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Ako ďalej s ochranou prírody a jej objaviteľmi – jaskyniarmi
Milan Štéc
Je samozrejmé, že každý vyspelý štát si chráni prírodné bohatstvo, a samozrejmé
je aj to, že ho rozumne využíva v prospech cestovného ruchu ako najefektívnejší
a ekologicky najčistejší spôsob napĺňania štátnej pokladnice. Takto možno zarobiť
financie bez emisií, odpadov, záberu poľnohospodárskej pôdy, stínania lesov, ťažby
nerastných surovín a ich spracovania. Týka sa to aj sprístupňovania objavených
jaskýň.
Podľa platných stanov SSS je objav jaskyne zavŕšením úsilia speleológov pri
poznávaní krasovej krajiny a prieskume krasových javov. Vždy sme to tak aj pociťovali, ba kedysi bol objav jaskyne ocenený neakademickým titulom „objaviteľ jaskyne“.
Neskôr túto formu ohodnotenia nahradili diplomy a čestné uznania. Mne sa podarilo
získať takéto prestížne ocenenie hneď za dva objavy. Aj tak si ho vážim, lebo na ďalších
sedem objavených jaskýň som už osvedčenie nedostal. V súčasnosti naše objavy registruje príslušný úrad formou priestupkového konania a konečne aj s finančnou odmenou.
Azda omylom je odmenený štát a nie objaviteľ, lebo ten je povinný zaplatiť pokutu, ak
nemal súhlas na objavenie jaskyne a do chráneného výtvoru vnikol bez povolenia orgánov štátnej správy. Poviem Vám, toto je pre mňa prituhý tabak.
Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny podľa mňa jednoznačne porušuje
práva dobrovoľných jaskyniarov inak zaručené Ústavou Slovenskej republiky. Uvedený
zákon ma navyše znervózňuje aj ako prevádzkovateľa sprístupnenej jaskyne. V našom
postkomunistickom štáte bohužiaľ ešte nevymizla predstava, že spravovať majetok štátu
môže iba štátna organizácia. Preto svojrázna nájomná zmluva na obdobie troch rokov
ma privádza do zúfalstva, najmä ak predĺženie opakovaného nájmu prebieha formou
verejnej súťaže v zmysle kto ponúkne viac. Navyše krátka nájomná zmluva bráni nájomcovi uchádzať sa o grant, čím je oproti SSJ pripomínajúcej monopol znevýhodnený.
Navyše nájom štátneho majetku nepoznáme ani u šesťdesiatich horských vodcov vo
Vysokých Tatrách, lebo napríklad Gerlachovský štít si nik neprenajal. V pozícii dehonestovaného jaskyniara som sa preto pokúsil prostredníctvom iných platných zákonov SR
zaujímať o naše práva, o ktoré sme štátnou správou okrádaní.
Podľa zákona č. 383/1997 o autorských právach je mapový plán jaskyne alebo
fotografická dokumentácia predmetom autorského práva – výsledkom vlastnej
tvorivej duševnej činnosti autora, spoluautorov, spojeným dielom alebo súborným
dielom viacerých autorov (zborník, časopis). Podľa § 15 autorské právo na dielo
vzniká okamihom, keď je dielo vydané v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu
na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vydania. Podľa § 16 má autor
právo označiť svoje dielo menom. Má právo na jeho nedotknuteľnosť a ochranu
pred zásahom do svojho diela a výhradné právo udeliť súhlas na každé jeho použitie. Autor má právo na odmenu za každé použitie svojho diela. Podľa § 18 autorské
právo trvá počas života autora a 70 rokov po jeho smrti.
Nepamätám si, že by si niekedy autori návrhu vyhlásenia Jaskyne mŕtvych netopierov za národnú prírodnú pamiatku v r. 1999 oficiálne vyžiadali naše kolektívne dielo
v podobe mapového plánu a iných prác, na základe ktorých bola jaskyňa vybraná
ako významná. Určite nik zo spoluautorov neočakáva podobný titul ako národný
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hrdina alebo národný umelec, objaviteľ či jaskyniar roka, desaťročia alebo storočia.
Ale bezplatný nájom jaskyne počas trvania autorských práv je podľa mňa namieste.
Nik nebude dobrovoľne spravovať jaskyňu tak obetavo a dobre ako jej objaviteľ. Ak
správca dokáže vlastnými prostriedkami „svoju jaskyňu“ aj sprístupniť pre cestovný
ruch, stane sa jeho záľuba aj zamestnaním, a to bude jeho odmena, ktorá mu azda aj
prináleží.
Podľa zákona č. 84/1972 o objavoch a vynálezoch je autorom objavu ten, kto
urobil objav vlastnou tvorivou prácou. Spoluautormi objavu sú osoby, ktoré sa
na objave zúčastnili. Podľa § 5 práva autorov sa potvrdzujú diplomom na objavy.
Podľa § 9 objavom nie je geologický, geomorfologický, archeologický a paleontologický nález.
Aj keď podľa uvedeného zákona objav jaskyne je nález, v jaskyniarskej praxi takýto
názov dostáva nález „hotovej jaskyne“ s voľne prístupným vchodom, lebo nie je možné
preukázať, že nálezca jaskyne je prvý, kto sa do nej dostal. Poctivo vykopaný alebo prestrieľaný či podplávaný objav však zostane aj naďalej cenený ako objav.
Vyhláška č. 86/1998 hovorí, že ak nálezcom je občan, poskytne sa mu odmena,
ktorej výška sa určí podľa hospodárskeho významu. Ak zákonodarcovia berú vlastné
zákony a vyhlášky vážne, potom Jánovi Majkovi, Michalovi Bacúrikovi a ich dedičom
prináleží odmena. A nielen im.
Pozornosť si zaslúži aj zákon č. 287/1994, § 27 o chránených nerastoch. Ak odbor
životného prostredia písomne neuplatní u nálezcu právo na vydanie nálezu v lehote
3 mesiacov odo dňa jeho oznámenia, stáva sa jeho vlastníkom nálezca. V opačnom
prípade má nálezca právo na nálezné do výšky 10 % spoločenskej hodnoty nálezu.
Nálezca má právo aj na náhradu nevyhnutných nákladov vzniknutých v súvislosti
s nálezom. Spomenul som si na existenciu cenníka sintrovej a aragonitovej jaskynnej
výplne, určeného na postih pri ich poškodení. Ani si neviem predstaviť, ako možno oceniť výzdobu v novoobjavenej jaskyni a preplatiť ju nálezcovi. Všetko je však zariadené
tak, akoby jaskyniar bol v konečnom dôsledku devastátor a nie nálezca.
Takéto úvahy ma priviedli k návrhom, ktoré by sa dali využiť pri dopracovaní nového
zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu, lebo pôvodný potláča naše práva
zaručené inými platnými zákonmi.
1. Napomôcť objaviteľské snaženie jaskyniarov registrovaných v SSS bez ponižujúcich
poplatkov štátnej správe, lebo ide o dobrovoľnú, neziskovú činnosť v prospech poznávania a ochrany prírody.
2. Objaviteľ jaskyne získa náležité práva nálezcu v zmysle zákonov SR a autorské práva
kartografických diel, bez ktorých jaskyňu ani nemožno registrovať.
3. Objaviteľ jaskyne sa stáva prednostne dočasným správcom novoobjavenej jaskyne, ak
sa nerozhodne inak, a jeho prvoradou povinnosťou je uzavretie jej vchodu za finančnej podpory MŽP.
4. Objaviteľovi jaskyne prináleží odmena 10 % spoločenskej hodnoty nálezu, alebo môže
požiadať MŽP o jej prenájom podľa zákona o OPaK počas trvania jeho autorských
práv, ak sa nerozhodne inak.
5. SSS prináleží jedna koruna za každú osobu, ktorá navštívila akúkoľvek sprístupnenú jaskyňu na Slovensku. Je nespochybniteľné, že dobrovoľní jaskyniari mali, majú
a budú mať nepriamy podiel na hospodárskom výsledku prevádzkovania sprístupnených jaskýň vo forme ich prieskumu a objaviteľskej činnosti.
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49. jaskyniarsky týždeň SSS – 6. až 10. 8. 2008
Lukáš Kubičina, OS Čachtice
Ubehlo dlhých 21 rokov odvtedy,
keď Oblastná skupina Čachtice organizovala
jaskyniarsky týždeň v Zemianskom Podhradí.
Na podujatí sa zúčastnili iba niektorí z terajších členov Slovenskej speleologickej spoločnosti, navyše mnohí ďalší tunajší kras nepoznajú.
Aj preto sme sa rozhodli zorganizovať znova
jaskyniarsky týždeň SSS v Čachtickom krase
a ukázať, že aj na západnom Slovensku
máme množstvo krásnych jaskýň.

členom Jaskynnej záchrannej skupiny HZS pod
vedením Ivana Račka, ktorí dozerali na bezpečnosť počas exkurzií.
Okrem členov SSS a ďalších domácich účastníkov sme tu mali aj hostí z Česka a Poľska.
Vysoký počet účastníkov JT nám sem-tam spôsobil problémy pri zvládnutí limitov na jednotlivé exkurzie, preto sa chceme ospravedlniť tým,
ktorí sa nedostali tam, kam mali záujem ísť. Po
večeroch v hlavnom tábore prebiehala videoprezentácia o histórii čachtickej speleológie
(Martin Sluka), geológii, zahraničných
expedíciách (Ivan Poláček, Becko), filmov
zo slovenských jaskýň (Branislav Šmída),
ako aj 3D-video, ktoré pre nás pripravil
Krtek – Jaroslav Šanda. Súčasťou podujatia bola prednáška pre občanov Višňového
v tamojšom kultúrnom dome, spojená
s prezentáciou jaskýň Čachtického krasu.
Aspoň takto sme im chceli predstaviť krásu
podzemia, ktorá sa pri ich obci skrýva.
V tábore bolo neraz veselo. O zábavu
a dobrú náladu sa starali organizátori,
ale aj ostatní účastníci jaskyniarskeho
týždňa vrátane Miloša Hača s jeho plaOtvorenie JT v táborisku pod hradom. Foto: M. Šišková
zivkovým speleotrenažérom na testovanie schopností jaskyniarov pri prekonáHlavný tábor jaskyniarov sa nachádzal v obci vaní úžin. Rekord, ktorý má hodnotu 16 (cm),
Višňové rovno pod Čachtickým hradom, ktorý sa nepodarilo prekonať. V sobotu 9. augusta sa
je najmä v poslednom čase vďaka filmu o ne- varil guláš a večer bolo slávnostné ukončenie
slávne známej Báthoryčke hlavným lákadlom JT pri táboráku.
V nedeľu 10. augusta po poslednej exkurzii
nielen pre turistov. V tábore v stredu 6. augusta
navečer prebehlo slávnostné otvorenie jaskyniar- v Beckovskej jaskyni nasledovala rozlúčka s účastskeho týždňa za účasti predsedu SSS Bohuslava níkmi jaskyniarskeho týždňa. Aj keď nám počasie
Kortmana, predsedu OS Čachtice Ľubomíra v jeho závere neprialo, odchádzali sme spokojní,
Vinceho a starostu Višňového Jaroslava Baču. veď v jaskyni a s jaskyniarmi je vždy dobre.
Jeho účastníci, jaskyniari, ale aj nejaskyniari,
Záverečná bilancia: na podujatí sa zúčastnilo
mali možnosť navštíviť v rámci exkurzií do približne 140 dospelých a detí z 33 jaskyniarskych
Čachtického krasu, Zemianskopodhradského skupín a klubov zo Slovenska, Česka a Poľska.
krasu a krasu Považského Inovca štyri jaskyne Pochvalu za jeho zorganizovanie nám vyslovil
– Čachtickú, Landrovskú, Beckovskú a Mod- ďakovným listom výbor SSS. Poďakovanie patrí
rovskú. V Čachtickej jaskyni sa okrem toho aj členom OS Inovec, Trenčianskeho speleoklubu
vykonal rádiotest na zistenie hĺbkového pre- a SK UK Bratislava, občanom obce Višňové, rodipojenia jaskyne s povrchom. Uskutočnila sa ne Markovej a pohostinstvu, ktoré sa postaralo
aj pracovná akcia vo fosílnej vyvieračke nad o občerstvenie. Takisto ďakujeme všetkým sponČachticami; všetci jaskyniari, ktorí boli ochotní zorom, vďaka ktorým sa podarilo zabezpečiť
pomôcť, si zaslúžia poďakovanie. Ďakujeme aj úspešný priebeh celej akcie.
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7. ročník Speleologickej školy SSS
Ján Dubravay, JS Adama Vallu
Peter Holúbek, člen výboru SSS

Slovenská speleologická spoločnosť pripravila v spolupráci so Slovenským
múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva
a Správou slovenských jaskýň v Liptovskom
Mikuláši ďalší ročník obnovenej speleologickej školy, ktorý sa uskutočnil v dňoch 28.
augusta až 1. septembra 2008 v Demänovskej doline. Po vynikajúcich referenciách
z vlaňajšieho 6. ročníka v Pružine-Priedhorí, ktorý bol zameraný predovšetkým na
teoretické prednášky, tento ročník sa venoval viac poznávaniu krasu priamo v teréne.

réne geologická prednáška RNDr. Ľudovíta
Gaála, ktorá mala vynikajúcu teoretickú úroveň
a ukončila celodenný program školy.
Druhý deň sme mali v SMOPaJ teoretické „vyučovanie“. Prednášali nám naši krasoví odborníci RNDr. Pavel Bella, Doc. RNDr.
Zdenko Hochmuth, Ing. Jozef Psotka a Ing.
Holúbek. Ich vystúpenia zaujali, čo sa prejavilo bohatou diskusiou po jednotlivých prednáškach a početnými otázkami, na ktoré lektori
museli odpovedať. Potom sme absolvovali prehliadku múzea a venovali sa Národnej databáze
jaskýň, kde sme sa na konkrétnych
príkladoch Liskovskej a Kryštálovej
jaskyne oboznámili so spôsobom
evidencie a jej významom.
Tretí deň sme najprv boli v nesprístupnených častiach Demänovskej
jaskyne slobody, kde nám priamo
v jaskyni prednášal náš najlepší
odborník na jaskynnú geomorfológiu RNDr. Pavel Bella. Jeho
prednášku s jej praktickou časťou
hodnotím ako jednu z najlepších
v tohtoročnom ročníku. Popoludní
nám Doc. Hochmuth pri jednej
z menších demänovských jaskýň
Účastníci speleologickej školy na Krakovej holi. Foto: P. Holúbek
ukázal zameriavanie a mapovanie
Hoci som vekom už postarší, no organizova- jaskýň. Zúčastnili sme sa na ňom aj my – či už
nosťou v SSS patrím skôr k mladším členom pri práci s baníckym kompasom, sklonomerom
našej organizácie, využil som možnosť zúčastniť alebo zapisovaní nameraných údajov. Výklad
sa tohtoročnej speleologickej školy a musím sa Doc. Hochmutha, vysokoškolského pedagóga,
úprimne priznať, že som bol nadšený. Nemám zaujal poslucháčov, keďže svoje prednášky vie
možnosť chodiť na vedecké konferencie o krase podať aj úsmevnou formou.
Počas vydareného štvrtého dňa sme navštívia jaskyniach, ale odborné prednášky vyučujúcich i terénne exkurzie boli na takej vysokej li Krakovu hoľu a tamojší vysokohorský kras
úrovni, že mi ako radovému členovi SSS umož- s našimi najhlbšími priepasťami. Sprievodcom
nili vedecky pochopiť vznik a vývoj krasu a záro- a prednášateľom nám bol opäť Peťo Holúbek,
veň v teréne vidieť a ozrejmiť to, čo mi doteraz ktorý nám ukázal vchody do jaskýň a opínebolo celkom jasné.
sal ich objavovanie i namáhavú prácu pri ich
Prvý deň sa nám venoval jeden z našich naj- prieskume. Pamiatku Petra Hipmana, vedúlepších praktických a výskumných speleológov, cej osobnosti tamojších prieskumníkov, sme
Ing. Peter Holúbek. Previedol nás celou vápen- si uctili položením kytičky horských kvetov
covou časťou Demänovskej doliny a vysvetlil k jeho pamätnej tabuli pri vchode do Starého
geologické a geomorfologické pomery, čo nám hradu. Pri zostupe z Krakovej hole nám náš
aj prakticky demonštroval na jednotlivých kra- sprievodca ešte objasnil vývoj vysokohorského
sových javoch. Potom nasledovala priamo v te- krasu v Demänovských vrchoch.
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Posledný, piaty deň školy sa nám venovali
prednášatelia zo Správy slovenských jaskýň
– speleobiologička RNDr. Zuzana Višňovská,
ktorá nám zaujímavou formou priblížila
faunu Demänovských jaskýň, najmä bezstavovcov a netopierov, a speleoklimatológ RNDr.
Ján Zelinka, ktorý hovoril o mikroklíme jaskýň
a jej meraní. Jeho prednáška sa od predchádzajúcich líšila svojím technickým zameraním:
najprv sme sa pred Demänovskou ľadovou
jaskyňou oboznámili s najmodernejšími meracími súpravami a potom sme jednotlivé zariadenia na meranie mikroklímy videli v činnosti
v jaskyni. Dr. Zelinka nám vysvetlil princíp
zaľadnenia jaskyne, prúdenie vzduchu, meranie teplôt a pod. Myslím, že táto technická
prednáška aj humanitne zameranému speleo
lógovi pomohla pochopiť moderný výskum
jaskýň.
Čo dodať záverom? Škoda, že o školu neprejavil záujem väčší počet jaskyniarov; na druhej
strane sa nám, ktorí sme sa na nej zúčastnili,
mohli prednášajúci viac venovať. K úspešnému
priebehu podujatia prispelo aj slnečné počasie, ktoré umocnilo naše dojmy z prekrásnej
Demänovskej doliny. Speleologickú školu hodnotím na výbornú a ďakujem aj za ostatných
absolventov jej organizátorom.
Ján Dubravay
Súčasnosť a perspektívy
Speleologickej školy SSS
Siedmy ročník Speleologickej školy Slovenskej
speleologickej spoločnosti jeho organizátori
venovali najmä výkladu a praktickým ukážkam v teréne. Pri predchádzajúcich ročníkoch sa totiž vo výučbe kládol dôraz najmä
na teoretické poznatky. Po zvážení všetkých
okolností a dohode s jaskyniarmi pôsobiacimi
v Demänovskej doline a na Krakovej holi sa
rozhodlo, že škola sa uskutoční v klasickom
speleologickom rajóne – Demänovskej doline.
Pre atraktívny letný termín sa ubytovanie pre
väčšinu účastníkov zaistilo v autokempingu
na začiatku doliny. Speleologickú školu financovali Správa slovenských jaskýň a Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.
Na podujatí sa zúčastnilo 15 záujemcov
z viacerých oblastí Slovenska. Zo Speleoklubu
Cassovia prišli L. Gagyi, F. Komara, T. Hurtuk,
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P. Cesnak, S. Cesnaková, z Jaskyniarskej skupiny
A. Vallu J. Dubravay a M. Dubravayová, z Oblastnej skupiny Varín M. Vojtek a sestry J. a. I.
Palercové, z Trenčianskeho speleoklubu M. Sova,
z OS Dolné Orešany I. Lietavec a M. Ohrablo
a neevidovaní záujemcovia z Košíc V. Tomášiková
a M. Ďurica. Ako zástupcovia organizátorov a lektori na škole pôsobili B. Kortman, predseda SSS,
I. Hlaváčová, J. Psotka a P. Holúbek, pracovníci
múzea, P. Bella, Ľ. Gaál, J. Zelinka a Z. Višňovská,
pracovníci SSJ, a Z. Hochmuth, praktický jaskyniar a docent geografie z UPJŠ Košice.
Po uskutočnení podujatia sa natíska niekoľko
otázok, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť pri
organizovaní budúcich speleologických škôl.
1. Nevenovať sa pri výučbe na ďalšom ročníku
iba jednej téme, ako je to napríklad na speleologickej škole v Slovinsku? Tá má síce iné
zameranie a zúčastňujú sa jej karsológovia
z celého sveta, ale špecializovaná škola venovaná napríklad jaskynným sedimentom by
mohla určite pomôcť praktickým jaskyniarom
pri prieskume. Na druhej strane sa však vynára
otázka, či by prílišná špecializácia neodradila
mladých jaskyniarov od účasti na škole.
2. Neotvoriť speleologickú školu aj pre záujemcov o speleológiu z radov nečlenov SSS,
prípadne členov Českej speleologickej spoločnosti alebo napríklad jaskyniarov z Poľska, ktorí by si ju hradili sami? Nepozvať za
lektorov školy aj významných zahraničných
jaskyniarov?
3. Zvážiť, či neorganizovať podujatia ako
meračský kurz alebo lezecké dni v rámci
speleologickej školy. Za úvahu stojí aj myšlienka, či by novoprijatí členovia SSS nemali
absolvovať speleologickú školu so základnými poznatkami o krase, ako aj o bezpečnosti
pri prieskume podzemia a pohybe najmä vo
vertikálnych úsekoch jaskýň.
4. Uskutočniť podujatie každý rok aj pri nižšom počte záujemcov?
Tieto a podobné otázky by sa mali na výbore
SSS dobre zvážiť a komisia pre organizovanie ďalšieho ročníka speleoškoly by mohla
pripraviť podujatie, z ktorého by absolventi
odchádzali s vedomosťami využiteľnými pri
praktickej speleologickej činnosti.
Peter Holúbek

Pokrok v Hubekovej jaskyni
Vlado Tencer, Branislav Šmída
Keď v Spravodaji 1/2003 publikovali objavitelia jaskyne Marcel a Peter Hubekovci priebeh objavovania a prvé
výsledky, článok sa končí trochu skepticky.
Marcel píše: „Dúfam, že sa nám podarí čo
najskôr niečo vymyslieť a inšpirovať ďalších
ľudí, ktorí by nám pomáhali v našej práci.
Veríme, že Hubekova jaskyňa v doline Malá
kamenistá nám odkryje svoje tajomstvá.“

Prvý z autorov príspevku pri vchode
do Hubekovej jaskyne

História
Bratia to naozaj nemali zo začiatku ľahké.
Na lokalite začali cielene pracovať od 12. 4.
2001. Malú puklinu vo svahu postupne vyčistili od lístia. Podarilo sa im vplaziť do malého
priestoru s výškou 40 cm, dno tvorili hlinité
sedimenty, ale aj opracované kremence.
Za jeden rok a zhruba 50 hodín čistého
času vyčistili vstupnú časť. Boli akcie, keď
vyniesli von cez úzky vchod aj 230 vedier.
Až 18. 4. 2002 sa pustili kopať dopredu. Tu
im už pomáhal aj Marcelov svokor Jiří Audi.

6. 6. 2002 sa prekopali do voľných priestorov
s výzdobou. Od 29. 8. 2002 sa na akciách
začali sporadicky objavovať ďalší členovia OS
Plavecké Podhradie. Niektorým už asi začalo
dochádzať, že sa niečo deje. 65-metrová dĺžka
bola stimulom už aj pre neveriacich, že to chalani myslia vážne a hlavne, že to púšťa ďalej.
Slovo „púšťa“ by však v danej situácii by nebolo namieste. Viac ako inokedy tu platilo pre
naše lokality výstižné „kopať sa dá“. A tak sa
kopalo, vynášalo, kopalo a vynášalo. Niekedy
sa medzi stropom a sedimentom objavila 10 –
20 cm voľná medzera, a to dávalo silu ísť ďalej.
Otvorilo sa už aj pár metrov čistých priestorov
s krasovou výzdobou, ale tie sa zase skončili
zúžením a hlinenou zátkou.
Od 8. 9. 2002 sa začalo bojovať zo zahlineným sifónom. Vykopalo sa 5 metrov na
kľačiaceho chlapa. Strop začal klesať, až bol
celý profil priestoru zaplnený sedimentom.
Po ďalších 2 m sa sifónové koleno zdvihlo a v strede sa objavila malá mokrá štrbina.
Dnes vieme, že to bol hlavný signál o existencii ďalších priestorov. Zdalo by sa, že už
nič nebráni pustiť sa tvrdo dopredu. Lenže
diera sa len tak nevzdávala. Vzdialenosť od
vchodu a úzky priestor znemožňovali stále
viac odkladanie a vynášku materiálu. Padlo
rozhodnutie zväčšiť už známe priestory, osadiť
uzáver a zostrojiť lanovku. Neskôr sa to ukázalo ako jediné možné riešenie – ak chceli ísť
ďalej, museli si zriadiť tzv. medzisklad. Bolo to
menšia kaverna, ktorú vždy naplnili a na ďalšej
akcii vyčistili vynáškou na povrch. Postup cez
miesto, ktoré už akoby volalo „tu som“, bol
však v nedohľadne.
Aktívna časť skupiny síce intenzívne makala,
ale na iných lokalitách. Prišiel objav Hačovej
jaskyne, na čom má zásluhu Miloš Hačo.
Podarilo sa preniknúť cez zával v Plaveckej priepasti – PP-2, tu nám veľkou mierou pomohla
bratislavská skupina okolo Tomáša Ďurku.
Milan Blusk, Marek Velšmid, Stano Kočíšek
a spol. zase postupovali v Líščích dierach a Ľubošovej jaskyni. Nakoniec sme ešte otvorili
závrt Ofrflané, a ten nám dal dobre zabrať.
No na Hubekovu jaskyňu išlo vždy najme-
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nej ochotných makať. Obaja
bratia preto mali veľa času
aj na povrchový prieskum
okolia jaskyne. Je až obdivuhodné, aký cit má Marcel
Hubek pri práci s bagetami.
Keď sa dnes pozriem na jeho
nákres, kadiaľ by mala jaskyňa pokračovať, kam bude
smerovať a aká bude šírka
určitých partií, je až zarážajúca podobnosť s dnešnou
realitou po zameraní.
Až v auguste 2005 som si
bol prvýkrát riadne „máknuť“ do Hubekovky, stále sa
robilo v sifóne. Dnes vieme,
Novoobjavené priestory za sifónom č. 1. Foto: B. Šmída
že to bol sifón č. 1. Vyčistil sa
takmer celý profil 1 x 1,5 m. Ťahanie sedimenJej dĺžku sme rýchlo odhadli na 15 m a šírku
tu do medziskladov a na nasledujúcej akcii na 2 až 3 m. Výška je na začiatku 2 – 2,5 m, ale
von bolo priam neskutočné. Na dne hlineného rýchlo klesne asi na 1,5 m. V strede chodby je
čreva sa ťažko dýchalo a niektorým z nás to totiž kopcovitý nános sedimentu. Po bokoch
už naháňalo strach. Aj napriek objavu nových stien sú malé depresie vyplnené obliakmi.
Chodba na konci sa nezužuje, ale strop
100 m priestorov v Plaveckej jaskyni (objav
uskutočnil kto iný ako Marek Hubek) sme už klesol a uzavrel chodbu. V ten deň sme zvolili
do Hubekovky začali chodiť pravidelne.
miesto na konci a začali kopať dopredu. Išlo to
Pri kopaní 6. 1. 2007 sme zaregistrovali, že dobre, materiál sa nemusel prácne vynášať. Po
sifónová chodba sa začala narovnávať. Teraz hodine sme už vedeli, že sme v ďalšom hlinesa kopalo na kľačiaceho chlapa, držali sme sa nom sifóne – č. 2.
len pevného, vodou do kupoly vyerodovaného
Začiatok leta 2007 bol v znamení veľkých
stropu.
príprav na náš každoročný Zraz malokarpat21. januára sme mali už zase plný medzi- ských jaskyniarov. Padlo logické rozhodnutie,
sklad, a tak sa znovu naštartovala lanovka že tentoraz ho urobíme v ústí doliny Malá
a všetko sme vyťahali von. Musím sa priznať, kamenistá, aby sme boli čo najbližšie k Hubeže ma to vtedy neskutočne štvalo, a nielen kovej jaskyni.
Už 4. júla sme prvý deň, vlastne večer vo
mňa; pristúpili sme však pokorne na filozofiu
Marcela, že pokiaľ nebude jaskyňa čistá, ďalej večerných hodinách zaútočili na jaskyňu.
nás nepustí.
Samozrejme v trojici sa nič nemohlo udiať, ale
18. februára začíname byť skeptickí. Naša plán, ako na to, sa začal rodiť.
vykopaná diera – sifónové črevo sa nekončí
5. júla už vo väčšom zastúpení sa sifónové
– postup sa dnes nekonal.
koleno trochu zdvihlo, ale ešte nepustilo.
10. apríla nás všetkých Marcel navnadil naj6. júla ráno v tábore nastala ťažká diplepšie, ako sa len dá. Obtelefonoval pár ľudí lomacia, ako zohnať aspoň 7 ľudí na vyčisa každému povedal, že bude postup. Vedel, čo tenie medziskladu. To, že sa podarí zlomiť
vraví. Sám bol na konci sifónu a železná tyč Bratislavčanov, som ani vo sne nedúfal, ale
vrazená na konci do hliny zostala voľná. Chcel podarilo sa. Marcel Hubek, Marek Velšmid a ja
sa podeliť s radosťou s druhými, a tak sme mali sme sa len v tichosti pretiahli okolo medzimožnosť vychutnať si čerstvý vzduch v nových skladníkov a zmizli v tme koncových častí.
priestoroch v kolektíve verných. Po hodinovej O hodinu sme sa vrátili a zľutovali sa nad
makačke sme vstúpili do úplne novej, na prvý brigádnikmi. Poslali sme ich dopredu, aby si
pohľad inak vyzerajúcej chodby.
prezreli, čím nás troch jaskyňa obdarila.
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znížená plazivka – tretie
sifónové koleno.
Tento úsek nás však už
nevyľakal, lebo sediment
už bolo kde ukladať. Po
posledných akciách vieme
len to, že tento ohyb je
najstrmší a zatiaľ nepustil
– ale pustí...

Priestory za sifónom č. 2. Foto: B. Šmída

Parametre
zatiaľ objavených
priestorov:
– celková dĺžka jaskyne
187 m,
– celková denivelácia
15 m, (+8,6 m v komínoch
a –6,4 m v najnižšom
kolenovitom úseku).
Jaskyňa je subhorizontálna, jej koncový bod leží
vzdušnou čiarou 110 m
na JJV od vchodu, výškovo
sú prakticky identické.

Trochu z geológie
Hubekova jaskyňa je
sformovaná v karbonátoch tzv. veterlínskeho
príkrovu. V privchodových partiách sú tieto
uklonené 30° priamo na
sever. (V geologických
mapách je úklon vápencov v bezprostrednom
Priestory za sifónom č. 2. Foto: B. Šmída
okolí k SSZ.) Ide o tmavosivé až čierne kalové mikrity,
Prerazili sme totiž poslednú hlinenú zátku prípadne organogénne vápence, hrubolavia ako pri vyliezaní z tanku sme vstúpili do covité až doskovité. Je v nich evidentné (azda
nových priestorov. Po tej drine to bola naozaj až synsedimentárne?) mikroskrasovatenie
odmena. Preliezli sme do 3 až 4 m širokej a 2 m v podobe sýtooranžových až červených (príp.
vysokej chodby, ktorej profil sa postupne mení až bordových) zátekov tzv. Kržľa procesu. Aj
na oválny, až akoby maličký podzemný kaňon, na vápencoch v jaskyni, hlavne v zadných
partiách (medzi mer. bodmi 20 – 26) je
vysoký 4 – 6 m a široký 2 – 4 m.
So stúpajúcim blokoviskom na konci nás čakal vrstvovitosť či doskovitosť karbonátu evidentstrmý sintrový stupeň vysoký 10 m. Tento stupeň ná aj napriek korozívnemu premodelovaniu.
sme na druhý deň v najslabšom mieste presekali Predpokladáme, že ide v rámci súvrstvia karasi vo výške 4 m. Po prelezení tohto miesta sme sa bonátov o najvrchnejšiu časť annaberských
dostali do ďalšieho, asi 20 m dlhého klesajúceho vápencov, aspoň podľa mikrofaciálnych znachodbovitého úseku s výškou 3 – 5 m so šírkou kov a lokalizácie (pozn.: aj keď geológovia
1 – 3 m. Na konci nás čakala opäť sedimentom na povrchu vymapovali v týchto úsekoch
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brekciu typu Kržľa, vrchnokriedovú? – paleocénnu). V podzemí majú tieto vápence oveľa
jednoznačnejšiu príbuznosť
k „annabergom“ (najmä celistvá
doskovitosť).
Pri vzniku Hubekovej jaskyne mali najväčší význam otvorené stykové plochy jednotlivých vrstiev (dosiek) vápenca:
aj smerovanie (vergencia) jaskyne pomerne dobre kopíruje ich
úklony, prípadne smery vrstiev.
Hoci smerovanie jaskyne je približne na SSZ, vergencia krasovatenia v masíve bola pôvodne
ešte viac na SZ; pozri smerovanie čiastkových segmentov, mer.
b. 9 – 1, 19 – 16, 21 – 20, 26 – 25,
31 – 26. Z toho sa dá predpokladať, že jaskyňa v rámci celku
Plavecký kras tvorí prechodové
genetické štádium medzi klasickejšími úrovňovými jaskyňami
(napr. Tmavá skala) a šikmými meandrovitými zbernicami
(typ J. pri kríži – Devina), ktoré
oveľa viac kopírujú vrstvovitosť
vápenca, alebo začínajúcimi
fragmentmi (K2, Šípková j. ap.)
Paleovergencia odvodňovania
tohto priestoru masívu bola
v minulosti zrejme podmienená aj nadložným súborom reiflinských hľuznatých vápencov
s rohovcami (ladin), ktoré v krase
ako tzv. „a half-barrier“ usmerňovali („odhadzovali“) odvodňovanie kanálmi Hubekovej jaskyne od generálneho smeru na
SZ viac k S (od sklonov vrstiev
do ich smerov). Podobných príkladov je v Plaveckom krase niekoľko.
Výplne
Jaskyňu vypĺňa fluviálny alo
chtónny náplav, v niektorých
pasážach štrk (obliaky až do veľkosti 2 cm, najväčšie až 5 cm,
prevažujúca frakcia 2 – 4 mm)
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jaskynného systému – iná otázka je, či v podobných pomeroch
nebude vždy voľne priechodných len niekoľko desiatok metrov, a potom opäť zanesenie,
sintráž ap. Rovnako sa tu dajú
možno očakávať aj náznaky
etáží – Hubekova j. môže byť
fragmentom jednej z nich.
Celkové hydrologické prevýšenie masívu (vyvieračka – plošina Baborské/Amon) je 230 m.
Vchod Hubekovej jaskyne leží
vzdušnou čiarou 550 m od
vyvieračky, prevýšenie od nej po
jaskyňu je cca 140 m. Zachytená
Nekrasové obliaky (štrčík) z Hubekovej jaskyne. Foto: B. Šmída
vyvieračka vo vyústení Veľkej
kamennej doliny má priemerne
z kremitých pieskovcov spodného triasu (ben- 5,77 l.s-1 (Hanzel, 2000). Oscilácie jej výdatkovské súvrstvie), prípadne kremitý piesok nosti sú od 3,22 do 83,2 l.s-1 (Kullman, 1990).
až ílovec, niekedy v rytmickom usporiadaní Teplota vody je priemerne 9 °C, čo je v zhode
(piesok-íl-štrčík-íl a pod.), kopírujúc sklony s inými vyvieračkami okrajov Plaveckého
pozdĺžneho profilu chodieb.
krasu (Rajtárka, Libuša v Mokrej doline ap.).
Do vzdialenosti asi 25 m do vchodu tento Má o niečo vyššiu mineralizáciu, čo môže byť
náplav pokrývala humusovitá čiernozem, spôsobené aj tým, že vyvieračka odvodňuje
ktorú sem pravdepodobne rokmi pozanášali časť masívu, ktorú budujú aj dolomitické
jazvece alebo líšky.
brekcie.
Hypotetické sú zatiaľ úvahy, či tento kraMorfológia
sový systém (ktorého súčasťou môže byť aj
V jaskyni je viacero jednoznačných koro- Hubekova j.) súvisel v minulosti až s bazénom
zívnych tvarov (oválne nepravidelné zahĺbe- záverového vejára Suchej doliny na kreminia, lalokovité „sifonálne“ kulisy, slepé komí- tých pieskovcoch a permských paleobazaltoch
niky), podľa ktorých sa dá usudzovať na jej („melafýroch“) Klokoča. Nabáda k tomu nález
vznik v sifonálnych (freatických) pomeroch, jaskynky Galbove diery, akoby pôvodne (ponoazda až v tlakovom turbulentnom prostredí. rového?) fragmentu takéhoto systému. Otázne
je zatiaľ smerovanie ponorných vôd z ponoru
Perspektívy
v Suchej doline (vzdialenosť ponor – vyvieračKoncové miesto jaskyne leží asi 650 m ka vo Veľkej kamennej doline je cca 1,5 km,
vzdušnou čiarou od zoskupenia dobre vyvi- prevýšenie 120 m). Podľa ústne tradovaných
nutých „kontaktných“ závrtov na plošine údajov sa deje odvodňovanie práve tam.
Baborské (resp. Amon), pričom prevýšenie
jaskyňa – závrty je stále ešte asi 90 – 100 m. Literatúra
Jaskyňa k nim smeruje skoro priamo (!) – Hubek, M. – Hubek, P. 2002. Hubeková
z toho sa dá usudzovať, že prúdenie vody
jaskyňa, nová perspektívna lokalita Malých
smerovalo v jaskyni od juhu k severu až seveKarpát. Spravodaj SSS, 34, 1, 39–40.
rovýchodu. Jaskyňa svojím priebehom stále Šmída, B. 1996. Jaskynný georeliéf Plaveckého
ešte nezasahuje ani pod hranu samotnej plokrasu. Diplomová práca, Katedra geológie
šiny. Tento blok masívu má o niečo viac ako
a paleontológie PríF UK Bratislava,
1 km2 (vlastná plošina cca 500 x 700 m) a je
Manuskript, 105 str. + prílohy.
budovaný priaznivými vápencami. Do podob- Technické denníky Oblastnej skupiny Plavecké
Podhradie.
ného bloku sa vmestí pokojne i niekoľko km
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Jaskyňa starých objaviteľov a Balónová jaskyňa
– nový systém v Belianskych Tatrách
Stanislav Pavlarčík, Peter Magdolen

Keď sme sa minulé leto prekopali v Balónovej jaskyni do pokračovania,
ktoré sa začalo zväčšovať a rozvetvovať,
srdcia nám začali biť rýchlejšie a z hrdla
sa drali objavné výkriky. Veľmi skoro však
nadšenie ochablo – zrak nám padol na malý
medený nit predstavujúci meračský bod
a uvedomili sme si, že sme sa dostali do blízkej Jaskyne starých objaviteľov. Predstavme
teda obe jaskyne.
Jaskyňa starých objaviteľov

ným odstraňovaním drobnej i hrubšej vápencovej sutiny. Práce trvali asi 1 hodinu. Po spriechodnení úseku najštíhlejší člen Jozef Leščák
prenikol natesno do nových priestorov, ktoré
preskúmal vrátane strmého komína so sklonom
asi 70° a s malým dómikom so zúženým a nepriechodným pokračovaním. Ostatní pokračovali v odstraňovaní sutiny, aby sa mohli týmto
úsekom preplaziť aj ďalší účastníci. Tí napokon
postupne prenikli do nízkych priestorov s korózno-eróznou modeláciou a s charakteristickými tvarmi po prúdiacej vode. Výzdobu tu okrem
malých zácloniek tvoria najmä výrastky bradavicovitého sintra (veľké až 1 cm) pokrývajúce
steny, ako aj vápencové úlomky na dne jaskyne.
Na tejto dokumentačnej a prieskumnej akcii
sa zúčastnili Jozef Leščák, Stanislav Pavlarčík,
Ľubomír Plučinský a Ján Zibura. Mapovú dokumentáciu jaskyne sme dokončili 19. 10. 1997,
keď sme zamerali hornú časť jaskyne v dĺžke
74,55 m. Dokumentačnej akcie sa zúčastnili
Peter Kováčik, Jozef Leščák, Ľubomír Matuška,
Stanislav Pavlarčík, Ľubomír Plučinský a Rastislav Zálešák.
Neskôr, 7. 11. 1999 za nepriaznivého počasia s kolísajúcim atmosférickým tlakom, sme
barometricky odmerali nadmorskú výšku
vchodu. Meraním sme získali dve rozdielne
hodnoty 1262 a 1255 m, preto údaj o nadmor-

História objavu
Jaskyňu lokalizovali členovia JS SSS Spišská
Belá Jozef Leščák, Ľubomír Matuška, Stanislav
Pavlarčík a Ľubomír Plučinský 18. 8. 1997
počas skupinového jaskyniarskeho týždňa
v doline Nového potoka v Belianskych Tatrách.
V rámci rekognoskácie krasového terénu s cieľom lokalizovať jaskyňu Sedlákova diera sme
cestou k nej preskúmali najprv Jaskyňu vo
vrchu Nový 1 a následne lokalizovali ďalšie,
zväčša málo známe jaskyne – Jaskyňu nad
javormi l a 2 a jaskyňu Komora.
Lokalizovanú jaskyňu sme vtedy preskúmali
iba orientačne, jej dĺžku sme odhadli na 100 m.
Na konci jaskyne sme pri prieskume našli
zvyšky obhoreného dreva a o krátky čas pri jej
dokumentácii aj uhlíky z fakľového osvetlenia, čo potvrdzuje, že
ju v minulosti už ľudia navštívili.
Preto sme ju pomenovali Jaskyňa
starých objaviteľov. Podľa zistenia sa jaskyňa medzi miestnymi
obyvateľmi vôbec nespomínala.
Hlavná časť jaskyne aj s odbočkou sa zamerala 31. 8. 1997 v dĺžke 142,93 m; vtedy sme preskúmali dostupné priestory a zastali
pred zasutineným a nepriechodným pokračovaním so silným
prievanom v hornej časti jaskyne.
Po krátkej diskusii a striktnom
rozhodnutí sme vzhľadom na
perspektívu pokračovania a nenáVchod do Jaskyne starých objaviteľov. Foto: P. Magdolen
ročné sondážne práce začali s ruč-
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skej výške má orientačný charakter. Pracovnú
akciu, počas ktorej sa zamerala aj nadmorská výška jaskyne Sedlákova diera, uskutočnili
Stanislav Pavlarčík, Vladimír Janeček a Milan
Vitkovský. V prednej časti jaskyne sa pritom
našli hnedé povlaky pripomínajúce fosfátový
minerál karbonát-hydroxylapatit.
Opis jaskyne
Vchod jaskyne je situovaný v zalesnenom
svahu pod vápencovou stienkou nad lesným
chodníkom za terénnym ohybom, východne od
priesečníka lesného chodníka s Novým potokom. Chodník prechádza z doliny Medzisteny
po vrstevnici smerom na východ k Havranej
doline s odbočkou na Podspády. Šírka vchodu
je 4,5 m a výška okolo 1,5 m. Otvor má troj
uholníkový tvar a je exponovaný na sever.

Jaskynné priestory v hlavnom smere majú od
vchodu spočiatku mierne stúpajúci charakter,
v ich hornej časti nad ľavobočnou odbočkou
(za polyg. bodom 6) sú už pomerne strmé a na
ich konci (za polyg. bodom 9) pokračujú rovnejším zúženým kratším plazivkovým úsekom do
nízkej a širokej siene, sklonenej k severu s viacerými odbočkami. Priestory hlavnej chodby sú
široké až 4 – 7 m, vysoké asi 1 – 2 m.
V priestrannej prednej časti hlavnej chodby
(pri polyg. bode 5) odbočuje smerom na JV spočiatku široká, ale nízka chodba, ktorá sa neskôr
(za polyg. bodom 15) stáča na východ. Chodba
je viac-menej vodorovná a v zadnej časti za zalomeným úsekom s balvanitými klesajúcimi stupňami pokračuje do malej sienky, kde sa končí
zasutinením. Šírka ľavostrannej odbočky sa
pohybuje od 1 do 5 m s výškou 1 – 8 m.
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do otvoru v skalnom páse
Nového vrchu poniže Jaskyne
vo vrchu Nový 1. Počasie bolo
pod psa, nízke mraky, mrholilo. Z protiľahlého svahu sme
si bralo počas chvíľkového
roztrhania oblačnosti pozreli
a vhodné miesto, odkiaľ by
sa dalo zlaniť, vyzeralo byť
v hornej časti šikmej rampy,
pretínajúcej skalný pás.
Zišli sme do doliny Nového
potoka, dostali sa pod skaly
a po polhodinke pátrania sa
podarilo nájsť exponovanú
cestu na rampu. Neskôr sme
tu natiahli dve krátke laná,
ktoré v súčasnosti umožňuPriestranná chodba v hlavnom ťahu Jaskyne starých objaviteľov. Foto: A. Juris
jú bezpečný výlez na rampu.
Zo začiatku siene v pokračovaní hlavnej Rampa, hoci aj strmá, je „pohodová“ a dá sa
chodby vedie smerom na juhovýchod širšia ňou dostať až na hrebeň. V hornej tretine rampy
chodbička, ktorá sa končí zasutinenou pre- sa pri našom prvovýstupe ukázal previs, ktorý
padlinkou a vyššie asi 5 m vysokým komínom. pokračoval zreteľnou jaskyňou. Zišli sme na
V západnej časti siene vedú do masívu smerom jej koniec, kde boli voľné balvany v hline, čo
na J dve strmé odbočky. Prvá má stupňovi- nepredstavovalo vážnu prekážku. Popresúvali
tý charakter, so stupňami vysokými 1,8, 1,5 sme ich a plazili sa ďalej, no nie dlho. Po dvocha 1,7 m, s ďalším neprielezným pokračovaním. -troch metroch sa hlinené dno dotklo stropu.
Druhá odbočka strmo pokračuje nahor. Končí Podrobnejšou prehliadkou sme zistili, že z úzkej
sa sienkou so 7 m vysokým komínom.
pukliny v pravom boku asi 2 m pred koncom
Spod tohto komína pod hranou (pri polyg. ide prievan. Na tejto objavnej akcii sa zúčastnili
bode 28) vedie smerom na západ pokračovanie Marcel Adam, Radovan Dočolomanský, Andrej
jaskyne uzavreté sutinou.
Spišiak a Peter Magdolen. Samo zlanenie potom
Priestory dlhej a nízkej sienky sú široké hrdinsky uskutočnil R. Dočolomanský v daždi
okolo 1 – 7 m a ich výška sa
pohybuje prevažne od 1 do
1,5 m. Odbočky sú podstatne užšie, majú šírku okolo
1 – 2 m.
Jaskyňa predstavuje puklinovú korózno-eróznu jaskyňu vytvorenú v sivých spodnokriedových vápencoch
krížňanského príkrovu.
Balónová jaskyňa
Objavenie tejto jaskyne tiež
nebolo cielené, našla sa vlastne ako „vedľajší produkt“.
Hlavným cieľom akcie konanej 2. júna 2006 bolo zlaniť
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Vstupná časť Balónovej jaskyne. Foto: P. Magdolen

za minimálnej viditeľnosti. Nečudo, že v hmle
sa k otvoru netrafil a ani nevieme, či bol blízko
alebo nie. Táto úloha ostáva naďalej otvorená.
V roku 2006 sme jaskyňu navštívili ešte raz,
aby sme ju zamerali. Opäť sa potvrdil prievan
v pukline pred koncom.
Ešte k názvu jaskyne. Pomenovanie Balónová
jaskyňa je odvodené od nálezu roztrhnutého
červeného balóna pred jej vchodom. Na ozdobnom lykovom povrázku mal upevnenú vizitku
s týmto textom:
Fornsbacher Str. 35
Soehnle – Areal
Murrhardt
07192 20582

nom rampy. Orientovaný je na
západ a vidieť ho len z bezprostrednej blízkosti napriek
väčším rozmerom (4 x 1,5 m).
V ľavej časti z neho vyrastá
bazový kriak. Dovnútra pokračuje rovnako uklonená priama
priestranná chodba v dĺžke
15 m. Napojí sa na strmšie
klesajúcu erózne modelovanú chodbu. Tá je orientovaná kolmo, klesá v smere na J.
Smerom hore stúpne do malej
sienky, odkiaľ pokračuje ďalej
neprielezným
komínom.
V klesajúcej časti prekoná
1,5 m hlboký stupeň, za ním
klesá pozvoľne už len v dĺžke
4 m. Dno je na konci pokryté čiernou hlinou, miestami
s balvanmi. Vo vzdialenosti
3 m pred koncom je v ľavej
stene šikmá puklinová chodba
rovnakého smeru ako vstupná. Tu sa našlo pokračovanie,
resp. spojenie. Jaskyňa má zameranú dĺžku
27,7 m, denivelácia je 8,1 m. Polohu jaskyne
sme zamerali turistickým GPS s chybou ±30 m
a súradnicami: 49,2646208, resp. 20,1758076
pri nadmorskej výške 1280 m.
Pri prvej návšteve sme medzi kameňmi
našli tri kosti. Išlo o jednu takmer kompletnú
pravú holennú kosť hnedého medveďa – Ursus
arctos L. Druhá kosť bola fragment lopatky hnedého medveďa. Tretí bol malý úlomok, pravde-

biblische glanteus
gemeinde evangelische
freikirche

Nechce sa veriť, že balón skutočne priletel
z asi 1000 km vzdialeného mesta Murrhardt,
ktoré leží 30 km na SV od Stuttgartu. Skôr
by mohol pochádzať z nejakého družobného
stretnutia karpatských Nemcov v regióne.
Opis jaskyne
Vstup do Balónovej jaskyne predstavuje
šikmý otvor približne rovnobežný so sklo-

Zostup do prepojovacej chodby v Balónovej jaskyni.
Foto: P. Magdolen
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podobne kĺbový výbežok sánky, tiež medveďa.
Počas sondážnych prác pri nasledujúcej akcii
sme našli oveľa väčšie množstvo kostí, všetky z medveďa hnedého, čím sme prakticky
skompletizovali jeho kostru. Pravdepodobne
na zimu medveď do jaskyne zaliezol a zimu
už neprežil. Na niektorých kostiach je tenký
povlak sintra, avšak podľa odborníkov vek
kostí je maximálne niekoľko tisíc rokov (holocén), teda medveď je súčasného typu.
Spojenie jaskýň
Pozorovaný prievan pri konci Balónovej jaskyne nás vyprovokoval k letnej akcii 31. júla
2007. Trojica M. Kučera, P. Magdolen a O.
Trávnik si dala za cieľ pokúsiť sa tu postúpiť.
Nemali sme patričné vybavenie na rozširovanie pukliny, a preto sme začali kopať na dne
chodby. Pracovisko sme pohodlnejšie sprístupnili, z dna povyťahovali hlinené nánosy,
kosti a niekoľko veľkých balvanov. Popritom
sme v pukline navŕtali zvetranú stenu. Tam sa
postup ukazoval rýchlejší, zo zvetranej skaly
sme aj bez kladiva, len pomocou železného
špica a pästných klinov hodne odstránili. Žiaľ,
batéria vo vŕtačke bola slabá, druhú dieru sme
už nevyvŕtali a aj keď sa v závere akcie možno
dalo naplaziť ďalej, nechali sme jaskyňu tak.
Do jaskyne sme sa v rovnakej zostave vrátili
ďalší deň, 1. augusta, s trojkilovým kladivom,
ktoré nám opravil miestny stolár. Stačilo navŕtať jednu dlhú dieru a puklina sa potom za
pomoci kladiva dala pohodlne rozširovať. Po
rozšírení sme zišli puklinou dole do sienky s dĺžkou 2 m a šírkou 1 m. Pokračovanie
s prievanom bolo dopredu do úzkej neprie-

Najtesnejšie miesto v prepojke od J. starých objaviteľov
k Balónovej jaskyni. Foto: A. Juris
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leznej plazivky. Chvíľková debata rozhodla, že
sedimenty z plazivky rukami premiestnime do
sienky. Asi po hodine sa to podarilo natoľko,
že sme sa preplazili dopredu. Plazivka sa ďalej
rozširuje, postupne až na puklinovú chodbu.
Po cca 40 m sme prišli nad 5 m hlbokú šikmú
studňu. Keď sme ňou opatrne zišli dolu, po
niekoľkých metroch sme našli vo výraznom
balvane fixný meračský bod. Tam sme si uvedomili, že sme sa dostali do Jaskyne starých
objaviteľov. Postupne sme našli východ, ním
vyšli von a naokolo sa vrátili k Balónovej jaskyni, kde už čakal nervózny Ondrej a rozmýšľal
nad záchrannou akciou.
Prekvapenie nad prepojením jaskýň je pochopiteľné. Balónová jaskyňa má vchod z druhej
strany hrebeňa a pôvodný prístup k nej bol
z inej doliny než k Jaskyni starých objaviteľov.
Keby boli oba vchody zaznačené v podrobnej
povrchovej mape, tak by sa nad spojením dalo
vopred uvažovať. Tu vidno význam presného
určenia polohy, čo so zvyšujúcou sa presnosťou
GPS prístrojov nebude v budúcnosti problém.
Systém oboch jaskýň má dĺžku o hodne viac
než aritmetický súčet 245 m. V súčasnosti sa
pracuje na zameraní spojovacej chodby a ďalších odbočiek, ktoré postupne nachádzame pri
detailnejšom prieskume. Po vyhotovení novej
mapy prinesieme ďalšie novinky o tomto perspektívnom jaskynnom systéme, azda už v nasledujúcom Spravodaji. Poloha v spodnej časti
masívu Nového vrchu a zároveň 300 výškových
metrov nad vyvieračkou je inšpirujúca.
Poďakovanie
Vďaka patrí paleontológom Prof. RNDr.
Petrovi Holecovi, CSc., a Mgr. Martinovi
Sabolovi, PhD., z Prírodovedeckej fakulty
UK v Bratislave za podrobné určenie kostí.
Ďakujeme aj poľskému stolárovi, ktorý má
prenajatú dielňu na Podspádoch, za nezištnú
výrobu a osadenie poriska na kladivo.
Použité pramene
Technické denníky JS SSS Spišská Belá –
pracovné akcie 18. 8., 31. 8., 19. 10. 1997,
7. 11. 1999, vedúci akcií a autor správ S.
Pavlarčík.
Technické denníky Speleo Bratislava – pracovné
akcie 2. 6., 3. 7. 2006, 31. 7., 1. 8. 2007, vedúci
akcií a autor správ P. Magdolen.

Niektoré jaskyne v pohorí Galmus
František Miháľ – SK Slovenský raj
Málo známe, ale nádherné
krasové územie. Tak možno charakterizovať Galmus, oblasť medzi Rudňanmi
a Krompachmi. Územie patrí k planinovému krasu, aký poznáme iba zo Slovenského
raja, Slovenského krasu či Muránskej planiny. Malý stupeň poznania je spôsobený menšou rozlohou územia, nízkou turistickou
infraštruktúrou a blízkosťou Slovenského
raja, ktorý oveľa viac priťahuje pozornosť
turistov i odborníkov.
Na území istý čas pôsobila OSS Slovinky,
ktorá však zanikla. Z literatúry sú prvé zmienky o území od A. Droppu (1972). Z novších
prác treba spomenúť práce V. Čecha (2000,
2002). Územie je v podstate pokračovaním
krasu Slovenského raja smerom na východ,
stavba je však menej komplikovaná. Ide prakticky o vývoj s prevahou vápencov stredného triasu na báze, ktoré smerom k nadložiu
prechádzajú do dolomitov. Vrstvy sú mierne
sklonené smerom na S až SV. Kras povrchový
i podzemný je tak viac sústredený do južnej
až strednej časti, kde na povrch vystupujú
vápence, a sever s prevahou dolomitov je chudobnejší.
Povrchový kras s vývojom planín má všetky charakteristické formy, južnejšia planina
Slovinská skala je skutočne ukážkovým typom
krasovej planiny, zo všetkých strán ohraničenej
zvislými skalnými stenami oproti okoliu. Od
severnej planiny Galmusu ju oddeľuje krasový
kaňon Poráčskej doliny. Odvodňovanie planín
je cez závrty a stráne planín tvorí v prevahe
bralný reliéf s výškou stien 10 – 50 m.
Podzemný kras je zastúpený v menšej miere,
ale je tu rad zaujímavých jaskýň s rôznym stupňom poznania a preskúmanosti. Najznámejšia
je Šarkania diera (Poráčska jaskyňa) spolu
s jaskyňou Chyža. Sú známe odnepamäti a ide
o významné archeologické lokality. Šarkania
diera má dĺžku 177 m a vstupná časť jaskyne
bude verejnosti voľne prístupná. K jaskyni je
vybudovaný náučný turistický chodník.
Menej známa je Homološova diera, tiež
významná archeologická lokalita. Jej udávaná
dĺžka je 91 m. Pomerne mohutná vstupná

chodba sa končí väčšou podzemnou sieňou,
z ktorej vybiehajú na každú stranu úzke kanály. Z ďalších jaskýň spomína A. Droppa ešte
Galmuskú dieru a Suchú dieru.
Galmuská diera je na severnej strane
hlavného hrebeňa v jednom zo záverečných
ramien Jánskej (Svätojánskej) doliny, ktorá
ústi do časti Záhura pri Spišských Vlachoch.
Jaskyňa dosahuje dĺžku 25 m a leží v nadmorskej výške 825,9 m, asi 6 m nad dnom doliny.
Je založená na SZ – JV pukline so sklonom
65 – 70° k JZ. Prednú časť za vchodom tvorí
menšia sieň so šírkou 3,5 m a s dĺžkou do 6
m. Je vysoká 3 – 6 m a má kamenité až hlinito-kamenité rovné dno. Portálová časť je
čiastočne upravená kamennou bariérou; pravdepodobne bola v určitom období uzatvorená, o čom svedčia kovové pláty zapustené do
skaly pri vstupnom portáli. Stredná a zadná
časť má podobu úzkej stúpajúcej chodby
s výraznými bočnými i stropnými korytami.
Dno sa vyznačuje malým podielom úlomkov
a v závere jaskyňa zaniká znížením stropu
v drobnej kamenitej sutine.
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Galmuská diera – vstupná sieň. Foto: F. Miháľ

(úvodné časti do cca 20 m), a rozsadlinovej jaskyne, ktorá vzniká rozpadávaním bralného reliéfu.
Vstupný otvor je na skalnej rampe asi 10 m
nad pätou brala. Za ústím nasleduje menšia horizontálne sieň, dlhá 6 m, široká 2,5 m
a vysoká 1,7 – 2 m. Dno je tu kamenito-hlinité,
úlomky sú ostrohranné, drobné, ale hrúbka
sutiny nepresahuje 0,5 m. Úzkou a zhruba 1,6
m vysokou chodbou sa dá prejsť do rozsadliGalmuská diera – záver jaskyne. Foto: F. Miháľ

V tej istej doline v blízkosti kostolíka sa nachádza iná zaujímavá jaskyňa, známa ako Jánska
diera. O tejto jaskyni bolo v publikáciách veľmi
málo informácií a navyše jej poloha v dostupných mapových podkladoch nie je správna.
V poslednom zozname jaskýň Slovenska je chybne uvedená pod označením Galmuská diera.
Meraním sme zistili dĺžku viac ako 100 m,
jaskyňa však pokračuje tesnými nemerateľnými
puklinami ďalej. Je zaujímavá tým, že ide o kombináciu klasickej erozívno-korozívnej jaskyne,
vytvorenej v tmavých vápencoch stredného triasu
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Jánska diera – portálová časť jaskyne. Foto: F. Miháľ

novej časti jaskyne. Tu sa na križovatke vytvoril pomerne veľký podzemný priestor, v prevahe skôr vertikálny, s kamenitým až balvanitým dnom, v ktorom sú otvory do spodnejšieho horizontu. Jednotlivé chodby majú typický
rozsadlinový charakter. Ich šírka je 0,8 – 2 m
a výška 3 – 6 m. Hlavná puklina je na línii
240 – 260°/60 – 75°. Z nej vybiehajú bočné priečne pukliny, ktoré sú užšie a vznikajú rozpadom
oddeľujúceho sa brala na menšie bloky.
Pri štúdiu článkov A. Droppu ma zaujala jaskyňa Suchá diera nad osadou Poráčska dolina.
Spomína v nej, že sa tu v čase 2. svetovej vojny
ukrývali miestni obyvatelia. Opis lokalizácie bol
veľmi stručný, ale podarilo sa mi ju nájsť, pričom
hlavnú rolu zohrali dlhoročné skúsenosti jaskyniara a mapéra. Vchod je totiž dosť malý a ukrytý
v bralnom reliéfe. Z publikovanej mapky bolo

Suchá diera – stredná časť jaskyne. Foto: M. Barlog

brala tesne veľa seba, sa mi podľa opisu a následne získaných náčrtov podarilo určiť ako Suchá
diera 1 a 2. Zistil som však, že autori nepoznali
jaskyňu, ktorú opísal Droppa, a priradili jednej
z nich rovnaký názov i históriu. Až po konzultáciách sa v tom urobil poriadok.
Jaskyňa Suchá diera 1 (pozri foto na tretej strane obálky) je úzka erozívno-korozívna
jaskyňa s dĺžkou 25 m. Šírka iba výnimočne dosahuje 1,5 m a výška je v prvej polovici
2 – 5 m, ďalej 1 – 1,5 m. Na dne sú pomerne plytké, v prevahe jemnejšie sedimenty,
v druhej polovici často prekryté podlahovými
sintrami. V závere je
kamenito-hlinitá sutina siahajúca k stropu.
Sú tu stopy po pokuse o kopanie s cieľom
preniknúť ďalej. Kým
jaskyňa Suchá diera
opísaná A. Droppom
svojimi rozmermi bola
vhodná na úkryt väčšieho počtu osôb, táto
jaskyňa takýto charakter nemá.

jasné, že som na správnom mieste. Za
vchodom sa nachádza chodba s výškou
2 – 4 m a šírkou do 3 m. Až po asi 6 m
dno začína stúpať a chodba sa zužuje.
Celková dĺžka jaskyne je cca 18 m. Táto
časť bola naozaj vhodná ako úkryt pre
ľudí i menšie zvieratá. Pri následnom
skúmaní bralného reliéfu smerom na
západ som našiel ďalšie zaujímavé jaskyne. Dve z nich, ležiace v päte súvislého
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V susedstve sa nachádza horizontálna jaskyňa s dĺžkou 17 m a charakteristickým erozívnym profilom chodby. Nazvali sme ju Suchá
diera 2. Má šírku 2 – 2,5 m, výšku 1,5 m, dno
je rovné, kamenito-hlinité až hlinité. Záver
vypĺňa až po strop hlinito-kamenitá sutina.
Vzhľadom na charakter chodby možno predpokladať jej pokračovanie smerom na S do
masívu.

Suchá diera 2 – pohľad ku vchodu. Foto: F. Miháľ

Suchá diera 3 – stredná časť jaskyne. Foto: F. Miháľ

Asi 40 m na západ v menšom skalnom žľabe
je nevýrazný otvor zavalený balvanom. Ukrýva
asi 10 m dlhú horizontálnu jaskyňu, ktorú
sme označili ako Suchá diera 3. Vznikla koró-

ziou na pukline 260°/60°. Je široká 1,5 – 2,5
m, dosahuje výšku 2 – 2,5 m. Má horizontálne, kamenito-hlinité dno. V závere sú staré,
značne korodované sintrové platne a za nimi
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jaskyňa asi pokračuje neprieleznými časťami. V čase návštevy vlietol do jaskyne netopier a zmizol v malom otvore nad sintrovými
platňami. Na ľavej strane po sklone pukliny
sú v jaskyni vyhĺbené diery – nory menších
zvierat. Pri druhej návšteve lokality vychádzal
z jednej z dier citeľný zápach po zdochline.
Poslednou jaskyňou v tejto časti je jaskyňa
Špirálka. Nazvali sme ju tak podľa jej tvaru.
Doteraz nebola opísaná. Nápisy na stenách
Špirálka – Vstupná plazivka. Foto: M. Barlog

však svedčia o tom, že ju navštevovali miestni
obyvatelia či turisti. Vchod v menšom skalnom stupni v blízkosti predchádzajúcej jaskyne je veľmi malý, nenápadný. V čase prvej
návštevy bol celkom zanesený lístím. Až po
odstránení lístia sa ukázalo, že jaskyňa pokračuje ďalej. V úvode za vchodom je nízka plazivka, ktorá po zhruba 3 m prejde do pekne
tvarovanej klesajúcej chodby, širokej 2 – 4 m
a vysokej zhruba 2 – 2,5 m. Má výrazný erozívny (riečny) charakter s bočnými korytami.
V podobe špirály klesá do hĺbky a končí sa
menšou nízkou dutinou, vyplnenou prevažne
ostrohrannými sedimentmi a hlinou. Jej celková dĺžka je 25 m.
Okrem spomínaných jaskýň je v tejto časti
Poráčskej doliny rad ďalších menších dutín
a jaskýň. Ich vyššia koncentrácia v tejto časti
je výsledkom dvoch činiteľov. Je to jednak čistota vápencov, jednak vysoká
agresivita vôd potoka, ktorého vody pramenia v prostredí
hornín staršieho paleozoika,
bohatých na rudné žily a impregnačné zrudnenia.

Špirálka – stredná časť jaskyne. Foto: F. Miháľ
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Nové objavy v Ladzianskeho jaskyni
v rokoch 2006 – 2007
Jožo Psotka, Speleoklub Drienka

Na viacerých akciách v rokoch
2006 – 2007 sa podarilo v Ladzianskeho
jaskyni v Dlhom vrchu v severovýchodnom
výbežku Muránskeho krasu vyliezť, preskúmať a zdokumentovať dva významnejšie
komíny. Komíny viedli do ďalších chodieb,
ktoré bolo možné preskúmať bez lezeckého
výstroja.
Prvým z týchto vertikálnych stupňov bol
tzv. komín vo Vysokej sieni. Prekážku lezením
prekonal M. Gaško, ktorého istil J. Psotka.
Časť vyliezol voľne v puklinovom komíne
na kraji siene a odtiaľ postupoval pomocou
akumulátorovej vŕtačky, stavebných kotiev
Ø 8 mm a malého rebríčka; voľne sa už
liezť nedalo, lebo stena bola pokrytá aj
1 cm vrstvou ílu a vhodné chyty tu chýbajú.
Dostal sa na plošinu, odkiaľ pokračoval oválny freatický komín nazvaný Fujara. Asi 3 m
vysoko nad dnom plošiny bolo v stene malé
okno, za ktorým sme spolu s V. Papáčom
objavili a preskúmali takmer 100 m priestorov. Priestory sú relatívne úzke, vytvorené na
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jedinom výraznom zlome, miestami s niekoľkocentimetrovou vrstvou tektonickej brekcie.
Majú vertikálne vyvinutý labyrintový charakter. Vyskytuje sa tu pekná výzdoba (náteky,
stalaktity, brčká, heliktity). Na dne je niekoľko menších jazier. Maťo ďalej pokračoval
v lezení komína Fujara až do výšky 45 m nad
dno Vysokej siene, kde komín prechádza do
kratších chodieb ukončených zasintrovaním.
Sú tu dva zaujímavé skorodované stalaktity, pripomínajúce mrožie kly. Celková dĺžka
priestorov objavených vylezením Vysokej
siene je 163 m (T. Máté, jún 2007).
Ďalším vylezeným vertikálnym priestorom
je tzv. Sajrajtový komín. Nazvaný bol podľa
odporného, silne zavodneného náteku mäkkého sintra, ktorý pokrýva jeho strmo uklonenú
stenu. Vyliezol ho v priebehu jednej akcie M.
Gaško s istením J. Psotku. Dostali sme sa do
pekných chodieb vytvorených na výrazných
puklinách a v sintrovom náteku sme našli perspektívne miesto. To sme prekonali na ďalšej
akcii (M. Gaško, P. Imrich a J. Psotka) a prenikli do klesajúcich priestorov – Priepasťovej

chodby. Na jej dne sme sa s M.
Gaškom prekopali k neprieleznému
rúrovitému kanálu, kde bolo cítiť
prievan a vhodený kameň padal niekoľko metrov. Úžinu sme rozšírili na
dvoch akciách (M. Gaško, V. Papáč
a J. Psotka), ale dostali sme sa len do
už známych priestorov – do sienky,
z ktorej sa dá prejsť do Sajrajtového
komína. Nebolo to však až také zbytočné, pretože komín teraz môžeme
odstrojiť a objavené priestory budú
prístupné cez túto obchádzku bez
použitia lana. Celková zameraná
dĺžka priestorov nad Sajrajtovým
komínom je 124 m.
Posledným vylezeným komínom
(M. Gaško, T. Máté) bol kratší
komín v Sintrovej sále v starých častiach jaskyne. Tento sa však končí
úplným zasintrovaním.
Okrem lezenia a prieskumu
nových priestorov sme sa v jaskyni
venovali aj rozširovaniu niektorých
nepríjemných miest (M. a F. Horčík,
T. Máté, J. Psotka). Posledných
niekoľko akcií bolo venovaných
zameraniu vylezených a objaveMrožie kly v Ladzianskeho jaskyni. Foto: T. Máté

ných priestorov (T. Máté,
V. Papáč, J. Psotka a M.
Miškov). Ladzianskeho
jaskyňa tak dosiahla dĺžku
1200 m (T. Máté, jún 2007).
V súčasnosti T. Máté pracuje na novej komplexnej
mape jaskyne. Ako výzva
na potápačský prieskum
stále ostáva sifón v Sifónovej sieni.
Literatúra
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Znovuotvorenie jaskyne V-1 v Prosieckej doline
Juraj Szunyog
Keďže jaskyňa O-3 pokračuje až na tretej akcii Speleoclubu Chočské vrchy
stále neprielezným kanálom, rozhodli sme 14. 7. 2007. Tentoraz na to bolo treba vyniesť
sa v roku 2007 otvoriť nové pracovisko 220 vedier blata, skál, ako aj konzerv a odpada pri príležitosti 40. výročia jaskyniarskeho kov zo socialistickej doby. Neskôr sme ešte
týždňa v Prosieckej doline (1967) znovu úzku plazivku vo vchode prehĺbili a ďalej v jasvykopať vchod zasypanej jaskyne V-1, kyni aktívne pracujeme. V blízkosti vyvieračky
nazývanej aj Prosiecka jaskyňa. Jaskyňa sme zároveň svedkami meniaceho sa stavu
sa nachádza nad známou vyvieračkou a jej vody v podzemí, ktorý sa v jaskyni prejavuje
vchod bol zasypaný asi 35 rokov.
značným kolísaním jej hladiny.
S výkopovými prácami v jaskyni začal Pavol
Pri vynášaní skál z jaskyne 12. 8. 2007 sa
Andaházy začiatkom tridsiatych rokov minulé- vonku spustil silný lejak. Z doliny sa prihrnula
ho storočia. Túto lokalitu pokladal v Prosieckej prívalová voda. Počas akcie stúpla aj voda vo
doline za najperspektívnejšiu,
pretože sa nachádza najbližšie
k vyvieračke. O jeho činnosti svedčia vrty priemeru 32 mm navŕtané
vo vchode jaskyne, zhrdzavené oceľové tyčky, drievka s priklincovanými keramickými izolantmi, zrejme
na vedenie drôtov po jaskyni. Od
20. 8. 1946 do roku 1967 pôsobil
v jaskyni Ondrej Hugáň so svojím
Jaskynným družstvom v Prosieku.
Zrejme po ňom ostali nápisy v blate
pod stropom pri meračskom bode
č. 9: 1948 26/ V a 25 IX 48.
Pokiaľ sa v jaskyni V-1 nepracuje, jej lievikovitý vchod je náchylOd 14. 7. 2007 je Jaskyňa V-1 znovu otvorená. Foto: J. Szunyog
ný na zasypanie. Aj pred rokom
1968 bola takto jaskyňa prirodzene zavretá. Jaskyňu znovu odkryla Oblastná skupina Ružomberok
pod vedením Zdenka Hochmutha
v dňoch 6. – 8. 8. 1968 po vynesení 181 vedier za dva dni; na
tretí deň jaskyňu zamerali v dĺžke
50 m. V tom čase to bola najdlhšia jaskyňa v Prosieckej doline. O niekoľko rokov sa vchod
znovu zasypal. O znovuotvorenie
vchodu sa pokúsili Ján Kleskeň
a Milan Pavúk z SK Červené
vrchy 6. 6. 1993, keďže zavadzali v jaskyni O-3 dvojici Holúbek
– Kováčik pri transporte materiálu.
No jedna akcia na to nestačila.
Stabilná kopáčska partia v Ivanovej sienke. Foto: J. Szunyog
Jaskyňu sa podarilo znovu otvoriť
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vyvieračke asi o 2 m. V jaskyni V-1 sa to hneď
neprejavilo, len malý pramienok vody zhora
vo vstupnej časti Mramorovej chodby podmyl
veľký balvan, ktorý sa zosunul o 10 cm, zúžil
chodbu a vystrašil pri nej kopajúceho Ivana
Mičudu; ten odmietol ísť do jaskyne, kým
tam bude nebezpečný balvan. O tri dni, 15.
augusta, som uvidel steny jaskyne oblepené
penou. Zatopená musela byť celá Šikmá chodba a vstupná časť Mramorovej chodby spolu
s plazivkovým vchodom, no ja som už vodu
nenašiel ani v najhlbšej časti Šikmej chodby.
Keď sme sa 9. septembra vybrali pracovať do
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jaskyne, už pohľad na prúd vody vytekajúci
z diery O-1 neveštil nič dobré. Vo V-1 vtedy
vystúpila voda až 83 cm nad merací bod č. 2
vo vstupnej studni a museli sme si ísť zakopať
do náhradnej jaskyne (nad Ižipovce). Neskôr
sme penu od vody našli až vo výške meracieho
bodu č. 9, takže hladina vody musela stúpnuť
ešte vyššie.
Ak som chcel vtedy začiatočníka Ivana znovu
dostať do jaskyne, musel som nebezpečný posunutý balvan odstrániť. Na drobné sa mi ho podarilo rozmeniť na dvoch akciách. Po vynesení sutiny a blata vznikla hneď za plazivkovým vchodom

Pohľad do Šikmej chodby. Foto: J. Szunyog

V Mramorovej chodbe. Foto: J. Szunyog

Ivanova sienka (v jednom mieste sa nám nižším
dá aj postaviť), ktorá slúži ako prekládka nakopaného materiálu. To nám umožnilo začať vynášať
sutinu zo Šikmej chodby za pomoci kanistrov
ťahaných na lane. Najskôr bolo treba vyčistiť
Šikmú chodbu od sutiny, ktorá napadala pri rozširovaní Ivanovej sienky a roztrúsila sa po celej
dĺžke chodby. Na to sa osvedčila chudá Slávka,
ktorá dokázala nakladať kanistre v 30 – 40 cm
vysokej chodbe a pritom sa krásne zmaľovala od
riedkeho blata, lebo do Šikmej chodby zvyčajne
priteká zhora nenápadný pramienok vody. Až
potom sme mohli jaskyňu znovu premerať. Pekná
mapa v mierke 1 : 100 od Zdenka Hochmutha
z 8. 8. 1968 v síce existuje v SMOPaJ v Liptovskom
Mikuláši, aj nejaké stabilizované body – drevené
kolíky a klince by sa ešte dali nájsť, ale hodnoty

z merania sa nezachovali. Dňa 16.
11. 2007 sme preto jaskyňu znovu
zamerali v dĺžke 56,6 m s prevýšením 12,6 m, aby sme zaznamenali
nové skutočnosti a najmä aby sme
vedeli, aká je poloha a výška konca
Šikmej chodby oproti vyvieračke.
Posledný tu stabilizovaný bod je výškovo 2,4 m nad koncovým sifónom
v Jaskyni vo vyvieračke. Pôdorysná
vzdialenosť je 13 m. Práve do Šikmej
chodby smerujú v súčasnosti naše
kopáčske aktivity a dnes sme v nej
2 m za posledným meracím bodom.
V čase vyššieho stavu hladiny podzemnej vody presúvame prácu do
Mramorovej chodby, hoci ani v nej
sme nepozorovali prievan. Zatiaľ len
v chodbe prehlbujeme a rozširujeme
úzke miesta, aby sme v budúcnosti
mohli pracovať na jej konci.
Stále som si nebol istý, či je jaskyňa V-1 totožná s jaskyňou „podmoľa“, ktorú opisoval Pavol Andaházy
a ktorú považoval za najperspektívnejšiu pri dosiahnutí jaskynného systému Prosieckej doliny. Pochybnosti
som stratil 23. 11. 2007, keď bol pri
topení snehu vysoký stav vody v doline. Koniec Šikmej chodby bol zatopený asi do výšky 1 m nad posledný
merací bod a na konci Mramorovej
chodby som počul dunivý hukot
podzemných vôd!
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Taký obyčajný jaskyniarsky príbeh
Oľga Miháľová, Speleologický klub Slovenský raj
Jaskyňu čudnej lebky našli
v Slovenskom raji ešte v roku 1995 traja
členovia nášho klubu: Viktor Daniel, Viktor
Daniel ml. a Peter Michalík, ktorí jaskyňu
zamerali a dali jej aj tento názov. Na prvý
pohľad nevábna, pätnásť metrov dlhá plazivkovitá jaskynka, ale na jej konci citeľný
chladný prievan. Dlho ostala nepovšimnutá.
Až tohto leta počas pracovného jaskyniarskeho týždňa v Tiesňavách sa do nej pustili
naši mladí chlapci.
Steny i strop jaskynky pokrývajú bohaté sintrové náteky. Dno je tiež zväčša zaliate hrubou
vrstvou tvrdého sintra, miestami s nízkymi,
hrubšími kvapľami. Čo ak sa ďalej skrýva väčšia
jaskyňa? Alebo možno i časť veľkého jaskynného systému, ktorý je v tomto masíve? Takéto
otázky si kládli chlapci, keď sa s vervou
pustili do kopania a objavovania. V práci sa
pokračovalo aj po pracovnom týždni.
Aj včera sa tam na predĺžený víkend
vybrali naši najmladší čakatelia klubu
Adam Gonda a Peter Pollág. Hneď po
škole sadli do autobusu, aby boli v Stratenej čo najskôr. Sú tenučkí, a tak v jaskyni
sa im podarilo na konci prepchať asi o dva
metre ďalej. Na pravej strane v strope je
zával a z ľavej strany cítiť spomedzi sintrových nátekov prievan. Priestor trochu
rozšírili. Uťahaní sa večer vrátili na speleo
logickú základňu, kde ich už čakal Ľubo
Cibuľa, ktorý po práci prišiel neskôr.
Ráno sme došli ďalší traja: Paľo Hovorka,
jeho syn Peťo a ja. Zobrali sme si so sebou
náradie a kráčame dolinou. Jaskyňa je
v strmom kopci. Pred ňou sa obliekame
a pripravujeme si veci. Miesta je v tejto
strmine málo a každý si musí nájsť nejaký
ten „flek“ na prezlečenie. Čo čert nechcel,
zrazu sa mi prilba gúľa dolu svahom.
Nešťastne pozerám dolu, kde sa zastaví.
Nemám veru veľkú chuť zísť po ňu a znovu sa šplhať hore. Ako keby mi čítal myšlienky, náš mladučký Peter sa hneď pustil
za ňou a o chvíľu ju znova držím v rukách.
Som mu za to vďačná a odmenila som ho
aspoň sójovou tyčinkou.
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Najprv sme sa išli pozrieť, ako chlapci včera
postúpili. Preliezame cez nízku plazivku, točiacu sa do elka, až na jej koniec. Menšou nepríjemnosťou je, že na konci sa musíme preplaziť
cez väčšiu mláku. Nedá sa nič robiť, snažíme sa
aspoň podľa možnosti priveľmi sa nenamočiť.
Nazeráme cez úzky otvor. Cez úžinu sme sa
horko-ťažko pretisli len niektorí. Ľubo je chlapisko a ak chce prejsť, musí si zväčšiť priestor.
I tenší tu majú čo robiť. Všetko zavadzia, ešte
aj obsah vreciek musí von. Jedna ruka hore,
druhá dozadu a posúvať sa ako had. Konečne
som tam – ale ako a či vôbec sa dostanem späť?
Našťastie vysvitlo, že nazad to ide lepšie ako
hore. Chodba pokračuje a chladný prievan je
stále citeľný. Dá sa už určiť smer, odkiaľ ťahá.
Zatiaľ sa však ďalej nedostaneme.

„Je tu prievan!“ Foto: P. Pollág

Transportné náradie. Foto: Peter Hovorka

Je jasné, že takto ďalej nemôžeme pokračovať. Začíname tu prehlbovať dno jaskyne. Sme
prakticky v strope, preto ak chceme postúpiť
dopredu, musíme sa zahĺbiť nižšie, kde je chodba širšia. Kope sa nám pomerne dobre, priestor
sa trochu zväčšil, dokonca sa v ňom dá už aj
posadiť. Veľmi náročný je však transport vyťaženého materiálu. Mazľavú mokrú hlinu, ktorá
sa lepí ako plastelína na rukavice i náradie,
menšie i väčšie kamene nakladáme do vreca,
lebo iba to sa tu zmestí, z neho do väčšej nádoby
a napokon všetko presýpame do lavóra, ktorý
ťaháme von. Pracujeme v plazivke poležiačky,
v lepšom prípade na kolenách. Asi v polovičke
chodby je prudká zákruta. Sintrovú platňu
na začiatku jaskyne chlapci čiastočne rozbili,
ale pokračovanie chodby je ďalej veľmi nízke,
úzke a sinter pevný. Ťažko sa rozbíja. Zavadzajú
sintrové náteky zo stropu a bokov, ktoré sú tu
prakticky po celej dĺžke chodby a kde-tu i kvaple na dne. Kolená a lakte sú obité a poriadne
bolia. Dá to všetkým poriadne zabrať, musíme
sa striedať. Vonku je horúco a na spotené telo
sa vrhá množstvo drobných štípajúcich mušiek.
Unikáme im radšej do chladu jaskyne.

V duchu si vravím, že takto môžu robiť naozaj
len zanietení jaskyniari, skutoční fanatici. Alebo
je to tak, ako nám jeden povedal? „Vy jaskyniari
ste čudáci, veď to je práca pre otrokov.“ Nuž, asi
sme čudáci, lebo napriek nepohodliu a ťažkej
drine dobrovoľne kopeme ďalej. Chvíľami sa
poniektorých chytá aj depresia, premýšľajú, či
to má zmysel, či to nie je zbytočná práca. Veru,
v jaskyniarstve je to tak. Azda z päťdesiatich
nádejných miest je len jedno to pravé, ktoré nás
nasmeruje do novej veľkej jaskyne. Ale kto má
vedieť, či to bude práve toto? Napokon ak nie
veľká, stačí aj menšia, pekná jaskyňa, s krásnymi panenskými chodbami...
A tak po chvíli oddychu sa chlapci vrátia
späť, znovu kopú a ťahajú. I malý postup poteší. Ide to pomaly, ale postupujeme. Uťahaní,
zablatení, mokrí, hladní sa predvečerom vraciame na našu základňu. Niektorým sa už
nechce ani rozprávať. Iní cestou plánujú ďalšiu
akciu. Ako dopadneme? Uvidíme. Vraj nádej
zomiera posledná.
Takéto príbehy zažívajú jaskyniari často.
Určite zaujímavejšie sú jaskyniarske rekordy a objavy. To uznávam. Načo teda písať
o nejakých smiešnych „blbodierach“.
Všetci jaskyniari to
prežili. Nie je to nič
výnimočné. Je to jednoduchý príbeh začínajúcich jaskyniarov,
ich pocity, emócie.
Jaskyniarska práca
nie je len o veľkých
objavoch. Skladá sa
z úspechov i neúspechov. Všetko záleží
len na našej vytrvalosti, ale aj na veľkom
šťastí. Predstava, že
zrazu odvalíme skalu
a objaví sa konečne
voľná chodba, nás
priťahuje ako magnet. Je to sen každého jaskyniara. Bude
k nám príroda láskavá i v tomto prípade
a odhalí nám svoje
tajomstvo?
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Skúsenosti a zážitky z lezenia komínov
na Krakovej holi
Marián Jagerčík, Speleo Detva

Ako najčastejšiu pomôcku na
lezenie do komínov v jaskyniach používame
duralový stĺp dlhý 10, prípadne 12 metrov,
ktorý sa skladá z dvojmetrových rúr spojených
spojkami. Podrobnosti sú v knihe Praktická
speleológia a v Spravodaji SSS č. 4/1993. Ale
museli sme si vedieť poradiť aj bez skladacieho
stĺpa. Poďme však pekne po poriadku.
Prvý kontakt a prvý komín
Ozajstný kontakt s touto lezeckou pomôckou som zažil už začiatkom 80. rokov minulého storočia vo vetve nad Studňou radosti
v Starom hrade za Občasným sifónom. V tejto
stúpajúcej vetve, ktorá smeruje skoro na úroveň
vchodu jaskyne, sa nachádza komín a studňa.
Komín je pomerne vysoký a studňa široká.
Mydlíkova hrôza
Komín v Mydlíkovej hrôze, ktorý bolo potrebné vyliezť, má vyše 14 m, ale stĺp sa podarilo
umiestniť tak, že bol opretý navrchu o dno úzkej
chodbičky. Ako prvý skúsený lezec na rebrík
visiaci zo stĺpa a istený cez hornú karabínu stĺpa
nastúpil František Venger. Po vylezení skonštatoval, že pokračujúca chodbička je pre neho
úzka, a tak zliezol dole. Peter Hipman ma nahovoril, aby som to skúsil. Keďže to bolo prvýkrát,
navyše bez suchého tréningu, rozhodoval som
sa dosť ťažko a až po dlhom prehováraní som sa
odhodlal vyliezť po rebríku hore, samozrejme,
istený len cez stĺp. Prvé priečky boli pomerne
bojazlivé, aj tie ďalšie, a len s malou dušičkou
som sa driapal hore. Stĺp vŕzgal, ohýbal sa, ale
v kútiku svojho presvedčenia som veril, že vydrží
aj podo mnou, veď som bol asi najľahší člen skupiny. Keď som vyliezol hore, ukázalo sa, že Fero
mal pravdu. Predo mnou som uvidel úzku chodbičku, ale za ňou už čierňavu. Tak som sa tam
nasúkal, kopúc nohami vo voľnom priestore, až
kým sa mi nepodarilo pretlačiť ďalej do voľnejšieho priestoru, kde som našiel pokračovanie vo
veľkosti dvoch pästí. Až po niekoľkých rozširovacích akciách sa podarilo postúpiť ďalej a objaviť ďalšiu 25 m hlbokú priepasť Škriniarka.
Aj tú sme liezli pomocou stĺpa, ale našťastie len
prvý úsek, lebo v 10-metrovej výške na nás čakal
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meander, ktorý sa prekľučkoval až navrch tejto
prekrásnej studne.
Starý hrad
V Starom hrade sme pomocou stĺpa preliezali
všetky výčnelky a zisťovali, či nepokračujú ďalej.
Závažnejšie bolo vylezenie v dóme nad odbočkou do sifónu Muti s prelezením do Veľkého
kaňonu. Stĺp sa používal pravidelne a lezenie
po ňom ma začalo baviť, aj keď bezpečnosť
jeho použitia bola sporná. Najlepšie pocity som
mal, keď som vyliezol na koniec stĺpa, mohol
ho odľahčiť zapretím sa rúk a premiestniť jeho
horný koniec tam, kde som to potreboval z hľadiska spoľahlivosti spodného uloženia.
Javorová priepasť
V Javorovej priepasti je okrem klesajúcich
vetiev aj veľa stúpajúcich komínov a dómov.
V tejto jaskyni sa odohrávali asi vrcholné kúsky
použitia lezeckého stĺpa v jaskyni.
Stúpajúca vetva Hlineného meandra, ktorá
vystúpa vyše 200 m, priniesla popri jednoduchých komínoch na lezenie aj poslednú skúšku
v závere dómu na Hornom konci. Tu sme museli vyliezť pár bočných komínov, ale ten najdôle-

žitejší nás ešte len čakal. Opretie stĺpa o stenu si
vyžadovalo dlhé a rozvážne rozhodovanie, aby
lezenie bolo ako-tak bezpečné. Istenie z vedľajšieho asi 6 m vysokého balkónika zabezpečoval
Ján Slančík. Keďže spodnú časť stĺpa nebolo
možné nikde oprieť, Peter vymyslel ukotvenie
„v lufte“ a na jeho pleci. Fero dopínal kotvenie
stĺpa na druhej strane pomocného kotvenia
(pozri obr. ). Sledoval som tieto prípravy a s napätím čakal na povel, keď ma pošlú liezť po
takejto pavúčej konštrukcii hore. Keď sa už
zdalo, že to pôjde, istený Janom som začal liezť
hore rebríkom na koniec stĺpa. Stĺp sa správal
veľmi zodpovedne, len prípadné vypadnutie
z rebríka a kyvadlo, ktoré by nastalo potom,
ma desilo. Najhoršie bolo, že stĺp sa končil dva
metre pod dnom stúpajúcej chodby, a keďže
vtedy ešte neboli k dispozícii akumulátorové
vŕtačky, musel som bez zavŕtania pomocného
nitu vyliezť ďalej, čo sa mi aj podarilo.
Ďalšie lezenia v Javorovej priepasti už boli
pomerne pohodlné a bezpečnejšie.
Večná robota
Okrem kopania, vyťahovania, vydrevovania,
zlaňovania atď. táto jaskyňa vyžadovala od nás
aj lezenie pomocou stĺpa.
Studňa Medúza
Studňu Medúza (50 m) sme liezli na trikrát. Prvé lezenie som absolvoval z 5-metrového balkóna nad dnom studne, istený našťastie z hornej priehradky studne
Homôľka, ktorá bola o pár metrov vyššie
ako koniec stĺpa. Ďalší 4-metrový výšvih
nebol problém zdolať. Potom ma ešte
čakalo vyliezť z ďalších dvoch balkónikov
k záveru studne, ktorá je prepojená pri
vrchu so studňou Homôľka; samozrejme,
celé to trvalo viac akcií.

Len 8-metrový výšvih v Dómisku Ondro
Ratkovský hravo zvládol. Potom nás čakala asi
najkrajšia priepasť tejto vetvy, a to Jazerná studňa, ktorá svojou výškou 23 m vzbudzovala od
začiatku vážny rešpekt. Vyliezť na prvý balkónik
bola hračka, ale ako ďalej? Opreli sme stĺp nad
balkónik a Ondro vyliezol nad stĺp a urobil kotvenie už pomocou vŕtačky. Na prvý pohľad sa to
zdalo byť jednoduché, lenže opretie stĺpa o náprotivnú stenu vyzeralo dosť nebezpečne: stena
bola pomerne ďaleko a priehyb stĺpa by bol na
hrane bezpečného lezenia. Preto sme sa rozhodli,
že ďalej sa bude liezť, ako nám to predviedol
Jaro. Ondro pri lezení dohora využíval členitosť
studne a samozrejme vŕtačku na osadenie kotiev
postupového istenia a lezenia. Po vylezení ďalších asi 8 m sme už museli končiť; Ondro ešte
na záver osadil ťažký nit na ukotvenie budúceho
spodného stanovišťa pre stĺp. Na ďalšiu akciu
sme pozvali aj Jara a ďalej sme v priepasti liezli
pod jeho odborným dozorom. Ondro vyliezol
hore na stanovište a osadil ešte jeden nit, ukotvil
sa a začali sme s vyťahovaním stĺpa. V tomto
prípade nám veľmi pomohla skúsenosť Zdenka
Hochmutha, ktorý publikoval v Spravodaji jeden
spôsob vyťahovania stĺpa a jeho skúsenosti sme
aj naplno využili. Nakoniec sme stĺp, tentoraz len
6-metrový, vytiahli hore a Ondro ho oprel o dno

Jazerná studňa
Najkrajšie lezenie nás čakalo v stúpajúcej vetve S nad Petrovou túžbou. V tejto
vetve sme si vyskúšali aj my spôsob lezenia, ktorý nám predviedli Jaro Stankovič
a Zoltán Jerg. Jaro tu vyliezol svoju, Jarovu
cestu klasickým spôsobom. Potom zavesil
laná na kvaple a zaistil cestu na vylezenie
nám ostatným. V tejto vetve sme ešte aj tak
použili stĺp štyrikrát.
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Priepasť Crnolužky. Foto: E. Hipmanová

Jaskyňa slnečného lúča. Foto: E. Hipmanová

balkónika v stene priepasti. Lano viselo voľne
23 m zo stĺpa na dno priepasti. S Jarom sme
sa zakvačili na lano a vyskúšali, či sa stĺp veľmi
nepohybuje. Zdalo sa, že je v poriadku. A tak istený Ondrom už nie cez koniec stĺpa, ale z jeho stanovišťa som začal stúpať hore. Jaro mi pridŕžal
zospodu lano, aby som mohol rýchlejšie vystúpať
nahor. Priepasť som vyliezol rýchlo, Ondro ani
nestíhal doberať istiace lano. Len pri vrchu som
zistil, koľko z neho ešte podo mnou prevísa – bol
by to pekne dlhý let! Našťastie všetko dopadlo
dobre a nemusel som využiť základné poučky
pádového faktora. Po vylezení som už konečne
osadil kotvu takú, ako sa patrí.
Nasledujúcu priepasť Crnolužky sme si s Ondrom dali ako bonbónik, ale tu som už nechal
liezť Ondra tak, ako dakedy dávno Peter mňa.

klasicky, len s pomocou vŕtačky (pozri foto
hore). Lezenie je to zaujímavé, ale s chýbajúcim
adrenalínovým opojením. Hoci som v šmykľavej stene vyliezol len 10 m, každú chvíľu bolo
potrebné osadiť nit a lezenie sa tak stávalo
oveľa bezpečnejšie.
Asi prejdem na tento spôsob lezenia. Veď
kto by už dnes ťahal stĺp celou jaskyňou a riskoval hroziaci pád z výšky najmenej desiatich
metrov?

Jaskyňa slnečného lúča
Aj keď v tejto jaskyni by sme boli radšej,
keby pokračovala smerom dolu, zostala tu
ešte nevylezená jedna stena naspodku jaskyne.
Keďže súčiastky stĺpa zostali v Crnolužkách,
čo je asi 6 hodín transportu odtiaľ, rozhodli
sme sa s Elenkou Hipmanovou vyliezť stenu
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Čiastočná rekapitulácia vylezených stúpajúcich vetiev v jaskyniach na Krakovej holi okrem
Jaskyne v Záskočí
Javorová priepasť – vetva Hlineného meandra, prevýšenie vyše 203 m
Starý hrad – vetva za Občasným sifónom,
prevýšenie vyše 174 m
Večná robota – vetva S vyše 100 m (obr. na strane 33) a priepasť Medúza, viac ako 55 m
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Umenie v Jaskyni dvoch kamarátov
Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec
Profesijné a vekové zloženie Michňová sú pamätné dosky z rôznych kovov,
našej jaskyniarskej skupiny je veľmi rôz- ale najlepšie sú tie jeho – z keramiky. Asi majú
k prírode najbližšie, o životnosti
norodé. Najmladší aktívny člen má
ani nehovorím. Niektoré jeho
19 a najstarší 72 rokov. V skupine
keramické práce sme si mohli
máme baníka, hutníka, geológa,
pod názvom Keramické reliéfy
poľnohospodára, lesníka, stavbára
– Podzemné poklady pozrieť aj
a iné profesie. Všetci však majú
na tohtoročnom Speleomítingu
spoločnú lásku – jaskyne. Naša
vo Svite.
skupina je výnimočná aj tým, že
Keď sme 13. mája 2008
máme medzi sebou aj umelca,
s Ivanom Kubínim objaviIng. Zbigniewa Nišponského.
li Jaskyňu dvoch kamarátov,
Z. Nišponský sa dlhodobo venuZbižo, ako ho familiárne voláje najmä keramike, ale nie sú mu
me, si na prieskum okrem jascudzie ani iné výtvarné techniky.
kyniarskej výbavy zobral aj
Zaujímavé je, že mnohé svoje diela
ceruzky a skicár. Po vstupe
realizuje alebo pripravuje v teréne aj
do jaskyne sa najprv posapriamo v jaskyniach.
dil pred jedinečné stalagnáJeho diela s jaskyniarskou tematity Tisovské fujary a začal
kou zdobia mestský úrad v Tisovci.
kresliť. Po skončení prieskuKeramickú pamätnú dosku venoval
mu mi ukázal náčrtky a už
zakladateľovi tisovského jaskyniaro niekoľko dní mi zo svojho
stva Ing. Svätoplukovi Kámenovi,
ako aj Miroslavovi Nešverovi, spe- Keramický reliéf Tisovské fujary košického ateliéru priniesol
(výška 29 cm). Foto: D. Hutka
vymodelované „fujary“.
leopotápačovi, ktorý zahynul roku
1994 pri prieskume jaskyne Teplica.
Na symbolickom cintoríne v jaskyni

Zbižove náčrtky. Foto: D. Hutka

Zbigniew Nišponský v Jaskyni dvoch kamarátov.
Foto: D. Hutka

Už dávno v jaskyniach objavil obrovský zdroj
inšpirácie pre svoju umeleckú tvorbu. Aj napriek
svojmu veku aktívne chodí na akcie našej skupiny. A keďže 29. júna oslavoval narodeniny,
dodatočne mu želám pevné zdravie a veľa nových
umeleckých nápadov.
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O jednej jaskyni na Zemplíne
Patrik Derfiňák, Speleoklub Šariš
Serióznejší výskum jaskýň na
Zemplíne, resp. jeho publikovanie, sa vo všeobecnosti datuje až od rokov 1909/1910,
kedy postupne uverejňoval výsledky svojich
bádaní jeden z prvých uhorských speleológov
Gabriel Strömpl. No aj pred týmto obdobím sa objavovali aspoň sporadické pokusy
o preskúmanie viacerých verejnosti známych
a prístupných podzemných priestorov. Časť
z nich sa realizovala už v druhej polovici
deväťdesiatych rokov 19. storočia, do istej
miery ako reakcia na materiály o geologickej skladbe Zemplína publikované Karolom
Siegmethom. Najmä v okruhu spolupracovníkov časopisu Adalékok Zemplén vármegye
történetéhez sa prejavovalo úsilie o preskúmanie a opis už známych podzemných priestorov. Snahou bolo získať čo najviac zaujímavých informácií do pripravovanej publikácie
o Zemplíne, ale aj o prírodných zaujímavostiach regiónu. Pritom však nemožno vylúčiť
ani úsilie o nájdenie podobných unikátov,
ako boli v tom čase veľmi populárne a turisticky využívané jaskyne Aggtelek – Baradla
či Dobšinská ľadová, i keď geologické pomery na danom území veľa nádeje na podobné
objavy nedávali.
V rokoch 1898 a 1899 sa tak v súvislosti
so zemplínskymi jaskyňami stretávame hneď
s dvoma menami. Béla Matolay i Miklós
Haraszty boli príslušníkmi miestnych starých
zemianskych rodín a súčasne patrili k okruhu tunajšej veľmi aktívnej inteligencie. Obaja
prejavili záujem, okrem iného, aj o realizáciu výskumov v tom čase známych podzemných priestorov na Zemlíne. O výprave prvého
z nich do „Brekovskej kvapľovej jaskyne“ (dnes
Malá Artajama) sa zachovala aj krátka správa.
„Jaskyňa v brekovských skalách sa nachádza pri
štátnej ceste vedúcej do Humenného, dosť vysoko
na svahu s výhľadom na východ. Jej otvor je dookola zarastený hustými krovinami a zdola ho je
sotva vidieť.“ Po zdolaní pomerne prudkého
svahu sa skupina vedená B. Matolayom dostala pred vstup do jaskyne, ktorý opísali takto:
„Vstupný otvor je oválny, v priemere má 2 – 3
metre. Je hlboký 4 metre, steny má hladké a tak do
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neho možno zostúpiť iba s pomocou lana, rebríka
či koreňov trčiacich zo stien. Na konci vstupnej
časti smerom k skale sa krátkou, ale dosť vysokou
úzkou štrbinou dostane človek do rozsiahleho,
veľkosťou veľkej izbe zodpovedajúceho priestoru,
ktorého klenutý strop je preplnený tesne k sebe
natlačenými netopiermi. Z tejto väčšej siene ďalej
pokračuje menší, veľmi úzky tunel, ktorého strop
sme ale nemohli vidieť, pretože priestor pokračoval strmo nahor a jeho koniec sa nám nepodarilo
osvetliť. V tejto menšej časti sú hore stopy po kvapľoch, steny jaskynných priestorov totiž tvorí dobre
známy brekovský vápenec.“
Práve tento vápenec, v tom čase intenzívne
ťažený, spolu so správami miestnych obyvateľov o jaskyni prilákali bádateľov, ktorí však
boli výsledkom svojho prieskumu dosť sklamaní. Oveľa viac nádejí sa preto vkladalo do ďalšej
v tom čase známej jaskyne. Ako sa uvádza vo
vyhlásení samotnej redakcie: „Podľa toho, čo
sme počuli, je aj oveľa väčšia jaskyňa ako brekovská v jasenovských skalách.“ Jej výskumom bol
poverený už spomínaný ďalší spolupracovník
časopisu a v tom čase aj hlavný slúžny humenského obvodu Miklós Haraszty. I keď správa
o výskume, ktorý uskutočnil, bola viackrát
ohlasovaná, zostáva stále nezodpovedanou
otázka, či a kde ju publikoval. Keďže mal právnické vzdelanie, ťažko možno predpokladať,
že jeho opis by bol na vyššej odbornej úrovni.
V každom prípade by však bolo zaujímavé
zistiť, ktorý z „oveľa väčších“ podzemných
priestorov v jasenovských skalách bol v tom
čase verejnosti dobre známy, prístupný a poskytoval nádej na väčšie objavy.
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Archeologický výskum dvoch poľských jaskýň
Marián Soják
V roku 2008 sa na území
Poľska realizoval archeologický výskum
na dvoch významných speleoarcheologických lokalitách. V rámci spolupráce
Archeologického ústavu SAV Nitra s Jagelonského univerzitou v Krakove, v zastúpení prof. dr. hab. P. Valde-Nowakom, sme
spolu s V. Struhárom obidve tieto náleziská
navštívili... Ide o jaskyňu Obłazowa v Nowej
Białej a jaskyňu Ciemna v Ojcówe.
Prvú lokalitu v rokoch 1985 – 1992, 1995
skúmal P. Valde-Nowak systematickým archeo
logickým výskumom. Obłazowa j. predstavu-

mentov až na skalné dno (obr. 1; 2). Pre nepriazeň počasia, ktorá zapríčinila čiastočné odrezanie prístupu k lokalite (po výdatných dažďoch
a rozvodnení rieky Białka), sa výkopové práce
výrazne spomalili a znemožnili dosiahnuť vytýčenú métu. Napriek tomu sa preskúmala ďalšia
metrová hĺbka jaskynných sedimentov, v ktorých sa okrem paleontologického materiálu
(o. i. sánka jaskynnej hyeny) vyskytovali štiepané
kamenné artefakty zo stredného paleolitu, prislúchajúce neandertálcom (kultúra taubachien
a moustérien). Skúmaný profil tak dosiahol
celkovú hĺbku vyše 4,5 metra.
Je zaujímavé, že okrem prevládajúceho rádiolaritu je časť artefaktov zhotovená zo sopečného skla – obsidiánu
(napr. z vrstvy XVII), čo poukazuje na
kontakty tunajších pravekých lovcov
so súvekými populáciami na východe
Slovenska (oblasť Slanských vrchov).
Táto skutočnosť prekvapuje o to viac,
že v nálezových inventároch zo slo-

Obr. 1. Obłazowa skala s jaskyňou rovnomenného
názvu. Foto: M. Soják

je unikátne archeologické nálezisko, ležiace
v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc
a spišského regiónu – na území poľského Spiša,
v poľskej časti Karpát. Jaskyňu opakovane osídľovali lovci počas viacerých úsekov praveku až
po neskorý stredovek. V stratigrafickej pozícii sa v nej zdokumentovalo až 22 vrstiev, od
stredného cez mladý a neskorý paleolit až po
staršiu dobu bronzovú, stredovek a novovek
(Soják, 2005). Speleológom ju možno pripomenúť najmä prostredníctvom najvýznamnejšieho spomedzi získaných nálezov – bumerangu
z mamutieho kla, dosiaľ najstaršieho na svete
(30 000 r.). V roku 2008 pokračoval interdisciplinárny výskum Obłazowej j. pod vedením
P. Valde-Nowaka a A. Nadachowského (Inštitút
systematiky a evolúcie zvierat Poľskej akadémie
vied, Krakov). Jeho cieľom bolo prekopať sa
starým výkopom a dostať sa do hlbších sedi-

Obr. 2. Prof. dr. hab. P. Valde-Nowak pred vchodom
skúmanej jaskyne, 2008. Foto: M. Soják

37

venských stredopaleolitických lokalít (napr.
Gánovce, Hôrka-Ondrej, Hranovnica, Žehra)
obsidián úplne chýba a objavujú sa tu prevažne
výrobky z miestnych kremeňov a pieninských
rádiolaritov. Z tejto suroviny je zhotovený aj
charakteristický hrot šípu (po poľsky jednozadziorzec či wykrojec), ktorý je príznačný pre
hamburskú kultúru spred 16 000 – 14 000
rokov (pomenovanú podľa zoskupenia nálezísk
v okolí nemeckého Hamburgu), dosiaľ v skúmanej jaskyni nedoloženú. Možno poznamenať, že typologicky blízku formu nástroja sa
pred niekoľkými rokmi podarilo objaviť na
otvorenom táborisku v Spišskej Starej Vsi, čo
svedčí o kontaktoch pravekých spoločenstiev po
oboch stranách hrebeňa Karpát (Soják, 2008).

S. K. Kozłowski a ďalší bádatelia. Okrem
Ciemnej j. patria medzi najvýznamnejšie speleoarcheologické lokality Jaskinia Mamutowa
(Wierzchowie), Nietoperzowa (Jerzmanowice),
Maszycka (Maszyce), Koziarnia (Sąspów) či
Schronisko Wylotne (Ojców). Ciemnu/Temnú
jaskyňu skúmali prevažne Stefan Krukowski
(v r. 1918 – 1919) a Stanisław Kowalski (v r.
1963 – 1968). Zamerali sa na predjaskynnú plošinu a otvorené časti pôvodného jaskynného
systému (tzv. Oborzysko Wielkie, nazývané tiež
Ogrójec), ktoré boli atraktívnym miestom pre
osadníkov v rozličných etapách pravekého až
stredovekého obdobia (dobrý výhľad do doliny
rieky Prądnik). V 8-metrovom profile tu rozpoznali 10 vydelených vrstiev s hojnými nálezmi „mikocko-prądnickiej“ kultúry
zo stredného paleolitu. Temná jaskyňa poskytla v prvom rade priestor
na opakované osídlenie v období
chladnej klímy posledného zaľadnenia (60 000 – 50 000 r. pred Kr.), keď
tu – v prostredí rastlinstva stepnej
tundry a tundry – žili neandertálci.
Práve tu, v otvorenom jaskynnom
systéme, sa vytvoril priestor aj na
prezentáciu života pravekých lovcov
v prospech návštevníkov turisticky
sprístupnenej jaskyne (obr. 4; 5).
Prezentácia nápadne pripomína
sprístupnenie bojnickej Prepoštskej
Obr. 3. Jaskinia Ciemna v Ojcówe. Časť Hlavnej komory, kde v roku jaskyne, a to formou náučných
2008 prebiehal archeologický výskum. Foto: M. Soják
panelov na okraji vyhliadkovej plo-

Vo výskume jaskyne sa plánuje pokračovať aj
v budúcom roku.
Jaskinia Ciemna v Ojcówe leží v skupine skál
Góry Koronnej, na ľavom brehu rieky Prądnik,
okolo 65 m nad dnom doliny (obr. 3). Situovaná
je v Ojcówskom národnom parku (OPN), v ktorom je evidovaných okolo 500 jaskýň a previsov.
V roku 2006 si tento park pripomenul 50 rokov
založenia (1956 – 2006) a zároveň 125 rokov
od začatia archeologického výskumu v „Jurze
Ojcowskiej“ (Lech – Partyka, 2006). Ako prvý
tu skúmal jaskynné lokality Jan hr. Zawisza
(1822 – 1887), po ňom Ferdinand Römer (1818
– 1891), Gotfryd Ossowski (1834 – 1897),
Stanisław Jan Czarnowski (1847 – 1929), Leon
Kozłowski (1892 – 1944), Stefan Krukowski
(1890 – 1982), neskôr aj Waldemar Chmielewski,
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Obr. 4. Jaskinia Ciemna v Ojcówe. Vyhliadková plošina
s panelovou prezentáciou. Foto: M. Soják

dominuje. Neandertálci z doliny
rieky Prądnik vytvárali o. i. typické
dvojstranné nože nazývané „prądnikami“ či nože typu „Prądnik“
(obr. 6). Prvýkrát sa vnútorné priestory Temnej jaskyne začali systematicky skúmať v roku 2007 a v roku
2008 sa vo výskume tzv. Hlavnej
komory (v blízkosti starého – dnes
zasypaného vchodu) pokračovalo.
Výskum realizoval tím archeológov pod vedením P. Valde-Nowaka
a K. Sobczyka (Archeologický
inštitút Jagelonského univerzity,
Krakov). V sonde 4 x 4 m počas našej
návštevy dosiahli hĺbku takmer
Obr. 5. Jaskinia Ciemna v Ojcówe. Plastiky neandertálcov v Južnom 2 m a vo viacerých vrstvách oddeletuneli. Foto: M. Soják
ných sterilnými medzivrstvami našli
početný nálezový materiál, reprezenšiny i viacerých plastík neandertálcov v Južnom tovaný pazúrikovou stredopaleolitickou industuneli (Tunel Południowy). Tri panely zachytá- triou a kosťami lovných zvierat (napr. kosti vlka,
vajú informácie o spôsobe života neandertálcov jaskynného medveďa). Archeologické nálezy
v strednom paleolite, ich výzore, zastúpenej z Ojcówskeho národného parku, tak ako v prílovnej zveri, ako aj o charaktere používaných pade žiadneho iného národného parku v Poľštiepaných kamenných nástrojov. Keďže jasky- sku, predstavujú dôležitú oblasť kultúrneho
ňa leží v oblasti Krakovsko-čenstochowskej jury dedičstva, podliehajúceho ochrane spolu s jeho
(asi 20 km severozápadne od Krakova) s prírod- výnimočnou prírodou.
ným výskytom pazúrikovej suroviny, tento druh
Skúsenosti z návštevy obidvoch poľských
silicitu v kolekcii štiepaných artefaktov úplne speleoarcheologických lokalít ukázali, že v systematickom výskume paleolitických jaskynných táborísk síce ďaleko zaostávame, v archeologickej prezentácii v prospech rozvoja
turistického ruchu sme na porovnateľnej, ak
nie lepšej úrovni (najmä Domica, Prepoštská
jaskyňa).

Obr. 6. Ukážka typického dvojstranného noža typu
„Prądnik“ zo stredného paleolitu (60 000 – 50 000
pred Kr.). Repro: M. Soják
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Jaskyňa Shpanik v doline Valbona
v Albánskych Alpách
Jozef Psotka

Počas speleologických
a poznávacích výprav do Kosova
a Albánska, zorganizovaných v rokoch 2007 – 2008 Speleoklubom
Červené vrchy v spolupráci s ďalšími členmi SSS, sme preskúmali
a zdokumentovali výverovú jaskyňu
Shpanik neďaleko mestečka Bajram
Curri v severnom Albánsku.
Poloha a okolie jaskyne
Jaskyňa sa nachádza v doline Valbona,
ktorá je jednou z najvýznamnejších
dolín Albánskych Álp (známych aj ako
Prekliate hory – Bjeshkët e nemuna)
s nádherným alpínskym charakterom.
Nachádza sa v severovýchodnej časti
Álp, medzi najvyššími horskými masívmi tohto pohoria: Jezerce (2693 m)
a Kollata e Gjarprit (2553 m) zľava
a Zhaborreve (Zabores e krasnices),
Grykave te Hapta (2625 m) a Majes
se Hekurave (2560 m) sprava. Rieka
Valbona, ktorá vytvorila toto údolie, je
dlhá 51 km, jej povodie má rozlohu 340
km2 a spád koryta je 27 m/km (Gruda,
1985). Horná časť doliny má typický
Obr. 1. Vchod do jaskyne na tektonickom zlome. Foto: J. Šmoll
ľadovcový charakter s profilom tvaru
U, so suchým štrkovým korytom a mohutnými ktorého dom stojí na riečnej terase. Ku vchodu
náplavovými kužeľmi zo žľabov z okolitých sa prichádza po betónovom múriku akvaduktu.
horských masívov. Nižšia časť doliny prechádza Prístup je možný aj priamo od rieky po strmom
do kaňonu s profilom tvaru V a po vyústení žľabe so skalami pokrytými machom.
zo zovretia hôr pri meste Bajram Curri sa
dolina otvára a rieka tu meandruje v štrkových História prieskumu
náplavoch až po jej vyústenie do priehradnej
Jaskynný vchod a fenomén občasného vývenádrže Koman na rieke Drin pri osade Fierze. ru vôd bol oddávna známy miestnym obyvateVchod do jaskyne (obr. 1) sa nachádza na pra- ľom. Albánsky geograf a jaskyniar prof. Gezim
vej strane doliny nad osadou Këlcyrë v masíve Uruçi zo Shkodry nám povedal, že jaskyňu
Majes se Hekurave. Na geologickej stavbe masí- tiež skúmali a poznal ju v dĺžke asi 200 m.
vu Hekurave sa podieľajú horniny spodného až Spomenul, že prívaly vôd v nej prinášajú veľké
vrchného triasu – okrem spodnotriasových ílo- množstvo sedimentov (osobná komunikácia,
vitých bridlíc sú to prevažne rôzne typy vápen- 2007). Shaban Halili, skromný a priateľský
cov a dolomitov. Podľa geologickej mapy svahy človek, ktorý žije s rodinou neďaleko jaskyne,
planiny budujú vápence stredného triasu a jej má istotne najlepšie poznatky o správaní sa
povrch dolomity a vápence vrchného triasu. občasného výveru, ktorý jaskyňa predstavuje.
Vchod jaskyne je dobre viditeľný z cesty a prí- Dlho nám o jaskyni rozprával, ale zďaleka to
stup k nemu je cez pozemok Shabana Haliliho, neboli nezmysly o vpustených a vyplavených
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kačiciach. Má voči jaskyni a skutočným prírodným silám veľký rešpekt. Obyčajným pozorovaním a „sedliackym rozumom“ pochopil
princíp krasovej hydrológie. Vie, že voda zo
snehu a dažďa, ktorý spadne na planinu, pretečie podzemím, kde vytvára jaskyne. Povedal,
že musí aspoň deň a noc poriadne pršať,
aby z jaskyne začala vytekať voda. Tá potom
vyteká aj ďalších 24 hodín. Po bežnej búrke
voda z jaskyne nevyteká. Podľa neho vplýva na
množstvo vytekajúcej vody aj to, že na planine
sa počas horúčav v priebehu dňa začnú topiť
snehové polia, ktoré takto napájajú jaskyňu.
Spomínal nám tiež, že v oblasti zažili viacero
zemetrasení. Myslí si, že sa po nich mohli
zavaliť pokračovania jaskyne. Jaskyňu údajne
navštívili aj albánski geológovia, keď v okolí
prebiehal vyhľadávací prieskum na bauxit y.
V nám známej speleologickej literatúre jaskyňu opisujú talianski jaskyniari Gambari
a Latella (1994), ktorí ju uviedli pod nesprávnym pomenovaním Vyvieračka Dragobi; zrejme
nepoznali jej miestny názov. Opisujú priebeh hlavného ťahu jaskyne a udávajú dĺžku
220 m. Priložený pôdorys a pozdĺžny rez je
značne zjednodušený.
Nápadný vchod do jaskyne zaregistrovali
jaskyniari SSS J. Šmoll, J. Szunyog, Š. Labuda
a P. Vaněk v júni 2007 na cyklistickom výlete po
severnom Albánsku. Vtedy len naľahko s čelovkami prešli časť jej priestorov (Šmoll, 2007). Počas
výpravy do Kosova v júli 2007 sme prišli aj do
Valbony, kde sme sa viacerí (M. Sluka, J. Šmoll,
T. a G. Majerníčkové, P. Imrich, J. Bakičová,
P. Staník, J. Vykoupil, J. Psotka, J. Paulíny,
M. Hajduk a Ľ. Maják) na dvoch veľmi krátkych
akciách venovali aj prieskumu jaskyne a zamerali
205 m (Psotka a kol., 2007). Vytypovali sme aj
niekoľko perspektívnych miest. Ďalší prieskum
a mapovanie prebehli na krátkej akcii počas zimnej expedície do Kosova v januári 2008, keď sa
zameralo125 m (P. Vaněk, S. Votoupal, Ľ. Očkaik,
P. Holúbek). Tiež zamerali krátku klesajúcu
rúrovitú jaskyňu pod Shpanikom, ktorá sa po
13 metroch končí vodným sifónom (Holúbek,
2008). J. Šmoll, P. Magdolen a E. Kapucian sa
venovali rozširovaniu úžiny s prievanom, ale po
odstránení skalného bloku sa dostali do už známych častí.
Poslednú akciu do jaskyne sme uskutočnili počas tohtoročnej poznávacej expedície do

Albánskych Álp. Počas jednej akcie sme domerali známe časti a za pomoci ľahkého rebríka
preskúmali niekoľko komínov, ktoré sa skončili zúžením (J. Šmoll, J. Szunyog, P. Imrich
a J. Psotka). Počas tejto akcie vytekala hneď
pod vchodom voda (obr. 2) a v jaskyni sme na

Obr. 2. Výver vody pod vchodom. Foto: J. Szunyog

ňu narazili v najnižšom mieste hlavnej chodby.
Voda v tomto mieste sa však po krátkom čase
stratila. Na konci akcie po ceste von z jaskyne
sme na tomto mieste zrazu začuli spod balvanov
a sedimentov silný, tlmený hukot vody. Obávali
sme sa rýchleho vzostupu hladiny podzemnej
vody a rizika zatopenia. Hukot o krátku chvíľu
ustal. Nie je nám jasný princíp, akým tento jav
funguje. Zrejme pôjde o vyprázdňovanie nižšie ležiacich neznámych priestorov pretekaných
podzemným tokom, oddelených kolenami sifónov alebo zúženými miestami.
Opis jaskyne a náčrt jej genézy
Portál vchodu s rozmermi 20 x 20 m sa nachádza na konci povodňového žľabu občasného
výveru vôd. Je vytvorený na výraznej zlomovej
poruche, ktorá má charakter smerného posu-
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nu (podľa ryhovania na zlomových plochách). Vstupná chodba
má dno pokryté nánosom obliakov z rozličných typov vápencov
a dolomitov. Po priestrannej
časti vo vstupe chodba pokračuje
v zúženom profile na uklonenej
poruche cca 50 m, kde sa lomí
doprava. V tejto časti sú uložené veľmi hrubozrnné sedimenty
– zaoblené balvany s priemerom
až 1 m. Cez zrútené bloky je výlez
do najväčšieho priestoru jaskyne
(dĺžka 20, šírka 15 a výška 10 m).
Obr. 3. Meranie v Jazernej chodbe. Foto: J. Szunyog
Zaujímavá je tu terasa zo stmelených sedimentov rôznej frakcie. Na dne sú sme tu sondovali s J. Vykoupilom v lete 2007).
opäť zaoblené balvany až 1 – 1,5 m priemeru. V jaskyni sa nachádza niekoľko krátkych komíĎalšie časti jaskyne predstavujú zložitý troj- nov vylezených na poslednej akcii; tie sme pre
rozmerný labyrint, v ktorom bol problém bez nedostatok času nezamerali.
Jaskyňa je vo výraznej miere poznačená opamapy určiť perspektívne miesta. Väčšia časť
chodieb si zachováva generálny smer jaskyne dávaním úlomkov a blokov horniny pozdĺž
– JZ. Najvyššie leží Jazerná chodba (obr. 3 a 4), tektonických porúch a puklín. Pozdĺžny profil
na dne so sintrovými hrádzkami, končiaca sa jaskyne je nevyrovnaný, s kolenovitými ohybjazerom. Strop sa tu zvažuje
sifón, počuť
k vode a zatiaľ nevidieť jasné
zvuk vody
pokračovanie. Táto chodba je
prepojená aj s nižším poschodím špirálovito zatočeným
úzkym kanálom. Ešte nižšie
v pôdoryse sa nachádzajú
polosifón
kratšie fragmenty chodieb
(nepomenované), ktoré sa
končia závalmi alebo vyplne8
ním sedimentmi. Z hlavného
3
3
piesková
smeru vybočuje asi 60 m dlhá
zátka
kľukatá chodba s výškou od
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najväčších povodní po jemnozrnný piesok ukladaný pri ich
vyznievaní. Na formovanie jaskyne mala vplyv zlomová tektonika
a puklinové systémy. V neďalekej
oblasti Albánskych Álp, v krasovom masíve severovýchodne od
Bogë, Shanov (1996) poukázal na
priamu súvislosť skrasovatených
zón odvodňovania masívu so zlomovými zónami.
Perspektívnosť
V jaskyni sme už zrejme vyčerObr. 4. Vodná hladina uzatvára pokračovanie Jazernej chodby. Foto: J. Szunyog
pali ľahké či zjavné možnosti
mi. V zadných častiach sú chodby poprepájané postupov. Chodby sú najčastejšie ukončené
kanálmi a tvoria labyrint. Na genéze jaskyne stenami spevnených sedimentov, vodnou hlasa pravdepodobne najviac podieľali povodňo- dinou či závalom. Vylezené komíny sa skončili
vé vody – chodby vznikali v záplavovej (tzv. zúženiami, slepo alebo len prepájajú známe
epifreatickej) zóne. Na veľké výkyvy prúdenia chodby. Ostáva ešte skúsiť vypustiť jazero
pretekajúcich vôd poukazujú najmä sedimen- na konci Jazernej chodby. Na dne Pieskovej
ty – sú veľmi nevytriedené, od zaoblených siene sa dá po odstránení niekoľkých balvanov
veľkých balvanov premiestňovaných v čase preniknúť do kolmého priestoru s hĺbkou asi
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6 m, kam v čase opadávania záplav odteká
voda; ten môže súvisieť nižšie s aktívnym riečiskom. Jedno z nádejných miest je aj zával nad
hlavou nad mer. bodom č. 13, ale rozoberať
tento zával visiaci zhora je veľmi riskantné.
Vápencový masív Maja Hekurave nad jaskyňou má relatívne prevýšenie voči vchodu 1800
– 2000 m. Počas nášho poznávacieho prieskumu v júni 2008 bola ešte väčšina planiny pod
snehom. Našli sme niekoľko vytopených miest,
ale žiadne jaskyne či vchody priepastí. Hornina,
ktorá buduje najvyššie časti masívu, je dolomitický vápenec alebo dolomit, drobiaci sa na
ostrohrannú sutinu. Reliéf je tu veľmi členitý,
s množstvom ľadovcových kotlov, uzavretých
depresií, ostrých skalných hrebeňov a stien.
Prieskum tohto terénu by vyžadoval oveľa viac
času. Problémom je tu aj dlhý výstup (hlavne
s materiálom), počas ktorého treba prekonať
prevýšenie okolo 2000 m.

Záver
Zameraná dĺžka jaskyne Shpanik je 495 m pri
denivelácii 35 m, preskúmaná dĺžka prevyšuje
500 m. Prieskum tejto zaujímavej jaskyne poukázal na komplikovanosť výverovej zóny masívu
a zdá sa, že ďalšie postupy v jaskyni nebudú
jednoduché.
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Obr. 5. Pozoruhodný štrk. Foto: P. Holúbek
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Postrehy z kongresu vo Vercors
Peter Magdolen
Koncom leta, presnejšie
v dňoch 23. – 30. augusta 2008, sa vo francúzskom mestečku Lans en Vercors neďaleko Grenoblu konal 4. kongres Speleologickej
federácie Európskej únie. Pretože som bol
vyslaný ako oficiálny delegát SSS, zdá sa
mi patričné informovať o tomto kongrese
slovenskú jaskyniarsku verejnosť. Kongres
združoval viacero rôznych aktivít naviazaných na jaskyne a jaskyniarov, a nebolo
v silách jednotlivca absolvovať ani polovicu
podujatí, preto si nerobím nárok na úplnosť
a aj opisované akcie sú zaťažené osobným
výberom.
Valné zhromaždenie
Súčasťou kongresu bolo mimoriadne
valné zhromaždenie Speleologickej federácie
Európskej únie (FSUE). Organizácia FSUE
vznikla ustanovujúcim zhromaždením v Udine v Taliansku v roku 1990 s cieľom združiť
národné jaskyniarske organizácie v EÚ, podporovať ich akcie a reprezentovať ich voči inštitúciám EÚ. Naša spoločnosť bola pozvaná za
člena FSUE už hneď po vstupe Slovenska do
únie, ale vedeniu SSS sa spočiatku nezdalo
výhodné vstupovať do akejsi nadbytočnej organizácie, keď sme členmi Medzinárodnej speleologickej únie UIS. Časom sa však tento postoj
prehodnotil a keď sme sa koncom minulého
roku dozvedeli o organizovaní európskeho
kongresu, padlo rozhodnutie do FSUE vstúpiť. Tak sa aj stalo a od r. 2008 sme riadnym
členom tejto organizácie. O členský poplatok
130 € sme sa podelili so Správou slovenských
jaskýň, ktorá má následne zodpovedajúce
zastúpenie.
Hneď v úvode valného zhromaždenia privítal generálny tajomník O. Vidal nových členov,
ktorými sa okrem Slovenska stalo aj Monako,
Švajčiarsko, Srbsko a Macedónsko, teda krajiny, ktoré nie sú v EÚ. Na minulom valnom
zhromaždení v r. 2007 vo Švédsku sa totiž
schválilo, že členmi federácie môžu byť aj
európske štáty mimo únie. S tým súvisel ďalší
bod po našom privítaní – otázka, aké štáty ešte
patria do Európy. Tak sme sa od výboru dozve-

deli, že členmi sa môžu stať Rusko aj Turecko,
ale už nie Izrael. V súčasnosti je ešte 5 štátov,
ktoré sú v únii, majú národnú jaskyniarsku
organizáciu, ale nie sú v speleologickej federácii. Patrí sem Rakúsko, ktoré sa ešte nerozhodlo, ale už poskytlo finančný príspevok za
roky 2007 – 2008, Dánsko, ktoré bolo členom,
ale už neplatí, pretože má momentálne len 3
jaskyniarov, Holandsko, ktoré sa v najbližšom
čase členom stane a na zhromaždení malo
zástupkyňu, Slovinsko a Česká republika,
ktorá sa vyjadrila, že zatiaľ do FSUE nevstúpi.
Na zhromaždení sa ďalej predniesli a schválili správy o činnosti, hospodárení, práci komisie a výboru za uplynulé obdobie. Nasledoval
hlavný bod, pre ktorý sa zhromaždenie zvolalo,
a síce zmena hlasovacieho systému na proporčný. Doteraz mala každá členská krajina jeden
hlas, s čím nesúhlasili speleologicky veľké krajiny, ktoré nepomerne viac prispievajú federácii
a zabezpečujú jej chod. Nový systém by dával
krajine počet hlasov podľa počtu organizovaných jaskyniarov na základe tohto kľúča:
Počet
jaskyniarov

1
až 99

100
až 999

Počet hlasov

1

2

1000
2000 4000
až 1999 až 3999 a viac
3

4

5

Ako sa to týka jednotlivých krajín, ukazuje tabuľka poradia európskych štátov podľa
počtu jaskyniarov (nahlásené údaje za rok
2007):
1. Francúzsko

7570

13. Bulharsko

728

2. Španielsko

6800

14. Maďarsko

630

3. Veľká Británia

5010

15. Grécko

600

4. Taliansko

3200

16. Švédsko

560

5. Nemecko

3000

17. Portugalsko

300

6. Slovinsko

1980

18. Holandsko

200
180

7. Rakúsko

1800

19. Írsko

8. Rumunsko

1488

20. Srbsko

90

9. Belgicko

1400

21. Luxembursko

65

10. Švajčiarsko

963

22. Monako

65

11. Poľsko

950

23. Litva

32

12. Slovensko

800

24. Dánsko

8
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Diskusia k tomuto návrhu bola dlhá a pomerne ostrá, pri hlasovaní napokon zvíťazili pesimisti poukazujúci na možné problémy a návrh nezískal potrebnú väčšinu, takže
naďalej ostáva starý systém s jedným hlasom
pre krajinu.
S rozšírením federácie o nové krajiny súvisel
ďalší bod programu – zmena názvu organizácie na Európska speleologická federácia so
skratkou FSE. Hoci anglický delegát bol proti
francúzskej skratke, táto zmena prešla hladko.
V rámci federácie zatiaľ pracuje jediná komisia, a to Európska komisia na ochranu jaskýň
(ECPC) s nemeckou predsedníčkou Christiane
Grebe. Tá informovala o snahe komisie presadiť v európskom parlamente zákonnú vyhlášku
o jaskyniach. Pripravili aj stanovy ECPC, ktoré
zhromaždenie schválilo s tým, že sa odstránia
drobné chyby. Schválila sa i zmluva medzi
európskou federáciou a Federáciou Latinskej
Ameriky a Karibiku o vzájomnej spolupráci.
Zaujímavým bodom bol rozpočet na fiškálny
rok 2008/9, ktorý je plánovaný na 5400 €.
Na porovnanie, za obdobie 1. 7. 2007 – 30.
6. 2008 dosiahli príjmy 7112 € a výdavky
4951 €. Z týchto čísel je zrejmé, že európska
federácia má zatiaľ len malý vplyv, veď rozpočty silnejších európskych klubov sú oveľa vyššie.
Všeobecne sa očakáva, že vplyv FSE postupne
porastie, rovnako ako stúpa význam iných
celoeurópskych inštitúcií.
Na záver zhromaždenia sa doplnilo personálne obsadenie výboru. Predsedom FSE
ostáva Juan Carlos Lopez Casas zo Španielska,
generálnym tajomníkom Olivier Vidal z Francúzska, druhým tajomníkom sa stal Alexej
Žalov z Bulharska a novým pokladníkom
Manuel Freire z Portugalska.

predsedu UIS, predsedníčku FFS a ďalších
činovníkov, ktorí boli zatiahnutí do kongresu.
Okrem nudných prejavov však určite prispeli
aj materiálne a finančne. Starosta dal jaskyniarom k dispozícii miestne kino, kaplnku,
priestory školy, časť miestneho múzea, ako aj
obecné pozemky, kde stáli dva veľké stanové
hangáre, takže paralelne mohlo prebiehať aj
5 prezentácií, čo sa skutočne dialo. O rozsahu podujatia svedčí aj 150 organizátorov
z radov francúzskej federácie. Ubytovanie pre
účastníkov, ktorí si neprenajali izby v miestnych penziónoch, bolo možné za veľmi nízky
poplatok vo vlastných stanoch na pokosených
lúkach oproti cintorínu, resp. v karavanoch
na vytvorenom parkovisku. Srdcom kongresu
bol Speleobar, veľké šapito odhadom pre 1000
ľudí. Vpredu pódium, kde po večeroch hrali
rôzni hudobníci. Po stranách stánky s jedlom, pitím a suvenírmi a navyše v strede výčap
s obsluhou v príznačných tričkách „Delirium
tremens“. Speleobar bol miestom, kam sa
účastníci chodili naraňajkovať, naobedovať, no
najmä po večeroch posedieť a porozprávať pri
pive či víne a hudbe do neskorej noci.

Organizácia kongresu
Podľa už napísaného je jasné, že európska
federácia ako organizácia nemá ani finančné,
ani personálne možnosti zabezpečiť takýto
rozsiahly kongres. Preto organizáciou poverila Francúzsku speleologickú federáciu (FFS),
ktorá sa svojej úlohy zhostila viac než dobre.
Na slávnostnom otvorení večer v sobotu 23.
augusta sme mohli na provizórnej tribúne
pred lanskou radnicou vidieť starostu, zástupcu departmentu (niečo ako predseda okresu), prezidentku národného parku Vercors,

Prednášky a filmy
Každý deň prebiehalo premietanie filmov
v malom kine pri radnici. Filmy boli rozdelené
na súťažné, humorné, retro a mimosúťažné.
Popri zvyčajných dokumentoch s kvapľami
a kvapkajúcou vodou zaujali hrané amatérske
filmy s dejom. Tu spomeniem humorný príbeh Speleus švajčiarskeho režiséra P. Beerliho
a francúzsku snímku Starci v priepasti autora
J. Lachiseho. Filmy hodnotila medzinárodná
porota a nás môže tešiť, že hlavnú cenu získal
Barabášov film Tepuy. Pre prednášky bolo
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Majestátny Speleobar. Foto: P. Magdolen

štandardné využitie počítačových prezentácií,
v súčasnosti už často aj so zvukom či hudbou. Prednášky boli rozdelené do viacerých
sekcií, uvádzaných ako samostatné podujatia. Vari najpútavejšie boli výsledky expedícií
do exotických krajín, zhrnuté pod titulom 7.
európske sympózium speleologických expedícií a výskumov. Zhliadli sme komplet prednášok o Ázii a Afrike, klasikou bolo Borneo
od Davida Clucasa (občana Malajzie), zaujali
aj prehľady Simona Brooksa (India, Pakistan,
Irán, Thajsko) a Michaela Laumannsa (Irak,
Laos, Tanzánia, Rwanda). Ďalšie prednáškové
sekcie sa týkali krasovej vedy a výskumu, biospeleológie, medicíny v jaskyniarstve, ochrany
jaskýň, databáz a mapovania, speleopotápania,
histórie, archeológie, paleontológie a dokonca jedna prednáška s nasledujúcim okrúhlym
stolom bola venovaná exospeleológii, teda
jaskyniarstvu na iných planétach než Zem.
K jaskyniarom sa hlásia aj kaňonisti a súčasťou kongresu bolo Medzinárodné stretnutie
kaňoningu RIC 2008. Tí mali svoj stan s prezentáciami a jeden celý večer sa až do polnoci
premietali v hangári Martell filmy o zliezaní
kaňonov. Nám jaskyniarom sa kaňonisti zdajú
ako chudobní príbuzní, je to však progresívne odvetvie využívajúce jaskyniarsku techniku
s veľkou základňou mladých ľudí.
Okolité jaskyne a veľký traverz
Jaskyniari sú spätí s prírodou a nevydržia
dlho sedieť v uzavretej miestnosti. Organizátori
na to mysleli a pre účastníkov vystrojili 18 jaskýň
v oblasti. Inšpiratívna bola organizácia exkurzií.
Na námestíčku v Lans bol celodenne otvorený
stánok, kde boli vystavené mapy určených jaskýň a sídlil štáb, ktorý mal exkurzie na starosti.
Záujemca si kedykoľvek mohol vybrať jaskyňu,
zapísal do evidenčnej knihy dátum a čas, kedy
mieni jaskyňu navštíviť, tiež počet ľudí a zodpovedného vedúceho skupiny. Dôležitý bol čas
návratu; ten bolo treba dodržať a do tohto termínu sa v knihe odpísať, ináč by nastúpili francúzski záchranári. Po zvolení jaskyne záujemca
dostal malú povrchovú mapu s lokalizáciou
vchodu a plán jaskyne, podľa ktorého sa bolo
treba orientovať v podzemí. Exkurzia teda bola
bez sprievodcu. My zo Slovenska sme navštívili
dve jaskyne, najprv Roche Chalve (dĺžka 4 km,
hĺbka 157 m) a po dvoch dňoch jaskyňu Gour

Výzdoba v jaskyni Gour Fumant. Foto: P. Magdolen

Fumant (3,2 km / 163 m). Pýtali sme sa aj na prijateľnú horizontálnu jaskyňu, aby si jaskyniarčenie mohli vyskúšať aj sprevádzajúce dievčatá,
taká však v ponuke nebola. Počas exkurzií sa
ukázali aj nevýhody štýlu na voľno. Na vertikálnych úsekoch sa kopili jaskyniari z niekoľkých
skupín. Častým problémom bolo nájsť správnu
cestu, ale aj orientácia, kde sa podľa mapky
vlastne nachádzame. Príkladné bolo dôsledné
kotvenie lán, všetky boli nové, no zdalo sa nám,
že niektoré úseky sa dali ísť aj bez nich. Jaskyne
boli bez uzáverov a pritom bez odpadkov či známok devastácie. V jaskyniach dominovali meandrové chodby, striedali sa úzke s priestrannými
a v Gour Fumant bola v spodných partiách aj
pekná výzdoba. V oblasti Vercors sú najznámejšie dve veľké jaskyne, Goufre Berger a Trou Qui
Souffle, dali sa tiež navštíviť, bol však na ne
poradovník a zapísať sa bolo treba aj dva dni
vopred. Počas kongresu sme sa dozvedeli, že
členovia FFS chodia po jaskyniach počas roku
ľubovoľne, amatéri si najímajú vodcov, ktorí
majú na túto činnosť certifikát.
Prvé tri dni trvania kongresu bol nainštalovaný veľký traverz v dĺžke 1126 m, čím prekonal doterajší rekord z Českej republiky. Nebol
to klasický „tirolák“ z jednej strany doliny
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Gusto Stibrányi sa pripravuje na traverz.
Foto: P. Magdolen

Oduševnená prednáška Marianny Jagerčíkovej.
Foto: P. Magdolen

na druhú, ale v podstate šikmý lanový zjazd
z vyhliadkovej terasy do protikopca. Klesanie
okolo 20 % spôsobilo, že jaskyniari po zapnutí
do kladky nabrali rýchlosť na úrovni 100 km/h
a dostali sa takmer až k spodnému kotveniu.
Chýbajúcich asi 30 m už účastník neprekonával vlastnou silou, ale organizátori k nemu
spustili akýsi matrac, ktorého sa zachytil, a vytiahli ho na stanovište. Podujatie prebiehalo
hladko, vysielačkami sa odovzdávali pokyny
medzi stanovišťami, takže účastníci sa striedali
po 15 minútach.

zástupca absolvoval veľký traverz. Pasívnou
účasťou sa okrem spomenutého Barabáša prezentoval aj F. Miháľ svojimi známymi obrazmi
na výstave SeleoArts v priestoroch miestneho
múzea. Takmer po celý týždeň prezentovali
M. Budaj, S. Mudrák a M. Sluka počítačový
program Therion ako stálu expozíciu medzi
ďalšími vystavovateľmi; mali o ňom aj prednášku a pre záujemcov dokonca zorganizovali praktický výcvik používania programu
v priestoroch Speleobaru. Tvorba máp je oblasť,
v ktorej slovenská speleológia má dobrú pozíciu a s aktuálnym príchodom novej generácie
meracích prístrojov sa pri európskej spolupráci
môže stať vedúcou silou tejto disciplíny.

Slovenské zastúpenie
Zo Slovenska sme na kongres prišli dvanásti,
navyše sa na jeden deň zastavili vo Francúzsku
žijúci M. Hurtaj a M. Jagerčíková; tá na podujatí predniesla prednášku „Krakova hoľa a najhlbší podzemný systém Slovenska“. Podobne
sa prezentoval aj B. Šmída s prednáškou o venezuelských kremencových jaskyniach a v sekcii ochrana krasu a jaskýň vystúpil L. Vlček
s Demänovským systémom ako s novou lokalitou zapísanou medzi Ramsarské močiare.
Treba spomenúť aj G. Stibrányiho, ktorý pôsobí v technickej komisii UIS a ako jediný náš
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Na záver zostáva poďakovať francúzskym
organizátorom za plodne strávený týždeň.
Prispelo k tomu aj krásne a stabilné počasie.
Nie je zatiaľ stanovené miesto nasledujúceho kongresu, ktorý by mal byť o štyri roky.
Najbližšie celoeurópske podujatie by malo byť
EuroSpeleoFórum v Taliansku v roku 2010,
predpokladá sa, že delegáti FSE sa stretnú
budúci rok na svetovom kongrese UIS v americkom Texase.

Stopami E. A. Martela a A. Bögliho
Na potulkách krasom Francúzska a Švajčiarska
Branislav Šmída – Lukáš Vlček

V roku 2008 sa podujala
Fédération Française de Spéléologie (FFS)*
usporiadať 4. európsky speleologický kongres.
Voľba jeho centrálneho stanu bola brilantná.
Pohorie Vercors povedľa Grenoblu, kde sa
roku 1968 konali zimné olympijské hry, je
dobre známe aj slovenským jaskyniarom,
ktorí tu v roku 1979 realizovali priestup slávnou jaskyňou Gouffre Berger.
Podujatie ako také bolo znamenitým lajtmotívom, ako sa oboznámiť so základnými črta-

mi krasu západoeurópskej platformy, alpskej
zóny, Predálp či tzv. Jury. Program kongresu
je širšie zhodnotený v inom príspevku: v našej
štvorčlennej skupinke I. Demovič, M. Jurečka,
L. Vlček a B. Šmída sme sa rozhodli spojiť
účasť na ňom s poznávaním typových lokalít
Francúzska a cestou tam alebo späť sa staviť
v niektorom z dôležitých masívov Švajčiarska či
Rakúska. Cesta trvala vrátane prepravy 9 dní.
Trasa zo Slovenska do prívetivého mestečka
Lans-en-Vercors, dejiska kongresu, kam sme
sa vydali na noc z 22. na 23.
augusta, je dlhá 1300 km.
Ideálne je ju zrealizovať
diaľnicami na trase: Wien
– Salzburg – München –
Zürich – Gèneve – Chambéry
– Grenoble. My sme zvolili o niečo dlhšiu trasu krížom cez Severné vápencové Alpy, s odbočením pri
Rosenheime, cez Innsbruck
a s krátkou zastávkou v bohatom Lichtenštajnsku a jeho hlavnom meste Vaduz.
Aspoň v krátkosti, čo bolo
na samotnom kongrese interesantné z nášho pohľadu:
1. Knihami a časopismi
nabitý špecializovaný shop.
Mali sme tu možnosť zalistovať si skoro vo všetkých zásadných publikáciách o krase
a jaskyniach, od reprintovej verzie Ford & Williams
z r. 2008, cez Lechuguillu,
Beneath the Cloud Forests až
po skvelé odborné monografie švajčiarskych či nemeckých
Schematická geologická mapa Francúzska (Avias 1972, upravené)

* Francúzi sú v speleológii svetovou veľmocou: vápence budujú značnú plochu krajiny (pozri obr.) a jaskyne tu dnes
skúma viac ako 7500 členov FFS, združených v 525 kluboch. (Početnejšia je už len NSS, National Speleological Society
v USA, ktorá má 12 000 členov v asi 200 lokálnych skupinách.) Vo Francúzsku je prebádaných viac než 40 jaskynných
systémov dlhších ako 15 km. (Na porovnanie: u nás sú zatiaľ 4 takéto veľké jaskyne, ale napr. v USA až 70.) Z francúzskych
Álp a Pyrenejí je známych 7 viac než -1000 m hlbokých jaskýň a ďalších 10 je hlbších ako -800 m. Systém Gouffre MiroldaLucien Bouclier (-1626 m/13 km) je dnes 4. najhlbším na svete. Réseau Felix Trombe-Henne Morte (106 km/-975 m) je zas
prvou lokalitou krajiny, ktorá nedávno prekročila povestnú stokilometrovú hranicu. FFS (www.ffspeleo.fr) bola založená v r.
1963 a má vysokú hierarchickú úroveň. Vydáva viacero kvalitných magazínov (Spelunca, Karstologia). Známe sú zaoceánske
expedície Francúzov na Papuu-Novú Guineu, do Patagónie, progresívni sú aj v Číne a v minulosti sa exponovali v Maroku.
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speleológov, a rozhodnúť sa tak, ktorá naozaj Denis Provalov. Urs Widmer, distribútor spelestojí za zakúpenie a hlbšie štúdium. K dispo- ologickej literatúry. Expedičník Simon Brooks.
zícii boli i mnohé staršie, krásne alebo cenné, Poľskí univerzitní kolegovia. Giovanni Badino,
no dnes už ťažko dostupné knihy. Za dobrú klimatológ z popredného talianskeho združenia
cenu sme tu dostali staršie výtlačky Spelunca La Venta (nedávno bádali chýrnu kavernu Naica
a International Caver Magazine s našimi článka- v Mexiku, obrie selenitové kryštály). Švajčiar
mi o velebitských a venezuelských výskumoch. Ph. Häuselmann, s ktorým sme rozdiskutovali
Riadni účastníci kongresu získali k niektorým genézu dnes už viac ako 150-kilometrového
systému Siebenhengste – Hohgant a logistic(aj drahším) knihám špeciálne cenové bonusy.
2. Kultivovane poňatý národný shop čes- ké princípy ich akcií. Distingvovaný monsieur
kých jaskyniarov. (Trošku možno škoda, že na Siffre (mimochodom súčasník Castereta, Létomto vrcholnom podujatí sme ho nemali aj my za pineuxa či Tazieffa...) a mnohí ďalší.
SSS, pozn.) Ich predseda p. Z.
Motyčka si nás uctil pohostením: nečudo, ČSS hodlá kandidovať na rok 2013 za usporiadateľa 16. svetového speleologického kongresu UIS, zrejme
v Brne? (www.speleo2013.com)
a so slovenskými jaskyňami
i jaskyniarmi sa pri tejto príležitosti viac ako počíta! Budeme
držať palce.
3. Ilustratívna plastická maketa
– zmenšenina, výrez masívu s jaskyňou Gouffre Berger. (Celkom
dobre sme si podľa nej zrazu
vedeli predstaviť, čo by mohlo byť
medzi dnom Starého hradu a vyvieračkami v Jánskej doline...J)
4. Objektívne zaujímavou
meračskou pomôckou sa javí
upravené laserové Disto X
„3 v 1“ švajčiarskej proveniencie.
5. Konverzácia a inšpirácie.
Bolo možné sa tu zoznámiť
s viacerými dejateľmi z branže,
spoznať, ako a čo robia, stretnúť
sa so starými známymi, dohadovať projekty. Spomenieme
za všetkých aspoň: Angličan
Andy Eavis, aktuálny šéf UIS.
Bernard Lips, líder výskumov
po dlhé roky najhlbšej jaskyne sveta Gouffre Jean-Bernard
a tiež výrobca populárneho,
stále frekventovane používaného topofilu Vulcain. Náš priateľ
z poslednej výpravy do priepasti Voronja – Krubera v januá- Mapa krasu Vercorsu s vyznačením vyvieračiek, niektorých významných
ri 2007, ťahúň ruského tímu jaskýň a generálnych vergencií odvodňovania (Delannoy a Haffner, 1987)
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6. Prednáškové povinnosti sme si splnili vo ká... Pri vhodne zvolenej logistike a predcháštvrtok 27. augusta. B. Šmída referoval za širší dzajúcom vystrojení je možné lokalitu zdomedzinárodný tím o výsledkoch našich expedí- lať hoci na jeden záťah (napr. Polák, 2006).
cií do kvarcitových jaskýň Guyanskej vysočiny Najprv treba prekonať 6 studní (s hĺbkou 8 až
za obdobie 2002 – 2007, L. Vlček zase o De- 42 m), pospájaných meandrami. V hĺbke
mänovskom jaskynnom systéme ako o lokalite -256 m sa potom začnú šikmé alebo kaskásvetového významu v rámci ramsarského doho- dovité chodby (pozri schem. obr.), miestami
voru o mokradiach (Oba príspevky sú publiko- gigantický tunel so šírkou 50 m a výškou až
vané v kongresovom Proceedings, ktoré vyšlo 30 m. Zacitujme z utešenej knižočky Boj o podako mimoriadne číslo Spelunca Mémoires N° zemný Everest: „Postup týmito chodbami skôr
33, a tiež v CD forme.)
pripomínal nočný zostup z Kasprového vrchu...“
Masív Vercorsu má 1350 km2 a rozčleňujú ho (Hipman, 1979). Na zdolanie jaskyne od vcholineárne pretiahnuté (tektonicky podmienené) du Bergeru po sifón -1122 m treba podľa
náhorné depresie s črtami polja (pozri obr.) Ich športového sprievodcu 661 m lán (Delannoy
toky sa kaňonmi prerezávajú naprieč vápen- a Haffner, 1987). Systém hydrologicky súvicovými príkrovmi. Krajina vercorských planín sí s výverovou jaskyňou Cuves de Sassenage
je lesnatá, otvorenejšie sú prihrebeňové úseky; (9,2 km/-30 m resp. +438 m; 75 l/s až 3,5 m3/s),
vnútrohorské kotliny sú rozprávkovo urbanizo- ktorá leží takmer na úpätí Grenoble (298 m
vané a žije v nich na 32 000 obyvateľov. Na pla- n. m.) a je čiastočne sprístupnená.
ninách sú hlboké závrty s priemerom aj 100 m.
My sme sa podujali na priečny crossing-trip,
Práve odtiaľto pochádzajú termíny ako scialet ktorého cieľom bolo štúdium geologickej stav(krasová dolinka) či pot (priepasť). Najvyšším by a hydrogeológie menej známej západnejšej
bodom monumentálnej východnej cuesty, štruktúry pohoria. Riečka Méaudre, kumulus hradbou brál dlhej okolo 50 km, je Le Grand júca sa v akejsi náhornej kotline s miocénnymi
Veymont (2341 m n. m.) s úchvatnými výhľad- uloženinami, sa postupne zahlbuje do unimi. Krasové masívy tu buduje až 400 m hrubá kátneho kaňonu Gorges de la Bourne, ktorý
doska monoklinálne uložených tzv. urgónskych prerezáva hneď tri príkrovy. Úzka a kľukatá
vápencov (spodná krieda: barém – apt). Ide asfaltka tu spadá cez niekoľko v zráznych steo masívne, prípadne hrubolavicovité karbonáty, nách umelo vysekaných tunelov, ktoré nám priktoré vznikali sedimentáciou ohromných valov vodili spomienky na krásne akcie v Rugovskej
či kobercov schránok plytkovodných organiz- klisure v kosovskom Prokletiji. Na jednom
mov, z nich najmä lastúrnikov, zvaných rudisty. z mostov sa nakrátko zastavujeme pri vyvie(U nás sa podobné vápence vyskytujú napr. na račke Goule Noire, druhej najvýznamnejšej
Manínskom bradle alebo ako tzv. muránske v pohorí (0,5 – 20 m3/s, priemerná výdatnosť
vápence vo vrcholových bralných skupinách 2,5 m3/s). Vyvieračka je zbernicou tokov najdlhšej jaskyne Vercorsu – Trou Qui Souffle
Nového vrchu, Havrana a Ždiarskej vidly.)
Čo by tu stálo za pozretie? Bezpochyby už spo- (43 km/-670 m). Okolité, dokonale vertikálne
menutý systém Gouffre Berger-de la Fromagére klify urgónskych vápencov sú až 300 m vysopod planinou Sornin. Jeho dnešná dĺžka je ké, spočívajú na flyšoidnom substráte (krie31 790 m a prevýšenie
-1273 m. Zdolanie je
mimoriadne populárne,
pretože práve tu bola
v r. 1956 vôbec prvý raz
prekonaná bájna méta
-1000 m a jaskyňa sa tak
stala pojmom. Podzemná túra zahŕňa šachty
(puits), vodné pasáže
a jazerá, mohutné
stalagmity, blokovis- Schematický geologický rez systémom Gouffre Berger (Delannoy a Haffner, 1987)
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dové sliene hauterivu, prestriedané lavicami
vápenca). Tu sme navštívili jaskyňu Grottes de
Choranche, ktorá je fragmentom obrovského
podzemného systému na tokoch podzemných
riečok Coufin a Chevalin (dve jaskyne s celkovou dĺžkou viac než 50 km, prevýšenie 680 m
do plusu). Chodby sú priestranné, kaňonovité,
nie zriedkavé sú obrovské siene. Vo vstupných
partiách je lokalita zahltená priam masami bieloskvúcich sa brčiek v neskutočných koncentráciách. Kvaple sú v problematických úsekoch
sprístupneného okruhu chránené sklenou bariérou. Rieka v jaskyni formuje na dne sintrové
hrádzky a kaskádky, bez sedimentu; v kompaktnejšej chodbe nám pripomínala Drienovskú
jaskyňu. V jaskyni chovajú v akváriách mloky
axolotle, privezené zo Slovinska. Pôvodne boli
pokusy o ich prirodzenú introdukciu priamo
v toku jaskyne. Pozreli sme si aj rozmerný trubicovitý portál do Gouffre de Gournier, ktorý
leží v útesoch povedľa. Je za ním tiahle jazero,
na jeho konci sme v šere chvíľu pozorovali nejakých jaskyniarov, ktorí sa práve spúšťali z okna
na konci jazera do člna, zrejme po akcii.
V obrom skalnom amfiteátri s 200 m vysokým vodopádom naproti týmto jaskyniam je

80 m vysoký vchod jaskyne Bournillon (vzadu
medzi dvomi čiernymi vstupmi je miniatúrna ľudská
postavička). Foto: B. Šmída
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až 80 m (!) vysoký portál, ktorý by mal byť
popri vchode Cetaçile Ponorului v Rumunsku
(ten má 74 m) najvyšším v Európe. Jaskyňa sa
volá Bournillon a jej kolosálne pomery azda
najvýstižnejšie charakterizuje maľovaný obrázok, ktorý sme objavili v monografii Herak &
Stringfield, 1979 (obr.). Od Choranche alebo
z cesty jej vchod pritom stále ešte nevidno;
treba zísť až dolu do osady Pont-en-Royans
a tam sa vydať serpentínami uzučkej asfaltky
nahor asi 2 km po opačnej strane kaňonu.
Energia vyvierania z jaskyne je podchytená hydroelektrárňou E. D. F., od nej je portál ešte asi
20 min. Pod previsnutou stenou vchodu sme
sa cítili ako trpaslíci (pozri obr.)... Preliv z jaskyne bol toho času neaktívny, vo vchode bolo
tiahle jazero, ale prietok tu vraj dokáže počas
zrážok v priebehu zopár hodín vzrásť z nuly na
40 m3/s! (Priemerná výdatnosť je 3,5 m3/s, maximálna až 80 m3/s.) Mohutná jaskyňa je dlhá asi
6 km a končí sa sifónmi. Dá sa do nej dostať
aj bočným priestranným vchodom ponad suti-

Ohromný portál jaskyne Bournillon (reprodukcia,
Martel 1933)

nový svah vedľa prístupového chodníka. Pri jej
návšteve treba byť obozretný a dobre odhadnúť
počasie – hrozia tu fatálne záplavy. Možnože
práve preto sa v nej ani príliš nebáda...
Z úpätia hôr potom opäť nastúpame serpentínami ďalšieho kaňonu Grands Goulets
späť do centrálnej vnútrohorskej kotliny, kde
zájdeme k večeru k rozmernému portálu jaskyne Grotte de la Luire. Pripomínala nám
moravskú jaskyňu Býčí skála: aktuálne bol
vchod suchý, no v čase zrážok tu vyráža divo
spenená riava. Trakt jaskyne má dnes vyše
40 km/-584 m a veľké možnosti pokračovaní:
vápencový blok nad ňou má 5 – 8 x 15 km
a značné prevýšenia. Práve tu cítia vercorskí
jaskyniari najväčšie šance pre objav druhej
tisícovky v pohorí. Blízko vrcholovej hrany
hôr je v tejto zóne situovaná známa priepasť
Pot 2, ktorá má -303 m hlbokú priamu vertikálu, s priemerom miestami až 20 m.
Dňa 25. augusta sme sa vybrali do Grande
Chartreuse, rozložitého masívu, ktorý sa ťahá
od Grenoble smerom k SV. Ide takisto o kuestový kras, rozčlenený do podoby niekoľkých trosiek
urgónskych vápencov, ktoré nám pripomínali
(samozrejme v inej mierke) tam Choč, inde zas
Kľak alebo napokon povedzme Muráň v Belianskych Tatrách... Vnútro týchto impozantných blokov je jaskyňami priam prešpikované! Nachádza
sa tu Système du Granier (55 327 m) aj Réseau
de la Dent de Crolles (50 101 m/-673 m), ktorého traverz realizovala dávnejšie aj skupina
slovenských jaskyniarov (Hochmuth, 1978). My
sme navštívili „povrchovkou“ rovnomenný masív
druhej z jaskýň. Tvorí ho vo výške 2062 m n. m.
kulminujúce, synklinálne až panvovito prehnuté
šikmé plató, čo vytvára mimoriadne priaznivé
predispozície pre krasové zvodne, a tým aj tvorbu
kanálov. Na povrchu sú tu celé pláne jarčekových
a žľabových škráp, rôzne prepadliská, v južnom
svahu zas pitoreskné veže. Najlepší prístup je zo
sedla Col du Coq (1434 m n. m.), výstup odtiaľ
trvá najviac 2 až 2 a pol hodiny. Po ceste hore
sme navštívili úvodné partie jaskyne Trou du
Glas, genetickú súčasť Dent de Crolles. Jej portál zíva v západných stenách masívu, priamo
pri turistickom chodníku. Pohodlnou, mierne
stúpajúcou trubicou s profilom najmenej 5 x 8 –
10 m sa tu dá zájsť bez problémov 100 až 150 m
ďaleko len s čelovkou, neskôr sa priestory zväčšia
a začnú sa šachty. Subhorizontalita jaskyne je

založená na smere vrstiev, v čom nachádzame
analógie mnohých jaskynných úrovní aj u nás.
Pozoruhodný je však najmä fakt, že 50 km tu
zatiaľ prebádaných chodieb je sformovaných
pod viac-menej izolovaným blokom masívu
s rozlohou len okolo 2 km2! Nevdojak sme si
spomenuli na Ohnište... Jeho vápence síce nie sú
také masívne, aj je viac rozčlenené – no je plošne
rozsiahlejšie. Koľko jaskýň by mohlo pod ním
jestvovať!?
Ďalšie 2 dni sme sa podujali spraviť väčší
okruh juhom Francúzska; pôvodne sa mal
skončiť „poldňovkou“ v povestnom údolí
Grand Canyon du Verdon. Postupne sme
došli do reliéfu krajiny, ktorú význačný bádateľ Jovan Cvijić vyčlenil vo svojej vedeckej práci
z roku 1925 (Types morphologiques des terrains
calcaires) ako tzv. prechodný – causseský typ
krasu (popri holokrase, merokrase a jurskom
type). Planiny či plateau ako v pohorí Causses
(je ich celkovo 10) sú príznačné: oddeľujú
ich široko roztvorené, no hlboké V-kaňony,
so schodkovitou stupňovinou svahu (subhorizontálne uloženia vápencov) a kriakovitou
xerotermnou vegetáciou (tzv. garrigues).
V tejto zóne krasu sme sa oboznámili so
svetoznámou jaskyňou Aven Armand. Tvorí
ju obrovský, šikmo uklonený dóm s objemom
okolo 200 000 m3 (110 x 60 x 45 m výška),
situovaný 45 m pod povrchom. Odtiaľto sem
spadá objavný komín (v centre dnes oploteného lievikovitého prepadliska), ktorým sa
spustili v r. 1897 L. Armand, A. Viré a s nimi priekopník francúzskej speleológie E. A.
Martel. Museli zostať v ohromení, len čo sa
pred nimi zjavil tzv. panenský les: asi 400 gigantických stalagmitov (obr.), ktoré sú hrubé ako
stĺpy či pylóny mostov a vysoké aj 20 až 30 m!
Prechádzka pomedzi tieto čudá je neopakovateľná, vzbudzuje úžas a bázeň zároveň. Na
kvapľoch je charakteristické, že majú inverzne
obrátenú, akoby kalichovitú, ružicovitú až
listovitú štruktúru rastu, ktorá sa formuje
dopadom kvapiek z veľkých výšok nadložia
(ale možno aj v dosahu bočného rozprsku). Ich
názvy: karfiol, brokolica, palmy... V prospekte
(ktorý tu ponúkajú už aj v češtine) sa uvádza,
že kaverna sa formovala pred asi 4 miliónmi
rokov. My sme si ju pozreli za suchého slnečného počasia, určite iluminózne však môže byť
navštíviť ju začas po nejakej prudšej búrke...
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Aven Armand: historická mapa a rezy jaskyňou od
Martela, 1930
Aven Armand a jeho obrie stalagmity: drobná
postavička človeka je približne v strede fotografie
(historická pohľadnica)

Do jaskyne vedie z prevádzkovej budovy umelo
vyhĺbený šikmý tunel s kabínkovou lanovkou.
Bublinovitá kaverna jaskyne sa nám javila
výrazne hydrotermálneho pôvodu, a to aj preto,
že vápence vôbec nie sú čisté, ale akoby slienité.
Vôbec, v okolitej, málo zvlnenej krajine, pripomínajúcej odlesnené plošiny Moravského
krasu alebo trebárs až skoro africkú savanu,
výrazne chýbajú iné typické krasové prvky.
Nevideli sme skoro žiadne škrapy či priehlbiny,
pripomínajúce závrty... Z dna kaverny jaskyne
klesá vertikálna šachta, hlboká skoro 90 m,
na dne je však zavalená. Vari prívodný komín
fluíd hydroterm?
Prekračujeme ďalší „causseský“ kaňon de
la Jointe a zastavujeme sa nakrátko pri vývere Bramabiau. Riečka rovnomennej jaskyne
tu vyráža z podzemia pod približne 100 m
vysokým kolmým zrázom v podobe efektného
širokého vodopádu. Lokalita má dĺžku asi 15
km a už vo vstupe je evidentné, že doskovité, subhorizontálne uložené vápence nemajú
zrejme dostatočnú kvalitu a jaskyňu tvoria
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najmä vysoké, relatívne úzke kaňony založené
na vertikálnych poruchách. Pravidelná zálomovitosť chodieb, evidentná z mapy lokality,
nám pripomínala tektonické labyrinty (mriežky) niektorých severoamerických jaskýň alebo
povedzme vcelku geometrický pôdorysný trakt
Velikej klisury. Lokalita bola v našom čase sprístupnená spôsobom, že si u správcu zakúpite
za pár euro vstupenku a po vybetónovanom
chodníku so zábradlím môžete dôjsť zrejme až
kam sa vám ráči. Príliš sme sa tu však nezdržali; zlákala nás možnosť aspoň nakrátko okúsiť
vychýrenú francúzsku Riviéru. V Montpellier,
s charakteristickým stredomorským virvarom,
síce naše časové plány zhatili zápchy, ale tiahle
a čistulinké piesčité pláže neďaleko letoviska Séte predčili očakávania. Po odpočinku
sme vyrazili smer Nîmes a za historickým
Avignonom potom po asi 40 km jazdy odbočili k zrejme najznámejšej vyvieračke sveta
– Vaucluse.
Pramenisko je dnes neoddeliteľnou súčasťou a hlavnou atrakciou štýlového mestečka
s luxusnými reštauráciami, je k nemu možný
aj peší prístup. Výver sa nachádza v nesmierne
príťažlivom prírodnom amfiteátri, ktorý zvie-

rajú 200 m vysoké klify masívnych urgónskych
vápencov. Pospomínali sme si v tom momente
na rôzne výverové „zálivy“, no tento akoby bol
vystrihnutý z blokdiagramu, ktorý vo svojej
účebnici Všeobecná geologie znázornil na str.
223 akademik R. Kettner. V jeho stenách sme
mohli pozorovať veľké oválne modelované
otvory. Už v pasáži sa dala obdivovať energia
doslova rieky, ktorá vyteká z Vaucluse: náš
odhad výtoku bol tak okolo 3 až 5 m3/s (a to
bolo už niekoľko dní úplne sucho). Prameň
má vraj priemernú výdatnosť okolo 30 m3/s,
no niekedy dosahuje až 150 m3/s! V tom
čase valí z vyvieračky spenená a v obrovských
chuchvalcoch sa prevaľujúca neskrotná vodná
masa. V období stredných stavov sa tu konajú
tréningy či preteky kanoistov. Voda z výveru
poháňa originálny mlyn a povedľa je tiež zaujímavé speleologické múzeum N. Castereta.
Báza vyvierania je na úpätí hôr, vo výške
len 105,5 m n. m. V r. 1985 tu miniponorka Modexa zišla na piesčité dno v rel. hĺbke
-308 m. Spodné priestory Vaucluse sú teda
už hlboko pod úrovňou morskej hladiny. To
samozrejme evokuje pozornosť geológov i speleopotápačov. Podnikal tu napr. aj legendárny
J.-Y. Cousteau: v r. 1967 sa robot télénaute
s kamerou a radarom (inak monštrum vážiace
s káblami 2,4 tony) dostal do -106 m. Zo speleopotápačov dosiahol neskôr najväčšiu hĺbku
známy J. Hasenmayer, úctyhodných -205 m.
Predpokladá sa, že výver má drenážny bazén
s rozlohou až 2000 km2! Braňo sa podujal okú-

siť vodu z Vaucluse: chutí vcelku normálne,
no – smrdí! To je zrejme dôsledok intenzívne
využívanej krajiny nad výverom a v okolí.
Hladina vody vo Vaucluse bola v čase našej
návštevy tak nízko, že sme mohli s čelovkami
zostúpiť po strmom svahu do jeho úvodnej bubliny, kaverny s priemerom asi 20 m, s bočným
sieňovitým zahĺbením. Inde než dolu, do vody,
do skalného lievika s priemerom spočiatku asi
8 m už cesta nevedie... Odtiaľto spadá strmá
trubica s priemerom 10 – 20 m. Na spomienku
na toto miesto so vskutku silným geniom loci
sme si nabrali trošku výverového piesku: je tmavohnedý a frakciou podobný bežnému piesku
u nás na pieskoviskách či na stavbách.
V piatok 28. augusta sme ešte na kongrese
podporili účasťou prednášky ruských priateľov
o kaukazskej Krubere a našej M. Jagerčíkovej,
prezentujúcej podzemie Krakovej hole, a vyrazili najkratšou trasou smer Švajčiarsko. Tu sme
cez Luzern a naokolo jazera Vierwaldstätter
See dorazili k večeru do mestečka Schwyz
a z neho tiahlou postrannou dolinou do oblasti Muotathal, v okolí ktorej sa rozprestiera
260 km2 vysokohorského krasu.
Tu, dákych 200 m za poslednými domami
obce Stalden (súčasť Hinterthalu), je vchod
do jednej z vôbec najdlhších jaskýň sveta:
195 km dlhého, resp. dnes až 208 km a 939
m hlbokého Höllochu. Primát si udržala
až do r. 1967, keď sa podarilo spojiť americké jaskyne Mammoth Cave a Flint Ridge
Cave. Jej súčasné dimenzie a rozsah však

Plán časti Höllochu, tzv. basissystemu
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isto nie sú konečné: vo vyššej časti masí- cami susedného príkrovu helvetíd. Jaskyňa sa
vu nad Höllochom je totiž rozbádaná iná nám ako pravoverným prieskumníkom pozdájaskyňa – Silberensystem, 38 km/-888 m va hneď od začiatku: nijaké kvaple, len tiah(ktorá sa mimochodom v reze vcelku ponáša le rúrovité trubice v tmavosivých vápencoch,
na Mesačný tieň...). Ak ich časom jaskyniari raz stúpajúce, potom zase klesajúce (na obr.).
spoja, vznikne spoločný systém s prevýšením Máme pocit, akoby sme boli dakde v Suchej
okolo 1650 m. Pritom sú úvahy, že v masíve či Mokrej diere v Javorovej doline, len bez sifóje podnes prebádaných tak 10 % jeho poten- nov... Produkty búrlivých prívalových vôd sú
ciálu... Planina nad oboma jaskyňami má asi tu zreteľné: postzáplavové fluktuačné žľaby,
22 km2 (asi ako polovica Belianskych Tatier). korytá či obrie podlahové krútňavové hrnce,
Najrozsiahlejšia časť Höllochu, tzv. basissystem s priemerom aj 1 až 2 m. Obliaky skoro chýbajú:
(pozri obr.) sa však rozkladá na ploche najviac chodby sú buď čisto vyhladené, alebo vyplnené
ak 2 x 4 km, s amplitúdou prevýšenia okolo tak do 10 až 15 % profilu tmavým pieskom.
400 m. Tieto parametre sa dokonca zľahka Sprievodca nám v piesku ukazuje čiperne sa
ponášajú na limity Javorinskej Širokej (tá mrviace dážďovky (obr.). Vraj ide o endemické
je však samozrejme členitejšia, jej geologická stavba je
komplikovanejšia, „strmšia
a popresúvanejšia“). Chodby
v jaskyni sú ideálne horizontálne len málokde, nedá sa
tu dokonca hovoriť príliš ani
o klasickom poschodovitom
vývoji a jeho korelovateľnosti: ide zväčša o ramená uklonených galérií s dĺžkou 300
– 400 m, ktoré spadajú v niekoľkých krivolakých líniách
ku SSZ, k sifonálnej zóne
zberného „riečiska“, a ktoré
sú poprepájané labyrintom
Typický profil chodieb Höllochu v privchodových partiách; na plafóne
priečneho jaskynného „tkaobjímka po pôvodnom elektrickom osvetlení. Foto: B. Šmída
niva“ v sínusoidálnych líniách SV – JZ.
Hölloch patrí aj s priľahlými pozemkami akejsi miestnej rodine ...nitz, avšak je
prenajatý a vodcovsky sprístupnený. Dá sa samozrejme
realizovať i náročnejší 2-dňový trip do odľahlých pasáží
jaskyne, spojený s bivakovaním. My sme si s miestnym
podšéfom dohodli kratší výlet
(s vlastnými helmami i svetlami) v privchodovom segmente systému.
Vchod do jaskyne sa začína
na konci asi 100 m dlhého
kaňonu, zarezaného na kontakte s „nadložnými“ bridliŠkrapová lavína na planine nad systémom Höllochu. Foto: M. Jurečka
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prenikajúce až do kosti, obstáť
ani zopár sekúnd, dokonca ani
mať otvorené oči... Zaujímavé
je, že prievan sa prejavuje
v chodbe nejakých 10 či 20
metrov pred priškrtením profilu ešte vcelku nenápadne,
citeľným, no predsa len rozptýleným vánkom – takým,
aký poznáme aj z mnohých
našich jaskýň. Teplomer v jaskyni ukazoval 5 °C.
Vyvieračky „Schleichender
Brunnen“, s ktorými prúdnica Höllochu súvisí, dávajú v zime 300 až 1200 l/s,
pri stredných stavoch okolo
I. Demovič pri dvoch nepreskúmaných šachtách masívu Silberen
2 m3/s a pri vysokých nad
nad systémom Höllochu. Foto: B. Šmída
5 m3/s. Vchodom Höllochu sa
vtedy ako nejakým pretlakovým kanálom môže valiť až
10 m3/s. Hladina vôd sa zdvihne o 100 m! Sprievodcovia
preto bedlivo monitorujú
počasie, ale prihodilo sa už aj,
že z jaskyne vyvádzali turistov čľapkajúcich sa po členky
vo vode... Ten náš nám ukazuje aspoň 3-tonový balvan,
ktorý dokázal pri vysokom
vodnom stave tlak prúdiacej
vody v rúrovitej chodbe s profilom zopár m2 presunúť v roku 2005 niekoľko metrov cez
chodník. Na stropoch jaskyne
nás tiež zaujali zvyšky starých
porcelánových objímok z čias,
Časť slovenského osadenstva kongresu VERCORS 2008 pri večernom
keď tu boli osadené žiarovky.
posedení v centrálnom stane, zľava: M. Jurečka, B. Šmída, P. Magdolen,
Vodné smršte ich však perM. Budaj, I. Demovič, L. Vlček a S. Mudrák so svojou paňou
manentne deštruovali, tak
relikty. Zvláštne, vyzerajú úplne bežne, nie sú z tohto spôsobu osvetlenia nakoniec zišlo.
biele ani priesvitné... Potom nás upozorňuje na
Poučné pre nás môže byť, ako v rozsiahbúrlivý hluk kdesi obďaleč. Tipovali by sme, že lom systéme Höllochu prebiehal prieskum:
pôjde o kaskádu na podzemnej riečke, ale on speleológovia tu uskutočňovali 6- až 8-dňové
sa len smeje popod fúz! Prichádzame poma- pobyty, prevažne v zimnom období od decemly k miestu, kde je umelou stenou zahradený bra do februára. Napríklad počas „silnej“ zimy
profil chodby, s otvorom veľkosti dverí... Hluk 1951/52 tu spravili 3 expedície v celkovom
pochádza odtiaľ. Žiaden vodopád – je to vietor! počte 21 dní. Pritom sa striedali lepšie objavné
Cez otvor príšerne duje prievan... Je taký mocný, sezóny (1953, 1967: 8 objavených kilometrov,
že okolo krku prevesené tričko veje horizontál- 1955, 1968: 7 km) so slabšími (1960, 1962: len
ne! V priechode sa nedá pre mrazivé vanutie, 1 km, 1959, 1964: 2 km...). Priemerná ročná
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I. Demovič (šplhajúci), L. Vlček (popíjajúci) a B. Šmída
(topiaci sa) v jednej nakreslenej francúzskej jaskyni.
Foto: M. Jurečka

postupová dĺžka napríklad za obdobie r. 1953
– 1970 vychádza na 4,4 km. (Na porovnanie
v Mesačnom tieni bola za prvých 3 a pol roka
od objavu cca 4,85 km.) Nie zriedkavo tu boli
výskumníci odrezaní od možností výstupu
z jaskyne von vysokou vodou. Pád jedného
účastníka akcie a jeho dvojitá fraktúra znamenal raz 5-dňovú záchranku, na ktorej sa
podieľalo 47 ľudí. Jaskyňu roky skúmal známy
švajčiarsky profesor A. Bögli, ktorý je autorom
koncepcie rozpúšťania vápencov vo freatickej
zóne procesmi tzv. zmiešanej korózie. Bolo by
isto zaujímavé poznať, ako sa tu speleológovia
technicky i prakticky „vyrovnali“ s chybami pri
meraní, deklináciou.
Zaujímalo nás, ako vyzerá plató nad jaskyňou, vrcholiace kótou Silberen (2314 m
n. m.). Najlepší prístup sem je zo sedla
Pragelpass (cca 1600 m n. m.), treba však
najprv autom zdolať dosť divoké, uzučké serpentíny. Planina je schodkovitá, v spodnejšej
časti zalesnená alebo lúčnatá, s kobercami
čučoriedok. Zaujímavé je, že tu na hranici lesa
a alpínskeho vegetačného stupňa vôbec nieto
kosodreviny. Holokras, v plnej škále foriem,
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nastupuje cirka od 2000 m n. m. Typické
sú šikmé stupňoviny a platne, rozbrázdené
tiahlymi štruktúrami dierových, jarčekových,
žľabových i hrotovitých škráp (obr.). Geológia
je miestami „prestriedaná“: vo veľmi čistých,
masívnych až lavicovitých spodnokriedových
vápencoch, tzv. Schrattenkalk (barém – apt),
plných skamenelín, vystupujú polohy glaukonitických prieskovcov, ílovcov, rohovcov...
Tie tu však zohrávajú veľmi pozitívnu rolu:
tvoria lokálne vodozberné bázy a na kontaktoch s vápencami sa formujú depresie
i jaskynné vchody. Zo značených chodníkov
je oveľa zaujímavejšie vybočiť, na prieskum
lákajú klasické závrtové lieviky, prepadliská,
ponory, šachty, portály vedúce do jaskynných
trubíc... V tom-ktorom mieste sa priam núka
možnosť zakopnúť o stopercentný objav.
Nakoniec sme si uvedomili, že naše vnímanie
je trochu scestné, keďže dier je tu na stovky...
Nachádzame ich niekoľko označených oceľovou plaketou, napr. so signatúrou AGH 89
(Arbeitsgemeinschaft Höllochforschung). Prevažná
väčšina však zaváňala panenskosťou.
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Speleofotografia 2008
Mária Ošková
SPELEOFOTOGRAFIA je
medzinárodná súťažná výstava fotografie,
ktorej zámerom je stvárniť podzemný svet
jaskýň, ich prieskum, veľkolepú mohutnosť
i krehkú krásu.
Podujatie je prístupné pre všetkých umeleckých fotografov, amatérov i profesionálov.
Organizátormi podujatia sú: Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
Mesto Liptovský Mikuláš, Slovenská speleologická spoločnosť a Správa slovenských jaskýň. Kurátorkou výstavy je Mária Ošková.
V poradí už 14. ročník súťaže jaskyniarskej
fotografie SPELEOFOTOGRAFIA 2008 je za
nami. Súťažné snímky vrátane ocenených však
majú záujemcovia možnosť vidieť vystavené
od 5. 11. do 7. 12. 2008 v Slovenskom múzeu
ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši. Vernisáž
výstavy sa uskutoční 5. novembra 2008 o 14.30 vo výstavných
priestoroch múzea na Školskej ul.
38; na vernisáži budú odovzdané
ocenenia a každý súťažiaci dostane
katalóg a certifikát o účasti.
Na tohtoročnej súťaži dominuje farebná fotografia. Dovedna
72 prác 13 autorov zo Slovenska
(8 autori) a Českej republiky
(5 autori) predstavuje rozsahom
neveľkú, ale určite zaujímavú
kolekciu v oblasti, ktorá už dokáže upútať citlivé oko nejedného
domáceho i zahraničného fotografa. Veď nie každému z nás je
dopriate uvidieť podzemný svet
jaskýň a práve fotografia je azda
najlepší spôsob, ako zobraziť jeho
krásu a mnohotvárnosť, ale priblížiť aj ľudskú činnosť v tomto
nevšednom a náročnom prostredí.
Súťažné fotografie odborne
zhodnotila porota v zložení: Dana
Šubová, Igor Staník, Valent Janči –
SMOPaJ Lipt. Mikuláš, Pavol Petráš
za Mesto Liptovský Mikuláš, Soňa
Ortutayová – Správa slovenských

jaskýň a Bohuslav Kortman – Slovenská speleo
logická spoločnosť. Fotografie spĺňajú vysoké umelecké a technické kritériá, preto mala
porota ťažkú úlohu vybrať a oceniť najlepšie
súťažné snímky. Cenu SMOPaJ získal Martin
Majer z Berouna (ČR) za cyklus fotografií
Hučící vyvěračka 1 – 3, cenu riaditeľky SMOPaJ
získal Josef Wagner z Bohumína (ČR) za dve
snímky: Mramornaja I a Emine Bojir Chasar II.
Zástupkyňa SSJ ocenila fotografiu: Jaskynný
systém v Dračej zátoke VII od Jána Miškoviča
z Banskej Bystrice. Primátor mesta Liptovský
Mikuláš odovzdá cenu Pavlovi Staníkovi z Liptovského Mikuláša za fotografie: „Anglická“
a Slnečný kúpeľ. Cenu Slovenskej speleologickej
spoločnosti získal autor z Košíc – Pavol Kočiš
za cyklus fotografií Cez vodu I – III.

Cez vodu I. Foto P. Kočiš
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Z literatúry
Jozef Červínka: Objaviteľ
Mesto Dobšiná, 2008, 188 strán,
ISBN 978-80-969103-8-0

Obsahovo zaujímavá publikácia, ktorá sa
objavila na knižnom trhu, určite zaujme každého, komu je blízka atmosféra dnes už zabudnutých čias a udalostí, čo sa tu kedysi odohrávali. Novinár a spisovateľ J. Červínka v nej
verejnosti predkladá príbeh, ktorého ústrednou postavou je objaviteľ Dobšinskej ľadovej
jaskyne Eugen Ruffíny. Na podklade známych
faktov zo života významného dobšinského
občana si v nej voľne vyfabuloval predstavu
o tom, ako sa asi vyvíjali jeho životné osudy,
v ktorých hral dôležitú úlohu objav významnej
jaskyne v roku 1870.
V prvých kapitolkách knihy sa autor najprv
pokúša priblížiť detstvo objaviteľa jaskyne,
keďže tu niekde možno identifikovať primárne dôvody, ktoré ovplyvnili jeho neskoršie
celoživotné zameranie. Okrem okolitej prírody je to prostredie a atmosféra mesta, po stá-
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ročia formovaná tunajším baníctvom. Sú to
aj detské kamarátstva, k ústredným postavám
ktorých patrili aj neskorší spoluobjavitelia
jaskyne. Objav jaskyne, čo mu predchádzalo
i udalosti po ňom autor pretlmočil na základe známych faktov, ale podal ich spôsobom,
ktorý plne zachováva dynamiku celého príbehu. Týka sa to najmä prvej ľadovej letnej
revue, ktorá sa zásluhou budapeštianskeho
Mestského divadla uskutočnila v jaskyni,
či tunajších prvých fotografických záberov
a pod.
V podobných intenciách rozvíja aj ďalšiu
časť životného príbehu E. Ruffínyho. Je ním
jeho pôsobenie na poste riaditeľa dobšinských
mestských baní a súčasne i mestského inžiniera. V ďalšom pláne autor vykresľuje súkromný
život objaviteľa, kontúry ktorého umne poprepájal a zasadil do kontextu talianskeho pôvodu jeho predkov. Príbeh takto vykresleného
plodného života uzatvárajú roky penzie, ktoré
poznačilo zhoršujúce sa zdravie, a napokon sa
končí jeho definitívnym odchodom z tohto
sveta.
Reálny život objaviteľa jaskyne sa v mnohých
tu načrtnutých situáciách určite odohrával
celkom inak. Autor publikácie ho vyrozprával
spôsobom, z ktorého je už na prvý pohľad
zrejmá znalosť dobšinského prostredia a životných súradníc objaviteľa ľadovej jaskyne. Jeho
zásluhou sa tak dnešnému čitateľovi ponúka
forma istej konfrontácie so životom, ktorý
pulzoval mestom v druhej polovici 19. storočia a ktorý okrem hlavného hrdinu príbehu
ovplyvnil v značnej miere aj objav samotnej
jaskyne. Treba teda veriť, že si takto vyrozprávaný príbeh nájde svoj okruh záujemcov
aj medzi našimi jaskyniarmi. Tí sa síce z jaskyniarskeho hľadiska dnes oduševňujú inými
aktivitami, ale v kontexte historického vývoja
sú jeho pokračovateľmi. Zároveň sú aj nositeľmi trendu, k predstaviteľom ktorého nepatrí
len E. Ruffíny, ale všetci, zásluhou ktorých sa
jaskyniarstvo na Slovensku dostalo na svoje
súčasné pozície.
Marcel Lalkovič

David Lewis-Williams: Mysl v jeskyni
Academia, Praha 2007, 402 strán,
ISBN 978-80-200-1518-1
Prečo pravekí ľudia prenikali do tmavého, záhadného podzemia? Prečo mladopaleolitické jaskynné
umenie, napriek mnohoročnému výskumu, zostáva
stále záhadou? Ako ovplyvňovalo podzemie myslenie,
náboženské predstavy, ale aj sociálne vzťahy v spoločnosti loveckých a zberačských spoločenstiev?
To sú len niektoré z množstva
otázok, ktoré si kladie autor tejto
nesporne pozoruhodnej odbornej publikácie. V úsilí poskytnúť
základnú predstavu o tom, prečo
ľudia v rôznych obdobiach mladého paleolitu, približne v období
pred 35 000 – 15 000 rokmi, cítili potrebu výtvarne sa prejavovať
a najmä čo ich nútilo k tomu, aby
v podzemných priestoroch rozmiestnených po veľkej časti Európy
zobrazovali svoje vnímanie sveta,
využíva autor publikácie celý rad
filozofických, psychologických,
antropologických i archeologických pohľadov a interpretácií.
Jaskyne v tomto pre nás stále do veľkej miery
neznámom svete zohrávali mimoriadnu úlohu.
Svedčia o tom dnes už klasické nálezy z lokalít
ako Altamira, Les Cobarelles, La Mouthe, Tuc
d´Audoubert a mnohých ďalších. Hoci sa autor pri
svojom výklade jednotlivých otázok pohybuje po
väčšej časti sveta, prakticky stále sa pr tom nachádza v prostredí jaskýň či skalných previsov. Sčasti
predstavovali pre týchto ľudí obydlie, bezpečný
úkryt pred v tom čase bežnými prudkými výkyvmi
počasia, sčasti boli miestom, kde sa odohrávali
zložité a pre nás stále nie celkom pochopiteľné
rituály. Z pohľadu jaskyniara nie je ani také zaujímavé sledovať genézu ich umeleckého prejavu,
ako skôr umiestnenie jednotlivých umeleckých
diel často v extrémnych polohách. Nachádzajú
sa neraz viac ako kilometer vzdialené od vchodu,
vysoko na stropoch či v hlbokých, aj v súčasnosti
ťažko prístupných priepastiach. Z tohto hľadiska
je zaujímavé sledovať nielen autorom vytvorené
príbehy o využívaní niektorých jaskýň v praveku,
ale aj možné účinky svetla, tieňa, odrazu zvukov
a celkovej topografie jaskyne na tvorcov pravekého
umenia.

Autor publikácie tak pútavým a aj pre laika
vcelku zrozumiteľným spôsobom približuje
možné myšlienkové postupy pravekých ľudí. Svoje
v niektorých prípadoch pomerne odvážne názory
dokladá aj veľkým počtom konkrétnych nálezov
a lokalít, pričom viacerým z nich sa venuje podrobnejšie. Rovnako nie bez zaujímavosti je sledovanie
postupov pri objavovaní, ale aj záchrane jednotlivých jaskýň a umeleckých výtvorov, ktoré sa v nich
nachádzajú, respektíve nachádzali.
Čo teda viedlo našich predkov, aby pri svetle faklí a lojových kahancov zostupovali často
dosť komplikovaným spôsobom
aj do veľmi stiesnených priestorov? Na to stále nie je možné ani
pri súčasnej úrovni výskumov dať
celkom jednoznačnú odpoveď.
Autor tejto publikácie sa opiera
o názor, že spoločenstvá, ktoré
v tom čase postupne obsadzovali
jednotlivé oblasti sveta, územie
Európy napríklad na úkor človeka neandertálskeho, vytvorili
nový druh spoločnosti a spoločenských vzťahov. Vytvárali sa
a prehlbovali náboženské predstavy i vzájomné väzby nielen v rámci vlastnej
skupiny, ale aj širších komunít. Obdobie mladého
paleolitu tak prinieslo prevratnú zmenu v spôsobe
života, myslenia a najmä spoločenských vzťahov,
ktoré sa pretavili do potreby, okrem iného, vytvárať
to, čomu dnes hovoríme mladopaleolitické umenie. Keď sa však opäť zmenili prírodné podmienky
a dovtedy prosperujúca spoločnosť zanikla, spolu
s ňou sa strácajú aj tvorcovia unikátnych jaskynných galérií. Ako obydlia, útočiská či pohrebiská
využívali ľudia jaskyne aj v nasledujúcich obdobiach. V európskom priestore sa však, napriek
dokonalejším nástrojom, už neobjavujú ďalšie také
unikátne podzemné umelecké galérie.
Publikácia sa nečíta ľahko. Je v nej zhustené
veľké množstvo teoretických úvah i praktických
príkladov. Napriek tomu však predstavuje originálny a v našom prostredí zriedka sa objavujúci
pokus o novú interpretáciu stále málo známeho,
pritom však aj na území Slovenska niekoľko desiatok tisíc rokov pôsobiaceho spoločenstva, ktoré
využívalo aj niektoré jaskyne nachádzajúce sa na
našom území.

Patrik Derfiňák
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Aktuality
Valné zhromaždenie Českej speleologickej spoločnosti
Dňa 11. októbra sa v Sloupe v Moravskom krase konalo riadne valné zhromaždenie Českej
speleologickej spoločnosti, ktoré zhrnulo činnosť ČSS v období 2004 – 2008, prerokovalo pracovný návrh správy o činnosti a zvolilo nové vedenie organizácie. Jej staronovým predsedom sa
stal Zdeněk Motyčka, do predsedníctva delegáti zvolili Michala Piškulu, Barboru Šimečkovú,
Mojmíra Závišku, Milana Geršla, Radka Táslera a Petra Poláka. V dozornom zbore budú zasadať
Jan Flek, František Musil a Vratislav Ouhrabka.
Valné zhromaždenie, ktorého rokovanie viedol prof. Pavel Bosák, po podrobnejších vysvetleniach k rozpracovaným webovým stránkam ČSS a k spôsobu podávania informácií o hospodárení spoločnosti udelilo odstupujúcemu predsedníctvu a dozornému zboru absolutórium. Počas
rokovania boli odovzdané ocenenia ČSS, a to čestné uznania za významné skutky, medaily za
dlhodobé zásluhy o speleológiu, a napokon valné zhromaždenie schválilo čestné členstvá viacerým najzaslúžilejším členom organizácie.
Veronika Vlčková
Boli sme zase v Moravskom krase
A nielen my z JK Strážovské vrchy, ale aj ďalší slovenskí jaskyniari z viacerých skupín a klubov
SSS. V dňoch 5. až 7. septembra 2008 sme pod hlavičkou Poďme znova do jaskyne a s podporou mesta Považská Bystrica zorganizovali pre verejnosť autobusový zájazd na Moravu, počas
ktorého sme navštívili päť sprístupnených jaskýň (Zbrašovské aragonitové, Sloupsko-šošůvské,
Punkevní, Kateřinskú a Výpustek). Niektorí z účastníkov zájazdu sa v sprievode skúseného
domáceho jaskyniara Franciho Musila dostali aj do nesprístupneného podzemia Moravského
krasu – prezreli si časť Novej Amatérskej jaskyne, v Novom Sloupskom koridore sa dostali až po
Šošůvecký dóm a v Rudickom propadání do Obřího dómu. S Moravským krasom sme sa rozlúčili krátkou prehliadkou jaskyne Býčí skála.
Bohuslav Kortman
Dve jaskyniarske jubileá 2008
V utorok 21. 10. sa v Belianskych Tatrách uskutočnila spomienková oslava pri príležitosti
35. výročia objavenia jaskyne Javorinka. Podujatie spojené s návštevou jaskyne zorganizovali
Slovenská speleologická spoločnosť – Jaskyniarska skupina Spišská Belá a Mesto Spišská Belá. Vo
štvrtok 23. 10. si zase účastníci slávnostnej recepcie v Rožňave pripomenuli 60. rokov od vzniku
jaskyniarskej skupiny Speleo Rožňava.
Zmena na sekretariáte a webovej stránke SSS
Od 15. októbra 2008 nahradila na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši S. Gregorovú
Mirka Strmenská (za slobodna Ferleťáková), ktorá v minulosti už na tomto mieste pracovala.
Zmenili sa aj úradné hodiny sekretariátu: pondelok, streda a piatok od 12.30 do 16.00.
Ešte skôr výbor SSS schválil za redaktora webovej stránky SSS Ing. Michala Uriču. Nový
redaktor prevzal vedenie stránky po Gabrielovi Lešinskom, ktorý ju mal na starosti od roku 2005
a zaslúžil sa o nej vznik a úspešné fungovanie. M. Uriča, ktorý je čakateľom v JK Strážovské vrchy,
má skúsenosti s touto prácou; prevádzkuje na internete vlastnú stránku s podobnou náplňou
a stránku domovského jaskyniarskeho klubu. Bližšie informácie o ďalšom fungovaní www stránky SSS uverejníme v nasledujúcom čísle nášho Spravodaja.
Redakcia
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Jubilujúci jaskyniar
a umelec
Nedávno
sa
František Miháľ dožil
významného životného jubilea 60 rokov, z ktorých sa 38
rokov venuje dobrovoľnému
jaskyniarstvu. Urobme si spoločnú prehliadku, čo za tie
roky urobil a ako ich prežil
najmä na poli jaskyniarstva.
Narodil sa 16. októbra 1948
v Bardejovskej Novej Vsi. Po
ukončení základnej školy
absolvoval Strednú priemyselnú geologickú školu v Spišskej
Novej Vsi. V r. 1969 nastúpil ako geológ v Uránovom
prieskume v Spišskej Novej
Vsi. Vtedy už päť rokov bola na tomto pracovisku veľmi agilná oblastná skupina Slovenskej
speleologickej spoločnosti, ktorá svoju činnosť
vyvíjala v Slovenskom raji; jej členom sa stal
r. 1970. Jaskyniarskym krstom prešiel v Medvedej jaskyni.
Nasledoval prieskum ďalších jaskýň (Dlhá
jaskyňa, Líščia priepasť, Tomášovská jaskyňa, Kaskádová jaskyňa a mnohé iné), až bola
objavená Stratenská jaskyňa a Psie diery. Pri
prieskume jaskynného systému Stratenskej
jaskyne považujeme Fera za priekopníka.
Dokázal využiť pri tejto činnosti aj svoje fyzické predpoklady. Vtedajšia lezecká technika na
zdolávanie vertikálnych častí pozostávala zo
spustenia na lane najľahšieho a najodvážnejšieho jaskyniara do tmavých hlbín. A na to
bol ľahký a štíhly Fero ako prieskumná sonda
ako stvorený. K najvýznamnejším jeho objavom patrí Dóm SNP, Studňový dóm, Čertova
chodba. Ďalšou oblasťou bola dokumentačná činnosť. Objavené a preskúmané priestory
zameral a zmapoval. Významne sa podieľal na
geologickej dokumentácii jaskyne.
Od roku 1987 (pri 15. výročí objavu
Stratenskej jaskyne) našiel v jaskyniarstve aj
iné zameranie. Začal sa venovať znázorneniu podzemných priestorov na plátne, kartóne, sololite, papieri. Na umelecké stvárnenie
a vyjadrenie svojich pocitov si musel vypraco-

vať aj nové technické a technologické postupy.
Od skromných začiatkov sa vypracoval medzi
popredných slovenských umelcov amatérov. Je
členom Slovenského zväzu neprofesionálnych
umelcov. Svoje diela vystavoval na mnohých
výstavách (od miestnych až po medzinárodné).
Jeho diela putujú nielen po Európe, ale dostali
sa až do Severnej Ameriky a Austrálie.
Keď hodnotíme úspešnú a záslužnú činnosť
Speleologického klubu Slovenský raj, nezabúdame na významný podiel Fera Miháľa na
týchto úspechoch.
V súčasnosti (od r. 2005) je zamestnancom
Správy národného parku Slovenský raj, kde sa
mu ako profesionálovi otvorili ďalšie možnosti
na poli speleológie a prieskumu krasu. Ako
člen stráže prírody pracuje v speleologickej
strážnej službe.
V posledných rokoch sa venuje speleologickej činnosti okrem Slovenského raja aj na
Dreveníku a Galmuse. Výsledkom je už okolo
100 nových lokalít, väčšinou s podrobnou grafickou a fotografickou dokumentáciou.
Pri príležitosti životného jubilea želáme
Ferovi pevné zdravie, úspechy v práci, v umeleckej tvorbe, aby sa čo najdlhšie a najčastejšie
mohol zúčastňovať na jaskyniarskych a umeleckých stretnutiach.
Ján Tulis
za jaskyniarov Speleologického klubu Slovenský raj
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Summary
In the third issue of Bulletin of Slovak speleological society, the discussion as regards legal conditions related to speleological activities in Slovak republic continues as a contribution written
by M. Štéc, manager of Dead Bats cave, the show cave in Low Tatras Mts. The article is followed
by contributions on two SSS central activities which took place in summer 2008. These were: the
Caving week in Čachtice karst and the Speleological course in Demänová valley. More authors
write on results of speleological expoloration and research in home karst localities – Hubek´s
cave in Plavecké Podhradie karst in Low carpathians Mts. (V. Tencer, B. Šmída), Cave of old
discoverors and Baloon cave in Belá Tatras (S. Pavlarčík, P. Magdolen), several caves in plateau
karst of Galmus Mts. near Slovak paradise Mts., Ladziansky´ cave in Muráň karst (J. Psotka),
Prosiek cave – V1 in Choč Mts. (J. Szunyog) and Strange skull cave at karst plateau of Duča in
Slovak paradise Mts. (O. Miháľová). Together with readers of the Bulletin, M. Jagerčík shares
his practices and experiences in climbing cave chimneys at Krak´s bare mountain in Low Tatras
Mts. D. Hutka writes on art in Cave of two buddies. P. Derfiňák writes on the beginnings in cave
research in Zemplín area more than 100 years ago and M. Soják contributed with an archeological research in Polish caves – Obłazowa cave and Ciemna cave in Ojców. Also further articles are
connected with a caving abroad – a process of exploration and surveying in the spring cave of
Shpanik in Albanian Alps by Slovak cavers are described by J. Psotka, SSS vice-president and our
congress delegate P. Magdolen comes with his remarks from the Congress of Speleological federation of European Union (European Speleological Federation) in French Vercors. B. Šmída and
L. Vlček, who presented results of expeditions to quarzite caves of Guyana highland in Venezuela,
write about their journey, their staying at the congress in France, more in detail about local karst
areas, but also on alpine karst of Switzerland (Hölloch), respectively on Demänová cave system
being a Ramsar site of the world importance; besides them, M. Jagerčíková presented the deep
est underground system in Slovakia at Krak´s bare mount, at the congress. The readers won´t
miss the informations on creative art regarding caves – on Z. Nišponský´ creations (Speleoclub
Tisovec) and on further year of international competitive exhibition the Speleophotography in
Liptovský Mikuláš. The Bulletin ends with actual informations on new books, general assembly
of Czech speleological society and on home undertakings and jubilees.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Gabriel Lešinský

