatná časť jaskyne na markantnej vertikálnej poruche smeru 75° so
strmo klesajúcim dnom.
Strop je tvorený ďalšími zaklinenými balvanmi. Ďalší cca
2,5 m priepastný stupeň vedie
na najnižšie miesto tejto puklinovej chodby, ktorá potom
v pôvodnom smere stúpa a po
prekopanom mieste na hranici prieleznosti vyúsťuje do
komínovitého dómiku, ktorý
vedie do blízkosti povrchu
a výškove je položený nad
dnešným vchodom. Aj tento
je extrémne rútivý a nebezpečný.
Pokračovanie jaskyne smerom nadol vedie od najnižšieho miesta pôvodnej chodby
nízkym prielezom do plochej
zvažujúcej sa sienky. Na jej
strope a stenách nachádzame
korózne výklenky, jamky a
kulisy. Medzi bodmi 7 – 8 je
zas stupeň (voľne zleziteľný),
ktorý vedie do záverečnej
chodby. Tá má zas pekne
vyvinuté erózne či korózne
mikroformy, má takmer charakter meandra. Je zarezaná v
kompaktných gutensteinských vápencoch, jej dno sa
náročne prehlbovalo najmä
na severnom konci, kde jasky-
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niari predbežne práce ukončili, o. i. pre problémy s vy
dýchaným vzduchom. Prievany sledované vo vchode,
majú zrejme iný pôvod. V jaskyni sa nachádzali aj iné
časti, prieskumníkom sa javiace ako neperspektívne, ktoré sú dnes založené vyťaženým materiálom
z dna.
Celková dĺžka jaskyne je 36,11 m, hĺbka 13,45 m.

Slavkovská jaskyňa
Podľa technických
denníkov OS Prešov
i pokiaľ siaha pamäť
jej členov sa vyčisťovacie práce pôvodne
začali v najschodnejšom z jaskynných
otvorov už 30. 7.
1983; túto jaskyňu
pre množstvo sutiny,
pochádzajúcej z ťaž
by, nazvali ako
Suťová. Členovia skupiny sa však venovali
perspektívnejším
lokalitám a k tejto jaskyni sa vrátili neskôr,
27. 3. 1988, ale
už pod zmeneným
názvom. Sotva však
ide o inú lokalitu,
pôvodná Suťová jaskyňa sa nemohla len
tak stratiť.
Dnes markantný
vchod do tejto jaskyne sa nachádza nie
koľko metrov nad
dnom bývalého lomu,
v jeho centrálnej
časti. Má charakter
asi 4 m vysokej trojuholníkovite sa nahor
zužujúcej pukliny.
Tektonická predispozícia je síce zrejmá,
avšak vírové jamky na
jej stenách sú výrazné. Svedčia azda
o smere výtoku vôd
zdola nahor. Od sutiny vyčistená vstupná
chodba dnes pôsobí
mohutným dojmom,
je miestami vysoká až
5 m pri šírke 1,5
metra, v strede vpravo sa tiahne polica.
V jej závere v komínovite sa zužujúcom
závere sú zaklinené
balvany.
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R. Košč pred vchodom do Slavkovskej jaskyne. Viditeľné sú
vírové jamky. Foto: Z. Hochmuth

Typická chodba v Slavkovskej jaskyni.
Foto: Z. Hochmuth
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Pôvodne sa jaskyňa tiahla vodorovným smerom asi
8 m pod azimutom 75°. Výkopovými prácami, teda
najmä vynášaním sutiny pred vchod, kde sa vytvorila
plošina, sa dĺžka jaskyne v priamom smere predĺžila
na 14 m a hĺbka zväčšila asi o 5 m. Ďalší postup
v zužujúcej sa pukline už nebol možný. Na najnižšom
mieste vľavo aj vpravo sa objavil vstup do relatívne voľných nových priestorov.
Puklinová chodba odbočujúca vľavo vedie pod azimutom 45° asi 7 m po neprielezné zúženie. Vpravo sa
otvára trojuholníkový priechod do labyrintovitých
častí. Paralelná chodba medzi bodmi 14 a 15 v strede
vytvára sienku, z nej odbočuje rúrovitá prepojka na
hranici prieleznosti. Pôvodným smerom od bodu 6
vedie chodba kolmá na vstupnú chodbu. Po cca 5 m
pretína túto zas ďalšia chodba paralelné so vstupnou,
medzi bodmi 8 až 11. Na jej stenách a strope sa objavujú evorzné tvary a bočné zárezy azda bývalého fosílneho toku. Dno je hlinité a nesie stopy po vynášaní
materiálu pri rozširovaní. Východný koniec sa končí
hlinitou upchávkou, podobne aj západný, kde sa
nachádza spomínaný tesný prielez medzi bodmi 12 –
11, ktorý prekonala iba 36 kg vážiaca jaskyniarka z OS
Prešov Sajdáková. Jaskyňa má nesporne možnosti
pokračovania, južný koniec by bolo hádam možné aj
prepojiť s vyššie ležiacou Zrútenou jaskyňou.
Celková dĺžka jaskyne je 52,2 m, hĺbka 9,5 m.
Malá jaskyňa v lome I
Z poznámok v technických denníkoch je dnes už
nespoľahlivá presná identifikácia drobnejších dutín
v starom lome, ktoré autori „Zoznamu jaskýň“
(BELLA, P., HOLÚBEK, P., 1999) označili ako I. a II.
V našom príspevku, a na tom sme sa zjednotili
i s R. Koščom v teréne, považujeme za Malú jaskyňu
v lome I jaskynku, ktorá sa nachádza asi 10 m južnejšie a výškove
7 m vyššie
od vchodu
Slavkovskej
jaskyne. Jej
vchod je na
hranici prieleznosti aj
pre útlych
speleológov
a vedie do
malej sienky
a neprielezne
klesajúc eh o
meandr uj ú
ceho kanála.

Malá jaskyňa v lome II
Nachádza sa asi 20 m severne od Slavkovskej jaskyne vo svahu šikmej lomovej steny. Prejavuje sa na povrchu ako dvojúrovňový previs. Kým spodnejšia časť previsu nepokračuje hlbšie do masívu ako 2 m, vyššie sa
nachádzajúci previs, ktorý čiastočne využíva vrstevné
plochy, smeruje do rúrovite klesajúcej plazivky, ktorá
je preskúmateľná do dĺžky 4 m. Jaskyňa nesie stopy po
obývaní pravdepodobne líškou.

Zhodnotenie, perspektívy ďalšieho prieskumu
Vzhľadom na rozlohu krasového územia zdajú sa
výsledky doterajšieho speleologického výskumu po
merne slabé. Fosílnym ponorom napriek bioindikačným indíciám sa nepodarilo preniknúť a úspešný
nebol ani prieskum v Markušovej doline. Povrchový
prieskum tiež nepriniesol veľa nového a tak za najvýznamnejšie je možné považovať prieskum a dokumentáciu jaskýň Slavkovskom lome. Prejavujú sa v nich
stopy erózie, takže je pravdepodobné, že najnižšie
časti vápencovo-dolomitického súvrstvia sú lepšie skrasovatené a prienik do voľných priestorov pri odhodlanejšom sondovaní sa nedá vylúčiť.
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Nový objav v Tisovskom krase – Jaskyňa M-2 (Michňová 2)
Dušan Hutka & Lukáš Vlček, Speleoklub Tisovec
Organizované jaskyniarstvo v Tisovci
sa začalo formovať začiatkom päťdesiatych rokov
minulého storočia. Pod vedením Svatopluka Kámena
sa členovia jaskyniarskej skupiny č. 6 – Tisovec zamerali, okrem iných aktivít, aj na prenikanie do prevažne
vertikálnej jaskyne Michňová na Suchých doloch. Ich
snaha bola po pomerne krátkom čase korunovaná
úspechom a po dosiahnutí definitívneho dna bola táto
jaskyňa s dnešnou hĺbkou -105 m na dlhé roky pracoviskom skupiny. Nad ňou sa vybudovala drevená chatka, ktorá slúžila najmä ako základňa na ďalší prieskum
Michňovej a jej blízkeho okolia. Nikto vtedy netušil, že
v tesnej blízkosti chaty sa pod povrchom nachádza
ukrytá ešte mohutnejšia a dlhšia jaskyňa ako Michňová.
Ponor potoka Teplica, ktorý sa strácal v sutinách
v ukončení slepej krasovej dolinky pod jaskyniarskou
chatkou, síce budil podozrenie aj v minulosti, ale
podľa spomienok pamätníkov jaskyniari predpokladali priesak jeho vôd do Michňovej, v spodnej časti ktorej sa nachádza malý vodný tok. Na potoku pri jaskyni
pokusne vyhotovili vodozdržné hrádze s cieľom dotovať malú vodnú elektráreň, ktorá by dodávala elek
trickú energiu pre jaskyniarsku chatku a na osvetlenie
priestorov v Michňovej. Neskôr sa v ponore robili farbiace pokusy. Ich výsledky potvrdili spojitosť ponoru
s vyvieračkou Teplica v doline Furmanec, ktorá pramení takmer o dva kilometre ďalej pri výškovom rozdieli
asi 120 metrov. Farbivo putovalo systémom takmer 24
hodín. Napriek tomu sa na „otváranie“ ponoru nikto
nepodujal. Prešlo takmer pol storočia, kým táto myš
lienka dozrela v novej generácii jaskyniarov.
Niektoré veci musia dozrieť (D. Hutka)
Ako sa hovorí, niektoré veci musia dozrieť. Už dlhšie som sa zaoberal myšlienkou, ako „otvoriť“ tento
ponor. Správna chvíľa na začatie prác nastala 28. mája
2006, deň po spomienke na nedožité 85-te narodeniny
Svatopluka Kámena. Stretnutie pri guláši na jaskyniarskej chatke v Suchých doloch som sa rozhodol spestriť
prípravnými prácami na otvorenie ponoru, na čo som
sa už doma pripravil. Do tejto práce sme sa pustili
spolu s kamarátom Lukášom Vlčekom. Odhadzovali
sme kamene, konáre a čistili sme koryto v dĺžke niekoľ
kých metrov. Pri podrobnejšom skúmaní okolia sa
nám podarilo pod skalným previsom z neďalekej úzkej
pukliny zachytiť prievan. Prišli nás povzbudiť aj ostatní kamaráti: Ivo Kámen, Janko Hámoš, Števo Pohorel
ský, ale najmä Zbižo Nišponský, ktorý tu začínal ako
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Takto vyzeral ponor potoka Teplica pri Michňovej pred rokom.
Foto: Lukáš Vlček

mladý jaskyniar už pred päťdesiatimi piatimi rokmi.
Po vyčistení plochy sa objavili veľké skalné bloky,
ktorých hmotnosť sa pohybovala v tonách. Prácu sme
prerušili. Trvalo nám niekoľko týždňov, kým sme rozhodli, ako ďalej. Najprv sme uvažovali o odtiahnutí
blokov lesným traktorom. S takýmto riešením podobného problému som nadobudol už aké-také osobné
skúsenosti pri prácach v Tisovskej jaskyni. Iným nápadom bolo použiť rôzne páky, laná a kladkostroje, ale
nakoniec sme dospeli k jednoduchému, no veľmi efektívnemu riešeniu. Spolu s Lukášom sme sa vyzbrojení
veľkým kladivom pustili do rozbíjania skál. Práca nám
išla od ruky a po dvanástich hodinách driny sme viditeľne postúpili. Na druhý deň práce pokračovali v
zostave Dušan Hutka, Ján Pavlík a Ivan Kámen. Pri
rozbíjaní a vynášaní skál sme už mali dokopy odrobené vyše tridsať hodín. Pri hĺbke takmer dva metre sa
nám otvoril spodok výkopu a cez malú trhlinu sme
počuli padať vodu. Pomedzi zaklinené kamene sme
svietili do hĺbky asi štyroch metrov. Keďže hrozilo
možné zrútenie okolitých blokov do sondy, práce sme
prerušili. Ďalšiu akciu sme naplánovali o týždeň.
V nasledujúcich dňoch však prihrmeli výdatné dažde

A zem sa otvára... (1. 7. 2006). Foto: Lukáš Vlček

Do ponoru sa zahryzol silný tím objavuchtivých jaskyniarov
(1. 7. 2006). Foto: Lukáš Vlček

Už z diaľky vidieť, že sa v sonde maká... (1. 7. 2006).
Foto: Lukáš Vlček

a celú sondu nám vyliaty potok zaniesol blatom, drevami a kamením. Na vyčistení sondy a jej uvedení do
pôvodného stavu sme s Ivanom Kubínim pracovali
ďalších vyše desať hodín. Výkop sme pre istotu zabezpečili výdrevou. Skupinová práca Dušana Hutku,
Lukáša Vlčeka, Ivana Kámena, Jána Pavlíka a Ivana
Kubíniho po vyše päťdesiatich hodinách tvrdej práce
priniesla svoje ovocie. Slávnostné otvorenie objavu
sme zámerne načasovali na 1. 7. 2006. Po dopoludňajších úpravách výkopu a jeho zabezpečení za výdatnej
pomoci aj ďalších členov našej skupiny – Miroslava
Hecka, Dušana Čipku a Jána Gandžalu – som sa
mohol o 12:00 spustiť do novoobjavenej jaskyne. Moje
prvé pocity boli veľmi zmiešané. Videl som množstvo
skalných blokov, ktoré doslova stáli vo vzduchu,
a veľkú žabu, podľa ktorej tento priestor neskôr dostal
svoj názov. Všade tiekla voda a priestor sa zdal byť uzavretý. Po chvíli ma vytiahli na povrch a na ďalší
prieskum sa vybral skúsenejší Lukáš Vlček, ktorý sa po
chvíli vrátil celý natešený so správou, že voda prepadá
pomedzi skalné bloky do priestoru s rozmermi približ-

Útočný tím, tentokrát v zložení Lukáš, Ivo (15. 7. 2006).
Foto: Dušan Hutka
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ne 8 x 8 m. Nazvali sme ho symbolicky Žabia sieň. Za
Lukášom sa postupne do výkopu spustili Ivan Kámen,
Miroslav Hecko a Ivan Kubíni. Zistili, že priestor Žabej
siene sa skladá z troch terás, oddelených masívom
a voľnými blokmi, pričom spodná časť priestoru sa
nachádza v hĺbke asi 12 metrov pod povrchom.
Prieskum jaskyne
Zo Žabej siene vedú ďalej dve vetvy. Vyššie položená Žltá vetva sa začína meandrom Čiernej chodby, ktorej steny sú často zafarbené oxidmi mangánu na čierno. Samotná vetva dostala názov podľa farby lana,

ňou (P-8), tentokrát s krásne zasintrovanými stenami,
z dna Čertíkovej siene úzkym meandrom až po križovatku chodieb v hĺbke asi 60 metrov. Odtiaľto jaskyňa
pokračuje v dvoch výrazných vetvách na dva smery
chodbami a studňami do hĺbky približne 80 metrov. Tu
sa končia hladinami sifónov. V tejto vetve za pomoci
speleoalpinistickej techniky Lukáš Vlček „sólo“ vystrojil a preskúmal približne 200 metrov. Predpokladáme
tu ďalšie jednoduché postupy po popreliezaní úžin a
uskutočnení výkopových prác. Výraznú komplikáciu
azda predstavuje len vodou dopoly zaplavená plazivka
ukončená prielezom Harakiri (okno z uzučkej plazivky, cez ktoré padá celkom výdatný vodopád, sa
nachádza priamo nad 8 m hlbokou šachtičkou, na
dôvažok sa z neho vylieza hlavou dole), za ktorou bolo
preskúmaných ešte asi 60 m chodieb.
Druhá vetva zo Žabej siene bola zasutinená veľmi
škaredým závalom s hĺbkou sedem metrov. Tento sa
nám po dvoch akciách podarilo prekonať, no po ďalšej akcii sa znovu zavalil, pričom došlo k dvom nepekným, no našťastie neveľmi závažným zraneniam.
Spodok chodby tvorí hrubá sutina, ktorá sa pri sondáži zosunula a takmer spôsobila tragédiu. Chodba bola
uzavretá takmer dva mesiace, kým sa podarilo vybudovať nový vstup a zabezpečiť prielez výdrevou. (Kým
bol tento prielez zavalený, zatiaľ sa darilo skúmať Žltú
vetvu.) Za závaloviskom v Žabej sieni sa priestor otvá-

Jedna zo šácht v Žltej vetve (28. 7. 2006). Foto: Lukáš Vlček

ktoré v nej ostalo ukotvené v prvej z jej priepastí.
Vstup do vetvy je nízky a treba sa preplaziť cez úžinu
v potoku. Ďalej pokračuje ako klesajúci meander pri
bližne do hĺbky asi 25 metrov. Potom sa prepadá deväť
metrov hlbokou priepasťou (Žlté lano) do chodby,
ktorá ústi do pekne vyzdobených puklinových siení
Kúpele a Čertíkova sieň. Vetva pokračuje ďalšou stud-

Jazierka v Čertíkovej sieni. Foto: Lukáš Vlček
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Kvapľový jazyk v Čertíkovej sieni. Foto: Lukáš Vlček

skalného hrebeňa v jej spodnej časti vybiehajú chodby
na dva smery. V jednom z nich prvoprieskumný tím
vystrojil aj ďalšiu priepasť spadajúcu do mohutného
dómu až do celkovej hĺbky 80 metrov, kde ich zastavila hladina sifónu. Druhú vetvu vystrojili a preskúmali
až 9. 9. 2006 Lukáš Vlček, Ivan Kámen a Ján Pavlík.
Dostali sa do chodieb Trojkráľová a Cintorín netopierov s dĺžkou asi 70 m. Tadiaľto odteká časť vodného
toku jaskyne cez úžiny do dosiaľ neznámych priestorov.
Jaskyňa má miestami bohatú a peknú sintrovú
výzdobu. Najvýznamnejšie sintrové tvary predstavujú
jazierka v Čertíkovej sieni a v kaskádovitých stenách
Tartarosu, ako aj hojné gravitačné formy sintra rôznych tvarov, náteky a krusty. Atmosféru dopĺňa všadeprítomná voda, ktorá padá vo forme prahov, skokov
alebo vysokých vodopádov takmer v každej z vetiev
jaskyne. Zatiaľ je v jaskyni preskúmaných približne
600 m chodieb a priepastí s hĺbkou asi 80 m. Stále
pokračuje nepreskúmanými priepasťovitými úsekmi
ďalej. Na niektorých miestach v postupe bránia úžiny
alebo hlinité nánosy. Na samotnom dne jaskynných
priestorov sa nachádzajú hladiny sifónov.
Ako ďalej? Podrobnejší prieskum v jaskyni sa ešte
len začína, takže sa necháme prekvapiť...
Terajší vchod do jaskyne. Foto: Lukáš Vlček

ra do 12 metrov dlhej chodby nazvanej Srdce jaskyne,
ktorá má šírku 4 metre a výšku 1,5 až 8 metrov.
Z tohto priestoru vybiehajú do strán tri krátke zasin
trované chodbičky a vetva „LUMI meander“, nazvaná
podľa jej prvých prieskumníkov (LUMI: Lukáš – Miro
– Ivan), ktorá sa začína 15 metrov hlbokým stupňom.
Tento meander zatiaľ preskúmali Lukáš Vlček, Ivo
Kámen, Miro Hecko, Dušan Hutka a Miška
Potančoková do dĺžky približne 100 metrov. LUMI
meander vo svojej spodnej časti, ako aj v hornom
poschodí zvanom Zablatená chodba, ústi do sady dosiaľ nezdolaných priepastí s hĺbkou asi 40 metrov.
Predpokladáme, že tieto priestory ústia do najhlbších
známych častí jaskyne pod šachtou Tartaros, o ktorej
ešte bude reč.
Chodba Srdce jaskyne pokračuje do tesnej úžiny,
ktorá vyúsťuje sintrovým balkónom v stene impozantnej priepasti. Dostala názov Tartaros. Tento priestor je
na pomery Muránskej planiny skutočne monumentálny. Priepasť má šírku 12 – 15 m, dĺžku neznámu
a hĺbku vyše 50 metrov. V spodnej časti je rozdelená
skalným hrebeňom a veľkou sintrovou kopou na dve
ramená. Srdce jaskyne ako aj priepasť Tartaros objavil
a preskúmal Lukáš Vlček, ktorý ju 6. 7. 2006 zdolal
spolu s Mariánom Jagerčíkom zo Speleo Detva. Spod

Chronológia prác v M-2:
27. 5. 2006 Odhalenie pamätnej tabule S. Kámena
v Tisovci
28. 5. Začiatok prípravných prác na otvorenie ponoru.
Hutka, Vlček, Kámen, Nišponský, Hámoš, Pohorelský
a iní.
23. 6. Začatie prác na sonde: rozrušovanie kameňov,
zahlbovanie sondy. Hutka, Vlček (2 x 6 hodín)
24. 6. Pokračovanie v prácach na sonde, v hĺbke 1,5 m
úzky otvor medzi blokmi. Hutka, Kámen, Pavlík (3 x 6
hodín)
30. 6. Vynášanie splavenín a kameňov zo sondy po
búrke. Hutka, Kubíni (2 x 5 hodín)
1. 7. Pokračovanie v prácach na sonde, v hĺbke
2 m od pôvodného ponoru otvor medzi blokmi.
12:00 vstup do otvoru, objav Žabej siene. Hutka,
Vlček, Kámen, Kubíni, Hecko, Čipka, Gandžala (7 x 6
hodín)
2. 7. Prekonanie závalu v Žabej sieni, objav Srdca jaskyne, priepasti Tartaros a LUMI meandra. Vlček,
Hutka, Hecko, Kámen, Pavlík (5 x 6 hodín)
5. 7. Doprava nového uzáveru k jaskyni. Hutka, Kámen
6. 7. Osadenie uzáveru. Hutka, Pavlík, Kubíni, Čipka
(4 x 4 hodiny)
6. 7. Vystrojenie priepasti Tartaros a dosiahnutie dna
v hĺbke -80m. Vlček, Jagerčík (2 x 4 hodiny)
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Rozvinutý rez jaskyňou M-2 – Žltá vetva

8. 7. „Krvavá akcia“ – zavalenie prielezu k Srdcu jaskyne, uvoľňovanie kameňov, prienik do Čiernej chodby
až po prvú šachtu. Vlček, Hutka, Kámen, Kubíni,
Nišponský, Hámoš, Čipka, Pavlík (celodenná akcia)
15. 7. Postup v Žltej vetve a prekonanie dvoch prie
pastí, objav siení Kúpele a Čertíkova, dokopy asi
100 m, jaskyňa pokračuje na dvoch miestach ďalšími
šachtami. Vlček, Hutka, Kámen (3 x 5 hodín)
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20. 7. Práca v závalovisku pod Žabou sieňou, drevenie.
Hutka, Kubíni (2 x 8 hodín)
28. 7. Osekávanie prielezu do Čiernej chodby a výdreva závaloviska pod Žabou sieňou. Hutka, Kubíni,
Čipka (3 x 8 hodín)
30. 7. Vystrojenie priepastí v Žltej vetve – časti pod
2. šachtou, postup do hĺbky až po hladiny troch sifónov, objav asi 100 m chodieb. Vlček (1 x 6 hodín)

Rozvinutý rez jaskyňou M-2 – k priepasti Tartaros

12. 8. Robenie výdrevy v závalovisku pod Žabou sieňou. Hutka, Kámen, Pavlík (3 x 6 hodín)
3. 9. Dokončenie výdrevy v závalovisku pod Žabou sieňou, opätovný prienik k Srdcu jaskyne. Chodba bola
uzavretá 8. 7. – 3. 9., jej opätovnému sprístupneniu sa
venovalo 42 pracovných hodín. Hutka, Kámen, Hecko
(3 x 4 hodiny)

9. 9. Objav Trojkráľovej chodby pod priepasťou
Tartaros, upevnenie „kamenného srdca“ v Srdci jaskyne. Vlček, Hutka, Kámen, Pavlík, Nišponský (5 x 6
hodín)
23. 9. Pokus o prienik v priepastiach pod Zablatenou
chodbou. Hutka, Kámen, Vlček, Potančoková (2 x 6
hodín, 2 x 3 hodiny)
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Strážovská priepasť – nový objav na Strážove
Ján Kasák, Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
Všetko sa začalo pred pár rokmi objavom jaskyne Četníkova svadba. Prudký západný svah
Strážova (1213 m n. m.), v ktorom je jej vstupný otvor,
nebol príliš vhodný na prezliekanie a odloženie vecí.
Často sa stávalo, že nepozorne odložená súčasť výstroja sa skotúľala hlboko dolu, pri zmene počasia sme
našli veci mokré alebo pod snehom. Prívetivejší, aj keď
vyššie položený bol asi 12 m široký skalný previs –
abri. Po menšej úprave terénu sa stal naším útočiskom
a nazvali sme ho „Prezliekareň“.

Krátko z histórie – v Prezliekarni na sutinovom kuželi
bezprostredne po objave v Četníkovej svadbe.

Asi v tretine tohto previsu bol sutinový kužeľ, ktorý
sa sypal zo závrtu ležiaceho nad abri, a v ňom vzpriečený kamenný blok rozmerov približne 1 x 1 m. Hroz
bu, že sa samovoľne uvoľní a rozbehne dolu svahom,
sme nemohli ponechať na náhodu. A tak sme ho na
jednej zimnej akcii podkopali a spoľahlivo osadili nižšie. Bolo to niekedy po veľkom objave v Četníkovej
svadbe, keď k nám zavítala väčšia skupina jaskyniarov
z celého Slovenska pozrieť na tú nádheru. Medzi nimi
aj Erik Kapucian a Braňo Šmída, ktorí si s jaskyniarskym záujmom prezreli aj našu Prezliekareň. Erik vtedy
vytiahol aj akúsi virguľu a prešiel sa s ňou naprieč.
Stred Prezliekárne ho zaujal a hovorí: „Tu pod nami je
depresia asi 1 meter široká, vyzerá to na chodbu, ktorá
môže smerovať nadol.“ A potom spolu s Braňom žartovali na tému, ako objavujú jaskyne bez kopania:
Prejdú terén s virguľou, zakreslia mapu predpokladaného podzemného priestoru a keď sa doň niekto prekope, ukážu ju: „Veď my sme už dávno o nej vedeli.“
Ale žarty-nežarty, nasadili nám do hlavy chrobáka
a začali sme sa na abri pozerať inými očami.
Sutinový svah po odvalení bloku začal klesať rýchlejšie a jeho vrchol po minulej zime klesol natoľko, že
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zo závrtu sa stal komín, ktorým sme z Prezliekarne
mohli sledovať modrú oblohu. Ale zaujímavejší pre
nás bol pohľad z neho na steny priestoru, ktorý niekedy vypĺňala sutina. Jednu časť – smerom k svahu tvorili zvetrané sintrové náteky a utlačené sedimenty,
opačnú vápencový masív s korytom krásne modelovaným vodou. Ak sa tadiaľto niekedy dávno valila voda,
čo je pod sutinou, na ktorej stojíme? Tých chrobákov
v hlave bolo razom viac, najmä ak sme medzi hlinou
často nachádzali veľké úlomky sintrovej výzdoby. Od
úvah sme teda prešli k činu, namiesto akcie v podzemí
– povrchovka. K slovu sa dostali lopata, motyka, krompáč a sutina sa trošku rýchlejšie presunula na miesto,
kde by beztak po pár desaťročiach ležala, na svah pod
Prezliekarňou. Nebolo jej teda málo, na jednej akcii sa
to stihnúť nedalo – museli sme sa uspokojiť s čiastkovými výsledkami. Postupne sa odhaľovala zasintrovaná stena, menšia slepá dutina s výzdobou, až napokon
na samom dne sondy úzky neprielezný otvor kolmo
dolu. A v ňom sľubný pulzujúci prievan potvrdený
dymovou skúškou – dym zo zapáleného lístia nasalo
dnu, aby ho vzápätí vyfúklo nazad. Záver tejto akcie už
bol veselší, na ďalšej musela nastúpiť technika. Bez
vŕtačky by sa úzky, hrubým sintrom obklopený otvor
rozšíriť nedal.
Ďalším zlomom bola až tretia „vŕtačková akcia”;
vtedy sa nám v trojici podarilo postúpiť kolmo dolu asi
2,5 metra. Úzky priestor na dne, kde sa už nedali
poskladať kolená, vedro, kladivo, sekáč, lopatka... sme
nutne museli rozšíriť. Pritom sa ukázal otvor veľkosti
hlavy do úplne opačného smeru, ako sme predpokladali. Smeroval do svahu, dalo sa v ňom dosvietiť do
vzdialenosti asi 5 metrov a čo bolo najkrajšie – vracal
nám nádhernú ozvenu. Puklina za ním už bola širšia,
ale v ten deň sme sa už do nej nedostali. Došli nám sily

Otvor do neznáma s krásnou ozvenou. Foto: B. Pružinec

Vŕtačka v Kocúrových rukách na dne 2,5 m hlbokej sondy.
Foto: B. Pružinec

Napätie nad vchodom do sondy. Foto: B. Pružinec

nický zlom s vyhladeným tektonickým zrkadlom. Dno
pokrýva sutina, veľké bloky výzdoby, drobná ostrohranná dolomitová drvina, ktorú sme použili aj pri be
tónovaní uzáveru. Ten bolo nutné osadiť, pretože pád
do priepasti by mohol byť pre „bádateľov“ osudným.
Na stene, ktorou sme zliezli dole, sú hrubé sintrové
náteky, pod ňou na boku menšia dutina rovnako
vyzdobená. Neznáme sú priestory nad balkónom, zdolanie bude oriešok pre lezcov, rovnako tu sú hrubé sintrové platne.
Čakali sme ďalšie jasné postupy, nasmerovanie k ne
ďalekej jaskyni Četníkova svadba alebo k Jánošíkovej
jaskyni, vzdialenej asi 200 metrov vzdušnou čiarou, ale
Strážov sa svojich tajomstiev ľahko nevzdáva. Vytypovali

a nestačila na to ani slabá vŕtačka. Zaútočili sme na
ďalšej akcii, vyzbrojení požičanou lepšou vŕtačkou so
zbíjaním a v silnejšej zostave. Tvrdé, vykryštalizované
sintre odolávali dosť dlho, ale napokon sa nám podarilo asi 3 metre dlhú plazivku spriechodniť. Čo je za
ňou? Česť vyriešiť túto otázku dostal najskúsenejší
z nás – Paľo Kardoš-Kocúr. Po chvíli sa vrátil trošku
sklamaný, že ďalej sa nedá. Prečo, to sme zistili, keď
sme postupne všetci zastali
na balkóne nad priepasťou.
Pod nami hĺbka okolo 10
– 12 metrov, ledkové svetlá
len chabo osvetľovali veľký
priestor
vzbudzujúci
rešpekt. Domov sme sa vracali s ďalšími hádankami
– čo je na dne, kam to
ďalej pokračuje?
Jasno sme mali o týždeň,
keď nás niekoľko vyzbrojených lanom a povrazovým
rebríkom znova vyšľapalo
na Strážov. Podľa povrazového rebríka je hĺbka okolo
13 metrov, celý priestor má
tvar kužeľa s podstavou asi
10 x 20 a výškou okolo
20 m. Charakter celého
priestoru silne pripomína
jaskyňu Četníkova svadba.
Priepasťou sa tiahne tektoPrechod zo vstupnej plazivky na balkón. Foto: B. Pružinec
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Z balkóna na lane či rebríkom? Foto: I. Pohanka

sme pár miest, kde by sa dalo v jaskyni postúpiť o krok
ďalej, ďalšie priestory tam určite sú. Tvrdíme to s rovnakou istotou, s akou sme sa zahryzli do tejto diery. Viac
nám azda napovedia prievany, ale musíme počkať na
priaznivejšie vonkajšie teploty. Možno už táto zima
ukáže, kde je perspektívne miesto na hľadanie, možno
aj tej Erikovej chodby. Čaká nás ďalšia práca, jaskyňu
sme iba teraz objavili a už jej dlhujeme zameranie,
vystrojenie. Ale aj o tom je jaskyniarčenie.
Chronológia prác:

Na balkón rebríkom. Foto: I. Pohanka

15. 10. Osadenie kotvenia, zlezenie a prieskum priepasti, provizórne osadenie uzáveru. Kortman, P. Kardoš,
Kasák, Bajzík, Pružinec, Haššo, Haviar, Kocúrik, J.
Krajčírová, J. a R. Krajčírovci, Nemec, Behrík
22. 10. Osadenie uzáveru, fotografovanie. Kortman,
Bajzík, Pružinec, Kocúrik, Pohanka
28. 10. Dokončenie uzáveru. Kortman, Pružinec,
Papan

15. 7. 2006 Začiatok premiestňovania sutiny, nález slepej dutiny so sintrovou výzdobou. Kortman, Kocúrik,
Drábik, J. a L. Krajčírové, R. Krajčír
30. 7. Pokračovanie v odhadzovaní, Kortman, Bajzík,
Haššo, Repka, Haviar
10. 9. Nález dutiny na dne sondy s pulzujúcim prievanom. Bajzík, Pružinec, Drábik, Kort
man
15. 9. Ručné rozširovanie dutiny, postup
30 cm. Kortman, Bajzík, Repka, Bačík
17. 9. Rozširovanie a prehlbovanie dutiny vŕtačkou, postup 50 cm. Kortman,
Bajzík, P. Kardoš, Krebes, Kocúrik, Lisý
24. 9. Rozširovanie a prehlbovanie dutiny vŕtačkou, postup do hĺbky 2 m.
Kortman, Bajzík, P. Kardoš, Krebes,
Kocúrik, Haviar, Behrík
1. 10. Rozširovanie a prehlbovanie dutiny vŕtačkou, postup do hĺbky 2,5 m,
objav otvoru do pukliny s prievanom
a ozvenou. Kortman, P. Kardoš, Kasák
8. 10. Rozšírenie pukliny, objav balkónu
nad priepasťou. Kortman, P. Kardoš,
Kasák, Haviar, Pružinec, J. Krajčírová,
J. a R. Krajčírovci, Haššo
V deň objavu pred vchodom do priepasti. Foto: B. Pružinec
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Kryštálová jaskyňa v Malom Rozsutci
Mirka Fondrková, Ondrej Štefko, Jaskyniarska skupina A. Vallu
Jaskyňa sa nachádza
v Malej Fatre severne od vrcholu Malý
Rozsutec, nad osadou Podhorskovia
v nadmorskej výške 973 metrov. Prvá
známa zmienka o nej je z obdobia
okolo druhej svetovej vojny. Presný
dátum a meno nálezcu sa nám nepoda
rilo zistiť.
Jaskyňa sa vytvorila vo svetlosivých
vrchnotriasových vápencoch. Jej okolie okrem vápencov budujú dolomity,
na ktorých sa vytvoril bralný reliéf,
vystupujúci i vo svahoch doliny.
Jaskyňa vznikla koróznou činnosťou.
Súčasťou jej výplne sú veľmi cenné
klencové kryštály kalcitu dosahujúce
veľkosť 2 až 5 cm, sfarbené do žltohneda až siva. Sintrová výzdoba je
zastúpená hráškovitými útvarmi, ktoré
sa nachádzajú v dolnej časti stien jaskyne.
V roku 1962 pri zameraní (F. Balát
st., I. Cvacho, A. Štollman, Ľ. V.
Prikryl) dosahovala jaskyňa dĺžku 26
metrov.
V júni 1970 ju uzatvorili jaskyniari
z Malej Fatry a členovia ochrany prírody A. Vallo, Dr. V. Bukovinský,
K. Martinčo, J. Hanuliak, G. Šupica,
O. Bugáň a Papan železobetónovým
uzáverom s rozmermi 45 x 50 cm.
Niekedy v rokoch 1973 – 1974 bol
tento uzáver narušený a výzdoba
poškodená. V jaskyni sa aj naďalej pracovalo, ale s prestávkami v súvislosti
s vysokým stupňom ochrany územia.
Dňa 6. 6. 1999 pôvodný uzáver opravili členovia JS A. Vallu (Štefko, Fondrk,
Puček, Klimek, D. Jánošík). 30. 3.
2003 bola však kryštálová výplň jaskyne znova poškodená, pričom vznikla
škoda veľkého rozsahu. Toho istého
roku dala Správa slovenských jaskýň
vyhotoviť poistku na uzáver, ktorú
P. Staník aj osadil.
Pretože v jaskyni sa stále pracuje
(zbavujeme ju sutiny), rozhodli sme sa
v roku 2006 spraviť nový uzáver. Na
jeho osadení sa 20. – 21. mája zúčast-
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Pri vchode do jaskyne. Foto: P. Staník

Pôvodná mapa jaskyne doplnená o nový objav

Kryštály kalcitu. Foto: P. Staník

nili Štefko, Štefková, Fondrk, Fondrková, Cingel,
Holúbek, Jančiak, J. Dubravay, Dubravayová, Chobot
a Patrik Lacek. Akoby sa nám za tento čin jaskyňa
chcela odvďačiť – 11. 6. 2006 po odstránení závalu
našli O. Štefko s manželkou Ivetou nové, dovtedy
neznáme priestory. Hoci neboli veľké (necelých 9 m),
o to krajšia bola ich výzdoba. Dňa 10. 9. 2006 sme
nový objav s názvom Ondrejova sienka zamerali; celá
jaskyňa dosiahla dĺžku 34,81 m. Nie je to zatiaľ veľa,
ale o to väčšiu radosť máme z neporušených klencov.
(Ak sme niektorého jaskyniara v článku zabudli spomenúť, vopred sa ospravedlňujeme.)
Literatúra:

Nový uzáver Kryštálovej jaskyne. Foto: P. Staník

Archív A. Vallu, pamäti jaskyniarov z Terchovej
ČAPLOVIČ, P. 1950. Jaskyňa v Malom Rozsutci.
Krásy Slovenska, 27, 197 – 198.
DROPPA, A. 1972. Prehľad preskúmaných jaskýň na
Slovensku. Slovenský kras, XI, 118.
GALVÁNEK, J. 1972. Kryštálová jaskyňa pod Malým
Rozsutcom. Ochrana prírody, 9.
Poznámka:
Kryštály kalcitu vyskytujúce sa na stenách a strope
v Kryštálovej jaskyni vznikli vo freatickej zóne, teda
vtedy, keď jaskyňa bola celá zatopená vodou. Je to
netypická jaskynná výplň, ktorá spolu s geologickou
situáciou v jaskyni nasvedčuje, že jaskyňa vznikla
pôsobením teplej vody vystupujúcej spod paleogénnych sedimentov hore. Výskum kryštálov vykonáva
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Jagelonskou univerzitou v Krakove.

Nález kladivka s kryštálmi kalcitu v Kryštálovej jaskyni podnecuje úvahy o inom čase alebo mechanizme
ich vzniku. Napríklad či na tomto „mladom” predmete narástli, alebo sa iba nalepili v sedimentoch na dne
jaskyne. Podmienky na rast klencov teda ešte stále
v jaskyni trvajú?

Michal Gradziƒski

Redakcia

Kladivo nedávno nájdené v Kryštálovej jaskyni. Foto: J. Kasák
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Jaskyňa Pieskovisko (Muránska planina)
Martin Horčík, SK Drienka
Cestou zo Svitu po Speleomítingu
2004 sme sa v sobotu večer zastavili v Červenej skale
s cieľom popracovať na druhý deň na niektorej z lokalít. Utáborili sme sa na lúčke pri ceste do Muráňa,
neďaleko mosta ponad Župkov potok. Jozef odbehol
po vodu a vrátil sa so zvesťou, že našiel skalnú stienku
s náznakom prudko klesajúcej chodbičky. Feri nezaváhal, nahodil kombinézu a s Jozefom, držiac ho každý
za jednu nohu, spustili sme ho obzrieť nájdené miesto.
Konštatoval plazivkovité pokračovanie s pevnou klenbou a sutinovým dnom. Zmenili sme plán a ešte v ten
deň začali pracovať na novej lokalite. Rozšírili sme
vstup a v priebehu nedele prehĺbili plazivku v dĺžke
5 m na výšku jedného metra. Už na ďalšej akcii sa
podarilo po odstránení niekoľkých skál preniknúť do

Ten sme však zistili v susednej, východnej plazivke, do
ktorej sme presmerovali naše snaženie. Plazivka sprvu
mierne klesla, no potom sa profil vyrovnal, a tak sme
sediment, tvorený jemným naplaveným pieskom a hlinou, vyťahovali v zrezaných bandaskách a zasypávali
ním predtým vykopanú chodbu. Slabý, ale pulzujúci
prievan nás poháňal vpred. Situáciu skomplikovalo
skalné dno, takže sme boli nútení postupovať pole
žiačky a bandasky ťahať popri tele. Na pohode nepridala ani vysoká vlhkosť a chlad. Po piatich metroch sa
chodba stočila do pravého uhla, takže bola nutná prítomnosť ďalšieho človeka na ohybe. Prekopali sme sa
ešte o tri metre ďalej, stále vidno popod strop dopredu, no v súčasnosti, keď sme ťažisko prác presunuli na
iné lokality, ostalo Pieskovisko opustené.

Pohľad do prekopávanej chodbičky, na dne stopy po tečúcej vode. Foto: M. Horčík

voľných priestorov. Tie tvorila ústredná sienka
s tromi plazivkami vybiehajúcimi do rôznych svetových strán – západná, východná a južná.
Sprvu sme kopali v južnej plazivke, sutinu a hlinu si
podávali vo vedrách na spôsob živej reťaze až pred
vchod. Bolo to náročné nielen pre stiesnené priestory,
ale aj počet zúčastnených ľudí. Chodba však viedla do
zúženia a aj neistý prievan nebol opätovne potvrdený.
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S prácami na „Pieskovis
ku“ sa spája aj jedna príhoda: raz pri stretnutí s lesák
mi nás títo podozrievali, že
na tejto lokalite vykonávame trhacie práce, a báli sa,
že prerazením prípadnej
ílovitej upchávky sa stratí
voda z dvoch blízkych vy
vieračiek zachytených pre
vodovod v Červenej skale
Legendárnou sa stala polovážne myslená vyhrážka
jedného z nich: „...a zave
zieme vám to dvoma tatrovkami ,šutoľiny’ a bude
pokoj!” Ubezpečili sme
ich, že tam nič podobného
nerobíme a ,šutoľinu’ nech
radšej využijú na opravu
cesty alebo pri stavbe
domu. Jaskynky by bola
škoda.

Vchod jaskyne leží pod malou skalnou stienkou
v najsevernejšom výbežku Župkovho vrchu (kóta
1014,3 m) vo výške 815 m n. m. Okolie narušili úpravy
lesnej cesty vedúcej k spomínaným vyvieračkám, ktorú
rozšírili a spevnenili štrkom. Predpokladáme, že sa tu
mohlo nachádzať aj pôvodné koryto ponárajúceho sa
potoka. Zachoval sa len krátky úsek tesne pod svahom.
Z toho usudzujeme, že jaskyňa s najväčšou pravdepodobnosťou predstavuje relatívne nie veľmi starý

ponor Župkovho potoka, ktorý tečie neďaleko vchodu,
resp. západnej plazivky a podľa všetkého bol jeho
smer (stočenie pod most) upravený v súvislosti s
výstavbou štátnej cesty do Muráňa. Vzhľadom na svetlosť priestorov zrejme išlo o občasný ponor, resp.
ponor fungujúci relatívne krátku dobu. Ďalšie smerovanie jaskyne je otázne, no predpokladáme, že podchádza vyústenie suchej doliny a smeruje pod susedný
masív Stračaníka. Na jar sa voda z topiaceho snehu
vlieva do jaskyne a koncovú plazivku zatápa. Západná
plazivka, ktorá leží na úrovni potoka, privádzala vodu
do jaskyne zrejme ešte nedávno.
Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových (ladin)
svetlých vápencoch wettersteinského typu. Vzhľadom
na charakter jaskyne sa v nej nevyskytuje žiadna sintrová výzdoba. Dno vstupnej chodbičky poznačenej mrazovým zvetrávaním tvorí skalná sutina. Zvyšné
podzemné priestory okrem ojedinelých skál kompletne vypĺňajú jemné hlinito-piesčité sedimenty, podľa
ktorých bola jaskyňa pomenovaná. Súčasná dĺžka jas-

kyne je 38 m, z čoho je minimálne polovica kompletne vykopaná. Sprvu kopaná, na juh smerujúca 5 m
dlhá chodbička bola naopak pri sondážnych prácach
vo východnej chodbe zasypaná. Najnižšie miesto – ko
niec prekopávanej plazivky – leží voči vchodu o 5 m
nižšie.
Ďalšie práce na lokalite nepokladáme za nereálne,
no vyžadujú si hodnú dávku sebazaprenia a entuziazmu. Na výkopových prácach sa podieľali M. Gaško,
F. Horčík, M. Horčík, T. Máté, M. Miškov, M. Kolesár,
V. Papáč a J. Psotka.

Literatúra:
HORČÍK, M., 2004 – 2005: Technické denníky
z akcií, Mnscript, Košice.
KLINEC, A., 1976: Geologická mapa Slovenského
Rudohoria a Nízkych Tatier. Geologický ústav Dionýza
Štúra, Bratislava.
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Zajačikov kameň, alebo nová vulkanická jaskyňa
v Slanských vrchoch

Peter Holúbek

Keď sme dakedy na jeseň v roku 1992
navštívili v Žírovciach na úpätí Slanských vrchov starú
mamu Štefana Labudu, tak sa sme sa náhodou dozvedeli o tajuplnej podzemnej lokalite v skalách s miestnym
názvom Zajačikov kameň. Vtedy sme tomu bližšiu
pozornosť nevenovali, lebo Štefan sa chystal kdesi za
oceán a nám sa vtedy darilo v Nízkych Tatrách. Avšak
nedávne náhodné stretnutie Štefana s Imrichom Berto
šom, obyvateľom Žíroviec, oživilo staré spomienky. Vraj
jaskyňa v Zajačikovom kameni existuje, ale je uzatvorená oceľovými vrátami, za ktorými sa skrýva neznáme
tajomstvo. Jedna informácia hovorila o veľkom množstve
vody, ktorá sa môže odtiaľ vyvaliť, a druhá o ukrytom
materiále azda ešte z čias prvej svetovej vojny.
Po dlhšom plánovaní sme sa dňa 16. 9. 2006 teda
rozhodli Zajačikov kameň navštíviť. Pred obedom sa
zastavujeme (P. Holúbek, Š. Labuda a M. Mišík) pri
I. Bertošovi, ktorý nás už netrpezlivo očakáva. Na aute
odchádzame k jaskyni, ktorá sa nachádza asi 1,5 km
od Herlianskeho sedla, cez ktoré prechádza asfaltová
cesta vedúca z Herlian do Banského. Samotný
Zajačikov kameň predstavuje asi 10 metrov vysoký
skalný stupeň tvorený vulkanickou horninou, ktorý sa
ťahá v dĺžke asi 30 metrov v smere SV – JZ. Od neho
na západ sú známe Rankovské skaly vytvorené v pyroklastikách vulkanického kužeľa neogénneho veku. Na
mieste sme bez problémov identifikovali otvor do podzemia v nadmorskej výške 738 metrov, teda 78 metrov
nad Herlianskym sedlom. Nenápadný otvor bol zasypaný lístím a až
po výkopových
prácach sme sa
dostali do podzemia. Ide o jed
noduchú chodbu
s výškou do
50 cm, šírkou
100 cm a s dĺžkou
5,12 metra, ktorá
je značne zanesená lístím, humusom a hlinou.
Pravdepodobne
je to lokalita
vytvorená prírodnými procesmi.
Avšak v súčas
nosti je tak zane-
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Vchod do jaskyne Zajačikov kameň. Foto: P. Holúbek

sená sedimentmi, že sa nedokážeme s určitosťou vyjadriť k jej genéze. Významnú úlohu tu azda zohrávalo
mrazové zvetrávanie na tektonickej poruche. Nenašli
sme tu žiadne stopy po predchádzajúcich návštevníkoch a prípadnom uzavretí jaskyne. Iba pri čistení jaskyne od lístia sme našli vo vstupe papier od obalu elektrických batérií Energizer. Jaskyňa však bola taká
zanesená, že títo nedávni návštevníci si iba svietili
dovnútra, pretože bez kopania by sa im dnu naplaziť
nepodarilo. Keď sme nasledujúci deň zo Žíroviec
odchádzali, I. Bertoš sa s nami lúčil so slovami: Známy
poľovník sa bol na náš výkop pozrieť. Vraj sme nekopali na správnom mieste. Takže vlastne sme nepochovali miestnu legendu, ktorá sa môže ústnym podaním
šíriť ďalej. A tak je to asi aj správne...

Jaskyniarov sen alebo „Jaskyňa“ ako malina
Zdeno Haspra
„Prístup z centra mesta 10 minút peši.
Priestranný vstup bez plazenia sa v blate a vode. Ventilá
tory pre stály prívod čerstvého vzduchu. Splachovacie WC
priamo v objekte. Umelé osvetlenie a náladová hudba
samozrejmosťou.“
Jaskyňa, o ktorej je reč, sa nachádza v provinčnom
meste Nanchang (2 mil. obyvateľov) v juhovýchodnej
časti Čínskej ľudovej republiky. Je vybudovaná v umelom skalnom masíve na ostrove obklopenom jazerom.
Celkovo celý ostrov pôsobí dojmom, že bol vytvorený
len nedávno podľa fantázie umelca. Prístup na ostrov
je peši cez dva malebné kamenné mosty alebo prenajatou loďkou. Nachádza sa tu verejnosti prístupný komplex chrámov a jaskyňa tvorí len akési „sociálne zázemie“ pre každodenné masy návštevníkov.

Jeden zo vstupov do podzemia. Foto: Z. Haspra

Detail výzdoby na strope. Foto: Z. Haspra

Fotografovať sa môže. Foto: Z. Haspra

Celková dĺžka chodieb môže byť do 150 m. Interiér
je rozložený do dvoch poschodí spojených celkom
pohodlným schodiskom. Bohatá kvapľová výzdoba je
miestami „oživená“ umelými kvetmi či skameneným
sloním chobotom, celkovo však sivá farba betónu
pôsobí dosť fádne. Tento nedostatok je kompenzovaný
farebným osvetlením, ktoré bolo v čase mojej návštevy
vypnuté. Jaskyňu s vonkajším svetom spájajú tri vchody, jeden z pevnej zeme, druhý cez jazierko s leknami
a tretí priamo z jazera.
Aj takáto môže byť predstava architekta o kvapľovej
jaskyni. Pokiaľ malo ísť len o zakomponovanie sociálnych zariadení do chrámového areálu, tak klobúk dolu
pred nápadom a stvárnením.

Schody do spodného poschodia. Foto: Z. Haspra
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Lanový rebrík s Al priečkami
Marián Jagerčík
Dlhodobý prieskum priepastných jaskýň
vyžaduje vyriešiť ich optimálne sprístupnenie. Na preko
návanie zvislých stupňov sa nám osvedčili stabilné lanové
rebríky. V jaskyniach na Krakovej holi ich máme namon
tovaných viac ako 460 metrov: v Starom hrade
180 m, vo Večnej robote 67 m, v Javorovej priepasti 170 m
a v jaskyni Záskočie asi 42 m. Spolu približne 33 ks rebrí
kov od dĺžky 5 m až po 45 m (Studňa radosti). Pohyb po
takto vystrojenej jaskyni sa stáva turistickou záležitosťou
a do 400 m hĺbky sme schopní zísť za jeden a pol hodiny.
Pred dvoma rokmi sme síce museli v SH urobiť výmenu
4 ks rebríkov vrátane toho najdlhšieho z dôvodu nepriaz
nivých podmienok – striekajúca voda a ďalšie objektívne
príčiny. Predpokladaná životnosť je však 20 a viac rokov
v závislosti od použitého materiálu a umiestnenia v jasky
ni. Na výrobu komponentov je možné využiť kapacity naj
bližšieho strojárenského učilišťa. Zmontovanie rebríka je
potom pri troche praxe a skúseností rutinná záležitosť.
Naposledy sme v bivaku zmontovali 10 m rebrík za 4 hodi
ny a v jaskyni ho namontovali za necelé tri hodiny.
Predbežná cena materiálu vychádza na 800 až 1000 Sk
na 10 m rebríka aj s pomocným materiálom.

Základný materiál na zhotovenie rebríka
A. Lano
Oceľové šesťpramenné lano s priemerom 8 mm
STANDARD 6 x 19 = 114 drôtov
(ČSN 02 4322, DIN 3060)
			
Už pred začatím výroby rebríka je potrebné presne
zmerať rozmery priepasti, dĺžku pravého a ľavého lana
aj s potrebnými presahmi na ukotvenie. Kotviace body
je dobré buď priamo navŕtať, alebo poznačiť ceruzkou
na vytypované miesta. Na zaznačenie rozmerov sa dá
použiť náčrtok podľa obr. 2.
Príprava lana:
1. Odmerať potrebnú dĺžku lana, na mieste rezu ho
zacínovať proti rozpleteniu na dĺžke 10 cm a uprostred
opatrne rozrezať pílkou na železo alebo rozbrusovačkou tak, aby sa nerozpletalo.
2. Konce lán po rozrezaní opätovne zacínovať v dĺžke
min. 5 cm a upraviť brúsnym papierom na priemer
8 mm.

Obr. 1a. Priečka na rebrík do hĺbky 20 m
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Obr. 1b. Priečka na rebrík do max. hĺbky 10 m

B. Priečka rebríka
Al plech hrúbky 1,5 alebo 2 mm
AlMg (EN-5754)
3

Príprava priečky:
Nastrihať z tabule plechu, zraziť hrany, poohýbať
a navŕtať otvory podľa technického výkresu (obr. 1a,
obr. 1b).
C. Vymedzovacia rúrka do priečky rebríka
Antikorová rúrka 10 x 1 mm
Materiál 1.4301 (potravinársky antikor)
Príprava rúročiek:
1. Narezať na sústruhu na dĺžku 17 mm pre rebrík do
10 m alebo 26 mm pre rebrík do 20 m (obr. 3).
2. Vzhľadom na to, že sa nám nepodarilo zohnať rúrky
s vnútorným priemerom 8,5 mm, je potrebné ich
na tento priemer rozlisovať (pripraviť si prípravok na
lisovanie na klasický lis alebo ručne kladivkom).

Obr. 2. Rozmerový náčrt rebríka

Obr. 3. Vymedzovacia rúrka
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Zmontovanie rebríka

Montáž rebríka v jaskyni

Pripravené laná odrezané na potrebné dĺžky spoločne
spojíme pomocným drôtikom, pričom necháme
potrebnú voľnú dĺžku na ukotvenie rebríka v jaskyni.
Červenou nezmazateľnou fixkou poznačíme vo vzdialenostiach 33 cm uloženie priečok na celej dĺžke lana,
pričom dbáme, aby sa laná navzájom neposúvali –
mohli by sme mať neskôr problémy so šikmosťou priečok.

A. Montážny materiál

Lanová svorka Din 1142 M 10
Lanový napinák Din 1480 M 10

Laná potom rozpojíme a začneme na ne nasúvať
priečky chrbtom profilu od seba, medzi otvory na
priečke ešte predtým vložíme rúročky.
Kotviace oko, krytka na skrutku M 10 – horné a dolné
kotvenie

Ťažký nit, prípadne lepiace kotvy M 10
Po nasunutí rozmiestnime priečky na už poznačené
červené značky. Môžeme si pomôcť drevenou šablónou na zachovanie rovnakých rozstupov priečok.

B. Montážne náradie
Na montáž rebríka v jaskyni je potrebné zobrať so
sebou minimálne toto náradie:
vŕtaciu súpravu na osadenie 4 kotviacich nitov
vidlicový kľúč podľa použitých matíc
C. Vlastná montáž rebríka v jaskyni

Rúročky medzi priečkami zalisujeme kliešťami
s upravenými koncami dotyku pre lisovanie.
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Montáž rebríka by mali zvládnuť dvaja trochu zdatní
majstri minimálne za tri hodiny. Postup je zrejmý z priloženej fotodokumentácie a stručného komentára.

Zameranie rebríka pred osadením

Po zavesení rebríka na horné kotviace body osadíme
spodné uchytenie. Na lano za pomoci svorky (postačí
aj jedna na každé lano) upevníme lanový napinák
v roztiahnutom stave. Po spojení s kotviacim okom
rebrík stabilizujeme dotiahnutím napinákov

Vŕtanie dier na kotviace nity

Zakladanie svorky na horný
koniec lana – min. po 2 ks na
každé lano. Slučku zavesíme
na kotvu, osadíme krytku,
maticu a dotiahneme kľúčom

A takto vyzerá hotový rebrík (pozri aj na obálke
Spravodaja)
Fotografie: E. Hipmanová, P. Hipman a M. Jagerčík
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História objavov v Javorovej priepasti
Elena Hipmanová
Asi pred rokom mi P. Holúbek, len tak
medzi rečou, spomenul, že Javorová priepasť nebola ešte
nikde publikovaná. Spomenula som si na to teraz, keď
sme v tomto roku v Javorovej spravili pár akcií. Takže po
poriadku.
31. 3. 1985 pri zjazde z Krakovej hole do sedla
Javorie (vtedy sme ešte nemali taký rešpekt pred lavínami na strmom trávnatom svahu ako teraz) našiel M.
Jagerčík v snehu asi 1 m vysoký kráter od teplých výpar
o
v
z podzemia. Diera sa nachádzala v južnom svahu
Krakovej hole nad sedlom Javorie v nadmorskej výške
1599 m. Miesto označil klasickým spôsobom – priviazal na kosodrevinu vreckovku. Prvá letná akcia 2. mája
1985 sa na letnú vôbec nepodobala. Napadlo asi
50 cm čerstvého snehu. Čakali sme, že v snehu nájdeme vytopenú veľkú dieru, ale 50 cm vrstva vlhkého
„prašanu“ bola súvislá. Na väčšej ploche svahu sme
odhádzali sneh a v strmom trávnatom povrchu bez
jediného náznaku priehlbinky či dierky zhruba určili
miesto, kde začneme kopať. Viedlo nás niekoľko úkazov. V máji bola ešte všade zem premrznutá a tvrdá,
len na tomto mieste rozmrzla a vo veľkom množstve sa
tu mrvili dážďovky, zrejme sa sústredili na toto teplé
miesto zo širšieho okolia. Pri vonkajšej teplote –1 °C
sme pri zemi namerali plusovú hodnotu 3 °C. V polmetrovej sonde už zo zeme prúdil citeľný prievan
a v metrovej hĺbke vydával hučiaci zvuk. Keď sme
večer sondu opúšťali, von bolo –3 °C a v sonde 3,6 °C.
Intenzívne sme na lokalite začali pracovať. Občas
sme narazili na voľnejšiu dutinu, zväčša však bolo
nutné dreviť v závale a rozbíjať veľké bloky. V hĺbke asi
17 m sme stratili hlavný prievan. Prievany v závaloch

Pod čerstvým snehom sme márne hľadali náznaky jaskyne.
Foto: E. Hipmanová, 1985
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Trojmetrová Javorová sonda už pekne dýchala.
Foto: E. Hipmanová, 1985

Vyťažený materiál sme nosili na skládku a neskôr zatrávnili.
Foto: E. Hipmanová, 1985

sa ťažko sledujú. Nejaká miestna cirkulácia nás nasmerovala horizontálnou chodbičkou do dutiny, ktorá už
bola pomerne blízko pri povrchu a viseli v nej korienky kosodreviny. Bolo to veľké sklamanie, pretože sme
si pri prerážaní cesty závalom zahádzali perspektívny
výkop pod stenou smerom dole. Koncom októbra sme
zahádzanú sondu opäť vyčistili; ukázala sa tesná puklinka medzi blokmi, ktorou sa mi dalo preplaziť asi o
6 m nižšie ako posledný meračský bod.
Rok 1986 sa začal pre P. Hipmana nešťastne. Keď
sme v januári lyžovali k sonde Javorie, spustil lavínu,
ktorá ho stiahla dole, vďaka čomu sa takmer dva roky
venoval, namiesto chodeniu po jaskyniach, návštevám
najrozmanitejších zdravotných inštitúcií. V sonde sa
pracovalo ďalej. Až koncom júna sa začalo zreteľnejšie rysovať, že pod blokmi je smerom dole ďalšia duti-

na. Vhodená skala padala asi 5 m. Lenže nebola to
dutina. Na nasledujúcej akcii 5. 7. 1986 (presne pred
20 rokmi) sa podarilo Jagerčíkovi, Pavlíkovi a
Slančíkovi zlikvidovať posledné skaly a došli ku klesajúcim meandrom do hĺbky asi –50 m. Jaskyňa však
pokračovala ďalej. Na druhý deň osadili v zvislých
stupňoch lanové rebríky a dostali sa až ku krásnej zvonovitej 18 m hlbokej priepasti Žikešov zvon. Marián sa
ešte spustil posledným lanom na dno, zostúpil do
hĺbky –90 m. Zdalo sa, že tu pekné čierne vápence
končia, ale jaskyňa pokračovala ďalej. O dva týždne
sme už stáli na dne siene v hĺbke –110 m. Zastavil nás
polosifón a neprielezná puklina Polomská štrbina,
našli sme však v stene siene krásne skaly s mangánovými dendritmi, ktoré vyzerali ako skamenené rastlinky.
Štrbinou sme sa prebíjali 3 mesiace, kým sa konečne
podarilo Mariánovi predrať na druhú stranu a objaviť
ďalšiu priepasť. Postupne sme sa dostali až k najhlbšej
priepasti jaskyne, 40 m hlbokej Detvianskej ozvene.
Hornina tu bola mizerná, drobivá, nebolo do čoho
zavŕtať nit. Pod touto priepasťou sa charakter jaskyne
zmenil. Strmo klesajúca priepasťovitá vetva sa napojila na mierne klesajúci meander s nekrasovým podložím a aktívnym vodným tokom, ktorý sa po 230 m
zarezal na dne pomerne vysokej chodby do veľmi
tesnej úžiny Hadí kanál. Do tejto časti jaskyne sme sa
zmestili len Marián a ja. Hadí kanál je dlhý 57 m, na
jeho konci bol polosifón, ktorý sa však Mariánovi
podarilo vypustiť. Do konca roku 1986 sme v Javorovej
priepasti dosiahli hĺbku –285 m.
V klesajúcom meandri, 150 m od studne Detvianska
ozvena, sa v hĺbke –236 m pripája nová prítoková
vetva. V roku 1987 sme ju začali skúmať a postupne
prekonávať stupne a menšie priepastičky smerom
hore. Popritom sme sa s Mariánom každú chvíľu pchali do Hadieho kanála a rozširovali najužšie miesta.
Jeden augustový deň nás pred Javorovou priepasťou
čakal Janko Šmoll, jaskyniar s akurátnymi rozmermi
do Hadieho kanála. V trojici sme preliezli Hadím
kanálom na jeho koniec, tu chlapci trochu rozšírili
koncovú úžinu a spustili sa o 5 m nižšie do meandríka.
V smere vody meander pokračoval len 30 m, ale podarilo sa im preliezť smerom hore do širšej chodby a
objaviť krásny Diamantový meander s trblietajúcimi sa
plôškami sadrovca. Na jeseň sa na Krakovu hoľu vrátil
Peter Hipman; noha po nehode čiastočne zrástla a
držala pokope vďaka oceľovému klinu. Hneď sme
začali jaskyňu mapovať a rozširovať Hadí kanál na
šírku rozmerov ostatných členov nášho klubu.
V máji 1988 sme do jaskyne dopravili skladací duralový stĺp a začali s prieskumom stúpajúcej vetvy
v hĺbke –236 m. Vylezením 10 m komína sme sa dostali do Hlineného meandra dlhého 80 m, potom začala

Stupne vystrojené rebríkmi sa striedajú
s úzkymi meandrami. Foto: E. Hipmanová

táto vetva sériou priepastí a stupňov prudko stúpať
dohora. Súbežne s prieskumom stúpajúcej vetvy sme
rozširovali aj Hadí kanál. Nad kanálom bola veľmi
úzka sintrom prerastená štrbina. Zdalo sa mi, že puklinou slabo prefukuje. Po všakovakých gymnastických
manévroch sa mi podarilo len v tričku a teplákoch prevliecť na druhú stranu. Našla som chodbu a stopy po
čižmách, ktoré tam zanechali Šmollík s Mariánom,
keď objavili Diamantový meander. Mali sme teda
skratku, ktorá viedla ponad Hadí kanál, a jaskyňa
pokračovala ďalej. Úžinu Elena sme rozšírili a nové
chodby zamerali. V septembri, keď do Javorovej zavítal aj Paľko Mitter, aby odobral vzorky lesklých kryštálikov v Diamantovom meandri, sme sa domerali do
hĺbky –302 m. Paľo rozborom potvrdil, že ide o sadrovec.
Prieskum v stúpajúcej vetve pokračoval až do konca
ďalšieho roku, sústavou komínov sme sa dostali do
dómu vysokého 15 m. Vďaka Petrovmu technickému
cíteniu a pomocou náročných technických operácií
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s použitím 10 m stĺpa vyliezol Marián komínom hore.
Dóm sme nazvali „Na hornom konci“. Nad dómom už
smeroval dohora len stúpajúci meander takmer k povrchu. Urobili sme aj povrchové meranie a nad posledným meračským bodom Na hornom konci sme v lese
na Demänovskej strane zatĺkli do zeme kolík. Vetva
smeruje za rozvodnicu medzi Jánskou a Demänovskou
dolinou. Potom sme zvukovou skúškou potvrdili pres-
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nosť merania. Peter s Vengerom neskôr v bivaku rozprávali, že keď sedeli pri kolíku, rachot v koncovom
meandri Na hornom konci bol taký silný, až nadhodilo malý smrečok nad jaskyňou.
Na jar sme sa prekopali z povrchu do jaskyne.
Otvoril sa tak dolný vchod, ktorý je o 34 m nižšie ako
horný vchod. Prekonaním niekoľkých úžin na dne jaskyne dosiahla Javorová priepasť terajšiu hĺbku –313 m

Kosienková vetva s jazierkom, do ktorého stále prší.
Foto: E. Hipmanová
Studňa Na hornom konci má hĺbku 11 m.
Foto: E. Hipmanová

a dĺžku 2249 m.
123 m pod úrovňou dolného vchodu sa nachádza
ďalšia stúpajúca vetva. Voláme ju Kosienková, lebo
sme predpokladali, že smeruje k priepasti Kosienky,
ktorá je od dolného vchodu Javorovej vzdialená len asi
100 m a výškovo je iba 3 m pod úrovňou dolného vchodu Javorovej. Ukázalo sa však, že vetva smeruje viac na
sever, čiže do masívu Krakovej hole. Začiatkom leta
sme na konci tejto vetvy rozširovali neprieleznú úžinu,
zatiaľ bez väčšieho úspechu. Počas prázdnin pracoval
Marián s chlapcami z Demänovskej doliny aj Lukášom
Vlčekom na najnižšom mieste jaskyne. Rozbíjali koncovú puklinu smerom dole, postúpili do hĺbky 3 m, ale
puklina sa dole zužuje do tesnej škáry. Tu nám zrejme
ruže nepokvitnú.

Javorovou priepasťou preteká aktívny potôčik. V daž
divých dňoch sa jeho prietok pohybuje v rozmedzí
4 – 8 l/s, za suchého počasia len 2 l/min. Stále nám
vŕta hlavou, kam voda smeruje. Spravili sme 2 farbiace
pokusy, ale zatiaľ bez väčšieho úspechu. Prvý, menší
pokus bol hneď v roku 1989. Vtedy sme do potoka za
križovatkou, kde sa stretávajú vetva dolného a horného
vchodu, naliali 1 l fluoresceínu. Na výsledný efekt sme
čakali len vo Veľkom kaňone Starého hradu. Voda sa
za 12 hodín neobjavila.
Ďalší, oveľa rozsiahlejší pokus bol v roku 2000.
Pozorovali sme všetky vyvieračky v Jánskej,
Demänovskej aj Iľanovskej doline, v doline Záskočie aj
riečku Krakovku v Starom hrade. Zelená voda sa neobjavila ani po týždni. Na príčine mohli byť zlé hydrologické podmienky – prietok v Javorovej bol pomerne
slabý, asi 2 l/s. Predpokladám, že voda z Javorovej
smeruje do Medzibrodia v Jánskej doline, tak ako všetky potoky v našich jaskyniach. Peter Orvoš je presvedčený, že smeruje do Čiernej dolinky. Nuž čo, aj jaskyne môžu mať svoje tajomstvá.
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Krátky pohľad na geológiu Javorovej priepasti
Lukáš Vlček

(Katedra geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava)

Geologickou stavbou jaskyne Javorová
priepasť a oblasti v jej okolí som sa zaoberal v rámci
výskumu realizovaného pre potreby diplomovej práce
na Katredre geológie a paleontológie Prírodovedeckej
fakulty UK Bratislava, vypracovanej k roku 2006.
Z jeho výsledkov vyplynulo, že podzemné priestory
Krakovej hole vznikli v prostredí značne nehomogénneho horninového masívu. Hlavným faktorom vzniku
týchto jaskýň bolo tektonické porušenie masívu zlomami a systémom puklín. Menej dôležitým geologickým
prvkom podmieňujúcim vznik priestorov, ale výrazne
ovplyvňujúcim ich morfológiu boli plochy
vrstevnatosti. Dôležitými diskontinuitami, na ktorých
sa vytvárali jaskynné priestory boli aj plochy kontaktu
litologicky odlišných hornín.
Najkomplikovanejšia a v porovnaní s doterajšími
interpretáciami najodlišnejšia situácia spomedzi
jaskýň masívu Krakovej hole bola zistená práve
v druhej najrozsiahlejšej jaskyni na tomto území –
Javorovej priepasti. Na povrchu sme kvôli nedostatočnej odkrytosti východov hornín v teréne nepotvrdili
ani všetky horninové typy uvádzané v publikovaných
geologických mapách (možno hlavne preto, že kým v
čase ich vzniku bolo toto územie pokryté lúčnym
porastom, dnes ho pokrýva hlavne hustá kosodrevina
a odkryvy sú tu pomerne zriedkavé). V jaskyni sme
však zistili úplne odlišnú litológiu v porovnaní s terénom i doterajšími poznatkami. Identifikovali sme v nej
dokonca zvláštne typy hornín (červenohnedé páskované vápence a zlepence), aké boli doteraz známe len na
jedinej lokalite v Západných Karpatoch (Slezákov
Úplaz, Veľká Fatra, vymapovaný geológom Milanom
Sýkorom v 70-tych rokoch), pričom jaskyňa Javorová
priepasť je z hľadiska ich výskytu ďalšou, úplne novou
lokalitou. Jaskyňa je vytvorená v horninách krížňanského príkrovu a obalovej jednotky nízkotatranského
kryštalinika. Len niekoľko desiatok metrov nad úrovňou vchodov do jaskyne už vystupuje karbonátová
čiapka chočského príkrovu.
Priestory Javorovej priepasti sú vytvorené prednostne na zvislých poruchách SZ–JV až SSZ–JJV
smeru, menej časté sú vzhľadom na prednostný smer
chodieb priečne (SV–JZ) alebo šikmé (S–J, V–Z)
poruchy. Najvýraznejšie priestory boli vytvorené v
zóne kontaktu dolomitov s podložnými páskovanými
karbonátmi a v červenohnedých vápencoch. V dolomitoch majú chodby charakter vysokých úzkych
trhlín bez krasovej modelácie. V červenohnedých zlepencoch a pieskovcoch chodby nadobúdajú rozmery
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na hranici prieleznosti. Vo všeobecnosti má jaskyňa
charakter rozmerných vertikálnych šácht striedajúcich sa s úzkymi puklinovitými chodbami. Celkovo
má pomerne veľmi jednoduchý priebeh s minimálnym počtom odbočujúcich chodieb (tieto pokiaľ existujú, sú väčšinou po krátkom úseku neprielezne ukončené). V priestoroch vetvy od objavného vchodu je
jaskyňa spočiatku tvorená na systéme otvorených
zvislých trhlín generovaných ústupom svahu. V hĺbke
50 m však už vidieť aj znaky fluviálnej modelácie. V
prípade nižšie položeného vchodu badať korozívno-erozívne tvary morfológie jaskynných chodieb už po
niekoľkých metroch. Hlbšie v jaskynnom trakte sa
striedajú hlboké priestranné šachty („Žikešov zvon“,
„Detvianska ozvena“, „Na hornom konci“) s vysokými a úzkymi meandrujúcimi chodbami na hranici
fyzickej prieleznosti („Polomská štrbina“, „Hadí
kanál“), čo je podmienené striedaním horninového
okolia.
Pod Detvianskou ozvenou, v hĺbke asi –190 m, kde
naväzuje na objavnú vetvu plytšie klesajúca bočná prítoková vetva „F“, pritekajúca voda naráža na nekrasové horniny lúžňanského súvrstvia. Chodba smerujúca
od „F“ po križovatku vetvy Hlineného meandra a
objavnej vetvy svojim dnom kopíruje povrch diskordantne uloženého podložia. Od križovatky vetiev v
hĺbke –240 m pokračuje smerom do hĺbky vysoká (2
až 10 m) ale pomerne úzka (1 až 3 m) meandrujúca
chodba, ktorej ohyby vznikli na križovaní prevažne
navzájom kolmých subvertikálnych trhlín. Tento úsek
je zväčša monotónny, vytvorený v horninovom prostredí ramsauských dolomitov a červených páskovaných
karbonátov.
V hĺbke asi 280 m sa hlavný ťah jaskyne pravouhlo
lomí a sleduje štruktúrnu poruchu smerom na 120°–
140° JV (Diamantový meander). Tento úsek je vytvorený v dolomitoch a tvorí ho jedna miestami až 15 i viac
metrov vysoká chodba so šírkou do 2 m. V závere
chodby sa nachádza viac než 20 m vysoká sieň, do ktorej ústi niekoľko priečnych stropných prítokových chodieb. Odtok vody zo siene sleduje pokračovanie zlomu
v smere na JV až po doposiaľ najhlbšie dosiahnuté
miesto v –313 m. Posledný úsek jaskyne za spomínanou sieňou je vytvorený opäť v červenohnedých karbonátoch.
Dôležitým poznatkom z geologického mapovania je,
že v jaskyni možno sledovať tektonické zdvojenie krížňanského príkrovu s opakujúcim sa vrstevným sledom,
pozor, nie prevráteným (!).

Na záver ešte niekoľko geologických zaujímavostí a
poznámok ku genéze jaskyne:
Vznik jaskyne: Pravdepodobne len menšia časť
priestorov jaskýň na Krakovej holi bola vytvorená
autochtónnymi vodami, infiltrujúcimi z povrchu krasového masívu, ako to prednostne predpokladal Petr
Hipman, ktorý sa domnieval, že jaskyne Krakovej hole
vznikli výlučne autochtónnymi vodami a úplne odlišnými procesmi ako jaskyne alogénneho krasu vo výverovej zóne podzemných
vôd Krakovej hole –
neďalekej Jánskej doline. V súčasnosti sa
domnievame, že prevažnú zásluhu na formovaní jaskyne mali vodné
toky pritekajúce na územie z juhu, od jadra
Nízkych Tatier. Sku
točnosť, že sedimenty
v Javorovej priepasti
neobsahujú kryštalinický materiál svedčí
o tom, že jadro pohoria
bolo kedysi zakryté
sedimentárnou obalovou sekvenciou v pod
statne väčšej miere ako
je tomu dnes.
Smer jaskyne:
Niektorí autori považujú Javorovú priepasť za

vzácny prípad vrstvovej jaskyne s priebehom J–S. Na
základe v jaskyni zistených geologických poznatkov
s týmto názorom môžeme súhlasiť len čiastočne.
Niektoré chodby tejto jaskyne (možno 50%) skutočne
vznikli v osi atiklinál a v priečnom profile na krátkych
úsekoch sledujú sklon hrebeňa vrásy, ale zväčša majú
podstatne väčší spád ako je zistený sklon vrstiev v jaskyni. V zásade ide o typickú priepasťovitú jaskyňu, ktorej priebeh chodieb korešponduje s priebehom zlomov, spadajúcu na krátkom úseku do značnej hĺbky,
napr. v objavnej vetve je to hĺbka
–200 m na pôdorysnej vzdialenosti
len 35 m (!). V tejto hĺbke síce dosahuje nekrasové podložie, no nesleduje priamo smer sklonu jeho vrstiev.
V záverečnej časti jaskyne sa jej prie
beh prudko mení na V až JV a pokračuje tektonickou poruchou v smere
do masívu Pod Babou. Vody z
Javorovej priepasti sa aj napriek farbiacemu pokusu doposiaľ nepodarilo vystopovať.

Odkryv pieskovcov lúžňanského súvrstvia na dne
chodby v hĺbke –180 m (foto Lukáš Vlček)

Odkryv páskovaných karbonátov v hĺbke –240 m. Foto: Lukáš Vlček

Litologický fenomén: Najzaují
mavejším typom horniny v jaskyni je
svetlo- alebo tmavohnedý až červenkastý prúžkovaný vápenec, vápnitý
pieskovec až zlepenec. Jeho štruktúru prerušujú pravidelné kalcitové
krusty, čo je dôkazom hypersalinnej
sedimentácie. Horniny obsahujú
pestré klasty karbonátov a ílovcov
veľkosti od pieskových zŕn, cez
5–10 mm veľké klasty, až po 70 mm
veľké obliaky. Nachádzajú sa v podloží svetlých ramsauských dolomitov, často obsahujúc ich šošovky
alebo vložky a v jaskyni vystupujú na
viacerých miestach. Typické sú na
úsekoch pod Žikešovym zvonom
(Polomská úžina) v hĺbkovej úrovni
–80 až –120 m, takisto vo vetve
Hlinený meander, za križovatkou
týchto dvoch vetiev v úrovni –220 až
–250 m, ale aj v najhlbších partiách
jaskyne, v hĺbke –300 až –316 m.
Tieto hnedočervené karbonatické
horniny, mapérmi v minulosti zrejme pokladané za jurské členy, sme
determinovali jednoznačne ako horniny predstavujúce najspodnejší
vývoj triasového karbonátového
komplexu.
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Dobrá správa z Važeckého krasu
Peter Holúbek
Keď sme začiatkom roku 2003 navštívi
li Važecký kras, prezreli sme si aj vchod do priepasti
Konská diera. V našom periodiku sme na túto lokalitu,
zasypanú toxickým odpadom, upozornili širokú jasky
niarsku verejnosť v príspevku Prekvapenia vo Važci,
alebo jedna časovaná ekologická mína. Azda aj táto naša
správa prispela k tomu, že dnes už je tento stav minulos
ťou a priepasť je vyčistená.

biele a zelené chemikálie balené v papierových a plastikových vreciach. Po zakopaní sa do hĺbky 5 metrov sa
nad priepasťou postavilo lešenie so strechou, aby sa
mohlo pracovať aj v nepriaznivom počasí a zabránilo sa
dažďovej vode vnikať do priepasti. Od hĺbky 6 metrov
začali v priepasti dominovať zhrdzavené konzervy
a kostry najmä z kráv, koní a oviec. Je neuveriteľné,
koľko dobytka sa za roky sústredilo v podzemí. Iba

Otázkou, čo sa stane so zasypanou lokalitou v malebnej krasovej oblasti Kozích chrbtov
medzi Vysokými a Nízkymi Tat
rami, sa začali zaoberať pracov
níci Správy slovenských jaskýň.
Spracovali projekt na vyčistenie
priepastí, na základe ktorého
získali zo Štrukturálnych fondov Európskej únie finančné
krytie nákladov spojených s vy
čistením priepasti. Prísne kritériá vo výberovom konaní na túto
náročnú prácu splnila firma
DM z Liptovského Michala,
ktorá v čase od júna do septembra tohto roku vytiahla z podzemia 60 ton toxického a 100 ton
bežného odpadu.
Vchod do Konskej priepasti po odkrytí panelov. Foto: P. Holúbek

Pred začatím čistenia priepasti sa museli najskôr vyriešiť
administratívne otázky. Získalo
sa povolenie od Urbárskeho
spoločenstva v Šuňave, na území
ktorého Konská priepasť leží, na
pohyb po ich lesoch a lúkach,
ako aj dočasné skládkovanie
vyťaženého materiálu v kovových kontajneroch. Od obyvateľov Šuňavy sme sa pritom
dozvedeli, že priepasť Konská
diera je tu známa iba pod
názvom Sikorova jama, Konskú
priepasť tu nik nepoznal. Na
začiatku samotných prác sa
odsunuli krycie panely nad priepasťou a až potom prebiehalo
vlastné čistenie. V najvrchnejšej
vrstve sa nachádzali červené,
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„Zátišie” v hĺbke 6 metrov. Foto: P. Holúbek

kráv sa tu napočítalo minimálne 15 kusov. Časť materiálu vytiahnutého z priepasti tvoril aj stavebný odpad
a drevo. Materiál sa vyťahoval z podzemia v plastikových nádobách s objemom 50 litrov pomocou malého
elektrického žeriava, ktorý bol napájaný elektrocentrálou. Priamo z výťahu sa transportoval do pristaveného
kontajnera alebo malého nákladného auta, ktoré odvážalo vytiahnutý odpad na medziskládku do Poľnohos
podárskeho družstva vo Važci. Odtiaľ sa po odobratí
vzoriek a určení toxicity odpadu odvážal na likvidáciu.
Do priepasti sa spočiatku zostupovalo po lanovom
rebríku, ale pre väčšiu bezpečnosť a praktickosť sa

Posledné zvyšky odpadu. Foto: P. Holúbek

neskôr nainštaloval pevný rebrík z ľahkej hliníkovej zliatiny. Pri riešení praktických speleologických problémov, ktoré sa vyskytli pri čistení priepasti, spolupracovali pracovníci firmy DM Liptovský Michal so
Speleoklubom Nicolaus.
Po vyčistení priepasti od hrubých nečistôt sa celé
dno pokrylo snehobielou plesňou – myslíme si, že je
prvý dobrý znak toho, že sa tu vracia život. Na záver
sa celá priepasť vydezinfikovala a oplotila. V jesennom
období sa ešte pred priepasťou zasadia sadenice stromčekov, aby sa zabránilo prístupu autom k priepasti.
Ďalším dôležitým krokom v ochrane priepasti bude aj prevencia. Za
najdôležitejšie pokladáme informovanie obyvateľov Štrby, Važca a
Šuňavy o unikátnosti a zraniteľ
nosti krasovej krajiny, ktorá sa
nachádza v ich okolí. Tejto povinnosti sa ujme Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši. Jeho pracovníci si pripravili prednášku
o Važeckom krase, ktorá sa bude
prezentovať v týchto podtatranských obciach najmä pre školopovinnú mládež.
Na záver si určite zaslúžia od
jaskyniarov pôsobiacich vo Važec
kom krase poďakovanie a uznanie
za vyčistenie Konskej priepasti
pracovníci firmy DM z Liptov
ského Michala, ale najmä pracovníci Správy slovenských jaskýň,
ktorí zabezpečili zdroje na realizáciu takéhoto náročného projektu.
Literatúra:
BELLA, P., 1993: Negatívne
antropogénne zásahy voVažeckom
krase.
Chránené
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Slovenska, 20, Bratislava, 28 – 29.
DROPPA, A., 1962: Speleologický
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Konská priepasť po vyčistení. Foto: P. Gažík
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O názvoch jaskýň a priepastí na Slovensku *
Matej Považaj, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Podľa informácií z odbornej literatúry
na Slovensku je takmer 4000 jaskýň a
priepastí. (V súčasnosti ich poznáme už viac ako 5300,
pozn. red.) Nie všetky jaskyne a priepasti majú svoje
meno, svoj vlastný názov a zatiaľ sa často identifikujú
iba určením ich polohy. Vlastné mená jaskýň a priepastí tvoria osobitnú skupinu oroným – terénnych názvov,
tzv. speleoným. Slovo jaskyňa je známe už v praslovančine a odtiaľ sa dostalo nielen do súčasnej slovenčiny,
ale aj do niektorých iných slovanských jazykov (do češtiny, poľštiny a ukrajinčiny). Jeho pôvod je však zatiaľ
nejasný (niektorí autori ho spájajú so slovom jazva;
pozri Rejzek, 2001). V Malej encyklopédii Slovenska
(1993) sa slovo jaskyňa vysvetľuje ako „rozsiahlejší dutý
priestor v zemskej kôre vznikajúci najmä v krase, ale aj
vo vulkanických horninách (dutiny po plynoch) a na
pobreží (abrázne jaskyne)“, v encyklopedickom časopise Pyramída (č. 52 z októbra 1975, roč. V) ako „prirodzenými procesmi vytvorený dutý podzemný priestor,
ktorý je čiastočne alebo úplne uzavretý horninami“.
V Encyklopédii Zeme (1983) sa jaskyňa vykladá ako
„rozsiahlejší dutý priestor v zemskej kôre“, pričom sa
podľa encyklopédie rozoznávajú prvotné jaskyne, ktoré
vznikli so vznikom hornín, a druhotné jaskyne, ktoré
vznikli po vzniku hornín (v niektorých prácach sa tieto
jaskyne označujú ako primárne jaskyne a sekundárne jaskyne). V Encyklopédii Zeme sa jaskyne ďalej členia na
abrázne jaskyne, ktoré vznikajú morskou eróziou, rútivé
jaskyne, ktoré vznikajú zrúcaním telies hornín, a krasové jaskyne, ktoré vznikajú rozpúšťaním hornín.
V Medzinárodnom slovníku geografických termínov
používaných na všeobecnogeografických mapách, ktorý
vyšiel v češtine v rámci Geografických názvoslovných
zoznamov OSN – ČSFR (1991) a v ktorom sa uvádzajú
definície v češtine a k českým termínom slovenské, bulharské, maďarské, nemecké, poľské a ruské ekvivalenty,
termín jaskyňa sa definuje ako „prirodzená podzemná
dutina rozličného tvaru, pôvodu a veľkosti“. V citovanom slovníku sa uvádzajú tieto inojazyčné ekvivalenty
slova jaskyňa: v češtine jeskynû, v poľštine jaskinia, pieczara, grota, v bulharčine a ruštine peščera, v maďarčine
barlang, v nemčine e Höhle. Možno ešte dodať, že v angličtine sa jaskyňa volá cave [keiv], cavern [kaev:n]
a v latinčine caverna, spelunca, specus.
S jaskyňami sa zvyčajne spájajú aj priepasti. Slovo
priepasť má takisto praslovanský pôvod a súvisí so slo
vesom prepadnúť (pozri Rejzek, 2001).V Malej encyklopédii Slovenska (1993) sa slovo priepasť vysvetľuje ako
„hlboká otvorená dutina (prevažne v krase), ktorej hĺbka
výrazne prevyšuje šírku; najčastejšie vzniká zrútením
stropu jaskyne“, v Encyklopédii Zeme (1983) ako „veľmi
hlboká podzemná dutina s prevládajúcim hĺbkovým rozmerom nad šírkou; steny má skalnaté, zrázne, takmer až
zvislé“ a v citovanom Medzinárodnom slovníku geo

42

grafických termínov používaných na všeobecnogeogra
fických mapách (1991) ako „hlboká, relatívne úzka prie
hlbeň v zemskom povrchu so strmými až zvislými stenami, najčastejšie vzniknutá zrútením stropu krasovej jaskyne alebo rozšírením krasového komína“. Inojazyčné
ekvivalenty slova priepasť uvádzané v citovanom slovníku
a v ďalších jazykoch sú: v češtine propast, v poľštine
zapadlisko, v bulharčine propast, v ruštine propasť, v ma
ďarčine szakadék, v nemčine r Abgrund (e Schlucht,
e Kluft), v angličtine abyss [ebis], precipice [presipis]
a v latinčine vorago, gurges, abruptum, locus, praeceps,
abyssus.
Materiálovým prameňom skúmania názvov jaskýň
a priepastí na Slovensku sa nám stal súpis názvov jaskýň
publikovaný v publikácii Zoznam jaskýň a priepastí na
Slovensku (1979), ktorú pre potreby Slovenského úradu
geodézie a kartografie aj ostatných používateľov spracovala Názvoslovná komisia pri Slovenskom úrade geodézie a kartografie v spolupráci s Geografickým ústavom
SAV, a Zoznam jaskýň, ktorý koncom minulého storočia
pripravila Slovenská agentúra životného prostredia
a Centrum ochrany prírody a krajiny v Banskej Bystrici
a v ktorom sa uvádzalo 425 názvov jaskýň.
Zo 425 názvov uvedených v spomínanom zozname
je 62 jednoslovných názvov, t. j. 15 %, 260 dvojslovných názvov, t. j. 61 % (z toho 250 so zhodným prívlastkom), 83 trojslovných, t. j. 20 % (z toho 31 so
zhodnými prívlastkami a 5 s nezhodnými prívlastkami:
Jaskyňa Izabely Textorisovej, Jaskyňa Skalného potoka,
Jaskyňa mŕtvych netopierov, Jaskyňa slnečného lúča,
Jaskyňa kameňolomu Potôčky; ostatné sú predložkové
názvy s predložkami na, nad, pod, pri, v, za typu
Jaskyňa na Skale, Jaskyňa nad Kadlubom, Jaskyňa pod
Kečkou, Jaskyňa v Prepadlej, ale aj Jaskyňa nad vápenkou, Jaskyňa pod školou, Jaskyňa pri šachte, Jaskyňa za
humnom), 18 štvorslovných, t. j. 4 % (všetko predložkové názvy typu Jaskyňa v Ostrej skale, Horná jaskyňa
nad Vyvieraním) a 2 päťslovné (obidva predložkové:
Jaskyňa v Malej Babej hore, Jaskyňa v ponore
Jašteričieho jazera).
V zozname sme našli 246 názvov jaskýň so slovom jaskyňa ako druhovým označením, pričom v 154 prípadoch
išlo o dvojslovné názvy so zhodným adjektívnym prívlastkom (adjektívum = prídavné meno) typu Hrochotská jaskyňa, resp. Medvedia jaskyňa, v 28 prípadoch o trojslovné názvy so zhodnými adjektívnymi prívlastkami typu
Malá drienčanská jaskyňa, resp. Dobšinská ľadová jaskyňa, v 4 prípadoch o trojslovné názvy s nezhodnými
adjektívnymi prívlastkami typu Jaskyňa mŕtvych netopierov, v 64 prípadoch o predložkové názvy typu Jaskyňa
nad Košiarom (48 trojslovných, 14 štvorslovných a 2 päťslovné).
V názve jaskýň so zhodným prívlastkom sa v 26 prípadoch ako druhové označenie vyskytlo slovo diera,

resp. aj v tvare množného čísla diery, napr. Suchá diera,
Dedkovské diery, Mníchova kamenná diera, v 5 prípadoch slovo jama, resp. v tvare množného čísla jamy, napr.
Halašova jama, Vlčie jamy. Okrem toho sa v tomto type
dvojslovných názvov jaskýň so zhodným prívlastkom
vyskytli tieto všeobecné podstatné mená: v 4 prípadoch
slovo skala (napr. Dudlavá skala [vo východoslovenských nárečiach a vo východnej časti stredoslovenských
nárečí dudla je dutina v bútľavom strome a dudlavý je
bútľavý – porov. Slovník slovenských nárečí, 1994],
Deravá skala, Tmavá skala, Šikľavá skala [v spišských
nárečiach šikľavý je vlhký]), v 3 prípadoch slovo pivnica
(Kamenná pivnica, Ľadová pivnica, Lučivnianska pivnica)
a slovo vyvieračka (Hladová vyvieračka, Hučiaca vyvieračka, Občasná vyvieračka), v 2 prípadoch slovo pec
(Čertova pec, Veľká pec), slovo okno (Muránske Okno,
Veľké okno) a slovo hrad (Jazvečí hrad, Starý hrad) a po
1 prípade slová úkryt (Šurický úkryt), trhlina (Ľadová
trhlina), hniezdo (Rysie hniezdo), ľadnica (Silická ľadnica), úplaz (Zadný úplaz), dol (Hlboký dol; slovo dol má
v slovenských nárečiach význam „jama“). Ako vidieť,
takmer každé z týchto slov zvyčajne vyjadruje priamo či
obrazne dutý priestor, otvor.
Názvy so zhodným prívlastkom a druhovým označením priepasť typu Lubenická priepasť, Jelenia priepasť sa
vyskytli v 27 prípadoch, z toho iba v 1 prípade išlo o
trojslovný názov (Veľká ľadová priepasť).
Niektoré názvy jaskýň sa vyskytujú aj opakovane,
napr. Medvedia jaskyňa, Zbojnícka jaskyňa.
Zhodný adjektívny prívlastok pri názvoch jaskýň a
priepastí býva vyjadrený vzťahovým prídavným menom
utvoreným od názvu veci, napr. Črepová jaskyňa,
Kostrová jaskyňa, Perlová jaskyňa, Stĺpová jaskyňa, vzťahovým prídavným menom od názvu osoby, napr. Babská
jaskyňa, Partizánska jaskyňa, Zbojnícka jaskyňa, vzťahovým prídavným menom utvoreným od iného vlastného
mena, pričom motivujúcim vlastným menom môže byť
názov obce, napr. Dolnolehotská jaskyňa, Harmanecká
jaskyňa, Hronecká jaskyňa, Lubenická jaskyňa, Ponická
jaskyňa, vlastnostným prídavným menom vyjadrujúcim
farbu, napr. Biela jaskyňa, Farebná jaskyňa, Temná jaskyňa, resp. inú vlastnosť, napr. Vápencová jaskyňa,
Zvonivá jaskyňa, Závrtová jaskyňa, Dlhá jaskyňa, prídavným menom vyjadrujúcim polohu, napr. Dolná jaskyňa,
veľkosť, napr. Malá drienčanská jaskyňa, Veľká drienčanská jaskyňa, živočíšnym prídavným menom, napr.
Býčia jaskyňa, Kozia jaskyňa, Medvedia jaskyňa,
Netopieria jaskyňa, Líščia diera, Rysie hniezdo, Jelenia
priepasť.
Malú skupinu názvov jaskýň tvoria názvy, v ktorých
v prívlastkovej pozícii je privlastňovacie prídavné meno
utvorené z osobného apelatíva (všeobecného podstatného mena), napr. Koniarova jaskyňa, Otcova jaskyňa,
Židova diera, z osobného mena, či už z krstného mena,
napr. Helenina jaskyňa, Tomášova diera, alebo z priezviska, napr. Daxnerova jaskyňa, Hanincova jaskyňa,
Jánošíkova jaskyňa, Majkova jaskyňa, Márnikova jaskyňa, Silnického jaskyňa, Halašova jama. Niektoré z uve-

dených názvov sú v pravom zmysle slova dedikačné, t. j.
názvy utvorené na pamiatku istej osoby, iné podľa objaviteľa jaskyne.
Medzi jednoslovnými názvami jaskýň a priepastí
sú substantívne názvy (substantívum = podstatné
meno) typu Bobačka, Brázda, Burda, Drienka,
Dúpnica, Haviareň, Kabely, Kadlub, Kaplnka, Kostolík,
Labyrint, Mara, Matilda, Ohnište, Pec, Peklo, Píla,
Podbanište, Sezam, Teplica, Zlatnica, ale malú skupinu jednoslovných názvov tvoria aj substantivizované
podoby, ktoré vznikli z adjektívneho prívlastku dvojslovných názvov, napr. Michňová, Pohanská
(Pohanská jaskyňa → Pohanská).
Tento príspevok je iba čiastkovým pohľadom do problematiky názvov jaskýň a priepastí. Pri tvorení a ustaľovaní názvov jaskýň a priepastí by sa však malo vziať do
úvahy, že predložkové názvy s predložkami na, nad, pod,
pri, v, za typu Jaskyňa na Skale, Jaskyňa v Prepadlej,
Jaskyňa nad vápenkou, Jaskyňa pod školou, Jaskyňa pri
šachte, Jaskyňa za humnom nie sú v pravom zmysle
názvami jaskýň, resp. priepastí, ale iba lokalizačným
určením jaskyne alebo priepasti akoby povýšeným na
vlastné meno. Takýmto typom názvov je vhodné vyhýbať
sa a mali by sa tvoriť názvy so zhodným prívlastkom
alebo zhodnými prívlastkami typu Kostrová jaskyňa,
Zbojnícka jaskyňa, Hronecká jaskyňa, Netopieria jaskyňa,
Daxnerova jaskyňa, Veľká drienčanská jaskyňa, resp.
s nezhodným prívlastkom typu Jaskyňa Izabely
Textorisovej, Jaskyňa Skalného potoka, Jaskyňa mŕtvych
netopierov, prípadne jednoslovné názvy typu Drienka,
Kaplnka, Matilda. Pri tvorení a ustaľovaní názvov jaskýň
a priepastí by sa malo postupovať podľa odporúčaní,
ktorú sú obsiahnuté v Inštrukciách na štandardizáciu
geografického názvoslovia, ktoré v r. 1996 vydal Úrad
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (pripravuje sa nové vydanie), resp. aj v Zásadách pre tvorbu
názvov a názvoslovia jaskýň (pozri Spravodaj Slovenskej
speleologickej spoločnosti, 1979, roč. 10, č. 3).	
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Znovuotvorenie jaskyne Podhlavište
za účasti Františka Szarku
Gabriel Lešinský, SMOPaJ, pracovisko Košice (19. 9. 2006)
Ako sa to všetko začalo

História sa opakuje

Známy šivetický keramikár, bývalý lubenícky baník
a jaskyniar František Szarka, spoluobjaviteľ Novej
Brzotínskej, Gemerskoteplickej, ale i Krásnohorskej
jaskyne, niekdajší spolupracovník tragicky zosnulého
významného jaskyniara Viliama Rozložníka a od roku
1970 člen oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej
spoločnosti č. 5 Gemer-Licince, sa nedávno dožil
významného životného jubilea. Na jar roku 2006 sme
ho navštívili v jeho dome v Šiveticiach, aby sme si
vypočuli a nafilmovali jeho pútavé rozprávanie o jaskyniarčení i jeho veľkej vášni – keramikárstve. Za
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva to
boli Peter Holúbek, Pavol Ballo a Gabriel Lešinský, za
Banícke múzeum v Rožňave Pavol Horváth a za dobrovoľných jaskyniarov Jozef Hetesi.

František Szarka – jaskyniar z OS SSS č. 5 Gemer-Licince.
Foto: J. Stankovič

František Szarka spomínal na mnohé jaskyniarske aktivity a jednu pritom zvlášť
zdôraznil – vyvieračku a jaskyňu Podhlavište
v krase sáskej synklinály pri Kameňanoch
– teda v Jelšavskom krase, do ktorej vkladal
so svojimi druhmi jaskyniarsku nádej. Prečo
prácu za jeho účasti neobnoviť? Dohodli
sme sa veľmi rýchlo. Pracovníci SMOPaJ
LM v spolupráci s BM RV zorganizovali na
4. septembra 2006 akciu do Kamenianskeho
krasu. Akcie sa aktívne zúčastnili František
Szarka, Peter Holúbek, Pavol Horváth,
Gabriel Lešinský, Jozef Hetesi a Jaroslav
Stankovič (SSS).
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V to slnečné ráno sme sa o ôsmej hodine stretli pri
Baníckom múzeu v Rožňave. Odtiaľ sme dvoma autami vyrazili do Šivetíc. Pán Szarka nás privítal v úhľadnom dvore svojho rodinného domu s dômyselne vybavenou keramikárskou dielňou s úsmevom na tvári
a vynikajúcou náladou. Montérky do terénu vrátane
nifky mal už zbalené. Peter ho potešil orechovkou, pán
Szarka zasa nás správou o chystanom šivetickom guláši a vzápätí sme vyrazili. Treba zdôrazniť, že pamäť
pána Szarku je obdivuhodná a celý čas nás neomylne
sprevádzala či pri navigácii k lokalitám alebo pri opise
podzemných priestorov. Zastavili sme na zarastenej
lúke pod kótou 386 m n. m., pri moste cez stružku
vyvieračky Hlavište (niekde Podhlavište; v literatúre sa
udávajú oba názvy).
Materiál a náradie sme až k výtokovému miestu preniesli na chrbtoch. Tu sme zložili veci. Na zarastenom
úpätí kopca sme vykonali obhliadku miesta výveru krasových vôd. Pôvodná, 7 m dlhá chodba so sifónom už
nebola prístupná, ba podľa všetkého už ani nejestvuje.
Nad výverom sa otvára mohutný kráter s priemerom
3,5 m, vytvorený v proluviálnych hlinách.
V husto zarastenom južnom svahu sme sa napokon
dali do hľadania pukliny – niekdajšieho pracoviska licineckých jaskyniarov. Pán Szarka nás informoval, že to
bolo vyššie vo svahu, SV od výveru. Mal pravdu. Cca
+25 m nad vyvieračkou, v nadmorskej výške cca 280 m
n. m., sa otváralo ústie umelo rozšírenej pukliny, od
kiaľ podľa rozprávania p. Szarku v roku 1934 (v lite
ratúre sa udáva 1. 5. 1935), ešte pred jej rozšírením,
striekal prúd vody pod veľkým tlakom vysoko do

Jelšavský kras. Pohľad zo svahu priamo nad sondou resp. vyvieračkou
Podhlavište smerom na juh. V pozadí obec Kameňany. Foto: J. Stankovič

J. Stankovič a F. Szarka pri vchode do jaskyne Podhlavište.
Foto: P. Holúbek

výšky, čo si pamätajú aj miestni obyvatelia Kamenian,
ako sme sa neskôr dozvedeli v miestnej krčme.
Zrejme aj tento fakt zohral svoju úlohu, keď v roku
1952 na túto lokalitu upozornili miestni pionieri Jána
Majka (Ľ. Gaál et J. Gaál 1991, p. 36). Citovaní autori uvádzajú, že objaviteľ Domice nepredpokladal na
lokalite ďalšie pokračovanie. V 60-tych rokoch sa jaskyňa Podhlavište stala hlavným pracoviskom už spomínanej jaskyniarskej skupiny Gemer-Licince. V po
merne úzkej pukline tu jaskyniari pracovali niekoľko
rokov, väčšinou pomocou trhacích prác, pričom prenikli do hĺbky 19 m, kde sa ukazovala kvapľová výzdoba. Blízkosť aktívneho toku podľa nich naznačoval
hukot vody, ktorý do sondy prenikal po pukline.
Predpokladali, že na úroveň toku im zostáva prekonať
ešte 6 m (Š. Szögedi 1970, p. 31; Ľ. Gaál et J. Gaál
1991, p. 36). Všetky skutočnosti uvádzané Š. Szögedim,
nám na lokalite uviedol i pán Szarka, vrátane tej, že
sutinu z dna transportovali pomocou malého vozíka,
ktorý pre tento účel zhotovili.
Podľa obecnej kroniky, v ktorej si zalistoval M.
Uhrin (1996, p. 38 – 39), sa v roku 1962 podujali zjara
otvoriť túto jaskyňu miestni občania J. Vančík, J. Oltus
a K. Buchta. Magnezitka v Lubeníku im dokonca
poskytla agregát, trhaviny i strojníkov. Práca napredovala údajne veľmi pomaly, bo mali čistú skalu a pracovali len v sobotu popoludní či v nedeľu (sobota v tých
rokoch bola normálnym pracovným dňom). 15. 8.
1962 prišli k hostincu s chýrom, že prebili dieru šikmo
do jaskyne, len akási kamenná záclona im zavadzala...
Koncom leta sa prebili natoľko, že keď hodili dnu
kameň, dlho padal asi na mäkkú pôdu. Pri elektrickej

lampe videli prázdnotu s dlhými kvapľami (pozri tamtiež). Uvedení občania boli členmi skupiny licineckých
jaskyniarov vedenej F. Szarkom, ktorá sa v roku 1972
k riečisku napokon i dostala (L. Benedek et Ľ. Gaál,
1985, p. 37). Po vážnom úraze F. Szarku, ktorý bol –
ako títo autori uvádzajú – v skupine hlavnou hybnou
silou a neúnavným organizátorom, a po odchode
L. Berenteho na dlhodobú služobnú cestu aktivita skupiny ochabla a skupina napokon prestala pracovať
(pozri tamtiež). Jaskyňa sa potom už len postupne
zavaľovala. So systematickým prieskumom na tejto
lokalite sa podľa Ľ. Gaála (1982, p. 11) malo počítať
od roku 1973. V technických denníkoch OS Šafárikovo
(časť odlúčených členov OS Rimavská Sobota), a to
od roku 1975, Igor Balciar (SSJ, OS RS) zatiaľ nenašiel záznamy o ďalších jaskyniarskych prieskumných
prácach, o vyhľadanie ktorých sme ho v septembri
2006 požiadali. Kto teda vybudoval výdrevu v jaskyni,
ktorá figuruje už na mape Ľ. Gaála z r. 1979, dosiaľ
nevieme. Musela vzniknúť v období 1972 – 1979. Igor
však navštívil bývalého šafárikovského jaskyniara pána
Kinku, ktorý namiesto výdrevy hovoril o kovových „U“
profiloch.

Mapa jaskyne Podhlavište od Ľ. a M. Gaálovcov a P. Ženiša
na základe merania na jeseň 1979
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Obnovenie výkopových prác. Zľava: F. Szarka, G. Lešinský,
P. Holúbek. Foto: J. Stankovič

Spomienky na kopanie spred viac než štyridsiatich rokov.
Vľavo J. Hetesi, v strede G. Lešinský, vpravo F. Szarka.
Foto: P. Holúbek

Údajne sa taktiež svojho času (70-te roky) dostali na
úroveň vody. Do údajného polosifónu vraj pchal 1 m
dlhú štangľu, ale dno nedosiahol. Jeho informácie
o chodbe 1 x 1,7 m (š x v), kde ich vraj zastavilo zníženie stropu, v súčasnosti nie je možné overiť. Potom
v skupine nastali nezhody a na lokalite sa prestalo pracovať. Podľa zamerania z roku 1979 bola dĺžka puklinovitej chodby 16 m (Ľ. Gaál 1982, p. 10 a 13; Ľ. Gaál
et J. Gaál 1991, p. 36). V roku 1988 Šavrnoch udáva
dĺžku už len 13 m (J. Šavrnoch, 1988, p. 80) a v tom
istom roku v septembri Gaálovci namerali už len 5 m
(Ľ. Gaál et J. Gaál 1991, p. 36).
V ten deň sme mali iba základné informácie o lokalite, ale boli sme priamo na tvári miesta, a to stačilo.
Prvé, čo nás upútalo, bola atypická karbonatická hornina. Nebol to vysokopercentný vápenec, na aký sme
zvyknutí na Liptove alebo v Slovenskom krase.
Cukrovitý rozpad horniny, jej vzhľad a textúra napovedali, že ide podľa všetkého o dolomit alebo dolomitický vápenec. Vyvieračka pod lokalitou však patrila na
prvý pohľad k tým, ktoré majú dostatočnú výdatnosť,
a napokon aj mohutná Brestovská jaskyňa, Jaskyňa
v Humenci alebo neďaleká významná Gemerskoteplická
jaskyňa sa vytvorili v dolomitoch, tak prečo nie?
Puklina mala navyše priaznivé parametre – namerali
sme 85 – 92 g/65 g, čiastočne ju nahlodala korózia
a hĺbka, ktorú dosiahli naši predchodcovia, lákala
takisto. Vyvliekli sme k pracovisku všetok materiál
a okolo 10.30 sme sa dali do práce.
J. Hetesi a G. Lešinský sa striedali na čelbe, J. Stan
kovič, F. Szarka, P. Holúbek a P. Horváth transportovali vyťažený materiál na povrch. Starý pán Szarka vyzlečený do pol tela „makal“ ako za starých čias. Ťažkosti
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mu nerobili ani 20 – 30 kg ťažké balvany.
J. Stankovič s P. Holúbkom vo vhodných okamihoch
akciu fotodokumentovali na svoje moderné digitálne
aparáty. Pracovalo sa v kuse, s jednou poludňajšou
prestávkou. Jaskyňu sme kopali v plnom profile
z hĺbky cca 3,5 m. V hĺbke 5 m, kde sa medzi sutinou už
ukazoval nádejný otvor do voľného pokračovania, sme
zarovnali dno do tvaru horizontálneho stupňa
a za zníženým stropom sme poobede zhodili do šachty
cca 300 kg ťažký blok, ktorý uviazol na výdreve po
šafárikovských(?) či rimavskosobotských(?) jaskynia-

4. september 2006. Vedro len tak lietalo...
Foto: J. Stankovič

súčasný stav zamerala a na povrchu konštatovala, že
zával nad výdrevou je labilný, výdreva nespoľahlivá a
ďalší transport materiálu z dna na povrch prakticky
nemožný bez rizika ohrozenia jaskyniara na čelbe.
Zhodli sme sa, že na asanáciu závalu a spriechodnenie transportného úseku treba ešte aspoň 2 dni.
Preto sme hneď aj začali uvažovať o ďalšej prolongačnej akcii. Tým sme s uspokojením o 14.30 výpravu
na Podhlavište ukončili.
Poobedňajšie slnko bolo ostré, ale pán Szarka chcel
využiť príležitosť a zoznámiť nás s ďalšími tunajšími
Prekopanie závalu a prienik do voľného priestoru v hĺbke
lokalitami. Autami sme sa presunuli do doliny vzdialepribližne 4,5 m. Foto: J. Stankovič
nej asi kilometer smerom na západ k ďalšej vyvieračke.
Cestou späť sme pátrali
po Vyvieračke pod orechom, ktorú sme našli až
s pomocou miestnych
obyvateľov, keďže orech
– významný orientačný
bod – už zrúbali a dlho
nespásané lúky boli zarastené kríkmi a vysokým
bylinným podrastom.
Prameň tu zvykol vytekať spod výraznej dolomitovej steny. Aj tu sa kedysi
sondovalo. Navštívili sme
aj prameň na severnom
okraji Prihradzian, ktorý
vytekal z cca 2 m dlhej
nízkej a úzkej chodby na
rozhraní bridlíc a dolomitov, kde licineckí jaskyniaMapa jaskyne Podhlavište od P. Holúbeka a spol., vyhotovená na základe merania zo 4. 9. 2006
ri tiež kedysi sondovali.
roch. Čo sa dalo, sme povyťahovali, a po závale, starej Miestni obyvatelia pána Szarku dobre poznali, oslovozvetranej výdreve a železných rúrkach nabitých kolmo vali ho familiárne „Ferko“, a čo-to k aktivite prameňa
do vrstevnej plochy, sme zostúpili na súčasné zavalené nám aj povedali. Naši fotografi ešte dokumentovali
dno v hĺbke cca 11 m. Skončili sme tam, kde sa voľná
dutina, ktorá vznikla vystrieľaním nadložnej (stropnej)
vrstvy horniny, stáčala približne na SZ aj na SV. Podľa
slov F. Szarku chýba z úrovne –16 m ešte cca 3 – 4
metre na úroveň cca – 19 – 20 m, ktorú dosiahli.
Pokračovať však chceli v úrovni približne 16 – 17 m,
teda asi 1,5 m pod súčasným balvanitým dnom, kde sa
puklina prirodzene rozširovala, pričom bolo vidieť
pokračovanie, bolo počuť hukot vody a cítiť výrazný
prievan. Na prievane sme sa teraz veľmi nezhodli. Peter
prievan cítil, my s Jozefom by sme to prievanom nenazvali. Aspoň nejaká cirkulácia tam však určite bola.
Nijako to však nespochybňuje možnosť, že sa tam niekedy silný prievan objavuje. Mnoho totiž závisí od atmosférických pomerov, ročného obdobia atď. Meračská F. Szarka (vpravo) s I. Rampelom z Kamenian v bývalej sonde
skupina – P. Holúbek, G. Lešinský a J. Hetesi potom
Vyvier. pod orechom. Foto: P. Holúbek
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miestne religiózne pamätihodnosti
a napokon sme sa všetci posadili
v Šiveticiach u dcéry pána Szarku,
ktorá ukuchtila vynikajúci guláš.
Spolu s manželom, ich dvomi dcérami a synom nám na malebnom
Gemeri zároveň vytvorili veľmi príjemnú a srdečnú vidiecku atmosféru, ktorú sme si užívali spolu s gulášom, kávičkou a výbornou vodou so
sirupom z domácej úrody.
Spomienkovo-pracovnú expedíciu sme zavŕšili návštevou bývalého
vedúceho OS Gemer-Licince Štefa
na Szögediho v Licinciach.

Geomorfologická mapa Kamenianskeho krasu od J. Šavrnocha publikovaná
v Slovenskom krase (1988)
Štefan Szögedi – jaskyniar; predseda
OS SSS Gemer-Licince.
Foto: P. Holúbek

Aj on pospomínal staré jaskyniarske časy.
Trochu sme ho aj podpichli otázkou, prečo skupina po
roku 1970 prestala posielať správy o svojej činnosti na
SSS, čo nezabudla pripomenúť ani jedna výročná správa spoločnosti až do roku zrušenia tejto OS. Pán
Szögedi sa už len usmial a pokrčil plecami. Možno
preto, že práve v týchto rokoch, keď sa SSS už znovu
centralizovala, došlo v dôsledku súhry nešťastných
náhod k všeobecnému úpadku licineckej skupiny.
Skupiny, ktorej členovia zanechali za sebou kus priekopníckej práce, vykonanej s baníckou statočnosťou
a precíznosťou (L. Benedek et Ľ. Gaál, 1985, p. 38).
Je v Podhlavišti jaskyňa?
Podhlavište (vyvieračka i sonda) sa v rámci triasu
silicika v oblasti Jelšavského krasu vyvinuli v tmavosivých, vrstevnatých spodnoaniských gutensteinských
dolomitoch (anatolian – pelson?), ktoré sú miestami
hematitizované (Š. Bajaník et A. Vozárová /eds./,
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1984; J. Šavrnoch, 1988). Tvoria ramená tzv. sáskej
(inak tiež sásanskej) synklinály (Ľ. Gaál et J. Gaál
1991, p. 32) a do istej miery sú aj tektonicky postihnuté. Samotná sonda je založená na výraznej subvertikálnej dislokácii. Uplatňovanie dislokácií s podobnou vergenciou (SV – JZ a S – J) v tunajšom reliéfe spomína
už J. Šavrnoch (1988, p. 75).
Netektonické (gravitačné) deformácie sme v okolí
sondy nepozorovali. Obe lokality sú situované na
denudačnom svahu panónskej stredohorskej rovne
(pozri Z. Hochmuth 1996, geomorfologická mapa).
Z geomorfologickej mapy J. Šavrnocha (1988,
p. 77) a z vyššie uvedeného vyplýva, že sústavu prameňa i sondy Podhlavište napája systém ponorov a náplavových krasových jám JV od k. 479, ktorú tvoria horniny spodného triasu (slienito-bridličnato-vápencové
vrstvy; namal-spat). Takúto indíciu nepriamo potvrdzuje i to, že približne v tomto smere je krasový reliéf
nad vyvieračkou, tvorený spodnoaniskými gutensteinskými vápencami, rozčlenený uvalami a krasovými
jamami veľkých rozmerov.
Podľa Ľ. a J. Gaálovcov z OS Rimavská Sobota
(Ľ. Gaál et J. Gaál 1991, p. 36) je jaskyňa nesporne

Za spoluprácu pri tvorbe článku ďakujem P. Holúb
kovi (SMOPaJ), J. Stankovičovi, Ľ. Gaálovi, I. Balciarovi,
T. Mátému (SSS) a D. Vackovej (SMOPaJ).
Použitá literatúra a podklady

Vyvieračka Podhlavište leží na úpätí J svahu panónskej
stredohorskej rovne. Foto: P. Holúbek

napojená na erózne riečisko vyvieračky Hlavište, čo
potvrdzujú okrem prieskumných prác licineckých jaskyniarov aj pozorovania miestnych obyvateľov o komunikácii vody v oboch systémoch (pozri tamtiež).
Obaja autori zároveň mienia, že vzniku rozsiahlejších
jaskynných sústav tu vo všeobecnosti bránia litologické
a štruktúrne pomery, hoci upozorňujú, že práve vo
východnej časti Kamenianskeho krasu (v literatúre tiež
„kras pri Kameňanoch“) je vplyv spomínaných obmedzujúcich faktorov menší. Počiatok krasovatenia v oblasti spájajú s vrchnopanónskym asymetrickým výzdvihom Jelšavského krasu (tamtiež, p. 32). Podľa
Z. Hochmutha (1996, p. 92) jaskyňa predstavuje staršiu vývojovú úroveň dnešného prameňa Podhlavište.
Aká je teda odpoveď na otázku v podtitulku? Ak
jaskyniari v jaskyňu veria, kopú. A vyššie uvedené
skutočnosti nás vedú k tomu, aby sme sa v druhej
polovici októbra 2006 znovu pokúsili o prienik na
vodu v hĺbke väčšej ako 20 m, prekonanie úžiny
a preskúmanie údajného pokračovania v smere dislokácie cca 3 m nad touto úrovňou. Tentoraz nás okrem
pána Szarku posilnia aj mladí jaskyniari súčasnej OS
Rimavská Sobota.

BAJANÍK, Š. et VOZÁROVÁ, A. (1984): Geologická
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Geologický rez SZ-JV predmetným územím; gutensteinské dolomity (dT2aS) s vyvieračkou a jaskyňou Podhlavište
vystupujú v podloží najvrchnejšieho člena v pravej časti obrázku (podľa Šajgalíka et al. 1984).
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Pevnosť Permonov
Eduard Piovarči – Jaskyniarska skupina Aragonit
Pevnosť Permonov – Legendárna
Dubná skala obliehaná jaskyniarmi z Malej Fatry
Mohutné nasadenie speleológov zo speleoklubu Malá
Fatra a momentálna pasivita členov jaskyniarskej skupiny Aragonit z Vrútok na horeuvedenej lokalite ma inšpirovali k publikovaniu ďalších zaujímavých informácií
o lokalite. Rád by som tak prebral k životu spiaci mančaft
našej skupiny v Turčianskej záhradke. V roku 2003 sme
získali i nové dáta z georadarového prieskumu, na základe ktorých sa začali v roku 2003 až 2004 viaceré kopáčske aktivity. Následne však boli utlmené hektickými udalosťami pri vzniku JS Aragonit a jej aktivitami v krase
Dedovho vrchu v Turskej doline (Dedova jaskyňa, Jaskyňa
pod vyhliadkou a v komplexe Ementál.) S výsledkami georadarového prieskumu, aj keď oneskorene, chcem všetkých fanúšikov a hľadačov jaskyne Oko na Dubnej skale
oboznámiť v nasledujúcom čísle Spravodaja. Avšak kým
tak urobím, pozrime sa ešte na niektoré zaujímavé historické fakty a predchádzajúce informácie z terénneho
prieskumu..

možno nájsť aj v názve jaskyne Opálená skala vo
Viništi pri Topoľčanoch, kde boli odkryté archeologické nálezy z halštatskej doby. Aj napriek tomu, že staršie skalné odkryvy na Dubnej skale sú pokryté typickou tmavou pätinou, takže nápadne pripomínajú opálenú skalu, sú uvedené úvahy o osídlení jaskýň v pred
historickej dobe predsa len pravdepodobné a realistické. Neštudovali sme pôvod zvláštnej tmavej pätiny
hlavne na starších neporušených skalných reliéfoch,
ale zdá sa, že ide o tmavú odumretú (alebo živú) lišajníkovú kultúru, ktorá pomáha konzervovať skalné
steny pred atmosférickým zvetrávaním.
Názov Opálená skala môže súvisieť i s vypaľovaním
vápna vo vápenných jamách, odkryvy ktorých sme našli
v 350 m dlhej a 30 až 40 metrov širokej a miestami až
8 m hlbokej ryhe, ktorú pod úbočím Dubnej skaly
vybagrovali pri budovaní prieskumnej štôlne Barbora
pre diaľničný tunel. Terénna ryha tu okrem iných geologických a hydrologických zaujímavostí odkryla aj tri
staré vápenné jamy, ktoré zrejme nepochádzajú z obdobia ťažby na začiatku storočia, ale sú pravdepodobne

Ad petram combustam – Opálená skala,
rok 1285
Začnem tradične miestopisom. Už samotný názov
tejto pozoruhodnej lokality – Dubná skala evokuje
predstavu dutej skaly (zrejme ide o odvodeninu od
slova Dúpna, Dúpa – Dutá skala, Dúpä – brloh, diera).
Podobných názvov sa na Slovensku nachádza v súvislosti s jaskyňami viac ako desať: Jaskyňa v Dúpnej
skale I. a Jaskyňa v Dúpnej skale II. v Rajci, jaskyne
Dúpna skala, Dupná diera a Pružinská Dúpna jaskyňa
v Strážovských vrchoch, jaskyňa Dúpnica v Sivom
vrchu, Dolná Túfna a Horná Túfna v Harmanci,
Dúpna jaskyňa I., Dúpna jaskyňa II. vo Veľkej Fatre
a Dúpna jaskyňa v Humenských vrchoch. V piatich
z nich sa našli významné paleontologické, antropologické a archeologické nálezy, čo svedčí o tom, že toto
archaické názvoslovie je často v úzkej súvislosti
s paleolitickým osídlením.
RNDr. Juraj Galvánek v monografii o Vrútkach
vydanej v roku 2001 uvádza, že Dubná skala sa spomína už pri opise hraníc vrútockého chotára v listine
z roku 1285 ako Opálená skala (ad petram combus
tam). J. Galvánek sa domnieva, že v 13. storočí spomínaná opálená skala (s jaskyňou) mohla iste dobre slúžiť ako úkryt a opálená mohla byť dymom a ohňom
ľudí, ktorí sa do nej uchyľovali. Obdobu opálenej skaly
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Jedna z vyvieračiek, ktoré sa objavili až po vybagrovaní 450 m
dlhej mohutnej ryhy pre potrebu diaľničného prieskumného
tunela Barbora v severovýchodnom úbočí Dubnej skaly.
Foto: E. Piovarči

podstatne staršie. Vápenné jamy sú zasutinené pôvodnými sedimentmi, na ktorých boli na začiatku storočia
úhľadne udržiavané lúky. Vápenné jamy by sa dali datovať až po dôslednejšom archeologickom prieskume. Je
však zrejmé, že tu ľudia ťažili vápenec už skôr a v jednoduchých vápenných jamách pálili vápno už v predchá
dzajúcich storočiach. Takže názov Opálená skala ani
v tomto zmysle nie je iste náhodný.

v roku 2002 preto nazvali priliehavo Opálená skala
(430 m n. m.). Výkopové práce sme v tejto časti lomu
začali najmä na základe rozprávania starých Vrúto
čanov o veľkom podzemnom labyrinte v povestnej
Pevnosti permonov v Dubnej skale. Sú sadze v tek
tonike iba pamiatkou po vypaľovaní vápna, alebo je
v tom i niečo iné?
Labyrint bratov Sucháčovcov

Rado Petrovič ukazuje na profil vybagrovanej ryhy pod
Dubnou skalou, kde vidieť rez jednou z viacerých starých
vápenných jám. Foto: E. Piovarči

V pracovnej sonde Opálená skala sme narazili na zasadzenú
poruchu s citeľným prievanom s teplotou kolísajúcou aj
v najväčších horúčavách v rozmedzí 7 až 8 °C.
Foto: E. Piovarči

No skutočne opálenú skalu sme našli i v severnej
časti lomu. Išlo o puklinu zasadzenú hrubou vrstvou
sadzí, ktorá sa nachádzala zasypaná pod trojmetrovou
vrstvou sutín. Odkryli sme ju na základe meraní telestéziou. Je to jediné miesto v severnej časti starého
lomu, kde je cítiť prievan a v zime i pri holomrazoch
tu zemina okolo pukliny nezamŕza a je plná dážďoviek
a života. Pracovnú sondu kopanú na tomto mieste sme

Začnem teda rozprávaním starých, dnes už nežijúcich pamätníkov, ktorých svedectvo môže s nájdenou
zasadzenou trhlinou v sonde Opálená skala súvisieť
a je obzvlášť unikátne. Nebolo ani dosiaľ nikde písomne zaznamenané či inak publikované. V začiatkoch
môjho vlastného pátrania som koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia v ZŤS Martin v závode
02 Motory cez Antona Tretinu, starého varínskeho
rodáka, narazil na dvoch pamätníkov bratov
Sucháčovcov z Vrútok, ktorí v roku 1980 mali už po 72
a 73 rokov. Roku 1922 ešte ako štrnásťroční chlapci
navštívili pozoruhodnú jaskyňu v Dubnej skale. Podľa
ich rozprávania boli v lome v tej dobe údajne 3 vchody. V jednom z nich bol vraj plyn. (Mohlo ísť o tunel
v stene lomu, v ktorom aj dnes pri kopaní cítiť výrazný
pach po kysličníku siričitom? O našom tuneli však
v tých dobách pamätníci nič nevedeli. Šlo o inú jaskyňu?)
Bratia Sucháčovci vnikli do jaskyne so svojím tretím, najmladším bratom. Svietili si na cestu karbidkami. Do vchodu sa museli vplaziť, ale potom sa priestor
rozšíril. Cestu v jaskyni si značili kriedami a špagátom,
ktorý za sebou ťahali, aby sa nestratili. Z úzkeho prielezu vošli do 5 m vysokého dómu s dvoma chodbami.
Vybrali si jednu z nich a došli do ďalšieho priestoru,
z ktorého vychádzalo už viac vetiev. Vybrali si len
jednu – tú najväčšiu a najpohodlnejšiu. Do malých
chodieb a nízkych odbočiek sa ani len nesnažili naliezať. Takto prechádzali viacerými väčšími priestormi,
z ktorých viedlo množstvo ďalších chodieb. Z jaskyne
sa vrátili až po 4 či 5 hodinách blúdenia a mali dojem,
že jaskyňa je nekonečným labyrintom, v ktorom prešli
najmenej 2 – 3 kilometre. Keď o tom rozprávali, upozorňovali nás, že to myslia smrteľne vážne, že to s tými
nachodenými kilometrami nepreháňajú. No na koniec
jaskyne sa nedostali. Priestory pokračovali ďalej, ale
pud sebazáchovy velil vrátiť sa späť, aby v bludisku
chodieb nezablúdili.
(Iste možno o vzdialenosti prekonanej v jaskyni,
ktorú Sucháčovci uvádzali vo svojom rozprávaní,
pochybovať, veď v podzemí aj čas ubieha rýchlejšie
a vzdialenosti sa zdajú mnohokrát oveľa väčšie, ako
v skutočnosti sú. Ako príklad uvediem „objav“ priate
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Mapka Dubnej skaly s vyznačením Strečnianskeho zlomu a jaskýň
1 – Jaskyňa Kunova štrbina (Jaskyňa nad Plazivou), 2 – Tunel, 3 – Tulácka jaskyňa (nepravá jaskyňa Oko,
Jaskyňa nad sutinovým kužeľom), 4 – jaskyňa Očko, 5 – Jazvečia jaskyňa (Plazivá jaskyňa), 6 – Syslia diera,
7 – Sonda na lúčke, 8 – Sonda Opálená skala, 9 – Sonda CH2

ľov, terchovských jaskyniarov v jaskyni Medvedia II.
pred dvoma rokmi, kde sa v objaviteľskom ošiali aj 35
metrov dlhá plazivka zdala byť 300 metrov dlhá, a to
už nevravím o tom, že šlo len o objav už objaveného.
Hoci rozprávanie bratov Sucháčovcov musíme brať
s rezervou, treba zároveň pripustiť, že traja chlapci sa
museli v jaskyni pohybovať minimálne do vzdialenosti
pár stoviek metrov.)
Chodby boli podľa rozprávania bratov nízke, veľké
i úzke. Jaskyňa bola vyzdobená kvapľami. V tom čase
na začiatok labyrintu za chlapcami vliezla aj budúca
žena najmladšieho z bratov Sucháčovcov a ulomila
v jaskyni zo stropu kvapeľ, za čo ju potom všetci vyhrešili a poslali preč. Táto výprava pred 84 rokmi sa dostala v jaskyniach na Dubnej skale celkom iste najďalej.
Veď podľa ich rozprávania ani v najvzdialenejších častiach nebolo počuť hukot vody, ale iba akýsi podivný
zvuk, vraj akoby cinkanie spiežovcov... (Šlo len o kvapkanie vody v tichu rozľahlého priestoru, alebo mohol
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byť nablízku východ z jaskyne rovno na lúku plnú
pasúceho sa dobytka?) Ťažko teraz hádať, aké zvuky
počuli v jaskyni v roku 1922 bratia Sucháčovci, no
podľa ich rozprávania sa v jaskyni na viacerých miestach nachádzali kosti po uhynutých zvieratách a čo
bolo najpozoruhodnejšie, na stenách spozorovali akési
kresby, ktoré však nevedeli bližšie identifikovať. Kresby
podobné loveckým výjavom z Altamiry však vylúčili.
Neskôr sa istý náš senzibil pokúsil odhadnúť, o aké
kresby v jaskyni v Dubnej skale môže ísť. Tvrdil, že ide
o historické nápisy z doby husitskej. Je to kuriózne tvrdenie, ale ak uvážime, že jaskyňa s pomerne veľkým
portálovým vchodom bola položená tesne vedľa strategickej historickej dopravnej tepny, mohla byť dobrým
úkrytom i lákadlom pre cestovateľov v každej dobe.
Od bratov Sucháčovcov sme sa ešte dozvedeli, že
počas prvej svetovej vojny sa v tejto ich jaskyni skrývali dvaja vojnoví zbehovia – Jozef Korda a istý Luna
z Vrútok. Prečkali v nej jeden a pol roka. Za ten čas im

ľudia zamestnaní v lome nosili potraviny. Obaja dotyční však už boli v roku 1980 dávno mŕtvi. Možno práve
oni počmárali steny jaskyne čadiacim plameňom svieč
ky či plameňom acetylénového kahana. A možno
práve oni kúrením vo vchode do jaskyne zasadzili
poruchy v sonde Opálená skala. Ale možné je aj to, že
v jaskyni sú v písomnej forme historické pamiatky i na
husitov. Husiti vpadli do Turca v 15. storočí (roku
1436); operovali po starej ceste od Žiliny cez Streč
niansky priesmyk a podnikali ďalej na Slovensko veľa
výprav a vojenských ťažení. Na ceste k nivám Turca aj
ich mohol zlákať priestranný portál jaskyne, ako ho
opisoval Andráš Valyi v roku 1799 a F. Vlastimil
Russel v roku 1870. Možno v otvorenom a priestrannom vchode do jaskyne s výhľadom na krajinu nejedna husitská hliadka táborila alebo sa tu bratríci utiahli
pri náhlej nepohode počasia. Sú to len fantastické špekulácie, ale ktovie...?
Štvrtého septembra 1980 sme navštívili starý lom
Dubnú skalu s onými dvoma bratmi Kornelom a
Ľudovítom Sucháčovcami. Obaja však boli zmenami v
teréne po takmer 60-tich rokoch takí dezorientovaní,
že im trvalo veľmi dlho, kým aspoň približne určili
sektor, v ktorom sa jaskyňa mala nachádzať. Napokon
sa ešte rozchádzali v názoroch, či jaskyňa ležala vyššie
alebo nižšie v lome. Mladší z bratov Kornel tvrdil, že
jaskyňa sa nachádzala asi vo výškovej úrovni 440 až
450 m n. m., niekde pod strmými bralami v okolí
Tuláckej jaskyne, ale nevedel presne určiť, kde, lebo
terén bol zmenený zatrávnenými násypmi a vegetáciou. V roku 1922 bolo inkriminované miesto holým strmým skalnatým terénom. Starší z bratov tvrdil, že jaskyňa bola situovaná oveľa nižšie asi na úrovni najnižšej plošiny na severozápadnom okraji lomu neďaleko
väčšej brezy, asi 50 výškových metrov nad údolnou
rovinou v nadmorskej výške okolo 420 až 430 m n. m.
Bol to žiaľ, príliš veľký priestor na začatie akýchkoľvek výkopových prác. Vedeli sme, že vchod do jaskyne sa musel nachádzať v najsevernejšej časti starého
lomu. Nikto sme však netušili, kde. Jasné ako facka
však bolo to, že nimi opisovaná jaskyňa skutočne existuje a prácami v lome pravdepodobne nemohla byť
zničená či odťažená. Podľa oboch bratov sa už v tom
čase v lome nepracovalo, aspoň nie v jeho severnej
časti.
Mohla to byť pravda, keď sa mohli v tejto časti lomu
jeden a pol roka v jaskyni ukrývať dvaja vojnoví zbehovia. Bolo zjavné že trhlina, na ktorú sme narazili, evidentne vznikla v dôsledku strelných prác v lome.
Takže hrubú vrstvu sadzí na jej stenách možno datovať
do obdobia po utlmení ťažobnej činnosti v tejto časti
lomu. Dokonca sme v smere do masívu vo vzdialenosti 1 m narazili na ďalšiu zasadzenú paralelnú dýchajú-

cu poruchu. Teda zasadzenie puklín by mohli mať na
svedomí i oní dvaja vrútockí vojnoví zbehovia Korda
a Luna, ak teda nejde iba o stopy po povojnovom ľudovom pálení vápna. Stabilný a citeľný chladný prievan
(7 až 8 °C), pravidelne monitorovaný počas jari a leta
2003, však môže svedčiť o oveľa dobrodružnejšej alternatíve zasadzenia porúch.
O histórii starého lomu vieme málo. Asi toľko, že
bol otvorený na začiatku storočia približne v roku
1906, keď podľa zápisu vo vrútockom katastri Banská
hutná spoločnosť v Brne začala od miestnych obyvateľov odkupovať postupne, hlavne však v rokoch 1908
až 1912, jednotlivé pozemky. Podľa ústnej tradície sa
začalo s ťažbou okolo roku 1913. Túto informáciu nám
poskytol pán Bariét, ktorého otec v tej dobe pracoval
v lome a tvrdil, že sa tam nebudovali žiadne prieskumné štôlne a tunely. Banská hutná spoločnosť predala
opustený lom v roku 1935 Komposesorátu vo
Vrútkach. V lome sa prestalo ťažiť podľa pána Bariéta
asi po prvej svetovej vojne.
Môže však byť pravdepodobné, že vchod do jaskyne
bratov Sucháčovcov bol deštrukčnými prácami a ťažbou predsa len poškodený, prinajmenšom prirodzene
zatarasený sutinou zo zvetrávajúceho brala, obnaženého predošlou ťažbou.
Hoci opis sa celkom nezhoduje s opisom Vlastimila
Russela a Andráša Valyia, stále si musíme klásť otázku: Mohlo ísť predsa len o jednu a tú istú jaskyňu?
Russel ju navštívil 52 rokov pred bratmi Sucháčovcami.
Mohol byť priestranný veľký vchod do nej za ten čas
zo značnej časti zatarasený sutinou práve počas prác
v lome, ktoré sa dotkli aj jeho spomínanej severozápadnej časti? Alebo že by bol pôvodný priestranný
vchod do jaskyne aj s časťou chodby odťažený?
V roku 2002 sme cca 200 m severne od lomu v bu
kovom lese smerom k razenému diaľničnému tunelu
Barbora objavili pod naším kopaným chodníkom
neveľkú navážku, ktorá tu bola pravdepodobne navezená zo severnej časti lomu, asi zo zóny našich pracovných sond Opálená skala, Georadarová sonda
a Sonda 1922. Navážka sa nachádza asi 20 výškových
metrov nad nevýrazným prameňom vody. Tu v jeho
okolí i v samotnej navážke sme nachádzali množstvo
odťaženej rozbitej kvapľoviny, kryštalizovaných niekoľkocentimetrových tvrdých sintrov, zácloniek a kvapľov s kusmi neogénnych vápenných ílov pravnianskych vrstiev. Navážka pritom leží už na slienitých
rohovcových jurských vápencoch, nachádzajúcich sa
v severnej časti lomu v podloží travertínov. Tento nález
dokazuje i to, že kvapľová výzdoba, o ktorej svedčia
pamätníci, je v podzemí Dubnej skaly realitou a tiež je
zrejmé, že časti krasových priestorov práve v sever
ných častiach lomu mohli byť jednoducho odťažené.
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Georadarové meranie na základe detekcie virguľou z 25. mája
2003 dopadlo nad očakávanie. V pozadí sponzori akcie
Dalibor Žilinčík a Igor Adamko. Foto: E. Piovarči

Opis 5 m vysokej chodby, ktorá sa rozdvojuje, však
súhlasí. Pravdepodobné však je, že ide o dve celkom
rozdielne jaskyne. Podľa Vlastimila Russela sa jaskyňa nachádzala v nepatrnej, ale strmej výške.
Jaskyňa, ktorú navštívili Sucháčovci, sa nachádza
minimálne 50 metrov nad údolnou nivou Váhu.
Slovný obrat Vlastimila Russela „v nepatrnej strmej
výške“ a opis Andrása Vályiho z roku 1799 (Jazvečia
jaskyňa na Dubnej skale pri Vrútkach – Spravodaj
č. 2/2001) však skôr poukazujú na to, že jaskyňa Oko
a Dúpna sú jednou a tou istou jaskyňou a s jaskyňou,
ktorú navštívili bratia Sucháčovci, nemá nič spoločné.
Opis jaskýň je však vo všetkých prípadoch charakteristický rozvetvujúcim sa rozsialhym bludiskom chodieb.
A čo je ešte pozoruhodnejšie, jaskyňa bratov Suchá
čovcov môže byť budovaná práve v oveľa starších jurských vápencoch, ktoré sa v najsevernejšom cípe lomu
nachádzajú v podloží travertínov a sú rozrušené
mohutnou križujúcou sa sieťou tektonických porúch.
V geologickej sonde poniže sondy Opálená skala sme
narazili na geologické rozhranie v podobe mierne previsnutého jurského útesu, prekrytého travertínmi.
Toto geologické rozhranie bolo dokázané aj georadarovým meraním v roku 2003.

kyňou. Túto jaskyňu pamätník polohoval zhruba pod
násypmi, nad ktorými sa nachádza Tulácka jaskyňa
a kopaná sonda Očko. Išlo o sektor a výšku 430 až
440 m n. m., do ktorej mladší z pánov Sucháčovcov
orientoval vchod do nimi spomínaného jaskynného
bludiska. Jednoznačne však nemôže ísť o jaskyňu opisovanú Sucháčovcami.
A v roku 2000 sme objavili ďalšieho pamätníka pria
mo v našich jaskyniarskych radoch. Vtedy nám takmer
70-ročný majster športu, horolezec, filmár a jaskyniar
Slavo Chmela rozprával, že bol v roku 1953 na vojenskej základnej službe v Martine a príležitostne chodil
s priatelmi liezť na skalné stienky v širšom okolí.
Zablúdil s priateľom spolulezcom aj na Dubnú skalu
a pod nápadnou skalnou stienkou po pohodlnom traverze terénom našiel otvor vysoký asi 1,2 m. Zvedavosť
bola silnejšia, a tak zapálili sviečku a liezli kolenačky
a sčasti prikrčení asi 30 m dlhou chodbou, v ktorej si
Slavo všimol sintrovými nátekmi a malými záclonkami
zdobené steny. Napokon vošli do veľkého priestoru,
ktorý sviečka nedokázala osvetliť. Pretože ich vtedy
prieskum jaskýň príliš nezaujímal, vrátili sa vstupnou
chodbou von. Toto svedectvo sa nápadne zhodovalo
s rozprávaním dnes už nebohého pána Bariéta o
Ruttkayovej jaskyni.
A tak sme 19. mája 2000 spolu so Slavom Chmelom
navštívili Dubnú skalu. Nasmeroval nás celkom iste do
severnej časti lomu pod Tunelom. I on bol zmenami
terénu spočiatku veľmi dezorientovaný. Až po dlhšom
čase a opätovnom premietaní filmového dokumentačného materiálu z našej spoločnej akcie situoval polohu
jaskyne v severozápadnom sektore lomu približne
v nadmorskej výške 440 m n. m, tam, kam Ruttkayovu
jaskyňu približne situoval aj pán Bariét. Zdanlivo jasná
situácia. V zóne určenia však boli vedľa seba dva násy-

Dóm s rebrinákom
Podarilo sa nám zhromaždiť ešte niekoľko zaujímavých výpovedí, ktoré svedčili o polohe ďalšej významnej jaskyne v severnej časti starého lomu. Tak napríklad pán Bariét tvrdil, že v lome hneď po vojne v roku
1946 ako 16-ročný mládenec navštívil jaskyňu, v ktorej
po tridsiatich metroch chodby vošiel do veľkého priestoru, kde by sa mohol otočiť aj rebrinák. Ďalej však
neviedla žiadna chodba. Jaskyňa sa veľkým dómom
končila. Podľa pána Bariéta ju volali Ruttkayovou jas-

54

Na pľaci – Postup na poruche v sonde Opálená skala brzdila
najmä tvrdosť travertínu, v ktorom sa nedala použiť technika
s pyropatrónami. Citeľný prievan prichádzal zľava i zospodu.
Foto: E. Piovarči

py. 60 kubíkov materiálu jedného z nich sme v roku
2001 odťažili, čím sme ho znížili o 7 m, ale bez zjavného výsledku. Odkryli sme len 4 m dlhú stopu po vrte
a odstrele, ktorý nebol odťažený. Najskôr sme predpokladali, že práve týmto odstrelom bol zavalený vchod
do Ruttkayovej jaskyne niekedy po 53. roku, ale nebol
to správny predpoklad. Kto by vŕtal 4 m dlhú dieru ťažkou súpravou len preto, aby zavalil vchod do jaskyne?
Na to stačilo pár príložiek trhaviny. Boli sme skutočne
v nesprávnom násype a vrt najskôr pochádzal z čias,
keď sa v lome ešte pracovalo. Po tomto neúspešnom
extempore sme našu pracovnú aktivitu v roku 2002
postupne presunuli o 20 metrov nižšie, do oblasti určenej starším z bratov Sucháčovcov a otvorili sme niekoľ
ko nových sond, ktoré som tu už spomenul (Sonda
1922, Opálená skala, Geologická sonda a Georadarová
sonda). K Ruttkayovmu násypu, respektíve k hľadaniu
jeho jaskyne sa celkom iste mienime v budúcnosti ešte
vrátiť.

sebou baterky a laná. Chodba bola rovná bez odbočiek
a dostali sa ňou asi 100 metrov dovnútra jaskyne. Ďalej
však už nemali odvahu ísť, hoci priestor pokračoval.
Tam, kam došli, už boli na stenách 20 až 30 cm dlhé
kvaple. A čo je najzaujímavejšie, na konci počuli hučať
vodu, ako sa doslovne pamätník vyjadril, bola to voda
Chrapového potoka.
Bratia Sucháčovci takto vchod do svojej jaskyne
neopisovali a nepočuli ani žiadny hukot vody. Dá sa
predpokladať, že ich jaskyňa ležala v inej horizontálnej úrovni. Takýchto úrovní dokonca môže byť podľa
viacerých svedectiev v masíve Dubnej skaly niekoľko
(v severnej časti lomu sa dajú dedukovať 4 úrovne).
Ale Sucháčovci spomínali jaskyňu, v ktorej bol vraj
plyn. Možno šlo práve o jaskyňu, do ktorej sa bratia
Sucháčovci neodvážili vojsť, ale preskúmali ju ich
mladší rovesníci. Ani jaskyňa Alexandra Ruttkaya svojím špecifickým charakterom – prudký zostup s la
nom, dlhá chodba bez odbočiek, hukot vody, nemohla
byť za žiadnych okolností onou historicky spomínanou
Alexander Ruttkay a znovu rok 1922
jaskyňou Oko.
Hneď vedľa tejto jaskyne v rovnakej výške približne
V roku 2000 sme narazili na ďalšieho významného 50 m vpravo, teda severnejšie, sa nachádzal vchod do
vrútockého pamätníka. Koncom októbra Jozef Haráni ďalšej jaskyne, ktorý bol vraj viditeľný aj z cesty. Pán
a Peter Jančiak navštívili v Martine-Priekope 89-ročné- Ruttkay bol nemobilný a navyše už ani dobre nevidel.
ho Alexandra Ruttkaya, ktorý dokonca poznal všet- Preto nemalo význam viesť ho do terénu. Tvrdil však, že
kých bratov Sucháčovcov. Tí však boli o niečo starší. tá druhá jaskyňa musí byť vidieť aj dnes a nemôže byť
A. Ruttkay ako 9 – 10-ročný chlapec spolu s niekoľ zasypaná. Podľa toho by sa dalo usudzovať, že vchod
kými rovesníkmi, ktorí už žiaľ nežijú, navštívil na Dub musel byť vo väčšej alebo výraznejšej skalnej stene,
nej skale jaskyňu, ktorá sa podľa jeho opisu nachádza- o ktorej sa ťažko dalo predpokladať, že ju len tak prisyla okolo 100 až 150 m takmer kolmo pod vchodom do pú sedimenty pri zvetrávaní lomu. Do tejto druhej jaskyznámeho Tunela v lomovej stene. Do tejto jaskyne sa ne sa bolo treba nasunúť bokom a ďalej sa dalo pokravraj museli vplaziť a potom postupovať prikrčene nie- čovať už priamou chodbou do vzdialenosti 50 metrov.
koľko desiatok metrov nadol, až sa chodba zdvihla Chlapci obe jaskyne navštívili približne v roku 1921
a dalo sa po nej kráčať vzpriamene. Chlapci mali so alebo 1922 a aj podľa A. Ruttkaya sa už vtedy v lome
nepracovalo. Podľa pána Ruttkaya Dubnú
skalu vtedy volali aj Dierová skala.
Ostáva však zatiaľ sporné, či sa v lome
roku 1922 skutočne už nepracovalo. Podľa
informácií V. Medvedského, ktoré získal od
tamojších obyvateľov, ťažba v lome prestala
až v roku 1927. Tento fakt sa spomína aj
v známom literárnom diele Alžbetin dvor
od vrútockej spisovateľky Hany Zelinovej.
Ak by to bolo tak, veci sa pre nás podstatne
komplikujú. Niet potom divu, prečo boli
obaja bratia Sucháčovci v teréne, v ktorom
sa pravdepodobne i naďalej ťažilo, takí de
zorientovaní.
Nedalo mi, aby som pána Ruttkaya
Na dobovom zábere približne z rokov 1925 vidieť vápenku
nenavštívil osobne 6. júna 2001 a mnohé
so železničnou vlečkou, robotnícke domčeky a trávnatý
informácie sa upresnili. Chlapcov vtedy vie
oblý svah, ako ho spomínal i Alexander Ruttkay.
dol do jaskyne najstarší a najodvážnejší
Foto: E. Piovarči
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z nich Ivan Kazar. Ten priviazaný na lane zostúpil do
jaskyne ako prvý. Podľa pána Ruttkaya zostupovali
nadol až po vplazení sa do jaskyne a zostupovali po
veľmi strmom svahu 50 až 60 stupňov. Údajne zostupovali v dĺžke 50 metrov. (Neskôr som si všimol, že sa
tu starý pán cyklicky motal všade v dĺžke 50 metrov.)
Najdôležitejšie však bolo zistenie, že jaskyňa sa
nachádzala neďaleko od „kruhovky“, pravdepodobne
traťovej vlečky pri drvičke alebo vápenke, kde boli
výhybky a kde behali banské vagóniky. Severný svah
Dubnej skaly bol podľa pána Ruttkaya vtedy koseným
a vypásaným trávnatým úbočím a jaskyňa sa nachádzala nad lúkou v skalnom vápencovom brale asi 100 metrov od „kruhovky“, traťovej vlečky, smerom na Strečno.
K jaskyni nebolo treba veľa kráčať do kopca, nebola
teda pravdepodobne veľmi vysoko. Samotná jaskynná
chodba smerovala na Žilinu a jej šírka sa rôzne menila. Horizontálny úsek chodby bol vraj dlhý 50 metrov.
Pán Ruttkay upresnil aj polohu druhého vchodu. Ten
sa nachádzal pod Tunelom vo výraznom skalnom
brale. Vchod bol 2 m vysoký, ale úzky. Jaskyňa bola 50
metrov dlhá a ďalšiemu postupu v nej bránila zužujúca sa chodba a bahno. Obe jaskyne boli rovno oproti
robotníckym domčekom pod Dubnou skalou. Takto sa
poloha oboch jaskýň spresnila.

O Tuneli v skalnej stene pán Ruttkay rozprával ako
o jaskyni, čo viedla do Rajca a vraj sa v nej uskladňovali aj trhaviny. Pán Ruttkay dokonca tvrdil, že v lome
sa počas ich návštevy pracovalo, čo bolo v rozpore
s predchádzajúcou správou, ktorú som o jeho výpovedi dostal.
V roku 1922 boli teda v severnej časti lomu podľa
tvrdenia bratov Sucháčovcov tri vchody do jaskýň.
Sucháčovci opísali jednu z nich ako bludisko chodieb
a pán Ruttkay opísal ďalšie dve. Pritom tá prvá klesala strmo do hĺbky, dokonca k tečúcej podzemnej vode.
(Teraz sa opäť vrátim k mohutnej vybagrovanej ryhe
v úbočí Dubnej skaly. Našli sme v nej dve vyvieračky,
ktoré plnili ešte v roku 2003 dve krásne zelené jazerá
na dne bagroviska.)
Získali sme teda značne ucelený obraz o situácii
v severnej časti lomu pred viac ako osemdesiatimi
rokmi. K tomuto súčtu je treba ešte pripočítať štvrtú
jaskyňu v tejto časti. Jaskyňu, ktorú spomínajú dvaja
pamätníci – v r. 1946 pán Bariét a v r. 1953 Slavo
Chmela. Hľadanie zasypaných vchodov do týchto
jaskýň je však napriek týmto informáciám zložité,
podobajúce sa hľadaniu ihly v kope sena. Nevzdali
sme sa, ale potrebovali sme sa nadýchnuť a zhodnotiť
situáciu s odstupom času.
Aktívny Strečniansky zlom a najstaršie
travertíny

Na Holúbkovu medzu na Dubnej skale sme nasadili v lete
2003 dokonca ťažké zbrane – mechanickú silu traktorového
rýpadla. Márne, no aspoň raz sme sa zbytočne nenadreli.
Foto: E. Piovarči
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O krasovom komplexe v travertínovej kope na
Dubnej skale, i keď zatiaľ len teoreticky, nieto najmenších pochýb. Navyše keď vody pritekajúce z granodioritov prinášali so sebou celé tisícročia do systému
porúch tvrdé alochtónne sedimenty, ktoré v značnej
miere urýchľovali mechanickým vymieľaním a obrusovaním chemické krasovatenie ílovitých vápencov a travertínov. Rýchle skrasovatenie tu však bolo zapríčinené ešte inými mimoriadnymi faktormi, ktoré sme
odhalili počas prieskumných prác v pracovnej sonde
Očko (2001 – 2002) a v okolí pracovnej sondy
Opálená skala. O tom však až v nasledujúcom článku
o výsledkoch georadarového prieskumu.
Napokon na styku vápencovej horniny s granodioritmi existovalo viacero ponorov a paleoponorov, ktoré
sa zarezávali do vápencov vo vyšších eróznych polohách. A o tom, že dno Chrapového potoka bolo
skutočne o 40 až 50 metrov vyššie, svedčia aj nálezy
granodioritových riečnych okruhliakov po celej dĺžke
hrebeňa Predhory. Granodioritové riečne okruhliaky,
veľké ako päste, sme nachádzali hojne na samom strmom hrebeni, dokonca v najvyššej polohe travertínovej kopy na kóte 532,5 m n. m., čo svedčí o tom, akou
silou a rýchlosťou sa vody Chrapového potoka zarezá-

vali do mäkkého materiálu travertínovej kopy. Keď
som si to uvedomil, bolo mi jasné, prečo sa jaskyne
v lome nachádzajú hneď v štyroch výškových úrov
niach nad sebou.
Riečne okruhliaky na kóte 532 m n. m. by boli
vysvetliteľné aj v súvislosti s aktívnym vyzdvihnutím
celého travertínového súvrstvia. Podľa M. Mišíka
(1976) prebieha v týchto miestach línia Strečnianskeho
zlomu, na ktorom Turčianska kotlina poklesáva oproti Malej Fatre prakticky neustále. (Čo dokumentujú
i zemetrasenia z rokov 1443, 1453 a posledné z roku
1858, lokalizované svojím epicentrom pod Mar
tinskými hoľami a Minčolom. To zasiahlo územie
s rozlohou 66 000 km2 silou 8 až 9 stupňov Richterovej
stupnice.)
Tento výrazný pokles dobre dokumentuje aj strmé
naklonenie vrstevnatosti vápencov vo východnej časti
Predhory. Naklonenie, ako píše Mišík, je tu až prekvapivo strmé (35 až 45 stupňov).
Koncom treťohôr sa Strečniansky zlom stal výstupovou cestou horúcich minerálnych prameňov presýtených uhličitanom vápenatým. Minerálne žriedlo vytvorilo na tomto mieste viac ako 60 metrov hrubú polohu
travertínov, ktoré sa na severnom úpätí Predhory
ponárajú pod poriečnu nivu Váhu. Podľa V. Zíku a J.
Vtûlenského(1960) sa iba v niektorých prípadoch travertíny začali tvoriť na konci treťohôr (Vrútky,
Ratkovce). Konkrétnejšie vznikali v období vrchného
miocénu (neogén – mladšie treťohory). Travertínová
kopa na Dubnej skale teda vznikla pred 10 miliónmi
rokov. Patrí preto medzi najstaršie!
Nadložie konglomerátov sladkovodných štrkov, zlepencov a vápenné íly pochádzajú z obdobia pliocénu,
sú teda mladšie a tvoria zhruba 1/3 z vápencových usadenín. Súvrstvie vápencov na Predhore dosahuje celkove mocnosť 150 m. Viaceré nájdené vzorky travertínových vápencov v Chrapovom potoku miestami veľmi
pripomínajú krásnym lastúrovým bielohnedým lomom
žriedlovce.
Podľa uvedeného sedí travertínová kopa pri
Vrútkach priamo na aktívnom Strečnianskom zlome,
ktorým bola vytvorená.
Na mnohých povrchových prieskumných akciách
v rokoch 2001 a 2004 som sa pokúsil detegovať a ma
povať krasové priestory kovovou virguľou. Vznikla
naozaj zaujímavá grafická štruktúra kopírujúca dokonale tektoniku a vrstevnatosť neogénnych vápencov.
Na mape som postupne vykresľoval hustú, takmer geo
metrickú sieť križujúcich sa signálov. Na celom toku
Chrapového potoka sa voda do vápencov ponárala na
tektonikách i po vrstevnatosti. Najväčšie priestory
a najširšie signály a tektoniku som zaznamenal v mo
hutnej línii, ktorá nápadne priečne pretína stred hre

beňa Predhory. Ešte som si neuvedomoval, že som
identifikoval líniu Strečnianskeho zlomu. Na tomto
výraznom rozhraní je evidentná aj zmena sklonu vrstevnatosti. Smerom na východ od tohto rozhrania
k Váhu vápence ležia v strmom 45° náklone. Pod
týmto uhlom klesajú až pod úroveň hladiny spodnej
vody. Naopak smerom na západ ležia vrstvy v mierne
zvlnenom 20° náklone.
Prieskum telestéziou nám pomohol prečítať komplexne terén, skalné odkryvy ukryté v húštinách.
Zmapovali sme celú sieť ponorov, cez ktoré sa vody
predierali do neogénnych, ale i starších vápencov jury.
Objavili sme dva výdatné vývery v spomínanej terénnej
ryhe pod úpätím starého lomu, ktoré na jar plnili bagrovisko dvoma krásnymi zelenými jazerami. V letnom
období však jazerá vysychajú spolu s vývermi. Odkryl
sa pred nami systém tektonických porúch a puklín,
ktoré sa navzájom pretínajú v hustej sieti, čo vysvetľuje i svedectvá viacerých pamätníkov o rozmernom bludisku chodieb, do ktorého vstupovali s veľkým rešpektom.
Veľmi pozitívnu úlohu v lokalite zohrávajú už spomenuté aj povrchovo slušne skrasovatené slienité
rohovcové vápence jury (sinemúr – toark), uložené
šikmo na vyvrásnených granodioritoch. Podľa terénneho prieskumu sú práve tieto v stykových polohách
s nekrasovou jadrovou horninou čiastočne prikryté
granodioritmi a vody Chrapového potoka do nich prenikajú cez tektoniku pravdepodobne až v niekoľko
stometrovej vzdialenosti nad Kordovým lazom. Je
preto veľmi pravdepodobné, že krasové územie je
o niečo rozsiahlejšie, ako ho možno vidieť na geologickej mape Miroslava Rakúsa z roku 1988. Ostatne, na
nej sú veľké nepresnosti. Na juh od Dubnej skaly sú už
zakreslené kvartérne sedimenty, čo vôbec nie je pravda. Na juh od Predhory sa ešte v Plieškoch pod
Piatrovou rozprestierajú neogénne vápence a travertíny. Nad nimi sa nachádzajú Algäuské vrstvy slienitých
a rohovcových vápencov, ktoré sú rovnako pretekané
ponárajúcimi sa vodami Chrapového potoka. Tu v Plie
škoch som napríklad virguľou vystopoval po signáli od
ponoru v Chrapovom potoku vyvieračku, o ktorej sme
nemali ani potuchy. Vo vyvieračke sme našli granodioritové okruhliaky, čo len potvrdzovalo spojenie
s Chrapovým potokom.
Vrátim sa ešte raz do severnej časti lomu. V tejto
oblasti, ako som už spomenul, je najhustejšia sieť
priečnych tektonických línií rozčesávajúcich Predhoru
naprieč ostrým hrebeňom. Na úseku od vchodu do
Tunela po najsevernejší výbežok lomových skalných
stienok som ich napočítal celkove 12. Tento úsek je
široký maximálne 50 až 60 metrov. Táto hustá línia
porúch je šikmo popretínaná ďalšou hustou sieťou
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Krasovatenie travertínovej kopy je pravdepodobne
i napriek mladej karbonátovej hornine veľmi intenzívne, ináč by nebolo možné nazhromaždiť toľko historických i súdobých údajov o jej podzemí. Všetky výpovede pamätníkov, ktoré som postupne vo svojich článkoch publikoval, svedčia o tom, že kras v travertínovej
kope pri Vrútkach na Predhore je i napriek geologicky
krátkemu obdobiu, v ktorom vznikal, významne vyvinutý. Borci v Sonde na lúčke o tom už tiež vedia svoje.
Použitá literatúra:

Pohľad na lomovú stenu v západnej časti Predhory,
kde ležia vrstvy neogénnych vápencov len v mierne
zvlnenom náklone oproti východnej časti, kde je
súvrstvie naklonené až prekvapivo strmo.
Foto: E. Piovarči

pozdĺžnych puklín, ktoré plynule a mierne klesajú
okolo vrstevníc severného svahu Predhory i napriek
tomu, že prechádzajú zo škvrnitých, 180 miliónov
rokov starých vápencov (sinemúr – toark) do mladých
neogénnych travertínov. Táto rozsiahla križujúca sa
sieť porúch bola dôležitým predpokladom pre budovanie krasových dutín vodami Chrapového potoka, ktoré
v pravidelných jarných prívaloch niesli so sebou po
povrchovom riečisku granodioritové okruhliaky s priemerom 2 až 3 metre, ktoré možno nájsť na viacerých
úsekoch koryta spomínaného krasového reliéfu. Tieto
ozrutné oválne bloky svedčia o dravosti, veľkej sile a
energii pravidelných prívalových vôd z topiacich sa
snehov. Tieto vody mohli veľmi ľahko
a pomerne rýchlo modelovať mäkké a poddajné neogénne vápence, navyše poznačené aktivitou
Strečnianskeho zlomu – neobyčajne hustou križujúcou
sa tektonickou sieťou tvoriacou mozaiku podobajúcu
sa pôdorysom bludísk charakteristických pre jaskyne
typu Moldavská, Liskovská, Optimistická atď.
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Kto bol dr. Adalbert Csisko?
Vladimír Košel
Meno Csisko som poznal v súvislosti s citáciou staršej publikácie o geológii Slovenského raja. Samotnú
publikáciu som však nevidel a nič bližšie som nevedel ani o
autorovi. Myslel som si, že išlo o maďarského geológa, ktorý
si tu pri náhodnej príležitosti, možno ako turista, spracoval z
geológie nejaký čiastkový problém.
Keď som sa v roku 2003 dostal do Geologickej knižnice na Prírodovedeckej fakulte v Prahe na Albertove, mal
som v úmysle pozrieť si všetky ročníky časopisu Lotos,
kde som pátral po článkoch zoologického zamerania.
Lotos bol časopis prírodovedného spolku rovnakého
mena, vydávaný v Prahe pre čitateľov a prispievateľov orientovaných na nemčinu.
Po niekoľkých hodinách listovania dostal som sa
konečne k poslednému zväzku a tu ma príjemne prekvapil článok o mne blízkom kraji – Slovenskom raji. Titul
článku: Der geologische Bau des „Slowakischen
Paradieses“. (Zips-Gömörer Kalkgebirge). Autor Dr.
Adalbert CSISKO. Článok či skôr štúdia je dosť rozsiahla – 29 strán (262 – 289), plus príloha 4 strany s 9 fotografiami, 1 geologická mapa na A4 a 1 strana s geologickými profilmi. Aj v textovej časti je ešte 6 obrázkov.
Vydanie na bielom kriedovom papieri ma prekvapilo
novotou a zachovanosťou. Bola to vlastne publikovaná
jeho dizertačná, v dnešnom význame diplomová práca.
Keď som v článku videl fotografie, opisy a náčrty
dôverne známeho kraja, stal sa mi článok i autor akýsi
blízky, najmä keď som na konci článku našiel životopis
autora, rodáka z Dobšinej:
„Narodil som sa 18. II. 1918 ako syn kováčskeho majstra Sam. Csisko a jeho manželky Amálie, rod. Jex, v
Dobšinej. Ľudovú a meštiansku školu som navštevoval vo
svojom rodisku. Po troch rokoch absolvovania meštianskej školy navštevoval som ďalej reálne gymnázium, a síce
3. triedu v Spišskej Novej Vsi. Ale pretože moji rodičia
nemohli vo vzdialenom meste znášať náklady na štúdium,
nastúpil som na reálne gymnázium v Rožňave, kam som
mohol denne z domu dochádzať. Tu som ukončil stredoškolské štúdium a maturoval 31. mája 1938. V ďalšom
štúdiu chcel som teda pokračovať na Nemeckej Karlovej
univerzite. Ale keďže nemecké vysoké školy v Prahe
a Brne v jeseni 1938 boli uzavreté a okrem toho časy boli
nepokojné, bol som nútený skoro celý rok ostať doma. Až
v apríli 1939 mohol som prísť do Prahy. Na prírodove
deckej fakulte zapísal som si biológiu, geografiu, telovýchovu a okrem toho geológiu, paleontológiu, mineralógiu
a petrografiu.
Po dvoch semestroch základného štúdia a dvoch semestroch intenzívneho štúdia za učiteľa telovýchovy absolvoval som v auguste 1940 v Neustrelitzi (mesto v SV
Nemecku, pozn. V. K.) štátnicu z telovýchovy a učiteľa
športu. O rok neskôr, v júni 1941, zložil som vedeckú skú-

šku z učiteľstva v odboroch biológia, geografia a telovýchova v Prahe. Teraz som sa celkom uvoľnil pre geológiu-paleontológiu a mineralógiu-petrografiu.
Ešte na jar 1941 pán prof. Dr. E. Spengler dal mi podnet na prácu (dizertáciu). Prípravné práce stihol som ešte
pred letom. Veľmi dôležitá pre úspech mojej práce bola
tiež geologická exkurzia do severných vápencových Álp
s pánom prof. Dr. E. Spenglerom. Tak som potom mohol
s najväčším úspechom počas leta až neskoro do jesene
pracovať na mapovaní v teréne. V zime 1941/42 zozbieraný materiál som spracoval na Geologicko-paleontologic
kom ústave Nemeckej Karlovej univerzity v Prahe pod
vedením pána prof. Dr. E. Spenglera.
Moji učitelia na Nemeckej Karlovej univerzite v Prahe
boli: dr. E. Spengler, dr. M. Stark, dr. A. Liebus, dr. W.
Wortisch, dr. A. Pascher, dr. F. Pohl, dr. V. Denk, dr. E.
Trojan, dr. J. Gicklhorn, dr. H. Spreizer, dr. K. A. Sedlme
yer, dr. R. Lucerna, dr. E. Otto, dr. B. Saurbier. Im všetkým
rád by som poďakoval za prispenie k môjmu vzdelaniu,
predovšetkým ale pánom prof. Dr. E. Spenglerovi, pánovi
prof. Dr. M. Starkovi,a pánovi prof. Dr. A. Liebusovi.“
Pôvodne som si myslel, že toto bola jediná publikácia
A. Csiska. Zhruba pred rokom som zistil, že DROPPA
(1960) cituje článok uvedeného autora s rovnakým
názvom, ale v časopise Die Karpathen, v ročníku 18
z r. 1943. Keďže tam neboli uvedené strany, nebolo
známe, či je to len stručný výťah z predošlej štúdie, alebo
ide o rovnocennú verziu. Overiť si to vyžadovalo mať
k dispozícii originál. Nájsť kompletnú zostavu časopisu
Die Karpathen, ktorý vychádzal na Slovensku v Kežmar
ku, však nebolo také jednoduché. V Univerzitnej knižnici
v Bratislave som nepochodil. Pri príležitostnom pobyte na
Spiši som si spomenul, že miestne vydávané časopisy
môžu mať v príslušnom štátnom archíve. Pár telefonátov
a z levočského archívu som dostal pozitívnu odpoveď.
Ani tam nemajú všetko pokope, ale ročník 18 tam bol
a pre istotu som si vyžiadal aj predošlý a aj nasledujúci
zväzok. Prelistovaním všetkých som zistil, že článok bol
publikovaný v rovnako veľkom rozsahu, a preto vyšiel na
pokračovanie v dvoch číslach, a to v zošite (Heft) 2 a dvojčísle 3/4. Či sú texty úplne totožné, som nemohol zistiť,
pretože prvý článok som so sebou nemal, ale zistil som
rozdiely vo fotografickej prílohe.
Dolistovaním 18. ročníka číslom 5/6 objavil som tu
ďalší článok A. Csiska: „Der geologische Bau der Hohen
Tatra“. Článok, hoci kompilačného charakteru, ostal
vlastne neznámy. Pre väčší rozsah opäť vyšiel v dvoch častiach, 2. časť až v 19. ročníku v trojčísle 1 – 3 v júni 1944.
Pravdepodobne to bolo posledné číslo tohto časopisu
vôbec.
Nebýva pravidlom, aby sa pri článku uverejňoval aj
životopis autora, a ak sa tak stalo, navodzuje to akúsi symboliku – publikoval svoje prvé a možno aj posledné člán-
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ky v posledných ročníkoch a číslach Lotosu a Die
Karpathen, ako keby tušil prichádzajúce zlovestné udalosti? Životopis možno na definitívnu rozlúčku. Publikované
práce a životopis – to by bolo jediné, čo by po mladom
človeku ostalo.
Neviem posúdiť celkovú úroveň štúdie o Slovenskom
raji, jej prínos a nedostatky, ale bola to zrejme prvá syntéza poznatkov, dovtedy roztrúsených vo viacerých článkoch parciálneho charakteru. Je však dosť prekvapujúce,
že sa nezmieňuje ani o jedinej jaskyni z tohto územia.
Domnievam sa, že mohlo ísť talentovaného a ambiciózneho geológa. Ale autor ma začal zaujímať v prvom
rade skôr ako človek a jeho životný osud cez vojnu a hlavne po nej. S novšími článkami tohto autora som sa totiž
v povojnovej geologickej literatúre už nestretol. Akoby
záhadne zmizol.
Po objave jeho článku v Lotose zaumienil som si, že
v rámci svojich možností pokúsim sa o ňom vypátrať
niečo viac. Mal som o jeho osude dve verzie: buď ako
nemecký občan bol po štúdiu povolaný do nemeckej
armády a niekde padol, alebo v lepšom prípade ako
Nemec bol po vojne z Československa vysťahovaný.
Nevedel som, ako začať: v Dobšinej, Rožňave, na ne
meckom veľvyslanectve, či v nemeckom telefónnom
zozname? A či vôbec ešte žije! V dobšinskom, rožňavskom
a košickom telefónnom zozname žiaden Csisko nebol.
Telefonoval som do Múzea nemeckej kultúry, či nemajú
dokumentáciu o vysťahovaných občanoch. Odkázali ma
na archív v Dobšinej alebo v Rožňave. To sa mi zdalo
zdĺhavé. Skúsil som internet. Keď som vyťukal v Googli
meno Csisko, objavilo sa ich do 470, mnohé v Nemecku.
Prejsť meno po mene, to by zabralo veľa času. S malou
nádejou na úspech vypísal som celé meno a po krátkej
chvíli preklikal som sa na stránku v nasledujúcej podobe:
Adalbert Csisko
Former Czech geologist worked at Sharon Steel
Adalbert Csisko, 44 Mesabi St., Sharon, formerly of Slovakia,
died at 11:45 p.m. Tuesday, Dec. 3, 2002, in Nugent
Convalescent Home, Hermitage, after an extended illness.
He was 84. Mr. Csisko was born Feb. 19, 1918, in Slovakia.
He went to school in Slovakia and came to the U.S. in 1951.
He attended the University of Prague to receive his doctorate in geology and was a geologist in Czechoslovakia prior to
coming to the United States.
Mr. Csisko worked in the engineering department of the former Sharon Steel Corp.'s Farrell plant for 30 years.
He enjoyed the outdoors.
Surviving are a cousin, Jack Derata, Girard, Ohio, and several nieces and nephews.
Mr. Csisko was preceded in death by his parents and one sister.
CSISKO Adalbert, 84, of 44 Mesabi St., Sharon.
Calling hours: Noon to time of service Thursday (12-5-02) in
JOHN FLYNN FUNERAL HOME & CREMATORY Inc.,
2630 E. State St., Hermitage. Friends may send condolences
by e-mail to www.flynnfuneralhome.com
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Service: Funeral service at 1 p.m. Thursday in the funeral
home chapel, with the Rev. Dr. Donald P. Wilson, pastor of
Lebanon Presbyterian Church, Lackawannock Township,
officiating.
Burial: Hillcrest Memorial Park, Hermitage.
Bol som prekvapený rýchlosťou a jednoduchosťou
vypátrania a zároveň zarazený a sklamaný tým, čo som sa
dozvedel. Omyl bol vylúčený. V tých niekoľkých riadkoch som sa odrazu dozvedel všetko podstatné, čo som
chcel vedieť z jeho života. Kde sa po vojne ocitol, kde
pracoval, že už zomrel a kedy, kde je pochovaný, dokonca deň a hodinu pohrebu. Zhustený životopis. A predsa
je toho málo. Nič o jeho pôvodných životných cieľoch
a predsavzatiach, povojnovom sklamaní, možno útrapách, nenaplnených túžbach z mladosti, spomienkach na
detstvo a rodisko, o láske k prírode. Možno čakal, že sa
mu niekto zo starej vlasti ozve. Nechal tu predsa niečo zo
seba. Bol ešte aspoň raz na Slovensku? Alebo spomínal
na bývalú vlasť s trpkosťou a svoju minulosť natrvalo
odpísal? Otázok by bolo veľa. Ale to sa do životopisu
a ani nekrológu nepíše. To je náplňou románov. A možno
jeho život stál za román. Ako mladý človek však iste mal
šťastie v nešťastí. Narodil sa tak, že to najhoršie jeho
a najbližších cez vojnu obišlo; podarilo sa mu doštudovať
a všetci prežili!
Pokúsil som sa o písomný kontakt s posledným príbuzným na neúplnej adrese. List sa po dvoch mesiacoch vrátil nedoručený. Zo správy cintorína na mailovú žiadosť
o zaslanie adresy J. Deratu nereagovali. Nedal sa nájsť ani
na internete.
Viac sa už asi nedozvieme. Mám však neurčitý pocit
viny, prečo som sa nespamätal skôr aj za druhých. Meno
Adalbert Csisko v knihe „Významní slovenskí geológovia“
nenájdete. Pritom ide zrejme o prvého absolventa geológie zo Slovenska v predvojnovom Československu!
Budem však aspoň trochu spokojný, ak sa touto spo
mienkou meno Adalbert Csisko nadobro nezabudne.
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Zaujímavosti

Zaujímavá tabuľka
V oficiálnom periodiku Švédskej speleologickej spoločnosti Grottan, ktoré
vyšlo 28. mája tohto roku, bola publikovaná zaujímavá tabuľka, dokumentujúca vývoj prieskumu hlbokých svetových
jaskýň od roku 1676 po súčasnosť.
Určite by sa s údajmi v tabuľke dalo
polemizovať, ale ide o pozoruhodné
informácie, ktoré určite zaujmú aj
našich jaskyniarov. V tejto súvislosti by
tabuľka mohla byť podnetom na zostavenie podobného historického prehľadu o slovenských jaskyniach.
Literatúra:
SJÖBERG, R., 2006: Om världens
djupaste och längsta grottor 2005.
Grottan, 2, Väster’s, 24 – 27.
MILTON, Mark, 2004: 1000 MeterDeep Caves and World Records. NSS
News. Dec. 2004, pp. 340 – 341
Pre Spravodaj SSS
P. Holúbek

Rok
1676
1748
1839
1841
1909
1923
1925
1934
1944
1947
1953
1954
1956
1963
1966
1975
1975
1979
1981
1983
1989
1998
1998
2001
2003
2004
2005

Lokalita
Lamb Leer
Macocha
Grotta di Padriciano
Abisso di Trebiciano
Nidlenloch
Geldloch
Abisso Bertarelli
Antro di Corchia
Dent de Crolle
Dent de Crolle
Pierre San Martin
Gouffre Berger
Gouffre Berger
Gouffre Berger
Pierre San Martin
Pierre San Martin
Pierre San Martin
Réseau Jean-Bernard
Réseau Jean-Bernard
Réseau Jean-Bernard
Réseau Jean-Bernard
Gouffre Mirolda
Lamprechtsofen
Voronja (Krubera)
Gouffre Mirolda
Voronja (Krubera)
Voronja (Krubera)

Krajina
Anglicko
Česko
Taliansko
Taliansko
Švajčiarsko
Rakúsko
Chorvátsko
Taliansko
Francúzsko
Francúzsko
Španielsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Španielsko
Španielsko
Španielsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Francúzsko
Rakúsko
Gruzínsko
Francúzsko
Gruzínsko
Gruzínsko

Hĺbka [m]
64
138
226
329
394
437
450
480
512
604
689
740
1122
1135
1171
1273
1321
1358
1455
1535
1602
1610 (?)
1632
1710
1733 (?)
2080
2140

Jaskyniari a matematika
Každý poriadny jaskyniar by mal vedieť počítať. Ale
asi ťažko by sme medzi jaskyniarmi našli veľa matematikov. Situácia sa však možno čoskoro zmení. Bro
žúrka matematickej olympiády pre základné školy na
tento školský rok totiž okrem propozícií obsahuje i
súťažné príklady a medzi nimi som našiel aj takýto:
Rodičia prvej slovenskej superstar K. K. sa starajú
o jaskyňu Zlá diera. V jaskyni je tma, návštevníci si
svietia karbidovými lampášikmi. Pre seba a pre pani
učiteľku má pán Košč väčšiu lampičku. Lampášikov
však mali len 9, preto sprievodca pán Košč zoradil
našu skupinu ako husi tak, že tesne pred tým, kto

nemal lampášik, išiel niekto s lampášikom alebo lampičkou. Prvý v zástupe bol on, posledná pani učiteľka
s lampičkou. Lampášik niesli 4 chlapci, 4 dievčatá lampášik nedostali. Koľko dievčat bolo v našej skupine?
Koľko tam bolo chlapcov? Poznámka: Nik neniesol dva
lampášiky, a žiadni dvaja s lampášikmi nešli tesne za
sebou.
Pokúste sa príklad vyriešiť vyriešiť! Riešenie pošlite
na sekretariát SSS do konca roka 2006 poštou alebo
e-mailom.
Úspešných riešiteľov jaskyniarov redakcia
Spravodaja odmení.
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54. jaskyniarsky týždeň SSS v Ďumbierskom vysokohorskom krase
Milan Štéc
Od poslednej prezentácie Jaskyne bola skrátená o zostup do ľadovcového trógu doliny
mŕtvych netopierov počas XX. jaskyniarskeho týždňa Štiavnica. Po krátkom občerstvení na vysokohorskej
v Bystrej ubehlo viac ako 20 rokov. Je to čas, keď činné chate M. R. Štefánika nasledovalo oficiálne otvorenie
jaskyniarske kluby uvažujú o ich rekapitulácii. Vedeli náučného chodníka Ďumbierskym vysokohorským krasme, že taký tlak zo strany predsedníctva SSS raz som. Prvý panel odhalil Dr. Ľudovít Gaál, ktorý sa
príde, a tak sme sa rozhodli využiť štvrťstoročie objavu o jeho realizáciu, ale aj o samotné sprístupnenie jaskyne
a desaťročie sprístupnenia Jaskyne mŕtvych netopierov okrem domácich jaskyniarov najviac zaslúžil. Exkurzia
na ďalšie tradičné stretnutie jaskyniarov. Aj keď sa ďalej pokračovala zostupom do doliny Trangoška
a prehliadkou zostávajúcich náuč„Ďumbieristi” už dlhé roky pre
nedostatok času jaskyniarskych
ných panelov. Záverečná prehlitýždňov nezúčastňujú, ja osobne
adka vodárenského objektu st.
ich považujem za najhodnotnejšiu
Trangoška umožnila vidieť výver
ďumbierskych krasových vôd, ich
centrálnu akciu SSS. V našich
sedimentáciu v umelom jazere,
začiatkoch sme aj my potrebovali
meranie prietoku a odber vody na
inšpiračnú akciu a prezrieť si
nejakú poriadnu jaskyňu, aby nás
vodohospodárske účely. Večer
počas kalendárneho roka inšpirobol spojený s prezentáciou krasu
a jeho podzemia v spojení so
vala k ďalšej práci. Ku každému
objavu nás potom priviedla vízia v
zábavou pri živej hudbe.
podobe fatamorgány, ktorá patrila
Premietnuté diapozitívy mali
inej úspešnej lokalite spoznanej na
najmä začínajúcich a neskúsených jaskyniarov usmerniť pri
jaskyniarskych týždňoch.
A preto sme sa nepripravení
výbere exkurzií. Výsledný efekt
vrhli do príprav jaskyniarskeho
bol však úplne opačný, drvivá
väčšina sa prihlásila na tú najnátýždňa. Naším hendikepom bola
aj zostala dlhodobá absencia na
ročnejšiu. Dnes viem, že posledné diáky nemali prezentovať
podobných podujatiach. S ich
Vo vstupných častiach JMN počas exkurzie.
Foto: I. Fillo
Bystrický dóm, ale jaskyniarsku
organizovaním sme mali chabú
skúsenosť len dvaja. Ďalším prozáchranku v činnosti. Najviac
blémom bol tábor. Pokiaľ nám
rozumu mal expedíciami ošľahahoralom závidia dolniaci hory, my im závidíme slobo- ný Labuda. Do úvahy dal aj večernú akciu a prihlásil
du, lebo u nás sú aj železničné stanice v chránených sa do sedemčlennej exkurzie. Som presvedčený, že
územiach a pohyb v našom záujmovom území pripo- neľutoval. Vyhodnotenie prvého exkurzného dňa bolo
mína partizánsky odboj v protektoráte. Nemôžem búrlivé, ale stálo za to. Ďalšie exkurzie sa už niesli v nornespomenúť môj posledný jaskyniarsky týždeň v málnych počtoch a s normálnym, hlavne bezpečným
Demänovej, keď ochranári na poslednú chvíľu zakáza- priebehom. Hostia už získali predstavu o náročnosti
li stanový tábor na lúke neďaleko ľadovej jaskyne, vysokohorskej jaskyne a domáci sprievodcovia zasa
preto sme stanovali za družstevným hnojiskom v obraz o zdatnosti mnohých kopajúcich jaskyniarov s ab
Pavčinej Lehote. Našťastie nám sa naskytla nevídaná senciou základných znalostí bezpečného lezenia bez
možnosť využiť bývalý horský hotel Kosodrevina, v použitia lanovej techniky. Možno práve pre takéto podučase konania tohtoročného JT opustený. A tak sa jatia by sa hodili stupne obťažnosti podobne ako v horomohol 54. jaskyniarsky týždeň SSS uskutočniť.
lezectve. Tam si každý začínajúci horolezec uvedomí, že
Už tradične sa toto podujatie začína uprostred týždňa do šestky bez kondičky a praxe nastúpi iba samovrah.
večernou prezentáciou a ubytovaním. Nasledujúci deň Nakoniec všetko dobre dopadlo, lebo nikoho nezabilo,
patril povrchovej exkurzii. Jaskyniari sa turistickým ba ani jaskyniarov výhradne orientovaných na pracovné
chodníkom pohodlne presunuli z granitov do krasovej exkurzie v novoobjavenej Jaskyni hučiacich vodopádov.
časti veľmi úzkeho, pruhovitého kontaktného krasu, Poďakovanie a náš obdiv patrí našim bratom z Veľkej
ktorému dominujú Kozie chrbty s nadmorskou výškou Moravy, ale aj Pokrievkovcom. Škoda len, že sa im táto
1740 m. Keďže dažďu neustále visela noha, exkurzia studená jaskyňa nepoddala.
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Lezecké dni
Peter Medzihradský
V dňoch 6. – 8. októbra 2006 sa v Moj
tíne konali Lezecké dni Slovenskej speleologickej
spoločnosti, ktoré tu už po druhý raz zorganizoval
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom.
Začiatočníci, ale aj starší lezci si pod vedením troch
inštruktorov (I. Račko, M. Staroň a P. Nemec) z Jas
kynnej záchrannej skupiny Horskej záchrannej služby
osvojovali základy jednolanovej techniky, viazanie
uzlov, stavbu kladkostrojov aj záchranu na lane. Pri
praktickom výcviku účinne spolupracovali domáci
jaskyniari, najmä P. Medzihradský, J. Obetko a M. No
vák, ktorí zabezpečili aj vystrojenie trenažéra na
skalnom previse. Súčasťou programu podujatia bola
v piatok večer prednáška lekára HZS M. Sedlačka
o špecifikách úrazovosti v jaskynnom prostredí.
Na podujatí sa okrem inštruktorov a viacerých
domácich jaskyniarov z JK Dubnica nad Váhom
zúčastnilo iba 5 členov SSS (traja zo Speleo Bratislava,
po jednom z OS Uhrovec a JK Strážovské vrchy).
Slabá účasť hlavne mladých ľudí nasvedčuje, že buď
opadáva záujem o tento druh činnosti, alebo je v spoločnosti lezcov dosť a tí si mladých cvičia sami. Tak či
onak, treba sa zamyslieť, či naďalej organizovať takéto
podujatia, alebo ich zahrnúť do pripravovaného modelu speleologického vzdelávania (speleologickej školy),
kde sa všetky činnosti spojené so speleológiou môžu
robiť centrálne.
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Jubilanti
Edo Piovarči – päťdesiatka
Malá Fatra a jaskyniarstvo sú dva pojmy, ktoré sú
nerozlučne späté s menom Edo Piovarči. Tohto roku,
keď Edo oslavuje okrúhle jubileum, si ho dovolím
smelo označiť za jedného z nestorov jaskyniarstva
v Malej Fatre a speleológie vo Varíne.

Isto by stáli za zmienku aj jeho aktivity vo varínskej
turistike a horolezectve, kde sa zrodilo veľa nových
jaskyniarov. Mnoho známych tvárí v jaskyniarskych
kluboch v Malej Fatre, ale aj v iných pričuchlo k jaskyniarstvu prostredníctvom Eda. Ako neúnavný organi-

Pozdrav Edovi Piovarčimu do Malej Fatry
Veľmi rád si spomínam na jaskyniarske začiatky,
ktoré sú úzko spojené s významnou osobnosťou malofatranského jaskyniarstva Eduardom Piovarčim. Už
na začiatku roku 1985 na prvej akcii v Belskej doline,
kde sme hĺbili sondu v úzkej zahlinenej priepasti, ma
zaujal svojou zanietenosťou. Od tohto momentu som
sa snažil chodiť na každé podujatie, ktoré Edo organizoval. Či to už boli časté jaskyniarske schôdze
v jeho útulnej drevenici vo Varíne, pravidelné stretnutia na železničnej stanici na Vrútkach o piatej hodine
ráno pri prestupovaní na vlak, keď Edo dochádzal do
práce v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine,
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zátor akcií v teréne bol schopný presvedčiť ísť kopať,
vynášať vedrá so sutinou vari každého. Myslím, že to
platí aj dnes. Mnohí sme sa vďaka jeho osobe stali
súčasťou jaskyniarskej rodiny. Jeho neúnavné aktivity
pri organizovaní akcií v Stratenci, Vrátnej doline,
Krivánskej priepasti, Belských vyvieračkách a na mnohých ďalších lokalitách nielen v Malej Fatre neboli
dosiaľ poriadne docenené. Za zmienku
však stojí i jeho jaskyniarska činnosť na
lokalitách iných klubov, či už na území
bývalého Československa alebo v zahraničí.
Treba spomenúť aj Edovu publikačnú
a dokumentačnú činnosť. Veď väčšina
máp jaskýň a príspevkov o nich pochá
dza z jeho pera. To isté platí o fotografickej a filmovej dokumentácii. Každý isto
pozná i jeho kreslený humor, ktorým
spestroval staršie čísla Spravodaja.
Dnes ako vedúci jaskyniarskej skupiny Aragonit patrí Edo stále medzi lídrov
jaskyniarstva v Malej Fatre. Týka sa to aj
jeho súčasnej publikačnej a dokumentačnej činnosti.
Edo, v mene Jaskyniarskeho klubu
Varín Ti želám veľa zdravia, šťastia
a radosti tak v súkromí, ako aj pri
prieskume a objavovaní jaskýň. Na záver použijem to
Tvoje známe:
Drž sa!
Pavol Cvacho, tajomník JK Varín

výpravy do Stratenskej jaskyne v Slovenskom raji
alebo pracovné akcie v Malej Fatre.
Na viacdňové akcie sa Edo usiloval vždy pripraviť
vtipnú pozvánku, ktorá sa v tých časoch len s veľkou
námahou rozmnožila a rozposlala širokému okruhu
záujemcov. Nezabudnuteľné sú viacdňové pracovné
akcie v Stratenci v zime roku 1985. Edovi sa vtedy
podarilo vybaviť chatu v Kúrskej doline, ktorá žila iba
jaskyniarstvom a filmovaním grotesiek. Vládla tu
družná atmosféra, smiech, ale urobil sa aj kus poctivej
práce v Orľom hniezde či Strateneckej priepasti. S úctou spomínam na Edom cez pracovné dni organizované nočné výjazdy do Jaskyne nad vyvieračkou vo
Vrátnej doline, kde sme sa snažili pokračovať čerpať

sifóny, na ktorých pracovali bratia Muchovci, zdatní
terchovskí jaskyniari. Práca to bola veľmi náročná
najmä kvôli nedostatku vzduchu.
Obdivuhodnú prácu urobil Edo v spolupráci
s bratmi Muchovcami aj v neďalekej Medvedej
jaskyni II, kde v ťažkých podmienkach objavili nové
pokračovanie. Keď Edo pripravoval v roku 1996
farbiaci pokus v Malokrivánskej priepasti, iba málokto
veril, že sa mu podarí získať dôkaz o najhlbšom hydrologickom systéme na Slovensku.
Je dobré, že Edo ani pri svojej polstoročnici nestratil chuť do života, záujem nielen o speleológiu, ale aj o
nevysvetliteľné záhady a veci nadpozemské. Tak ako
mnohým z našich jaskyniarov sa nestráca na tvári
úsmev čo len pri pomyslení na Edove nenapodobiteľné
a dodnes nikým neprekonané jaskyniarske karikatúry.
Edo, všetko dobré, veľa zdravia a veľa milých chvíľ
nielen v prírode, ale aj v osobnom živote Ti pri životnom jubileu za všetkých Tvojich jaskyniarskych priateľov praje
Peter Holúbek
Typická Edova pozvánka na významnejšiu akciu

Jubilant Ing. Miroslav Košík
V júni tohto roku sa dožil 50 rokov člen Speleo
logického klubu Slovenský raj, náš nerozlučný kamarát, jaskyniar Miroslav Košík.
Už vo svojom detstve navštevoval v okolí Rudnian
staré banské štôlne. Tu prežíval prvé chvíle so sviečkou
v ruke poznávaním tajomstiev podzemia.
Ako člen oddielu turistiky na Vysokej škole chemickotechnologickej v Pardubiciach navštívil mnohé krasové oblasti bývalého Československa. Takto sa dostal
aj do Stratenskej jaskyne, ktorá na neho zapôsobila
veľmi silným dojmom. Pracoval na Geologickom prie
skume v Spišskej Novej Vsi, čo mu umožnilo zapojiť
sa do práce dobrovoľných jaskyniarov.
Členom SSS, Speleologického klubu Slovenský raj
sa stal v októbri 1981, čím sa mu splnila jeho túžba
zúčastňovať sa jaskyniarskych akcií v krase Slovenského
raja a hlavne v Stratenskej jaskyni.
V tom čase prebiehal v Stratenskej jaskyni rozsiahly
speleologický prieskum a výskum, do ktorého sa jubilant intenzívne zapojil. Ako vyštudovaný chemik nám
veľmi významne pomohol s analýzami pevných vzo
riek, povrchových a podzemných krasových vôd, pri

mikroklimatických meraniach, ale aj pri výkopových
a mapovacích prácach. Jeho prínos pre poznanie vývoja jaskyne bol veľmi hodnotný.
V rokoch 1993 až 1995 pracoval vo výbore Sloven
skej speleologickej spoločnosti ako ekonóm. V čase,
keď sa formoval nový funkcionársky aktív SSS, významne prispel k úspešnej činnosti slovenského dobrovoľného jaskyniarstva.
Náš jubilant sa nemôže pochváliť veľkými speleologickými objavmi, patril a patrí k členom klubu, ktorí
svojou systematickou prácou prispievajú významnou
mierou k úspešnej práci klubu.
Svoj vzťah k jaskyniarstvu vyjadril v Spravodaji z r.
1984 takto: „Jaskyniarom a nielen ním sa človek nestáva vypísaním či potvrdením prihlášky. Je to nekonečný
proces formovania ľudskej osobnosti, závislý od lásky
k prírode a túžby po jej poznaní.“
Na záver nám zostáva iba dodať: zaželajme nášmu
jubilantovi dobrého zdravia, životného optimizmu
a prežitie ešte veľa pekných chvíľ v kruhu jaskyniarov
pri poznávaní podzemných krás.
V mene členov Speleologického klubu Slovenský raj
Ing. Ján Tulis
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Marian Hýll – polstoročie
Siedmeho septembra 2006 člen
jaskyniarskej skupiny Liptovský
Trnovec a hosťujúci člen JS
Aragonit Maroš Hýll oslávil svoju
polstoročnicu.
Maroš je rodák z Martina. Už
od detstva trávil veľa času v prí
rode. Lákala ho entomológia,
ornitológia a arachnológia. Už ako
9-ročný robil preparáty húseníc
a motýľov pre Komenského univerzitu. Pod vedením pána
Svatoňa, uznávaného odborníka v
tejto oblasti, sa dlhodobo venoval
arachnológii – štúdiu a zber u
pavúkov. Vyrastajúc v tesnom konMarian pred jaskyňou Divoké oči v masíve Ementál
takte s prírodou venuje sa dodnes
v Turskej doline. Foto: E. Piovarči
rybárstvu, poľovníctvu a je vášnivým fotografom. Bez foťáka neradno vraj sedieť ani na mych jaskýň pod Dedovým vrchom v Turskej doline.
latríne, tvrdí Maroš. (To údajne kvôli tej arachnológii.) (Dedova jaskyňa, Jaskyňa nad vyhliadkou, Siedma
Ako študent na Martinskom gymnáziu sa zaujímal brána a jaskyne v Ementáli.)
o geológiu, lezenie a amatérsku speleológiu. Tu ako
Za jaskyniarov z Liptovského Trnovca i malofatranského Aragonitu jubilantovi prajem najmä pevné
mladý elév aktívne pôsobil v daných oblastiach.
K jaskyniarstvu sa dostal cez priateľov v horách pri zdravie, veľa veľa síl a tvorivého elánu v jeho aktívnej
lezení, vysokohorskej turistike a skialpinizme, Od a rozmanitej činnosti v horách i v podnikaní a azda aj
r. 2000 pôsobí v jaskyniarskej skupine Liptovský šťastnú ruku k toľko očakávaným objavom. Maroš
Trnovec a od roku 2003 aktívne pracuje i s jaskyniarmi totiž patrí u nás medzi aktívnych makačov a je i štedv Malej Fatre. Podieľal sa na prieskume jaskýň Borošo rým sponzorom mnohých našich akcií v Malej Fatre,
vá, Medvedia, Biela jaskyňa, jaskyňa Bosorka, Krvavá za čo sme mu veľmi vďační.
jaskyňa a Dúpnica v doline Suchého potoka na Liptove
Takže všetci čerství a aktívni päťdesiatnici, hor sa do
a tiež Buková a Nádejná diera v oblasti Kraľovian.
nových dobrodružstiev uprostred čarokrásnej prírody.
S malofatranskými jaskyniarmi popri práci v podni- Tá nádhera dookola stojí predsa za vynaloženú námahu...
kaní aktívne pracuje na prieskume v Belskej a Vrátnej
doline, Dubnej skale a v prieskume zatiaľ málo znáEduard Piovarči

Blahoželanie päťdesiatnikom
V júni až septembri 2006 sa dožili abrahámovín ďalší členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti:
Ing. Jozef Thuróczy, vedúci speleoklubu Cassovia
RNDr. Eduard Kladiva, PhD., Cassovia
Peter Kuttner, speleoklub Banská Bystrica
Jaroslav Lovíšek, jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
Ľubomír Kubíček, vedúci speleoklubu Rokoš
Všetkým jubilantom srdečne blahoželám a prajem im dobré zdravie a veľa šťastia (zvlášť toho jaskyniarskeho)
v nasledujúcich rokoch života. Ad multos annos et cavernas!
Bohuslav Kortman
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Aktuality
To nemôže byť pravda!!!
...vydralo sa mi z úst. Pomaly som sa približoval
a čím som bol bližšie, tým viac mi to pripadalo ako zlý
vtip. No čo, na takéto srandičky tu asi máme ľudí dosť.
Údiv vystriedal hnev, keď moje oči zastali pár centimetrov od kvapľa, z ktorého trčal zavŕtaný meračský
bod a na ňom plastová ceduľka s číslom. V polygóne
o desať metrov ďalej to isté, len zo stropu. A za jazierkom na mňa pozerá ďalší z peknej sintrovej steny.
V Číne by mu za to
odťali aspoň ruku
(ja by som pokračoval až ku krku).
V podstate je jed
no, kto a kde, hlavné je to, že sa to
robí, robia to jaskyniari a robia to dosť
často. Ak nám niekto vlezie do jaskyne
a odlomí tam kus
výzdoby, je to trestný čin a každému
jaskyniarovi to poriadne zdvihne adrenalín. V tomto prípade medzi tým
nevidím žiadny rozdiel! Toho, kto vie, ako dlho rastú
tieto krásy podzemia, sú mu zverené a má ich ochraňovať, niečo také predsa nemôže ani napadnúť. O nezodpovednosti tohto merača svedčí aj dostatok holých
stien a veľkých kamenných blokov okolo.
Každý z nás, kto dokumentuje jaskyňu, by si mal
veľmi dobre rozmyslieť, kam meračské body umiestni
a či stojí zato zohaviť ju niečím, čo tam nepatrí.
Peter Medzihradský

slúžil všetkým záujemcom. Pritom chce úzko spolupracovať so Slovenskou speleologickou spoločnosťou
a členmi jaskyniarskych klubov a skupín. Kontaktná
osoba pre takýto druh terénneho výskumu bude v bu
dúcom období externá pracovníčka múzea Anna Balá
žová. V prípade archeologického nálezu v jaskyni kontaktujte túto pracovníčku na tel. 0918 642 394 alebo
na e-mailovej adrese balazova@azet.sk, prípadne riaditeľku múzea: subova@smopaj.sk alebo Ing. Holúbka:
holubek@smopaj.sk
Ďakujeme za pochopenie a účinnú spoluprácu.
RNDr. Dana Šubová, CSc., riaditeľka múzea

Dobrá pomôcka pri speleologických
expedíciách a náročných pobytoch v podzemí
Vedeckovýskumný ústav liečivých rastlín VILAR
v Moskve vyrába pozoruhodný prípravok Vilarin
z takzvaného sibírskeho ženšena. Ide o legendami
opradenú rastlinu eleuterokok, ktorá rastie v lesoch
Ďalekého východu Ruskej federácie. Je určený najmä
pre ľudí vystavených extrémnej fyzickej a psychickej
námahe. Zvyšuje odolnosť organizmu proti infekciám
a vírusovým ochoreniam, napomáha pri adaptácii po
stresových situáciách a vhodný je pri syndróme chronickej únavy. Odstraňuje vplyv psychického a fyzického stresu na organizmus a zlepšuje koncentráciu
a pamäť. Pôsobí aj na zlepšenie nálady, avšak bez tlmivého efektu chemických antidepresív.
Bližšie informácie o uvedenom prípravku alebo prípadné objednávky v cene 135 Sk za balenie 30 tabliet
po 100 mg na telefónnom čísle 0905 928 269, alebo
e-mailom darya@stonline.sk (firma DARYA Aeromo
bil s. r. o.).
Pre Spravodaj SSS napísal Peter Holúbek

Archeológia
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
(SMOPaJ) ako celoslovenské špecializované múzeum
pod Ministerstvom životného prostredia SR sa jednou
časťou svojich aktivít profiluje ako jaskyniarske múzeum. Práve oblasť jaskyniarstva je najdlhšie zviazaná
s históriou múzea. Od svojho založenia v roku 1930
múzeum zhromažďuje prírodovedné, predovšetkým
speleologické zbierky vrátane archeologických nálezov v jaskyniach na Slovensku. SMOPaJ má záujem
svoj zbierkový fond z tejto oblasti naďalej systematicky dopĺňať, odborne spracovávať a spravovať tak, aby

Ocenenie
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila prémiu za
vedeckú a odbornú literatúru za rok 2005 v kategórii
prírodné a technické vedy Doc. RNDr. Jozefovi
Jakálovi, DrSc., a kolektívu za dielo Jaskyne svetového
dedičstva na Slovensku. Autori tejto výnimočnej knihy
sú všetci okrem jedného členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti. Srdečne im blahoželáme!
Redakcia
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Recenzie
Voda nad nami sa zatvára
Začiatkom júla sa na diskusnom fóre objavila správa, že vyšla nová kniha o „speleopotápačoch a ich peripetiách pri výskume Muránskej planiny“. Keďže ma
zaujíma všetko, čo o jaskyniach na Slovensku vyjde,
hneď som si ju objednal. Po určitých peripetiách som
sa ku knihe dostal až v septembri. Kniha „V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom“
od Zbigniewa Nišponského ma veľmi príjemne prekvapila. Dávno som si nič také zaujímavé neprečítal.
Kniha ma úplne vtiahla do atmosféry priekopníckych
speleopotápačských prieskumov
v podzemí Muránskej planiny.
Autora knihy už netreba predstavovať, pretože v poslednom
Spravodaji ho predstavil Ivan
Kubíni. Môže mi len byť smutno,
ako už mnohokrát, že som tohto
zaujímavého človeka osobne nepoznal už skôr. Podobný pocit som
mal, keď sme písali knihu o
Viliamovi Rozložníkovi. Akoby
som bol stratil a znova našiel starého priateľa. Ako dobre, že v tomto
prípade ešte nič nie je stratené a so
Zbižom Nišponským sa môžeme
všetci zoznámiť buď osobne, alebo
aspoň prostredníctvom knihy.
Kniha je nemierne cenná práve
zachytením atmosféry prieskumov, o ktorých sa v nej píše.
Faktografia sa dá zrekonštruovať
z denníkov, odborných správ..., ale stáť na brehu jazera
v Jazernej priepasti niekedy v roku 1952 možno iba pri
čítaní tejto knihy. Je to podobné, ako keď sa nám stráca
v mysliach svet, v ktorom sme vyrastali. Prichádzame o
obrazy, pocity, ľudí... Zachytiť tento miznúci svet je neobyčajne ťažké. To sa však autorovi podarilo dokonale.
Keď čítame o prvom ponore do Teplice, ako autora
natreli tmavočervenou vazelínou od hlavy až po päty
(veď aj tulene majú na sebe masť), ako si nasadil
okuliare z plynovej masky, obliekol priliehavý sveter
a tepláky, aby ho chránili pred studenou vodou a bol
pripravený na prvý veľký prienik sifónom, nemôžeme
si nespomenúť na svoje prvé pokusy v jaskyniach. Ako
sme ručkovali po konopnom lane do priepasti neznámej hĺbky, kradli v noci lano na priehrade, pretože viac
ako zdravý rozum je vášeň, túžba objaviť niečo nové
a prekonanie strachu zúfalou odvahou.
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Kniha je nesmierne poučná v mnohých ohľadoch.
To najcennejšie, čo pri našej činnosti zažívame, zažívame s priateľmi. Fotografia na str. 112 o tom vypovedá
jednoznačne. Entuziazmus, spoločne prežitá radosť z
objavov je to, čo by malo jaskyniarov spojiť na celý
život. Štefan Roda s obľubou hovorieval, že jaskyniarstvu sa darí tam, kde je priateľstvo. A práve pocit spolunáležitosti a priateľstva sa ako zlatá niť tiahne celou
knihou. Veľmi zaujímavý je aj vzťah S. Kámena k tým
to chlapcom. Odstup bol čisto iba formálny. Vo svojom
vnútri bol stále rovnakým chlapčiskom, ktorého nebolo potrebné nahovárať na
hocijaký bláznivý, nebezpečný nápad. Ba dokonca ich
sám vymýšľal a neváhal prostredníctvom týchto neskúsených mládencov realizovať. Podobná atmosféra
bola aj v Rozložníkovej skupine v 50. rokoch v Rožňave.
Podobnosť medzi autorom
knihy a F. Szarkom sa nedá
prehliadnuť.
To, že po vyše 20 rokoch
od vazelínového pokusu stál
Zbižo za sifónom už v jaskyni Teplica, má v sebe podobný emocionálny náboj a
poučenie ako prepojenie
Večnej roboty so Starým
hradom. Je dôkazom, že
v jaskyniarstve je dôležitá
okrem vedomostí a šťastia aj vytrvalosť a neochvejná
viera v úspech. Mnohokrát sa stalo, že ani celoživotné
úsilie neviedlo k objavu. S tým by jaskyniari mali počítať hneď na začiatku. Cesta, ako sa tomu vyhnúť, je v
rozdelení záujmu na viacero oblastí a širšia spolupráca. K tomu by malo napomáhať práve právo priority.
Ak ho budeme múdro uplatňovať, všetci budeme šťastní ako Zbižo, ktorému sa jaskyne nakoniec objaviť
podarilo. Jemu však pomohlo priateľstvo, ktorého je
teraz v rozhádanej SSS akosi pomenej.
Dôležitá v jaskyniarstve je aj kontinuita. S o to väčšou nedočkavosťou očakávam výsledky nových objavov v Suchých doloch, ktoré by mohli pridať ďalšiu
pointu k snaženiu Zbigniewa Nišponského. Je to, ako
keď sa na staré kolená dočkám, že niekto vojde do
Jaskyne v ponore Jašteričieho jazera a vyjde v
Hradnej vyvieračke. Bolo by to veľké povzbudenie

pre mnohých, ktorí už prestali veriť, že sa im to raz
podarí.
Autor vydal knihu ako „samizdat“. Aj keď je to
v tomto prípade jeho slobodná vôľa a SSS je v tom
nevinne, je to podobná škoda, ako keď monografiu
o Krásnohorskej jaskyni vydala Regionálna rozvojová
agentúra z Rožňavy a knihu o Rozložníkovi Speleoklub
Minotaurus. Edičná činnosť by mala byt výkladom
SSS a tiež cestou k vyššiemu kreditu celej spoločnosti.
Významné vydavateľské počiny zapadnú potom kdesi
v skupine a obrovské úsilie vyjde viac-menej nazmar.
Aj problém, ktorý dnes jaskyniari majú s ochranou prírody, sa dá riešiť iba zvýšením kreditu celej spoločnosti. Zákon sa nám inak zmeniť nepodarí. Len ak sa staneme partnerom, bez ktorého to nejde. Musíme sa o to
snažiť aj napriek tomu, že v atmosfére, keď strieľanie
zveri je vyššou prioritou ochrany prírody ako speleologický výskum a prieskum, je to veľmi ťažké, Edičnú
činnosť by mal riadiť a financovať výbor spoločnosti
na základe edičných zámerov skupín. Práve financovanie je možno hlavnou príčinou, prečo nevydávame

viac odborných publikácií. Autori by sa v skupinách
pravdepodobne našli. Ale keď nemáme čo financovať,
nemusíme ani hľadať finančné prostriedky, a tak nám
iste unikajú mnohé vydavateľské počiny. SSS by mohla
mať niekoľko definovaných edícií, ktoré by pokrývali
aj odbornú aj zážitkovú stránku našej činnosti. Hneď
ma napadá niekoľko takýchto edícií, do ktorých by
zapadli aj knihy, ktoré už vyšli, a tiež táto kniha.
V prípade knihy Zbigniewa Nišponského sa budeme
snažiť zachrániť situáciu odkúpením časti nákladu
a distribúciou knihy na skupiny. Kniha sa dá objednať
aj v SMOPaJ.
Oneskorený krst knihy by sme ešte mohli stihnúť za
účasti autora napríklad na nasledujúcom
Speleomítingu. Pre istotu, ak by sa to z nejakých dôvodov nepodarilo, sa chcem Zbižovi (dúfam, že ho tak
môžem osloviť) poďakovať za nevšedný zážitok, ktorý
som mal pri čítaní jeho knihy.
Jaro Stankovič

Oneskorená recenzia

pozadie jej vydania. Túto knihu vydal Dr. Kubíny vlastným nákladom v počte 1000 kusov a nedostala sa do
bežnej distribučnej siete. Na požiadanie Spoločnosti
priateľov Mongolska v Prahe som im exemplár svojej
knihy daroval do knižnice. S odstupom rokov som prostredníctvom J. Obrciana z Banskej Bystrice získal v
auguste tohto roku ďalší výtlačok knihy, dokonca aj s
venovaním autora. Od tejto udalosti bol už len krôčik k
osobnému stretnutiu s Dr. Kubínym. Dohodli sme sa, že
jeho knihu, ktorá vyšla v roku
1999, budeme predávať v komisionálnom predaji v Slovenskom
múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši.
Kto má záujem o informácie
zo života tohto slovenského geológa, jaskyniara, ochranára, ale
aj
amatérskeho
speváka,
mimochodom aj prvého predsedu Slovenskej speleologickej spoločnosti po jej obnovení v roku
1970, má teraz jednoduchú možnosť dostať sa k nim v knihe
Práca a život v katedrále prírody, a to v SMOPaJ alebo na
sekretariáte SSS v L. Mikuláši za
99 Sk.
Peter Holúbek

Keď Zdenko Hochmuth doniesol v roku 1999 na jaskyniarsky týždeň do Demänovskej doliny knihu s náz
vom Práca a život v katedrále prírody, bol som poriadne
prekvapený. Na jej titulnej strane bola fotografia z krasového územia Červených vrchov, mongolská jurta
a kresba seskviča – divého človeka z mongolských hôr.
Hneď som sa pustil do čítania a objavil som tu zaujímavé informácie. Išlo o kapitoly venované geologickému
prieskumu v Mongolsku, ale aj
speleologickým aktivitám v
Bystriansko-valaštianskom krase,
o krase na Trangoške, jaskyniarskych lokalitách v okolí Banskej
Bystrice alebo o prieskume vysokohorského krasu Červených
vrchov. Ďalej sa v knihe jej autor
RNDr. Dušan Kubíny, CSc.,
venuje svojim ochranárskym a
ďalším aktivitám, ktoré boli dôležité v jeho živote. Na otázku, kde
Zdenko knihu získal, som dostal
odpoveď, že v kníhkupectve v L.
Mikuláši ju mali vo výklade.
Bohužiaľ, ďalší exemplár sa mi už
kúpiť nepodarilo. S odstupom
času som sa dostal k ďalšiemu
výtlačku knihy prostredníctvom
B. Kortmana, ktorý aj objasnil
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Speleofóry
Eduard Piovarči

Beštia jedna predátorská... slivovice sa ti zachcelo, čo?

70

Eduard Piovarči
MAKAČI V MEDVEDEJ JASKYNI
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Summary
The third issue of the periodical of the Slovak Speleological Society deals first of all with the caves and speleological activities in Slovak Republic. It begins with the article of Z. Hochmuth and R. Košč summing up the
results of the survey of karst territory in Bachureň mountains in East Slovakia. On the discoveries of caves in
the National Park Muránska Plateau inform D. Hutka and L. Vlček (an important cave Michňová 2) and
M. Horčík. J. Kasák bring information on the newly discovered abyss in the National Natural Reserve Strážov
in Strážovské mountains, and P. Holúbek on the pseudokarst cave in Slanské mountains. The Crystal Cave
belongs to the gems of the National Park of Malá Fatra (Lesser Fatra). M. Fondrková and O. Štefko briefly document the history of the survey and on the protective measures of this unique cave. The contribution on the history of discoveries in Javorová Abyss at Krakova hoľa in Lower Tatras (E. Hipmanová) complete the knowledge
on its geology (L. Vlček). The cleaning of the abyss Konská diera (the Horse hole) in Važecký Karst below the
Tatras using funds from structural funds of EÚ (P. Holúbek). E. Piovarči in his article with mysterious title The
fort of Permons (dwarfs of the mines/caves) deals with historical data on the caves on Dubná skala near Vrútky
(Lesser Fatra) in the light of new discoveries. In the same atmosphere G. Lešinský writes on the revival of works
on the cave Podhlavište (Jelšava Karst). The personality of the Slovak geologists A. Csisko (1918 – 2002) is
described by V. Košel. The view of a linguist on the names of caves and abysses in Slovakia is presented by M.
Považaj. The issue of the SSS periodical doesn’t lack information on the events of SSS in 2006 – Speleological
Week in Ďumbier highmountain karst (Lesser Tatras), Climbing Days in Mojtín Karst (Strážov mountains),
news and interesting events in Slovakia and abroad. An artificial cave in Nanchang in China in presented in
words and pictures by Z. Haspra. How to make a rope ladder to the cave is described by M. Jegerčík.
Concluding part of the issue is devoted to the speleologists celebrating their jubilees, to the reviews of two books
edited in Slovakia and to speleological comics.

Compiled by B. Kortman
Translated by Š. Straka
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