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Vyhlásenie o ochrane jaskýň
Najvyšším výkonným orgánom Európskej únie (EÚ), ktorej členom sa Slovenská republika stala
v roku 2004, je Európska komisia. Okrem iného navrhuje legislatívu EÚ a kontroluje jej dodržiavanie v členských krajinách únie. Komisia je 25-členná a Slovensko v nej zastupuje Ján Figeľ.
Práve jeho sme požiadali o podporu návrhu vyhlásenia o ochrane jaskýň, ktoré Európskemu parlamentu predložili zástupcovia Európskej speleologickej federácie. Pripomíname, že Slovenská
speleologická spoločnosť sa stala tento rok riadnym členom tejto jaskyniarskej organizácie.
Písomné vyhlásenie o ochrane jaskýň ako kultúrneho, prírodného a environmentálneho dedičstva
Európsky parlament,
– so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva,
– so zreteľom na článok 116 rokovacieho poriadku,
A. keďže v súčasnosti neexistuje nijaký európsky právny predpis ani smernica o ochrane jaskýň
a ich obsahu,
B. keďže jaskyne sú pre európske dedičstvo jedinečnými geotopmi, ktoré sa dajú zachovať len
ich ochranou a ochranou okolitého územia,
C. keďže zachovanie prvkov archeologického a speleologického dedičstva vytvára základ pre
ďalší sociálny a hospodársky vývoj a tým posilňuje európsku integráciu,
1. vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 151 Zmluvy o ES účinne vykonávala ochranu kultúrneho dedičstva v súvislosti s krasovými oblasťami a jaskyňami ako prírodnými pamiatkami
a kultúrnymi pamiatkami s cieľom zabezpečiť, aby sa opatrenia na ich ochranu začlenili do
všetkých politík EÚ;
2. domnieva sa, že medzi opatrenia na rozvoj týchto oblastí musia patriť:
a) systematický výskum jaskýň a ich okolia, ako aj ich environmentálneho a archeologického
dedičstva;
b) vytvorenie legislatívneho rámca na zabezpečenie ich ochrany a prijatie opatrení, ktoré zaručia, že nové budovy a priemyselná činnosť v ich blízkosti budú rešpektovať environmentálne
a archeologické dedičstvo;
c) podnety na ochranu jaskýň, pričom sa zabezpečí, že jaskyne budú skúmať odborníci ako
speleológovia, geo(morfo)lógovia, archeológovia, biológovia, klimatológovia atď.;
d) finančná podpora projektov, ochrany a obnovy;
3. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou podporovali ochranu jaskýň a ich archeologického dedičstva;
4. poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie spolu s menami jeho signatárov postúpil
vládam členských štátov a regionálnym a miestnym orgánom.
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Osnova výročnej správy
skupiny / klubu SSS
Ako by mala vyzerať výročná správa
Predsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti uložilo redakčnej rade Spravodaja
SSS vypracovať osnovu výročnej správy oblastnej skupiny / klubu, určenej na uverejnenie
v rámci pravidelnej výročnej správy o činnosti
SSS v tomto našom periodiku, a publikovať ju
v poslednom tohtoročnom čísle Spravodaja.
Pri zostavení osnovy a pokynov pre autorov
správ som vychádzal z viacročných skúseností
predsedu, diskusie na predsedníctve a návrhov
jednotlivých členov redakčnej rady. Osobitne
chcem upozorniť na opakujúce sa problémy
s dodržiavaním termínov na odovzdanie správ,
na nekompletnosť jednotlivých správ a chýbajúce údaje, čo sťažuje zostavenie celkovej
správy o činnosti SSS a má vplyv na jej hodnovernosť.
Obsah výročnej správy
a) aktualizovaný počet členov, prípadné
zmeny vo vedení skupiny / klubu,
b) zmeny adries, telefónov a e-mailov predsedu alebo kontaktnej osoby, údaj o vlastnej
internetovej stránke,
c) prehľad terénnych akcií: celkový počet
akcií, počet objavených jaskýň a objavených
metrov chodieb, zameraných metrov, osobitne
u nás a v zahraničí (v prípade spoločných akcií
viacerých skupín sa treba dohodnúť, za ktorú
skupinu a aké údaje sa uvedú, aby nedošlo
k duplicite),
d) súhrnné zhodnotenie dosiahnutých
výsledkov v prieskume, výskume, ochrane
krasu a jaskýň a iných aktivít skupiny / klubu
za rok 2008,
e) prípadné návrhy týkajúce sa napr. ocenenia členov skupiny / klubu a pod. (najmä pred
konaním valného zhromaždenia).

Skrátená verzia správy
pre Spravodaj SSS
by mala obsahovať stručný, výstižný prehľad
aktivít skupiny / klubu s prípadným odkazom
na už publikované alebo pripravované podrobnejšie články v Spravodaji:
a) uviesť najmä lokality, na ktoré sa
prieskumná a iná činnosť sústredila, s uvedením výsledkov (objavy, prolongácia, vyhotovená dokumentácia),
b) účasť na spoločných akciách v rámci SSS,
príp. ich organizovanie,
c) akcie pre verejnosť, propagácia skupiny /
klubu a SSS v médiách, na internete a pod.
V prípade väčšieho rozsahu tejto verzie správy alebo ak je nevyhnutné správu podstatne
upraviť, rozhodne o jej úprave predseda na
základe návrhu redakčnej rady.
Spôsob a termín predkladania správ
Správy a ich prílohy (napr. technické
denníky) treba predkladať v elektronickej
forme, najlepšie poslať e-mailom, príp. poštou na CD vo worde, resp. (tabuľky) v exceli.
V prípade technických denníkov je možné
doručiť ich papierovú podobu v origináli,
resp. kópii.
Adresa elektronickej pošty:
kortman@kniznecentrum.sk,
Poštová adresa:
Slovenská speleologická spoločnosť,
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Termín na predloženie záverečných správ za
rok 2007 je 15. február 2008.
Bohuslav Kortman
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Veľké Prepadlé – prepojený systém
Peter Magdolen
Známa lokalita Veľké alebo
aj Lozornské Prepadlé v Malých Karpatoch
obsahovala dve väčšie jaskyne kódovo označené J-1 a P-2. Veľmi zriedkavo sa spomínala aj krátka jaskynka J-2. A práve tá sa
stala kľúčom k prepojeniu, čiže k vzniku
jediného systému – jaskyne s názvom Veľké
Prepadlé už bez pridaných písmen a číslic.
Neúspešné pokusy
Pripomenieme si trochu histórie. Jaskyňa J-1
bola známa zrejme už omnoho skôr, než do
nej zostúpil J. Špalek, ako to opísal v časopise Příroda z r. 1939. Podrobnejšie ju skúmali jaskyniari okolo prof. Silnického, ale bez
výraznejších postupov. Jaskyňu P-2 objavili
bratislavskí jaskyniari z oblastnej skupiny SSS
č. 20 po rozšírení ponoru trhacími prácami
v r. 1970. Že by bolo možné prepojiť ju s J-1
sa nezdalo reálne po vyhotovení máp oboch
jaskýň v sedemdesiatych rokoch. Kým zamerané chodby v J-1 mali v podstate jednoduchý priebeh v smere na Limbašskú vyvieračku
(Z – V), puklinové priestory v P-2 po tom, ako
sériou studní prudko klesli, pokračovali nízkymi chodbami v kolmom smere na S, teda
vzďaľovali sa od predošlej jaskyne. Jaskyniarom
to akosi nešlo do hlavy, preto sa hlavný ťah
v P-2 znovu premeral (v r. 1990), no s rovnakým
výsledkom. Ešte predtým došlo v J-1 k rozsiahlym objavom, pričom nové chodby pokračovali
v pôvodnom generálnom smere. Tu sa našiel aj
prítokový sifón, ktorý privádzal vody z jaskyne
P-2. Farbiacou skúškou to dodnes nie je potvrdené, ale aj laikovi musí byť zrejmé, že keď sa
celý povrchový tok ponára do P-2 a jaskyňa J-1
je suchá po prítokový sifón vo Vianočnej sieni,
odkiaľ sa valí zodpovedajúce množstvo vody, tak
inej možnosti niet. Charakter prítokového sifónu však neumožňuje ľahký prienik. Dno v sifóne veľmi strmo klesá, tvorí ho pohyblivý piesok
a jeho rozmery nedovoľujú prienik potápačmi.
Tadiaľto cesta asi nevedie. Pokúsili sme sa tento
sifón obísť. Ešte počas objavov v zime 1984 sme
vyliezli dva puklinové komíny nad sifónom.
Bezvýsledne. Neskôr sa vyliezla aj strmo stúpajúca puklina v prepojke medzi Pstruhovou
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a Vianočnou chodbou. I tu je postup uzavretý
hlinou a blatom, no dalo by sa tu kopať.
Myšlienku prepojiť jaskyne v hornej etáži
vnukla návšteva horného poschodia v P-2
počas vysokého vodného stavu niekedy v roku
1995. Na jednom mieste bolo z úzkej pukliny
počuť zreteľný hukot vody. Domnienka, že
zvuk pochádza z Hlavnej studne v J-1, viedla
k sondovaniu na okolitých miestach tejto úrovne. Tak sme uskutočnili tri akcie na jeseň 1995,
resp. 1996, no všade sme po vykopaní hlinitých
sedimentov zistili neprielezné úžiny a snaha
o prepojenie tu ustala. Novým impulzom boli
objavy priestorov v J-1 na úrovni dna Hlavnej
studne (pozri Spravodaj 2/2005). Po zameraní
objavov sme vytipovali blízke miesta na spoločnej mape oboch jaskýň. V smere od J-1 vyhrala
puklinová odbočka vpravo od Telefónu (tak
sme nazvali miesto, kde sme v úzkej rúrovej
prepojke nadviazali akustický kontakt s o 5 m
nižšie položenou Sedembolestnou chodbou).
Vykonali sme tu tri akcie, sprvu len za pomoci
lopatky a krompáčika, neskôr aj s vŕtačkou.
Hoci vidieť, že puklina pokračuje ďalej, práce

Neúspešný pokus o prepojenie cez okienko v Sieni nad
vodopádom v J-1. Foto: P. Magdolen

tu prestali. Jaskyne sa na tomto mieste pôdorysne blížili na 2 m, ale výškový rozdiel 15 m
odpudzoval pracovať logicky zmýšľajúcich
jaskyniarov. Ďalšou možnosťou bolo napojiť J-1 na oblasť spodného podlažia v P-2.
Logickým miestom s touto perspektívou je
koniec Gulášovej chodby. Akcia s vŕtačkou tu
bola v auguste 2005. Rozšírenie zatáčky umožnilo nahliadnuť do úzkej plazivky. Dĺžka vyše
3 m, ktorá by vyžadovala rozširovanie, odradila
záujemcov o vŕtanie.
Druhou stranou spojenia v tejto úrovni by
mal byť Prítokový sifón v jaskyni P-2. Ten bol
v ohnisku záujmu bratislavských jaskyniarov
už od začiatku 80. rokov. Vtedy sme spolu
s J. Slovákom uskutočnili niekoľko pokusov
na jeho vyčerpanie. Čerpali sme s ručným
čerpadlom, ktoré spočiatku nezvládalo vodu
s blatom a pieskom, no napokon sa nám
podarilo hladinu znížiť natoľko, aby sme
zistili, že pokračovaním je úzka a neprielezne nízka chodba. Ďalší nápor zaznamenal
Prítokový sifón v rokoch 2000 – 2001. Zásluhu
na tom mal priaznivec jaskyniarov František
Ambra z Rohožníka. Sifón sa nečerpal, ale
veľkoryso nad hladinou rozširoval banským
spôsobom. Takto vznikla asi 5 m dlhá chodba
so svetlosťou 1 m v pôvodnom smere sifónu,
z ktorého ostalo jazero vyplnené drvinou.
Čelo chodby sa časom ocitlo v súvislej skale,
konkrétne v slienitých bridliciach, a preto sa
baníctvo ukončilo. Zaujímavá bola posledná väčšia akcia na tomto mieste v auguste
2002. Následkom sucha vtedy hladina v sifóne poklesla a ukázal sa prievan. Povyťahovali
sme skaly a sedimenty z dna a odbíjali platne zo stropu vľavo pred koncom strieľanej
chodby. Vstup do sifónu sme tak rozšírili na
prielezný, až sa doň aj dalo vplaziť. Prieskum
sme však odložili na nasledujúcu akciu. Tá
už nebola. Hladina totiž stúpla a prievan nad
ňou sa viac neobjavil. Opisované práce v Prítokovom sifóne v P-2 neboli cielené na spojenie, keďže v tých časoch ešte nebola známa
Gulášová chodba, kam by sme sa s najväčšou
pravdepodobnosťou boli dostali.
Objavné postupy
V septembri 2005 sme sa vrátili na koniec
Gulášovej chodby. Sledovali sme prievan a ten
nás nasmeroval do plazivky vľavo asi 6 m pred

koncovou úžinou. Plazivka dlhá 5 m vyústila do komôrky, kde sa dalo kopať dopredu,
ale i doľava v meandrovej plazivke. V dvojici
J. Šurka a P. Magdolen sme tu kopali na oboch
miestach 15. 9. 2005. Plazivka povolila a po
odstránení kameňov sme sa dostali do väčšej
komory s voľnými blokmi a červeným kvapľom. Už sme chceli ísť naspäť, keď sme začuli
dobrú ozvenu v stropnom otvore. Tak sme sa
nasúkali nahor a ocitli sa tak v sieni 3 x 4 m
s viacerými komínmi. Jeden z nich sa zmenil
na mohutnú puklinu, ktorou sme vystúpili asi
10 m do výšky; tam svah prešiel do roviny, kde
pokračovanie viedlo do pukliny zakončenej po
4 m zúžením. Sieň s bahnitým lievikom na dne
dostala názov Dóm mravcoleva a celková dĺžka
objavu dosiahla 50 m. Z následného zamerania a vyhotovenej mapy sú pozoruhodné dva
fakty. Priestory vystúpili na úroveň -20 m, takže
možno tu uvažovať o súvise s hornou etážou
jaskyne P-2 a pôdorysne je táto časť najďalej
v pravom svahu od potoka, čo núti rozmýšľať
nad pokračovaním v smere na závrty okolo
lokality Čisto, vzdialené asi 600 m vzdušnou
čiarou. Po tomto objave sme do konca roka len
zameriavali ďalšie priestory v J-1.
Nasledujúci rok sme aktivity presunuli do
jaskyne P-2. Obnovili sme práce v horných
častiach pod prvým rebríkom. Prekážajúce
rebro v odbočke na ohybe, ktoré nás zastavilo
v roku 1995, sme novými technológiami hravo
odstránili a dostali sa dopredu, kde sme mohli
kopať doľava alebo priamo. Pohodlnejšie
kopanie v priamom smere sa zdalo perspektívne, priestor sa spočiatku zväčšoval. Po 3 m
sa však strop znovu priblížil k hline na dne.
Prehodnotili sme smer a sústredili sa na dieru
vľavo s priemerom 15 cm, kde zreteľne cítime
pohyb vzduchu. Ako už mnohokrát predtým,
prievan je spoľahlivým vodidlom, a po rozšírení diery na 30 cm sa dá vopchať po pás dnu.
Do šírky sú steny novej chodby pevné, ale
zhora sú sintre, a tie nevydržia údery kladiva.
Ďalšie rozšírenie za pomoci vŕtačky umožní
naplaziť sa do stúpajúceho meandra, po 3 m
prehradeného rebrom, sintrovou výzdobou
a hlineným nánosom. Nazrieť dopredu sa
dá cez tri neprielezné okná. Rozhodujúci
prienik tu nastal až nasledujúci deň 25. 6.
2006, keď regenerovaná dvojica O. Trávnik
a P. Magdolen prekopala spodné okno a do-
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stala sa do strmo klesajúceho
priestoru, ktorý po 5 m križuje výraznejšiu kolmú chodbu.
Chodbu sme nazvali Jánska;
smerom hore sa rozširuje do
relatívne veľkého priestoru
ukončeného po 10 m závalom
a smerom nadol pokračuje
15 m úzkym meandrom ku
koncovému zúženiu. Spolu
s nízkou horizontálnou odbočkou pri závale má celkový objav
hodnotu 40 metrov.
V objavoch sme tu pokračovali
o tri týždne neskôr, keď sme rozšírili nástup do komína v spodnej časti Jánskej chodby. Komín
vo výške vyústil do kratšieho
horizontu na úrovni 4 – 5 m pod
povrchom. Po zameraní Jánskej
chodby s priľahlými novými časťami sa dĺžka jaskyne zväčšila
o 70 m a dosiahla 412 m. Čo
však bolo paradoxom, nič
z týchto objavov nenasvedčovalo na to, že sa tu napojíme na
jaskyňu J-1. Podľa mapy sa horizonty oboch jaskýň pôdorysne
prekrývali, no výškovo míňali.
Jeseň roku 2006 bola venovaná
vystrojovaniu jaskyne J-1 rebríkmi a stúpačkami, ako sme
o tom referovali v Spravodaji
4/2006, a až do nasledujúcej jari
sme na spojení nepracovali.
Práce v J-2
Označenie Ponor 2 nachádzame prvýkrát na rukopisnej mape
od I. Cebecauera z r. 1969. Aby
sa lokalita neplietla s neskôr
nájdenou jaskyňou P-2, zvolil sa
kód J-2. O sondážnych prácach
tu nemáme žiadne záznamy.
V tejto jaskynke sa pri zvýšených vodných stavoch objavoval
na dne vodný tok, ktorý sem
prenikal z povrchových ponorov vzdialených niekoľko metrov a strácal sa v úzkej pukline.
Zvlášť v zime, keď je hladina
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V mohutnej Jánskej chodbe. Foto: P. Magdolen

Spodná časť Jánskej chodby je už užšia.
Foto: P. Magdolen

potoka zamrznutá a podobne zamrzne aj viacero ponorov, hučí v jaskynke voda i pri relatívne nízkych prietokoch. Rovnako sa správa
aj Prítokový sifón v P-2, keď sa inak suchou
jaskyňou v zime zostupuje na dno. Zo sifónu
sa vtedy valí voda tak, že ďalej sa ísť nedá.
Domnienku, že voda ponárajúca sa v J-2 je
zhodná s vyvierajúcou v Prítokovom sifóne,
sme potvrdili farbiacim pokusom 25. 3. 2000.
Farbivo metylénová modrá prešlo trasu od
ponoru po sifón za 6 minút. V ten deň sme
farbili aj iné ponory ďalšími farbivami (oranž
II a fluoresceín), ale voda v Prítokovom sifóne
sa v inom než modrom odtieni neukázala.
Do podzemných priestorov sa zo strany J-2
prvýkrát pokúsili dostať P. Čarný a R. Nevařil
27. decembra 2000. Klesajúcu chodbu rozšírili a dostali sa do voľnej, 3 m dlhej pukliny.
Konštatovali, že na ďalšiu činnosť treba väčší
počet ľudí, lebo miesto na ťažený materiál
v jaskyni zaplnili, a tak by ho už bolo treba
vyťahovať von pred jaskyňu. Nasledujúca akcia
sa odohrala až o šesť rokov neskôr, po objavoch
Sedembolestnej a Gulášovej chodby v jaskyni
J-1. Podľa novej mapy sa jaskyňa J-2 pôdorysne
prekrývala so začiatkom Sedembolestnej chodby, výškový rozdiel 20 m však dával tušiť priepasťovité priestory. Pravdupovediac, sondážne
práce sme uskutočnili ani nie tak vo vidine
ľahkého objavu, ako skôr z nutnosti zamestnať väčší počet jaskyniarov počas tradičného
Záveru sezóny 2006. V jaskyni J-1 na vystrojovaní priepasti rebríkmi pracovalo vtedy 9 ľudí,
štyria sa venovali čisteniu prístupovej plazivky
a zvyšných troch sme usmernili do J-2. Práce
tu išli od ruky a podarilo sa postúpiť do hĺbky
na celom profile, čiže nesústredili sme sa na
úzke pukliny. Povzbudivé bolo ľahké vynášanie
sutiny a balvanov, medzi ktorými sa ukazovali
dutiny, kam prepadával štrk.
Podobná situácia nastala 5. mája 2007, keď
do Borinského krasu zavítali na návštevu krasoví turisti z Frýdku-Místku v počte 11 ľudí.
Mohutná akcia s ľudskou reťazou dokázala
vypratať priestor až na skalné dno, čím sa
vytvorila priestranná komora. Postup sa ukazoval v smere na sever aj na juh. Neboli sme
rozhodnutí, kadiaľ sa pustíme ďalej. Po dvoch
nerozhodných akciách sa však ukázal prievan
v severnej vetve, a tak sa úsilie sústredilo sem.
Črtala sa tu pekná chodba a hoci prešla do
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Začiatok prác na lokalite J-2 s moravskými jaskyniarmi.
Foto: P. Magdolen

nízkej plazivky, stopy po tečúcej vode tu boli
jasné. Tak sme sa dostali na rozvetvenie do
dvoch tesných kanálov. Správne sme vytušili
súvis s nízkou, no širokou prítokovou odbočkou v hornej časti Jánskej chodby v P-2.
Odstránenie rebra zo strany P-2 umožnilo
postúpiť v priaznivom smere 5 m k závalu, kde
sme predvídali prepojenie. Vykonali sme akustickú skúšku; dalo sa krásne porozprávať, ale
stále sme sa nerozhodli, ktorý z dvoch kanálov
bude spojovací. Prišla akcia s generátorom,
ktorý nefungoval, na druhý deň sme teda vzali
prenosnú 36 V batériu a už sa dosiahli úspechy. V oboch kanáloch sa podarilo postúpiť po
1 m. Rozhodnutie, kam sústredíme energiu,
uľahčila opätovná komunikácia cez neprielezné kanály. Okrem rozhovoru sa podarilo aj
vidieť svetelný lúč čelovky v ľavom, severnejšom kanáli. Mierne sme popracovali zo strany
Jánskej chodby, očistili sme závalové miesto od
balvanov, až sa ukázalo ústie plazivky. Keď sme
si cez ňu podali ruky, rozšírenie na prielezno sa
stalo otázkou pár hodín a večer 18. 8. 2007 sa
stalo skutočnosťou prepojenie jaskýň J-2 a P-2.
Prvý fyzický prechod sme uskutočnili o deň
neskôr, priestory sme zároveň odfotografovali.
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Prepojenie na jaskyňu J-1
Skúsenosti z prepojenia medzi J-2 a P-2
naznačovali problémy v spojovacích prácach na J-1. Zodpovedajúcu výškovú úroveň tvorili pukliny a plazivky nad Hlavnou
studňou a najkratšia vzdušná vzdialenosť tu
dosahovala 25 m od posledného bodu v strmej stúpajúcej chodbe nad vodopádom po
bod v J-2. Lano, ktoré sme nad vodopádom
ukotvili ešte začiatkom 90. rokov, sa ukázalo v poriadku; pre istotu sme v kľúčovom
mieste nainštalovali stúpačku a mohli sme
perspektívne miesto obhliadnuť. Nebolo to
tu lákavé, v úzkej pukline prekážali balvany, prievan žiadny. Nečudo, že o prieskum
nebol záujem. Prekvapilo preto, že hneď po
odhádzaní kameňov, rozšírení pukliny a odkopaní hlinitých sedimentov v dĺžke 1 m sa
ukázala voľná chodba a následne aj rozmerná
sieň s odbočkami. Sólová akcia autora zo dňa
29. 9. 2007 tak priniesla asi 50 nových metrov,
a čo je podstatné, reálne priblíženie k jaskyni
J-2. V ďalšej aktivite sme sa nechali zviesť
oknom s prievanom v sieni. Do konca roku
sme uskutočnili 4 akcie, ale cez okno sme
prešli len do závalovej komory a akustická
skúška ukázala, že komunikuje s povrchovou
puklinou vo vchodovej časti jaskyne J-2.
V lete 2008 sme sa vrátili do J-2 a začali prekopávať odbočku na juh. Hoci tu hrozili závaly
a chodba bola zaplavená celú jar, už po druhej
akcii sa ukazovalo, že to pôjde. Tretia akcia zo
dňa 3. 8. 2008 bola finálna. Hodina „kýblovania“ s metrovým postupom priviedla účastníkov k vetveniu. Puklinová chodba pokračovala dopredu trocha doprava, vľavo smeroval
labilný zával a rovno dole sa ukazovali pukliny, kam sa prepadával štrk do voľnejších
priestorov. Kam ďalej? Jeden z aktérov rýchlo
vošiel cez jaskyňu J-1 k očakávanému miestu
z druhej strany, ktoré sa črtalo v plazivke pod
prievanovým oknom. Hlasný hovor usmernil kopáčov v J-2 do závalu vľavo. Postúpili
sme ďalší meter a nastal rovnaký problém.
Naľavo išla krásna plazivka s okrúhlym profilom a zatáčala správnym smerom. Ale aj
dopredu stúpala puklina a pri jej strope sa
černel voľný priestor. Čo už, zopakovali sme
kontaktný experiment. Tentoraz nebolo treba
kričať, miesto prepojenia prezradilo svetlo
z čelovky, ktoré prenikalo škárami popri stene

Miesto prepojenia s P-2. Foto: P. Magdolen

v neočakávanej spodnej časti pukliny s čierňavou. Nasledovalo rýchle prehrabanie otvoru
rukami a podanie si rúk. Aktérom spojenia
(P. Čarný, P. Magdolen, V. Mucha a P. Ševčík)
potom už stačila polhodina na sprístupnenie
prielezu a autor sa stal prvou osobou, ktorá
vošla systémom P-2, J-2 a vyšla vchodom J-1.
Cestou von vzal na tento účel vo vchode prichystanú fľašu šampanského a spojenie sa na
mieste náležite oslávilo.
Uzavretie nového vchodu
Najdlhšia jaskyňa Borinského
krasu vo Veľkom Prepadlom bola
patrične uzavretá od roku 2002.
Vytvorením systému pribudli dva
nové vchody. Jaskyňu P-2 využívame stále ako ponor, keď potrebujeme odstaviť alebo zredukovať vodu
v J-1, preto sa neuvažuje nad jej uzáverom. Navyše jej vstupné časti sú
úzke a aj spojenie s J-2 nemá okrem
znalého jaskyniara iný človek šancu
zvládnuť. Iná situácia je s vchodom do J-2. Aby nenastala podobná
situácia ako v januári 2001, kedy
amatéri podcenili Hlavnú studňu

v jednotke a museli prísť hasiči na reálnu
záchrannú akciu, dopredu sme uvažovali nad
jej uzavretím. Už v roku 2007 sme lokalitu
navrhli na uzavretie, čo sa stretlo s podporou zo strany Správy slovenských jaskýň; tá
na uzáver naplánovala finančné prostriedky.
Nad spôsobom uzavretia sme viedli v skupine
vášnivú diskusiu, v hre boli dve alternatívy.
Prvá predpokladala osvedčené osadenie a zafixovanie betónových skruží, druhá rátala so
štvorcovým poklopom osadeným do betónu
priamo na dne vstupnej depresie a labilné
svahy nad ňou by mali byť stabilizované
murovanými stienkami.
Druhý variant sa napokon realizoval počas
Záveru sezóny. Už týždeň predtým sme stĺkli
drevené dielce debnenia. 27. 9. 2008 sme
najprv dôkladne vyčistili depresiu od kameňov a sutiny, čím vznikla plocha 1,2 x 1,2 m,
kam prišlo debnenie rovnakých rozmerov.
Prikresali sme aj samotný otvor a nainštalovali lanovku od lesnej komunikácie 20 m
povyše. Potom prišiel Tomáš Ďurka so svojím
vozidlom UAZ a s kompletne naloženým prívesným vozíkom. Vyložili sme elektrocentrálu, miešačku, štrk, cement a náradie. Tomáš
prevzal velenie, umiestnil a stĺkol debnenie
a spustilo sa betónovanie. Do večera sme
pozinkovaný kanálový poklop osadili, potme
sme ešte vyslobodili UAZ z rozmočeného terénu a do neskorej noci sa venovali konzumácii
tradičnej svine na základni. O týždeň neskôr
sme uzáver odšalovali a opäť pomocou cen-

Budovanie stabilizačného múru nad novým vchodom J-2.
Foto: R. Nevařil

11

trály, miešačky a lanovky vybudovali plánované múriky nad vstupom. Použili sme na ne
prirodzené vápencové kamenivo vyťahané zo
sondy počas prieskumných prác. Vznikol tak
estetický vstup, ktorý je v harmónii s celkovým vzhľadom lokality.
Po spojení
Dve nasledujúce akcie sa venovali zameraniu prepojenia. Jeho dĺžku 34 m sme prirátali
k dovtedy platným údajom pre tri nezávislé
jaskyne a môžeme tak s hrdosťou oznámiť
mieru 1755 m pre jaskynný systém Veľké
Prepadlé. Tak ako nás pred časom lákala
méta 1 km, podobne teraz čelíme novej výzve
s hodnotou 2000 m. Jaskyňa na to potenciál má. Aj bez nových objavov je ešte viacero komínov a odbočiek, ktoré môžu pridať
okolo 100 m dĺžky. A pri cielenom kopaní
vytúžených 150 m je možné objaviť v horizonte dvoch rokov. Spojenie jaskýň nemá
však za cieľ len postup v dĺžkovom rebríčku.
Reálne využitie sa už ukázalo, keď nešiel
otvoriť pomerne komplikovaný uzáver na
vchode J-1. Inšpekciou zvnútra sme zistili, že
na príčine bol ohnutý kľúč. V minulosti sa už
stalo viackrát, že cez tento vchod sa nedalo
dostať dnu. Predpokladáme, že v zime, keď sú
dvere do J-1 primrznuté, budeme vchádzať do
jaskyne cez nový uzáver J-2. Pred nami je spohodlnenie priechodu k Hlavnej studni, kde
plánujeme osadiť ďalšie stupienky. Vznikne
tak okruh vhodný na exkurzie aj pre menej
zdatných záujemcov.
Krátka rekapitulácia
Pri opisovaní objavov z roku 2004 bola uvedená podrobnejšia chronológia s účastníkmi
prác na lokalite za daný rok. V nadväznosti sa
patrí spomenúť mená aktérov, ktorí tu ďalej
pracovali a ich činnosť napokon vyústila do
prepojenia:
Rok 2005
– Jaskyňa J-1 (kopanie pri Telefóne, na konci
Gulášovej chodby, objav Dómu mravcoleva, zameriavanie, spolu 11 akcií): J. Ančák,
P. Čarný, R. Dočolomanský, P. Holúbek,
A. Juris, M. Kubíny, M. Kučera, A. Kučerová,
P. Magdolen, D. Moravanský, V. Mucha,
Ľ. Sliva, J. Šurka, J. Trávnik, O. Trávnik,
J. Vajs.
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Rok 2006
– Jaskyňa J-1 (vystrojovanie jaskyne, kopanie
Oškvarkovej chodby, 11 akcií): M. Adam,
P. Beňuš, M. Blusk, J. Činčala, P. Čarný,
R. Dočolomanský, T. Ďurka, E. Ďurková,
P. Holúbek, M. Ivanický, J. Kovárik,
Ľ. Krčmárik, M. Kučera, S. Leskovský,
P. Magdolen, V. Mucha, R. Nevařil,
K. Nevařilová, Ľ. Sliva, P. Stano, J. Šurka,
V. Tencer, J. Trávnik, O. Trávnik, R. Ziman.
– Jaskyňa J-2 (čistenie dna, 1 akcia): P. Holúbek,
P. Magdolen, V. Tencer.
– Jaskyňa P-2 (objav Jánskej chodby, zameriavanie, 7 akcií): M. Adam, J. Ančáková,
M. Kučera, P. Magdolen, V. Mucha,
R. Nevařil, O. Trávnik.
Rok 2007
– Jaskyňa J-1 (meranie a kopanie v okolí Toboganu,
rozširovanie polosifónu, oprava dverí, objav
chodieb a siene nad Hlavnou studňou, uzavretie parazitického vchodu, 10 akcií): J. Ančák,
P. Čarný, J. Činčala, R. Dočolomanský,
M. Gregor, M. Ivanický, M. Kučera,
P. Magdolen, P. Stano, P. Ševčík, J. Šurka.
– Jaskyňa J-2 (kopanie a prepojenie s P-2, dokumentácia, 12 akcií): P. Čarný, P. Červeň,
M. Ivanický, Jakub z Poľska, Ľ. Krčmárik,
M. Kučera, P. Magdolen, J. Malíková, V. Mucha,
R. Nevařil, O. Trávnik, S. Votoupal+10.
– Jaskyňa P-2 (kopanie v odtoku Jánskej chodby, 1 akcia): P. Magdolen, O. Trávnik.
Rok 2008
– Jaskyňa J-2 (kopanie a prepojenie s J-1,
zameriavanie, budovanie vchodu, 8 akcií):
M. Adam, P. Čarný, R. Dočolomanský,
T. Ďurka, E. Ďurková, E. Ďurková ml.,
D. Ďurková, A. Juris, Ľ. Krčmárik, M. Kučera,
P. Magdolen, P. Meňhert, D. Moravanský,
V. Mucha, R. Nevařil, P. Ševčík, J. Vašková.
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Čo nové v Jaskyni zlomísk?
Za posledných 10 rokov takmer nič!

Peter Holúbek, SK Nicolaus

Keď sme v roku 1996 prakticky
na každej akcii objavovali rozsiahle priestory
v Jaskyni zlomísk v Jánskej doline, tak sme
veru netušili, ako žalostne sa náš výskum po
niekoľkých rokoch skončí. Zo štatistiky SK
Nicolaus vyplýva, že od roku 1998 v Jaskyni
zlomísk na vykopaný meter je iba niekoľko
málo objavených metrov a tých vykopaných
metrov sú veru desiatky. Až teraz si naplno
uvedomujem pamätné slová P. Hipmana,
keď sme v spleti nových chodieb za Stanovým
odkazom dňa 30. 3. 1996 s kompasom postupovali dopredu a s nadšením a radosťou
objavovali chodby smerujúce na juh: „Peter,
vychutnaj si tieto objavy, lebo sa ti to v živote
už nikdy nezopakuje!“
Na prekonanie prekážok na zaujímavých
a nádejných koncoch jaskyne sme uskutočnili
veľa akcií, ale z obrysu jaskyne sa nám veľmi
postúpiť nepodarilo. Neviem si vysvetliť, prečo
nás jaskyňa bez problémov „pustila“ 7 kilometrov, a potom ani po náročnom kopaní
sme sa ďalej nedostali: ani v smere na pono-

ry Bystrej, Štiavnice; ani na neďalekú Starú
Poľanu; ani do masívu Krakovej hole smerom na Hipmanov jaskynný systém; ani na
podzemné riečisko Štiavnice; ani v smere na
Medvediu jaskyňu, vyvieračku Hlbokô či nové
priestory Občasnej vyvieračky v Medzibrodí.
Zdá sa, že ani v blízkej budúcnosti sa tento
stav podstatne nezmení, a tak sme spísali aktivity na všetkých významnejších pracoviskách,
aby neupadli do zabudnutia a prípadne sa dalo
v budúcnosti z našich chýb poučiť. Aktuálna
dĺžka Jaskyne zlomísk na začiatku decembra
2008 je 10 511 metrov.
Južný koniec
Na Južnom konci sa veľa akcií neuskutočnilo, hoci je tu na prvý pohľad najlogickejší
postup smerom na južne situovanú jaskyňu
Stará Poľana a smerom na ponory vôd pochádzajúcich zo žulového jadra Nízkych Tatier.
Rozsiahly, zhora visiaci zával je nepríjemný,
necítiť tu výraznejší prievan. Strávili sme tu
dlhé hodiny preliezaním závalu a hľadaním
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P. Pokrievka st. pri prekonávaní závalu na Južnom
konci. Foto: autor

prievanu a ďalšieho pokračovania. Na dvoch
miestach sme prenikli o pár metrov ďalej, ale
zával stále odoláva. Ani vnímavý P. Maceček so
S. Votoupalom sa ničoho nevedia chytiť a ani
J. Vajs, ktorý elegantne prekonal zával v Decembrovej sieni Jaskyne zlomísk, nevie, ako
ďalej. Je tu však spojenie so Starou Poľanou,
pretože merkaptán vypustený v tejto jaskyni
sa najskôr ukázal v Ľadových sondách pri
asfaltovej ceste vedúcej Jánskou dolinou a po
niekoľkých dňoch ho bolo slabo cítiť aj pri
tomto závale. Koniec Starej Poľany však tvorí
rozsiahly zával, ktorý sa z iniciatívy P. Vaněka
začal prekonávať, avšak po pár desiatkach prekonaných metroch sa zával iba komplikoval
a nie je tu jasný smer postupu. Možnože by to
chcelo dlhodobejšie tvrdohlavé pracovné nasadenie na tejto prekážke.
Ujgurská šikmina
V Ujgurskej šikmine sme odrobili viac ako
20 akcií s cieľom objasniť, kam smeruje prie-
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van, ktorý tu vanie. Bohužiaľ, výkop v priamom smere sa skončil v málo zaujímavom
mieste bez prievanu. Ale moravskí jaskyniari
P. Maceček a S. Votoupal našli v strope meandra nenápadné miesto, odkiaľ vanie v letnom režime prúdenia vzduchu prievan. Po
jeho rozšírení sa preniklo do malej kaverny
ukončenej rozsiahlym závalom, ktorý smeruje
k Medvedej jaskyni. Vykonali sme tu v zimnom období dymovú skúšku na komunikáciu
s Medveďou jaskyňou. Aj napriek snaženiu
Z. Hochmutha a V. Ďurčeka sa však dym
v Medvedej jaskyni neukázal. Isté náznaky
aj boli, ale nebolo jasné, či ide o dym z Medvedej jaskyne, alebo cigaretový pach fajčiara
Viktora Ďurčeka. Až po rokoch sme dokázali,
že prievan z konca Ujgurskej šikminy ide
do oblasti vchodu Medvedej jaskyne a roztápa snehovú pokrývku niekoľko metrov pred
vchodom do nej. Prevýšenie medzi závalom
nad m. b. 1722 a roztopeným miestom na
povrchu pri Medvedej jaskyni je 26 metrov. Výkopových prác v Ujgurskej šikmine sa
zúčastnili: Z. Hochmuth, V. Ďurček, J. Mikloš,
M. Kubík, J. Vajs, P. Maceček, S. Votoupal,
A. Gresch, Mišo Hurtaj, J. Dzúr, M. Valaštiak,
M. Eliáš, P. Procházka, M. Benko, V. Voronin,
D. Boroška a P. Holúbek.
Pouchove chodby
V Pouchových chodbách sme sa najskôr
sústredili na prekonanie závalu za m. b.
1327 (S. Votoupal, P. Maceček, P. Vaněk,
E. Hipmanová, P. Procházka, M. Danko,
P. Holúbek, J. Šurka, I. Král, P. Magdolen,
Ľ. Sliva, J. Jančo). Verili sme, že obídeme nižšie položený zával na Južnom konci, ktorý sa
v pôdoryse takmer kryje, iba je o 6 metrov
nižšie a uzatvára hlavný ťah jaskyne doteraz neprekonaným závalom. Podarilo sa tu
postúpiť pomedzi zasintrované skalné bloky
dopredu asi 10 metrov, ale už tu niet pevnej
steny, ktorej by sa dalo držať pri kopaní; čo
nás však najviac odradzuje od kopania, je to,
že táto časť jaskyne je statická, teda bez výraznejšej výmeny vzduchu. Naposledy tu prenikli
P. Procházka a M. Danko do malej kaverny,
ale toto miesto sa nám nezdá príliš lákavé
z hľadiska ďalšieho možného postupu, a tak
ho už niekoľko rokov nik nenavštívil.

Veľké nádeje sme vkladali do výkopu v tesnom
kanáli medzi m. b. 1324
– 5. Kopať tu začal 11. 9.
1999 S. Votoupal. Asi po 11
vykopaných metroch sme
prešli do tesných priestorov, ktoré sú na konci
úplne zahlinené. Pokúšali
sme sa tam kopať ďalej,
ale nedostatok vzduchu
náš postup smerom na
juh zastavil. Výkopových
prác sa zúčastňovali:
P. Procházka, M. Danko,
M. Sova, Ľ. Krčmárik,
P. Mitro, L. Vlček, M.
Ľ. Krčmárik a M. Sova počas výkopových prác. Foto: autor
Kostka, J. Vajs, P. Mikula,
Jaro Rybanský, I. Pešková, K. Hadriová, Objav v starých častiach jaskyne vo
J. Rybanský, M. Dvořáček, M. Honeš, Veľkom dóme pri Večnom daždi 1
Z. Procházka, J. Pospíšil, Ľ. Krčmárik,
V marci roku 2006 sme s J. Psotkom pri
P. Mikula, A. Tomovičová, L. Vlček, M. Kostka,
S. Votoupal, P. Maceček, P. Magdolen, Ľ. Sliva, kontrole hladiny jazier v starej časti jaskyne
J. Šurka, P. Holúbek. Výkop dostal názov našli zaujímavú chodbu pri m. b. 35. Postupne
Sovietsky sifón, podľa plechového vedra s ná- sme tu po nenáročnom sondovaní prešli okolo
pisom Сделано в СССР, ktoré sme 50 metrov. Vanie tu silný prievan, no z merania
vyplynulo, že prievan vanie z nových častí jaspoužívali pri transporte materiálu.
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kyne, z okolia Neznámeho dómu, a preto sa tu
výskum ukončil. Možno by však bolo vhodné
tieto miesta prepojiť, a vytvoriť tak v jaskyni
zaujímavý okruh.
Jančove chodby
Ide o posledný postup v jaskyni. Pracuje sa
nad m. b. 796 (Večný dážď 2) v nových častiach jaskyne v blatistej plazivke, ktorou preteká vodný tok s výdatnosťou okolo 1 dl.s-1.
Vykopalo sa tu už viac ako 10 metrov. Počas
akcie jaskyniarov z Liberca sa 18. 10. 2008
podarilo prejsť do malej sienky, z ktorej vedie
tesná plazivka, ukončená asi po 20 metroch
závalom, za ktorým však vidno pokračovanie. Nezostávala iná možnosť, iba sa naplaziť
dopredu, opatrne vytiahnuť skalu a cúvať tých
dvadsať metrov, pritom sa poriadne mágať
v blate a na konci sa namočiť v blatistom polosifóne, kde sa treba ohnúť do pravého uhla.
Keď som tak urobil viackrát a mal preplazené desiatky metrov, blato som mal takmer
všade. Musel som z času na
čas lízať sklo čelovky, aby
som aspoň niečo videl. Ak
by ma dajaký súdny človek
vtedy videl, určite by iba
skonštatoval: „Peter, veď ťa
to prejde.“ No nakoniec sa
prekážka prekonala, prešlo
sa asi 15 metrov dopredu,
ale problém sa nezmenil.
Na konci sondy sa treba prehrabávať v hline a transportovať von skaly, ktoré zavadzajú v ďalšom postupe,
našťastie vodný tok, ktorý
tadiaľ stále tečie, ide v hlbšom záreze a netvorí sa tu
blato. Dopredu vidno opäť
3 – 4 metre, ale treba sa opäť trápiť. Morálnou
oporou sú tu iba netopierie kosti, vodný tok
a piesok pochádzajúci zo žulového jadra
Nízkych Tatier. Je tu totiž možnosť, že plazivka vyústi do vyšších, doteraz neznámych
poschodí Jaskyne zlomísk, vytvorených ponornou Štiavnicou. Na výkopových prácach sa tu
zúčastnili P. Magdolen, S. Votoupal, P. Vaněk,
R. Janoušek, B. Homolka, P. Holúbek a statočný P. Procházka so zlomeným prstom a okom
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plným blata. Chodba dostala názov podľa
pána Janča z Liptovského Mikuláša, ktorý nás
zabezpečil kvalitnými vojenskými protichemickými oblekmi, ľudovo zvanými atómbordely.
Tieto aj v tejto sonde preukazujú neoceniteľnú, skutočne veľmi dobrú službu.
Demänovský sifón
Ide o pozoruhodný pieskový sifón, ktorý
smeruje na západ, teda do Demänovskej doliny. V nízkom priestore sa vykopala pohodlná
chodba, ktorú v čase zvýšených vodných stavov
zatápa. P. Procházka s M. Dankom tu prenikli
do malej sienky smerujúcej na juh. Práce sa však
prerušili, pretože predpokladáme, že priestory
sa spoja s chodbou končiacou pri m. b. 1358
v Pouchových chodbách. Výkopových prác sa
zúčastnili: P. Procházka, M. Danko, J. Vajs,
M. Sova, M. Kováčik, Ľ. Krčmárik, M. Marušin,
Z. Hochmuth, J. Mikloš a P. Holúbek. Po
rokoch nevylučujeme prehodnotenie perspektívnosti tohto pracoviska.

Sieň večných priekov. Foto: autor

Stúpajúca chodba
Pri objave jaskyne sme prenikli 31. 3. 1996
až k blatistému sifónu pri m. b. 874, ktorý
bol vtedy plný blata, no bez vody. Odvtedy
sme takýto stav nezaregistrovali, stále je tu
vysoký vodný stav. Aby sa dosiahol pokles
hladiny jazera, nainštalovali sme násosku,
ale pre značné prevýšenie sa nám ju nepodarilo sfunkčniť. Začali sme rozširovať miesto

výtoku vôd z jazera s cieľom znížiť hladinu. Bohužiaľ, tento zámer sa nedotiahol do
konca pre veľký objem prác. Inak toto miesto
je zaujímavé z hľadiska pokračovania jaskyne,
pretože sifón smeruje priamo nad koncový
zával. (Pozn.: Stúpajúca chodba sa v Slovenskom krase 1998 nazýva nesprávne Šikmá
chodba.)
Blatistý zával v hornom vchode
Veľký otáznik sa skrýva v hornom vchode do Jaskyne zlomísk. Juhovýchodne od
m. b. 226 sa nachádza zhora visiaci zával.
Po odkopaní materiálu a vzniknutí dutiny sa
zhora vysypú skaly zmiešané s blatom. Po niekoľkých akciách vznikol nad miestom výkopu
pomerne vysoký priestor, pretože skaly sa pri
kopaní zhora rútia niekoľko metrov s poriadnym dunením. Po akcii sú však kopajúci takí
zablatení a mokrí, že sa tu so sondovaním
prakticky prestalo. Je to tvrdý oriešok, no stojí
za rozlúsknutie. Výkopových prác sa tu okrem
členov SK Nicolaus zúčastnili aj jaskyniari
z klubov Speleo Detva a Pracovná skupina
Východ, komisia pre potápanie. Z. Hochmuth
ešte v slabej chvíľke občas pripustí, že by sa
sem vrátil kopať.
Pošlite mi sem odborníka
Medzi m. b. 19 a 20 v starej časti jaskyne sa
nachádza depresia, na dne ktorej bol náznak
chodby. V nádeji, že nájdeme nám doteraz neznámu stúpajúcu chodbu so zárezom
meandra na jej dne a nevýdatným vodným
tokom, ktorú objavil P. Hipman so S. Šrolom
dakedy v 60. rokoch minulého storočia a končila sa vysokým komínom, sme sa pustili
25. 10. 2003 do jej rozširovania. Po krátkom
kopaní sa jaskyniarom (P. Holúbek, P. Mitro,
K. Hadriová, M. Jurečka, P. Jadroň, M. Danko
a A. Holúbek) odkryl priestor, prielezný pre
malé dieťa. A. Holúbek, ktorý mal vtedy
10 rokov, sa tam nie príliš nadšene preplazil.
Na otázku, čo sa tam nachádza, zakričal:
„Sú tu nebezpečné kvaple, pošlite mi odborníka!“ Dĺžku veľmi tesnej chodby sme odhadli na 20 metrov, kopanie tu považujeme za
neefektívne, prievan nie je citeľný. Doteraz
nám je však záhadné, kde sa tajomná chodba

P. Hipmana nachádza. Podľa jeho spomienok by sa mala odbočka do nej nachádzať
po pravej strane hlavnej chodby, smerujúcej
od koncových jazier k spodnému vchodu. Je
viac teórií o jej zániku, jedna z nich je taká,
že ju dômyselne zamaskoval Stano Šrol pred
„pirátmi“, ktorých bytostne nemal rád. Ak
tak urobil, ďakujeme mu, pretože práve
táto nevyriešená záhada nás doviedla k objavu chodieb v dĺžke okolo 7 kilometrov za
hochmuthovským meračským bodom, olovkom s číslom 110.
Sintrový sifón I
Z iniciatívy M. Danka sa uskutočnilo viac
objavných výprav do Jaskyne zlomísk. Podarilo
sa im v oblasti Sintrového sifónu I preniknúť
do tesných klesajúcich chodieb, ktoré zasahujú
pod hladinu sifónu a určite vedú dakde dolu
na riečisko, len sú, žiaľ, veľmi úzke. Násoskou
stiahli Sintrový sifón I, ktorého hladina klesla
spolu so Sintrovým sifónom II asi o meter,
čím sa dokázalo ich prepojenie. No nevylúčila
sa existencia ďalšej chodby, ktorá sa tu môže
napájať, pretože sifón pod hladinou pokračuje
ďalej.
Touto cestou by som sa chcel za SK Nicolaus poďakovať všetkým našim priateľom zo Slovenska, Čiech,
Moravy a Poľska, ktorí nám nezištne pomáhali pri
aktivitách v Jaskyni zlomísk.
Literatúra:
HOCHMUTH, Z. – HOLÚBEK, P. 1995: Topografia a geomorfologické pomery jaskyne
Zlomísk v Jánskej doline. Slovenský kras, 33,
Liptovský Mikuláš, 17–34.
HOCHMUTH, Z. – HOLÚBEK, P. 1998: Geomor fologické pomer y a topograf ia
novoobjavených častí Jaskyne zlomísk
v Jánskej doline v Nízkych Tatrách. Slovenský kras, 36, Liptovský Mikuláš, 59–80.
HOLÚBEK, P. – JAVORNICKÝ, T. 1996: Nové
objavy v Jaskyni zlomísk. Spravodaj SSS, 27,
1, Liptovský Mikuláš, 27–28.
HOLÚBEK, P. – VAJS, J. 1996: Nové objavy
v Jaskyni zlomísk alebo tretia najdlhšia
jaskyňa na Slovensku. Spravodaj SSS, 27, 2,
Liptovský Mikuláš, 19–23.
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Bude sa história opakovať?
Marián Jagerčík, Speleo Detva
Keď som pred viac ako 20
rokmi za už známych prozaických okolností
našiel prievan do Večnej roboty, do Starého
hradu to bolo 338 m výškových a 156 m
pôdorysných. Trvalo však ešte 15 rokov, kým
sme konečne prekročili prah Starého hradu.
Večná robota – Starý hrad
Po označení miesta, kde sa prievan pod sedlom nad Čiernou dolinkou našiel, sme hneď
od prvých akcií zarezávali v kopaní sondy a vyťahovaní skál. Prešlo skoro deväť rokov, kým
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sme sa prekopali do jaskyne, ktorá sa v podstate začínala v hĺbke 55 m, a potom ďalších
6 rokov, než sme sa prekopali do Starého
hradu. Niektoré akcie vo Večnej robote už začínali byť také náročné, že materiál nebolo kde
dávať a každý by sa bol radšej videl na čelbe
alebo von z jaskyne. Napriek tomu nezlomná
vôľa Petra Hipmana (1940 – 1999) a ďalších
členov skupiny, prípadne návštevníkov dokázala sa aj s týmto problémom vysporiadať. Veľmi
stručná rekapitulácia postupu, prekopávania
závalov a vzájomných vzťahov všetkých jaskýň
je znázornená na grafickom obrázku.

Jaskyňa slnečný lúč –
Systém Hipmanových jaskýň
Po vytečení zafarbenej vody z Jaskyne slnečného lúča vo Večnej robote v Slnečnej ceste
sa nám hneď vynorili spomienky na sondu
v Jaskyni slnečného lúča, ktorú sme už veľmi
dávno opustili ako neperspektívnu a na prácu
veľmi náročnú. Vzdialenosť, ktorú potrebujeme prekonať, je podobná ako v prípade Večnej
roboty a Starého hradu – 299 m výškových
a 227 m pôdorysných.
Vykopaná sonda pod severnou stenou mala
hĺbku 4 m a končila sa rozpukanou stenou,
ktorá držala pokope len silou vôle. Nezostávalo
nič iné, len postupne stenu a zával zabezpečovať
výdrevou. Použili sme aj výdrevu, ktorá zostala
po nás ešte z dávnejších prác a od bivaku sme ju
museli vynášať až k jaskyni. Okrem tohto problému sme museli skrotiť potôčik, ktorý v sonde
mizol a ktorý udáva smer postupu. Vyriešili sme
to jednoduchou betónovou hrádzkou a hadicami, ktoré stiahli všetku vodu potôčika, a pracovisko pred nami je teraz skoro suché. V takomto
„príjemnom“ prostredí pracujeme skoro dva
roky a hĺbka sondy začína naberať pekné parametre. K poslednému bodu od začiatku sondy
je to 11 m do hĺbky a 19 m dĺžky.
Sonda okrem závalu nám do cesty postavila aj
časť úzkeho meandra. Na jeho rozšírenie okrem
bežného náradia kladivo, sekáč, „pajser“ používame aj akumulátorové zbíjacie kladivo. Takisto
sa darí pomocou výdrevy zával bezpečne stabilizovať (dúfajme, že vydrží). Zatiaľ najviac starostí máme pri vyťahovaní materiálu. Zo začiatku

Voda je v hadici. Foto: E. Hipmanová

to bolo celkom pohodlné, ale keď sonda začala
naberať väčšiu hĺbku a dĺžku a materiál treba
stále vyťahovať von do dómu jaskyne, vtedy už
aj päť jaskyniarov je málo. Materiál sa potom
musí podľa počtu zúčastnených prekladať aj cez
dve, prípadne tri medziskládky.
Z tohto stručného prehľadu prác v sonde
vyplýva, že najväčší problém bude s ľuďmi.
Ďalší postup závisí od toho, koľkých Lukáš
Vlček a skupina zoženie a prehovorí na túto
nezáživnú prácu.
Ďalšie pracovisko by mohlo byť vo Večnej
robote v chodbe Slnečná cesta. Nad ním je
však veľmi úzky meander, z ktorého neprestajne prší, a navyše na pracovisko do hĺbky vyše
300 m v nebezpečných závaloch sa už nechce
nikomu veľmi ísť.
Ešte jedna možnosť je postupovať v práci
v Mrazivej diere, ktorá je kompletne vykopaná
a dosahuje tiež slušné parametre – dĺžku 26 m
a hĺbku 6 m. Len vykopaný materiál už niet
kde dávať a v tomto prípade nepomôže ani
sústava lanoviek.
Ako vidno, zámer skupiny je jasný: spojiť Jaskyňu slnečného lúča so Systémom
Hipmanových jaskýň. Podarí sa to tak ako v roku
2003 v prípade Večnej roboty a Starého hradu?
Literatúra
HIPMAN, P. 1997. Priepasť Večná robota. Spravodaj SSS, 28, 1, Liptovský Mikuláš, 13–20.

Zabezpečenie výdrevou. Foto: M. Jagerčík
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Čo nové pod Suchým a vo Vrátnej doline?
Pavol Cvacho, Jaskyniarsky klub Varín
Suchý (1468 m n. m.) je
mohutný vápencový vrchol hlavného hrebeňa Krivánskej Malej Fatry. Na jeho úbočiach sú početné skalné veže a iné útvary
budované vápencami. Územie nepatrí zo
speleologického hľadiska k veľmi preskúmaným lokalitám. Boli tu jaskyniarske aktivity
staršieho dáta, ale cieľavedomú činnosť väčšieho rozsahu tu nikto nevyvíjal. Pritom je
to pre jaskyniarov veľmi zaujímavá oblasť.
Vrchné vrstvy Suchého a jeho okolia tvoria
prevažne tmavosivé vápence gutensteinského
typu, do ktorých zo severovýchodu čiastočne zasahujú svetlosivé lavicovité dolomity.
Mocnosť týchto vrstiev a hlavne veľká plocha, na ktorej sa rozkladajú, vytvárajú priaznivé podmienky na výskyt krasových foriem.
O tom nás presvedčil aj povrchový prieskum,
pri ktorom sme našli jaskyne, priepasti, závrty a vyvieračky.
Javorina – Priepasť pána Caloina
Kóta Javorina sa nachádza severovýchodne
od Suchého na malej plošine nad Chatou
pod Suchým v nadmorskej výške 1140 m. Asi
50 m južne od nej je sústava závrtov, ktoré
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už sondovali naši starší kolegovia jaskyniari.
My sme sa v roku 2001 sústredili na najnižšie položený závrt. Tvorila ho trojmetrová
hlboká priepastka, ktorá pokračovala plazivkou. V nej však ustavične hrozilo riziko
zasypania. Preto sme sa rozhodli preraziť
vertikálnu šachtu z povrchu tak, aby vyústila za kritickým miestom. Pri tejto činnosti
nám veľmi pomohol reťazový kladkostroj,
s ktorým sme ťahali skalné bloky vážiace až
200 kg. Niekoľkokrát si to odniesla drevená
trojnožka. Keď sme sa dostali na úroveň plazivky, celú šachtu sme zabezpečili výdrevou.
Neskôr sme ju vystrojili rebríkom a dreveným uzáverom. Na dne nám ďalší postup
znemožňovala úžina. Na nasledujúcej akcii
sme ju rozšírili a zišli sme do priestoru
vytvoreného veľkou tektonickou poruchou.
Nazvali sme ho Ďurníkov dom. Jeho strop
je ovešaný obrovskými skalnatými „gilotínami“. Prievany na dne priepasti dávajú predpoklad ďalšieho pokračovania.
Prieskum priepasti sme v máji 2002 prerušili. Začali sme sa venovať povrchovému
prieskumu. Na niekoľkých akciách sme našli
množstvo malých jaskyniek a jaskynných otvo-

rov. Zamerali sme ich len niekoľko. V podstate
každá akcia môže priniesť nové objavy. Je
tu však veľmi členitý terén a všadeprítomné
medvede. Poľovníci nás upozornili na väčšiu

jaskyňu v masíve Suchého, ale keď sme chceli,
aby nás k nej priviedli, všetci boli mimoriadne
zaneprázdnení. Takže ťažko povedať, či jaskyňa naozaj existuje. Ale čo ak áno?!

Priepasť Pana Caloina.Ťahanie skalných blokov pomocou kladkostroja. Foto: Ján Nemček

Priepasť Pana Caloina. Pohľad do priepasťi ešte bez
výdrevy. Foto: Ján Nemček

21

Tomaňova jaskyňa a jej okolie
Na jednej z „povrchoviek“ sme našli aj
Tomaňovu jaskyňu. Nachádza sa asi 1 km
južne od Chaty pod Suchým v nadmorskej
výške asi 1000 m. Vchod má rozmery 1 x 1,5 m,
dĺžka jaskyne bola 5 metrov. Nám sa podarilo
postúpiť 3 metre. Jaskyňa sa v súčasnosti končí
závalom s intenzívnym prievanom.
Práce v jaskyni sa prerušili, keď nás v roku
2003 prekvapil zaľadnený takmer celý profil
chodby vo vzdialenosti asi 5 m od vchodu.
Vonku pritom zúrili tropické horúčavy. Vo

Vchod do Tomaňovej jaskyne. Foto: Ján Nemček

22

vertikálnej línii pod jaskyňou sa nachádza
vyvieračka a asi 100 m smerom nahor je to
zasa Jožova jaskyňa s opačným prúdením
vzduchu. Cca 20 m od vchodu sme otvorili
sondu, ktorá sa vyznačuje tak ako Tomaňova
jaskyňa intenzívnym a veľmi chladným prievanom vystupujúcim na povrch. Tiež je zaujímavé, že 25 m pod zemou sa končia vápence
a začínajú sa nekrasové horniny. V okruhu
1,5 km sa nachádzajú aj ostatné jaskyne.
Z nich si najväčšiu pozornosť zasluhuje
Komínová jaskyňa s pekne vyerodovaným
komínom. V roku 2004 sme našu činnosť
v tejto oblasti zastavili. Nasledovalo iba niekoľko náhodných akcií.

Wratnuella – systém Medvedích jaskýň
vo Vrátnej doline
V Krivánskej časti Malej Fatry zaujíma systém
Medvedích jaskýň popredné miesto. Jaskyne sú
budované v tmavých vrstevnatých vápencoch
gutensteinského typu. Chodby modelované tlakovou vodnou eróziou vidno najmä v Medvedej
jaskyni I. Celá oblasť je učebnicovým príkladom
výskytu všetkých druhov krasových foriem, jaskyne v závere Vrátnej doliny sa vyznačujú najkrajšou výzdobou. To bolo aj dôvodom, že Medvediu
jaskyňu II sme v spolupráci s SSJ opatrili uzáverom. Okrem Medvedej jaskyne I a II sú súčasťou
systému aj Šupicova jaskyňa, priepastka WC-1,
dve suché vyvieračky V1, V2 a Wratnuella – teraz
už súčasť Medvedej jaskyne II.
Po prerušení prieskumu v krasovej oblasti Suchého sme v roku 2006 znova obrátili
pozornosť na jaskyne v závere Vrátnej doliny.
Najskôr sme sa pokúšali nájsť ďalšie pokračovanie v Malej sieni v Medvedej II. Po niekoľkých akciách sme skonštatovali, že tadeto cesta
nevedie. Presunuli sme sa do blízkej Medvedej I.
Tu sme otvorili tri pracoviská. Jedno na konci
jaskyne, kde sme postúpili cca 6 m do Kvapľovej
chodby so zaujímavou výzdobou. Ďalšiu sondu
sme začali kopať na začiatku jaskyne (Mišova
sonda). Zaujala nás intenzívnym prúdením

vzduchu a tým, že smeruje k Šupicovej jaskyni.
Toto prepojenie by mohlo priniesť nové priestory a predĺženie celkovej dĺžky jaskyne. Tretie
pracovisko sme otvorili v Prítokovej chodbe. Tu
sme sa pomocou centrály a vŕtacieho kladiva
pokúšali rozšíriť vstupnú časť chodby. Pokus
sme zatiaľ nedotiahli do konca.
V roku 2007 sme začali sondovať v priepastke WC-1 a súčasne aj vo Wratnuelle (Sonda
pod bralom). Vo WC-1 sme rozšírili vstupnú
časť, následne sme začali rozoberať zával na
konci chodby. Druhá časť partie pracovala vo
Wratnuelle. Po niekoľkých akciách sme sa tam
presunuli všetci, keďže sonda bola každým
metrom zaujímavejšia. Vyznačovala sa intenzívnym prievanom, strop bol poznačený činnosťou vody. Povrch závalu pokrývala vrstva
tvrdého sintra. Pod stropom sa otváral čoraz
väčší voľný trojuholníkovitý priestor. Presne
na Veľkonočnú nedeľu 2008 dosiahol rozmery
25 x 20 x 30 cm. Už bolo vidieť voľné priestory,
ale profil ešte nebol prielezný. Digitálnym fotoaparátom som naslepo nafotil zábery, na ktorých sme videli malý dómik, pokračujúci ďalej.
To nás presvedčilo o tom zorganizovať akciu
hneď na druhý deň. Rozšírili sme úžinu a preliezol som do malého dómiku. Z neho vychádzajúca chodba sa rozdelila na dva smery. Ľavý
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tejto chodby, keďže ďalej sa ukazuje chodba už
prielezná. Steny v nej sú pokryté kvapľovými
nátekmi, ktoré veľmi pripomínajú Kvapľovú
chodbu v Medvedej jednotke.

Vchod Wratnuelly. Foto: P. Cvacho

Stalaktitová výdoba v Medvedej jaskyni II ovplyvnená
prúdením vzduchu. Foto: P. Cvacho

Speleologické perspektívy v oblasti
Suchého a Vrátnej doliny
V jaskyniarskych aktivitách na Suchom
a v jeho okolí chceme pokračovať. Bude
potrebné zamerať aj ostatné jaskyne a určiť
ich presné polohy pomocou GPS. Perspektívu
vidím najmä v ďalšom povrchovom prieskume.
Ten napriek náročnému terénu i spomínaným
medveďom isto prinesie nové, ešte zaujímavejšie poznatky.
Aj keď novoobjavené priestory v Medvedej jaskyni II (Wratnuella) sú svojou veľkosťou nepatrné, ich význam pre ďalší prieskum je obrovský.
Otvárajú sa nové možnosti na celkové poznanie
tejto lokality. Konečne
by sa nám mohlo podariť fyzicky prepojiť obidve jaskyne. To by mohlo
priniesť aj nové priestory s peknou výzdobou, čomu nasvedčuje
i objav kvapľovej chodby v Medvedej jaskyni I.
Takisto chceme dôkladne preskúmať obidve
suché vyvieračky (V1,
V2) pod Wratnuellou, a
tak vniesť viac svetla do
problematiky tejto zaujímavej krasovej lokality
Dymová skúška – dym z ohňa v Medvedej jaskyni I vystupuje z Wratnuelly.
Foto: P. Cvacho
v závere Vrátnej doliny.

sa ukázal neprielezný. Napravo pokračovala
chodba ďalej do priestoru s peknou výzdobou.
Tu nás prekvapil kábel („bigošlinka“). Nastala
dilema, do ktorej jaskyne sme sa vlastne prekopali. Nakoniec sme zistili, že sú to priestory za
Veternou puklinou v Medvedej jaskyni II.
Na nasledujúcej akcii sme pracovali na rozšírení priestorov vo Veľkonočnom dóme. Náš predpoklad prepojenia Wratnuelly s Medveďou jaskyňou I sa potvrdil dymovou skúškou. Zapálili
sme smrekovú čečinu na začiatku Medvedej
jednotky a o niekoľko minút dym vyšiel vo
Wratnuelle z ľavej chodby na Rázcestí. Takže
naša činnosť sa sústredí na rozšírenie ústia
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Stretnutie pod Rozsutcom
Ján Dubravay, JS Adama Vallu
Národný park Malá Fatra je O. Štefko previedol hostí celou jaskyňou (v súčasnajzápadnejším národným parkom horskej nosti má okolo 50 m), podal im výklad a potom
sústavy Karpát. Prírodné hodnoty jeho súčasti sa už začalo v jaskyni tvrdo pracovať. Otvárala sa
Krivánskej Malej Fatry, či už vzácne rastlin- nová sonda, ktorú sa v závere akcie podarilo prené spoločenstvá, živočíšstvo i neživá príroda, sú pojiť s posledným objavom, Kaplnkou P. Márie.
v mnohom jedinečné a neopakovateľné.
Unavení, ale šťastní sme sa vrátili do Terchovej, kde
V NP Malá Fatra pôsobí aj Jaskyniarska skupina nás už na našej jaskyniarskej základni čakal vynikaAdama Vallu pod vedením terajšieho predsedu júci guláš, koláče a samozrejme aj dostatok tekutín
Ondreja Štefku. Nemôžeme sa pochváliť rozľah- proti smädu i na zahriatie. Nečudo, že z pravej jaskylými jaskynnými systémami, no predsa máme vo niarskej zábavy sa nikomu nechcelo odísť spať.
svojom rajóne síce neveľkú, ale kryštálovou výzdoV nedeľu sme sa vybrali peši cez národnú príbou vzácnu a jedinečnú Kryštálovú jaskyňu pod rodnú rezerváciu Tiesňavy do Vrátnej doliny.
Malým Rozsutcom. Na Slovensku existuje už iba Naši hostia obdivovali krásnu prírodnú scenériu
jedna typom kryštálov podobná Beňatinská jasky- Tiesňav s Mníchom, Ťavou a inými dominantami.
ňa v bradlovom pásme na východnom Slovensku. Z Vrátnej sme sa kabínkovou lanovkou vyviezli
Pri stretnutiach členov našej skupiny s jasky- do Snilovského sedla na hrebeni Krivánskej Malej
niarmi iných skupín sme sa rozhodli prezentovať Fatry. V krásnom slnečnom počasí sme sa všetci
krasové javy, ktoré u nás poznáme, a ich okolie. kochali nádhernou panorámou okolitých hôr
V dňoch 17. – 19. októbra 2008 zavítali do Terchovej a dolín. Po návrate do Terchovej sme ešte navštívičlenovia Speleoklubu Cassovia a Jaskyniarskeho li Symbolický cintorín M. Fatry. Na záver výletu
klubu Strážovské vrchy, aby sa oboznámili aspoň nás u Štefkovcov pohostili chutnou kapustnicou,
s časťou národného parku, navštívili Kryštálovú ktorú pripravila naša jaskyniarka Mirka, a v hanbe
jaskyňu a pomohli nám pri jej prolongácii.
nezostal ani nedopitý sud piva, ktorý hasil náš
Z Košíc sme u nás privítali Tomáša Hurtuka, smäd po celé tri dni. Podvečer sa nám rozchádzalo
Františka Komaru, Ladislava Gagyiho s priateľ- naozaj ťažko; sľúbili sme si, že sa na podobnej
kou Barborkou Zakršmidovou a manželov Pavla akcii v budúcnosti ešte zídeme. Celkom na koniec
a Sylvinku Cesnakovcov; tých sprevádzali psí- treba vysloviť veľké poďakovanie hlavným organikovia Alex a Uľa, ktorí nám po celé tri dni robi- zátorom stretnutia O. Štefkovi a jeho manželke,
li dobrú náladu. Jaskyniarov zo Strážovských ktorí niesli hlavnú ťarchu na jeho úspešnom prievrchov zastupovali Jaroslav Haššo a Vladimír behu, ubytovaní a pohostení účastníkov.
Lieskovec so synom Šimonom, sestrou
Renátkou Novotnou a priateľkou Evkou
Bočkayovou. Medzi domácimi na čele s naším predsedom a jeho manželkou Yvetkou
boli dvaja Jánovia – Fondrk a Dubravay
s manželkami Mirkou a Majkou a ďalší
členovia: Ján Muráň, Ján Hanuliak, Ján
Cingel, Peter Jančiak a Rastislav Havrila.
Priateľské posedenie a zoznámenie
nasledovalo hneď v piatok po príchode
do Terchovej a pretiahlo sa pri výbornom občerstvení až do neskorého večera.
V sobotu po raňajkách a premietnutí filmov o rumunských jaskyniach a Drienovskej jaskyni sme vyrazili do Kryštálovej
jaskyne – autami sme sa vyviezli na Rovnú
Časť účastníkov pred jaskyniarskou vitrínou v Terchovej.
Foto: T. Hurtuk
horu a odtiaľ pešo pokračovali k jaskyni.
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Jaskyňa dvoch kamarátov
– postupy, genéza, perspektívy

Lukáš Vlček – Dušan Hutka & Ivan Kubíni, Speleoklub Tisovec
24. 6. 2008 po mesiaci sa podarilo presekať sintre a cez tesnú plazivku som
sa dostal do nového priestoru (Hutka, Kubíni).
Objavenie kanála, sienky s jazierkom a možného prepojenia cez zasedimentovanú puklinu.
12. 7. 2008 prekopanie 6 m pukliny (Hutka,
Kubíni, Kámen, Pavlík, Hecko) a prepojenie
jaskyne s novoobjaveným kanálom. Kopanie
pod „Suchým vodopádom“ v jeho závere
a objavenie nového uzavretého priestoru pod
vodopádom (Hutka, Kámen, Kubíni).

V Kanáli nad Suchým vodopádom. Foto: P. Staník

Tak sa krátko po objave a zdokumentovaní
Jaskyne dvoch kamarátov (HUTKA, 2008) podarilo preniknúť zo siene s „tisovskými fujarami“
ďalej do masívu Káštera. Z jaskyne sa tak stala
nielen esteticky zaujímavá, ale aj geneticky
a vzhľadom na speleologickú perspektívnosť
významná lokalita tohto masívu.
História prieskumu Káštera
a geologická charakteristika masívu
Názov Kášter vznikol podľa dvoch rozličných vysvetlení buď zo slova kláštor (čes.
klášter, zastar. i kášter), keďže ten na jeho
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juhovýchodnom výbežku údajne kedysi naozaj
stál, alebo prekrútením slova káčer; z jedného uhla pohľadu masív skutočne nadobúda
podobu sediacej kačice (MALIAK, 1912). O tom,
ako to naozaj bolo, môžeme dnes viesť iba
dohady, aj keď bližšie k pravde sa zdá byť prvá
možnosť.
Jaskynné priestory na Kášteri sú známe už
viac ako jedno storočie. Ich prvý odborný
prieskum sa začal pri náhodnom objavení
jaskyne Maša, nafáranej banskou činnosťou
v severozápadnom cípe intravilánu mesta
Tisovec, dnes sa nachádzajúcej priamo v meste.
Keďže podzemná kaverna obsahovala sedimenty pokryté kosťami pravekých zvierat, ihneď
vzbudila vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku
veľkú pozornosť (PRIMICZ, 1890). Jaskyne na
severných svahoch Káštera, Magnetu a Magnetového vrchu však poznali zrejme už baníci
ťažiaci významné skarnové ložisko železných
rúd miocénneho veku, vytvorené na kontakte
andezitov a dioritov s vápencami, pararulami,
granodioritmi a migmatitmi. Prvá písomná
zmienka o baníctve v Tisovci pochádza z roku 1611 (BACZÓ, 1964) a predpokladáme, že
iniciálna ťažba nerastnej suroviny spočívala
na vyberaní zrudnených polôh z vtedy existujúcich kaverien rudného krasu otvorených
na povrch. Zvyšky týchto unikátnych jaskýň,
poznačených banskou činnosťou, sa dajú aj
dnes pozorovať na severných svahoch masívu. Za zmienku stojí, že počas vulkanickej
aktivity a tvorby rudných telies došlo k metamorfóze wettersteinských vápencov, ktoré sa
pretvorili na snehobiele cukrovité mramory.
V mramoroch a vápencoch sú tu vytvorené
a v osemdesiatych až deväťdesiatych rokoch
boli zamerané jaskyne Magnet (Mramorová
jaskyňa), Kostolná lúka a Griľka. Z juhu je
v Kášteri známych 7 jaskýň na lokalite Kochy,
niektoré z nich opísané v článku KÁMEN et
al. (1982) alebo detailnejšie ČIPKA & VOJTKO
(1998), napr. rozsiahla Meandrová jaskyňa
a jedna pomerne priestranná jaskyňa Kášter
(č. 138), opísaná v príspevku ČIPKA et al. (1993).
Niekoľko menších jaskýň sa našlo počas geologického prieskumu. Výrazný objav však pred-

vápence, wettersteinské
dolomity, tisovské vápence, v najvyššej časti prechádzajúce do rífových
furmaneckých vápencov,
a dachsteinské vápence
s neptunickými dajkami
mladších, pravdepodobne jurských krinoidových
vápencov. Najvhodnejšie
na krasovatenie sa v celom Tisovskom krase javia
chemicky veľmi čisté a na
vznik jaskýň tektonicky
vhodne predisponované
steinalmské, tisovské, furmanecké a dachsteinské
vápence. Naopak, najchudobnejšími na krasové javy sú wettersteinské
dolomity. Čo čert nechcel
– výnimka potvrdzuje
pravidlo – novoobjavená
Jaskyňa dvoch kamarátov
sa vytvorila práve v súvrství wettersteinských
dolomitických vápencov
až dolomitov, keď chemické analýzy vzoriek
svetlo i tmavšie sfarbenej
horniny, potvrdili pomer
CaCO3 k MgCO3 zhruba 1:1, ľahko v prospech
vápenatej zložky. Zo speleologického hľadiska
je zaujímavým faktom
aj to, že jaskyne v masíZameriavanie Jaskyne dvoch kamarátov. Foto: P. Staník
ve Káštera nachádzame
stavuje Jaskyňa dvoch kamarátov, objavená v podobných výškových úrovniach ako v masíve protiľahlej Hradovej, vystupujúcej za údolím
a preskúmaná v posledných mesiacoch.
Masív Káštera (908 m n. m.) je z geologického Furmanca. Túto skutočnosť, ktorá svedčí o vzáhľadiska súčasťou muránskeho príkrovu. Od jomnej genetickej súvislosti lokalít, si všimol
hlavnej kryhy Muránskej planiny je oddelený zo už KÁMEN (1957). Nazdávame sa, že jaskyne
severu údolím Rimavy a z juhu naň za údolím vznikali v tom istom období prostredníctvom
Furmanca nadväzuje masív Hradovej (893 m n. ponorných vôd Paleofurmanca, infiltrujúceho
m.) a jeho okolité územie nazývané Tisovským do podzemia v krasovo najmenej odolných
krasom. Na južných svahoch Káštera vystupu- pozíciách masívu. Podľa výskumu jaskynných
jú na povrch viaceré druhy krasových hornín sedimentov je zrejmé, že v čase formovania
(opisujú ich ČIPKA & VOJTKO, 1998). Sú to najvyšších úrovní podzemných priestorov na
v postupnosti odspodu nahor triasové guten- opisovanom území prebiehala hydrograficsteinské vápence, steinalmské a wettersteinské ká sieť Paleofurmanca (resp. Paleorimavy či
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Strieborného potoka) v smere zo severu na juh.
Svedčia o tom alochtónne sedimenty pochádzajúce zrejme z rudných ložísk Magnetového
vrchu, ktoré sa našli v jaskyni Rysie hniezdo na
Hradovej (790 m n. m.)
alebo Lesníckej jaskyni
v masíve Javorín (911 m
n. m.).
Speleogenéza
Jaskyne dvoch kamarátov
Podzemné priestory
jaskyne, vytvorené v skalnom masíve zasahujúcom hlboko do dolinky
Šuliarová, spočiatk u
neniesli výrazné znaky,
podľa ktorých by sa dal
jednoznačne určiť jej
vznik, ale novoobjavené
priestory v najhlbších
partiách jaskyne poukazujú na f luviokrasovú
genézu prostredníctvom
pomerne výrazného vodného toku. Freatický
kanál medzi meračskými
bodmi 7 a 14, zakončený
jazierkom pod Suchým
vodopádom, svedčí o prúdení vody z východu na
západ, čo však ešte stále
nedokazuje inklináciu do
doliny Furmanca, ktorá
sa nachádza južným smerom od jaskyne. Na juh
síce z priestorov jaskyne nevybieha ani jedna
chodba, no poloha jaskyne výškovo veľmi blízko
eróznej bázy Furmanca
i relatívne blízko osi
doliny svedčia o príslušnosti jaskyne k povodiu
Furmanca. Vzhľadom na
absenciu alochtónnych,
nekrasových sedimentov možno usudzovať,
že podzemné priestory
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vytváral jeden z dnes neaktívnych bočných
prítokov Furmanca, drénujúci južné svahy
Káštera, budované krasovými horninami.
Jaskyňa dvoch kamarátov sa nachádza v pruhu
svetlosivých plytkovodných wettersteinských
dolomitických vápencov
až dolomitov s výraznou
lamináciou, prejavujúcou
sa farebným striedaním
svetlejších a tmavších
s i v ý c h v r st v i č i e k n a
skalných stenách jaskyne. Tento jav sa, okrem
povrchových odkryvov,
v podzemí Tisovského
krasu dosiaľ pozoroval
iba v nábruse wettersteinského dolomitického
vápenca z Čertovej jaskyne. Vápence sú bohaté na
fosílie. Zo stien chodby
1a Záber na „vajíčka v hniezde“ – perly vystupujú korózne vyprev jazierku v jaskyni. Foto: J. Pavlík
parované kontúry rias,
1b Jaskynné perly z dna siene s tisovskými
schránok
lastúrnikov
fujarami. Foto: D. Hutka
i veľkých ulitníkov s ulitami dosahujúcimi priemer
až 2 cm. Zaujímavosťou
l i to l ó g i e j a sk y n e s ú
n e p r av i d e l n é v l o ž k y
alebo šošovky oranžových
vápencov v hrúbke prvých
desiatok centimetrov, aké
možno pozorovať takisto
v priestoroch Čertovej jaskyne. Keďže tieto oranžové karbonáty vo výbruse
neobsahujú žiadne fosílie,
ich vek nie je preukázaný.
Úklon vrstiev a ich tektonické porušenie puklinami sa prejavili aj na vzniku jaskynných priestorov.
Puklinami najviac predisponovaná sieň s tisovskými fujarami je najväčším
dosiaľ známym priesto2a Prienik koreňov do jaskyne. Foto: D. Hutka
2b Inkrustované korene obalené kalcitovou rom. Je založená na výrazkrustou – základ vzniku tisovských fujár. Foto: nej tektonickej poruche
30/75°. Kolmo na smer
D. Hutka
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sklonu vrstiev (čo je približne SSV) prebiehajú freatické kanály, remodelované vo vadóznom štádiu vývoja dnovými zárezmi. Sienka so
„suchým vodopádom“, založená na poruche
159/55°, pokračuje do hĺbky smerom na juhovýchod, paralelne s osou údolia. Je možné, že
tento úsek jaskyne vznikal až v neskoršom
štádiu jej vývoja v súvislosti so zahlbovaním
dolinky Šuliarová.
Netradičný sintrový útvar – tisovské
fujary
Na záver ešte niekoľko slov k symbolu novej
jaskyne. Zaujímavý sintrový útvar pomenovaný tisovské fujary pozostáva z dvoch súbežných sintrových stĺpov s výškou takmer 6 m.
Stalagnáty majú kompaktný drsný matnobiely
povrch, pokrytý hojnými oblými výstupkami. Sintrová hmota, ktorá ich tvorí, vytekala z úzkeho komína v strope siene a okrem
tisovských fujár vytvorila aj pokryv dnových
sedimentov. Na stĺpoch je pozoruhodný najmä
ich súmerný, pravidelný tvar, odlišný od bežných kvapľových foriem. Vznik tohto pozoruhodného, rovnomerne hrubého útvaru sa
dá vysvetliť na základe analógie inkrustáciou
a obaľovaním koreňových vlásočníc stromov,
prenikajúcich cez strop jaskyne z nadložnej
pôdnej vrstvy. V iniciálnom štádiu dochádza
cez trhliny v hornine k prieniku vody do jaskyne pozdĺž koreňov rastlín, infiltrovaná voda
po nich steká a odkvapkáva z ich zakončení.
Ale ešte predtým, ako kvapka odpadne, z nasýteného vodného roztoku sa uvoľňuje CO2
a dochádza ku kryštalizácii kalcitu na povrchu vlásočníc. Tie sa postupne obaľujú kalcitovými kryštálikmi a vytvárajú nepravidelný
„koreňový“ stalaktit. Počas dlhotrvajúceho
nepretržitého prítoku vody a jej stekania po
povrchu útvaru sa forma stalaktitu upravuje
a nadobúda pravidelný vzhľad. Kryštalizáciou
sintra vo vrstvičkách na povrchu stalaktitu sa
vytvára koncentrická laminovaná štruktúra
a v priereze oválny, ideálne až okrúhly tvar.
Od chemického zloženia, intenzity a pravidelnosti prítoku infiltračnej vody, ako aj ďalších faktorov závisí to, či sa pod stalaktitom
vytvára egutačná jamka, sintrová kôra alebo
protistojne rastúci stalagmit. Prirastením stalaktitu s dnom priestoru vzniká jaskynný stĺp
– stalagnát. Chemicky nasýtená voda stekajúca
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po povrchu stalagnátov tisovských fujár sa
roztekala po dne siene a časom vytvorila rozsiahlu kompaktnú sintrovú kôru s hrádzkami
a jazierkami takmer po celej ploche horných
partií jaskyne.
Ďalšou zaujímavosťou jaskyne sú hojné
jaskynné perly, nachádzajúce sa v početných
plytkých i hlbších jazierkach. Perly v tých hlbších sú zväčša nepravidelné, členené kalcitovými výrastkami, vzniknuté obaľovaním úlomkov
kamienkov alebo dreva zo starých polámaných
koreňov, ale nachádza sa tu i niekoľko plytších
jazierok s pravidelnými hladkými perlami do
veľkosti hrášku.
Poznámka na záver
Posledné akcie v jaskyni mali za úlohu vyhotoviť jej podrobnú mapovú i fotografickú dokumentáciu. Dĺžka zameraného polygónového
ťahu v druhej etape meračských prác (pozri
priloženú mapu) dosiahla 72 m pri denivelácii
jaskyne 13 m. Prednedávnom sa však po sondáži v najhlbšom mieste podzemných priestorov
ukázalo ďalšie pokračovanie...
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Silvia – nová jaskyňa v masíve Hradovej
Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec
Od roku 1997 organizujem
v Tisovci spoločne s SNM – Archeologickým
múzeom Bratislava na vrchu Hradová
archeologický výskum. Pôvodne bol zameraný na neznámy a zaniknutý Tisovský
hrad. Po objave pravekého sídliska sme
začali s podrobnejším prieskumom okolia.
Roku 2008 sme ukončili jubilejnú desiatu
výskumnú sezónu a popri archeologickom
výskume sme sa zamerali aj na jaskynný prieskum. V masíve Hradovej, ktorá
je súčasťou tisovského krasu, je pomerne
veľa prevažne menších jaskýň. Začiatkom
augusta sme sa s jaskyniarom a priateľom
Ivanom Kubínim rozhodli jednu z nich
preskúmať.
V nižších častiach Hradovej, v blízkosti turistického chodníka, sa nachádza listami zapadaná diera s priemerom asi 1 meter. Leží na
úpätí malej skalnej stienky na dne eróznej
doliny. Dňa 12. augusta sme po niekoľkohodinovom kopaní dieru vyčistili od veľkého
množstva starého lístia a koreňov. Dostali
sme sa do hĺbky dva metre. Kolmý otvor
sa fľašovite rozširoval a pribúdalo zeminy.
V hĺbke takmer 2,5 metra som našiel vo vrstve
zeminy veľké úlomky asi 1 cm hrubého skla.
Ako sa neskôr ukázalo, išlo o hrubé svetlozelené sklo s bublinkami, pravdepodobne dno
asi päťlitrového demižóna alebo fľaše. Tento
nález súvisel s neskorším nálezom v priestore
jaskyne. V akcii sme pokračovali o dva dni
neskôr, 14. augusta. Po ďalšom prehĺbení sme
sa dostali do hĺbky 3 metre. Dno sa stále rozširovalo a ukázalo sa, že vykopaný priestor asi
ohraničuje erodovaný strop väčšej jaskyne. Po
ďalšom kopaní sa tento predpoklad potvrdil.
Objavili sme krátku, asi dvojmetrovú plazivku.
Po prekonaní plazivky som sa ocitol v malej
jaskyni s výškou stropu asi 1 meter. Na jej
začiatku z lístia a zeminy trčala stará fľaša, do
polovice naplnená zmesou oleja, vody a humusu. Pri ďalšom prehlbovaní dna sme na začiatku jaskyne vykopali aj starý banícky kahanec. Obidva artefakty pochádzajú asi z prvej
polovice 19. storočia a sú zaujímavým dôka-

Banícky kahanec a fľaša s olejom – artefakty z polovice
19. storočia. Foto: autor

Mapa jaskyne Silvia (Hradová 19).
Podľa nákresu D. Hutku zostavil L. Vlček

zom prenikania do jaskýň v masíve Hradovej.
V jaskyni bolo i niekoľko menších zvieracích
kostí, zubov a lebka z líšky. Vnútorný priestor
v minulosti určite slúžil ako brloh.
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Pri ďalšej akcii 2.
septembra sme s kamarátom Dušanom
Čipkom prehĺbili
dno, povynášali
kamene a objavili sme ďalší menší
priestor. To, že jaskyňa skrýva ešte
svoje tajomstvo,
sme sa presvedčili
s Lukášom Vlčekom
Mladá jaskyniarka Silvia.
Foto: autor
11. novembra keď
sme pri prehlbovaní
jaskyne vykopali niekoľko väčších kostí, ako
aj čeľusť z medveďa. To nás utvrdilo v tom, že
jaskyňa bola v minulosti väčšia a slúžila ako
medvedí brloh. Možno s tým súvisia aj historické nálezy v jaskyni. Jaskyňa vznikla na pukline
orientovanej približne v smere východ – západ.

Je bez kvapľov a steny sú nepravidelne pokryté
sintrovými nátekmi. Pri neskoršom zameraní
sme zistili, že má dĺžku 15 metrov a javí sa aj
určitá perspektíva ďalšieho postupu. Priestor jaskyne sa nám podarilo ešte prehĺbiť a vyčistiť od
skál. Ak objavíme jeho významnejšie pokračovanie, chystáme sa jaskyňu uzavrieť. Jaskyňu sme
pomenovali po mojej dcére Silvii, ktorá práve
počas výskumu oslavovala svoje 14. narodeniny.
Aj keď chodí s nami po jaskyniach a možno
z nej vyrastie dobrá jaskyniarka, v ten deň musela
strážiť stanový tábor. Namiesto sladkostí sme jej
venovali novú jaskyňu, čomu sa veľmi potešila.
Poznámka: Jaskynka bola uvedená v Zozname
jaskýň Slovenskej republiky z roku 2007 pod
číslom 3422 a pôvodným názvom Tunelíno
(Hradová 19). Aj keď bola v minulosti známa,
až v roku 2004 ju ako perspektívnu lokalitu
zameral Lukáš Vlček.

Projekt Získanie zemepisných súradníc vchodov do jaskýň
a dobudovanie archívu podzemných krasových javov múzea
V roku 2008 boli pracovníci
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši informovaní
o možnosti získania finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov ERDF v rámci 1.
výzvy operačného programu Životné prostredie a prioritnej osi Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a krajiny. Po konzultácii s predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej speleologickej spoločnosti sa spracoval projekt Získanie
zemepisných súradníc vchodov do jaskýň a dobudovanie archívu podzemných krasových javov
múzea s celkovou sumou 11 278 700 Sk. Po
jeho podaní 17. 4. 2008 ho posúdila schvaľovacia komisia. Tá odpočítala nenárokovateľné položky a schválila na projekt sumu
10 266 777,78 Sk. V projekte sa vytvoril
priestor na nákup archívnych materiálov od
Slovenskej speleologickej spoločnosti a vyčlenili sa prostriedky na zamestnanie členov
SSS v rámci projektu. Na základe inzerátu sa
na riešenie projektu prihlásilo 15 jaskyniarov,
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ktorí by mali za 4 roky zamerať podstatnú
časť zemepisných súradníc vchodov do jaskýň
a priepastí na Slovensku. Aj po tomto termíne
je však možné do tohto procesu vstupovať
a v múzeu evidujeme ďalšie žiadosti, ktorým
sa budeme snažiť vyhovieť.
Čo z tohto vyplýva pre členov Slovenskej speleologickej spoločnosti? Je tu možnosť odkúpiť
od nich na etapy dokumentačný materiál do
fondov múzea. Prvá etapa by sa mohla uskutočniť na budúci rok, metodické usmernenia
pre každého vedúceho skupiny pripraví výbor
SSS.
Samozrejme, že s touto aktivitou múzea sa
natíska viac otázok. Na niektoré sa dá odpovedať už teraz a na niektoré až v budúcnosti.
Nespochybniteľné pozitívum je však podľa
môjho názoru v tom, že z fondov Európskej
únie bude podporovaná aj speleológia na
Slovensku.
Peter Holúbek

Jaskyne severne od Malého Sokola v NP Slovenský raj
František Miháľ, Speleologický klub Slovenský raj
Niektoré časti Slovenského
raja sú málo navštevované, a tak aj málo
preskúmané. Medzi takéto „biele miesta“
patrilo donedávna aj územie severne od
rokliny Malý Sokol. Z juhu ho ohraničuje skalný hrebeň s kótami Koč a Vahan.
Severnou hranicou je prítok Veľkej Bielej
Vody, známy ako dolina Blajzloch. Jej bezmenné prítoky smerujú na juh pod spomínaný skalný hrebeň.
Územie budujú v prevahe vápence stredného
triasu, ale vo vrchných častiach sa už objavujú
dolomitické vápence až dolomity. Vrstvy sú
uklonené mierne k S až SZ. V teréne sa to prejavuje tak, že vrchné hrebeňové časti budované
dolomitmi majú malý podiel skalného reliéfu.
Ten sa vyskytuje hlavne v stredných častiach
dolín, ktoré sú hlbšie zarezané do vápencov.
V prevažnej časti ide o suché, polosuché doliny
so strmými stenami a častým prechodom do
skalných kaňonov.
V závere roku 2006 som sa s kolegom
Ľ. Cibulom vybral na orientačný prieskum
s cieľom zistiť pomery a charakter územia.
Pohybovali sme sa skôr v horných častiach
dolín, kde už je viditeľný prechod do dolomitov, a tak okrem drobných dutín a previsov
sme nezistili významnejšie jaskyne, ktoré by
boli vhodné na dokumentáciu a evidenciu.

Portálová časť jaskyne Blajzloch 1. Foto: F. Miháľ

Pri zostupe spod kóty Vahan sme v bralnom
reliéfe v strednej časti jednej z dolín zadokumentovali jaskyňu Blajzloch 1. Ide o erozívno-korozívny typ jaskyne na pukline SZ-JV
smeru. Zaujímavosťou bol malý výskyt opracovaných úlomkov červenofialových pieskovcov.
Tie môžeme nájsť v neďalekom sedle Kopanec,
kde prebieha významná tektonická línia a na
povrch vystupujú nekrasové horniny spodného triasu. Dĺžka jaskyne je 17 m. Vstupná časť
predstavuje horizontálnu komoru širokú 3 až
4 m s výškou 1,5 – 1,8 m. Dno je kamenito-hlinité s ojedinelým výskytom obliakov. Zadná
časť jaskyne je úzka puklina s výškou 2 – 4 m.
Zaklinené balvany vytvorili bariéru, za ktorou
sa nahromadila sutina. Tá postupne stúpa do
záveru jaskyne, ktorý je celý
pokrytý sintrovými nátekmi.
Od lesníkov sme sa neskoršie dozvedeli, že obyvatelia
osady Hrabušická Píla (ústie
rokliny Piecky) sa cez vojnu
ukrývali vo veľkej jaskyni,
ktorá sa nachádza niekde
v skúmanom území. Nikto
nám však nebol ochotný
túto lokalitu ukázať. Jedným
z dôvodov bol výskyt medveďa hnedého v tejto málo
navštevovanej časti územia.
V minulom roku sme sa sem
vrátili znovu. Dôvodom bol
požiar lesného porastu na
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Záverečná časť jaskyne Blajzloch 1.
Foto: F. Miháľ

Vstupná komora jaskyne Blajzloch 2, v ktorej sa cez 2. svetovú vojnu
ukrývali obyvatelia Hrabušickej Píly. Foto: F. Miháľ

severných svahoch kóty Koč. Aj po jeho uhasení sa robil monitoring požiariska. Pri jednej
návšteve objavil kolega hľadanú jaskyňu. Po
jeho podrobnom opise som ju bez problémov našiel. Keďže nevieme jej miestny názov,
pomenovali sme ju Blajzloch 2. Okrem nej sa
v blízkosti nachádzajú dve menšie jaskyne Pod
Kočom 1 a 2.

Blajzloch 2 je mohutná podzemná dutina korozívneho charakteru. Vstupný portál
vysoký 1,5 – 1,7 m a široký asi 6 m je z doliny
málo viditeľný. Aj napriek tomu, že sme pri
prvej túre prešli vcelku blízko, nezaregistrovali sme ho. Celková dĺžka jaskyne je 18 m,
šírka v maxime až 8 m. Zhruba do 12 m je
dno kamenité až kamenito-hlinité a skoro
horizontálne. Výška dosahuje od 2 do 3,5 m.
V závere sa jaskyňa postupne zužuje na
4 – 1,5 m a nakoniec cez drobné skalné
stupne zaniká. O tom, že lokalita slúži obyvateľstvu ako úkryt, svedčí mala liatinová
piecka. Priestorná komora svojimi parametrami bola ozaj vhodná ako skrýša pre väčší
počet ľudí. Či sa využívala aj predtým, ukáže
až archeologický prieskum.

Charakter vstupného priestoru v jaskyni Pod Kočom 1.
Foto: F. Miháľ

34

motýľov a pavúkov ju
navštevujú väčšie zvieratá. Potvrdzujú to aj
početné škrabance na
stenách.
Po s l e d n á j a sk y ňa Pod Kočom 2 je
vzdialená asi 50 m
na západ od jaskyne
Blajzloch 2. Ide o korozívnu jaskyňu na
pukline JZ-SV smeru.
Má dĺžku 8 m, šírku
1,5 – 2,5 m a výšku
2 – 5 m. V jej ústí je
tiež menší sutinový
val. Za ním nasleduje
rovné kamenito-hlinité dno. Nad vchodom
sa vytvorilo menšie
korozívne okno. Aj táto jaskyňa je vhodná na
ukrytie menšieho počtu ľudí.
Napriek tomu, že nejde o veľké objavy, znovu
potvrdili potrebu podrobného prieskumu aj
zdanlivo menej perspektívnych častí krasového
územia Slovenského raja.

Biela sintrová výzdoba v závere jaskyne Pod kočom 1.
Foto: F. Miháľ

Južnejšie na druhej strane bočnej dolinky je
nenápadný otvor jaskyne Pod Kočom 1. Otvor
nie je veľký, má šírku asi 1 m a maximálnu
výšku 0,6 m. Po nasvietení bolo vidieť, že vnútri pokračuje a rozširuje sa. Vo vchode jaskyne
neboli žiadne stopy po zverine, a tak som sa
rozhodol pre jej prieskum. Vnútorný priestor
je naozaj ideálny ako brloh. Má rozmery 4 x
3 m s výškou 1 – 1,2 m. Horizontálne dno je
prevažne kamenité. Dutina pokračuje ďalej na
juh zúženou chodbou, ktorá po menšom stupni začína stúpať a pokračuje nízkou chodbou
s bohatou sintrovou výzdobou. Mäkký biely
sinter pokrýva nielen dno, ale aj boky a strop
chodby. Jej šírka je 2,5 m a výška asi 1,3 m.
Smerom dovnútra sa postupne zužuje a zaniká
spojením stropných i dnových sintrov. Celková
dĺžka tejto korozívnej jaskyne je 10 m. Okrem

Jaskyňa Pod Kočom 2, pohľad ku vchodu.
Foto: F. Miháľ
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Stopovacia skúška v Stratenskej jaskyni
Ján Tulis1 – Dagmar Haviarová2
Stratenská jaskyňa, vyvinutá v krasovej planine Duča v južnej časti
Slovenského raja (obr. 1), je vcelku chudobná
na podzemné vody. Väčšina jazier je občasných, nachádzajú sa na IV. až I. vývojovej
úrovni. Podobne je to aj s podzemnými vodnými tokmi. Všetky sú autochtónne a s výnimkou
jedného občasné. Sú teda závislé od povrchových zrážok, na ktoré veľmi rýchle reagujú.
Najnižšie jaskynné priestory (Blatistá chodba,
bod 789, 855,87 m n. m.; Ponorná chodba,
bod 779, 866,57 m n. m. (obr. 2); Spišské jazerá 856,75 m n. m.; Yetiho chodba, bod 2039,

855 m n. m.) sa končia zväčša sifónovými
jazierkami. Najnižšie položený stály podzemný vodný tok je známy z Ponornej chodby.
Predmetom komplexného speleologického
prieskumu a výskumu Stratenskej jaskyne bolo
aj riešenie otázky odvodňovania jaskyne. Prvý
farbiaci pokus sa v jaskyni uskutočnil v auguste
1975, druhý pokus v apríli 1978 a tretí v auguste 2001. Vo všetkých prípadoch bolo ako stopovač použité farbivo fluoresceín rozpustený v liehu. Pozorovali a vzorkovali sa krasové pramene
lemujúce krasovú planinu Duča: pramene v do-

Obr. 1. Výsledky stopovacej skúšky v Stratenskej jaskyni.
Vysvetlivky: 1 – poriečna niva; 2 – nekrasové horniny; 3 – tektonické zlomy; 4 – vrstevnice; 5 – hrana krasovej plošiny;
6 – strmouklonené stráňové doliny, prevažne suché; 7 – ponor; 8 – krasové pramene a vyvieračky a ich označenie;
9 – vzorkované krasové pramene a vyvieračky; 10 – miesta odberu vzoriek vody z vodných tokov a ich označenie;
11 – pozitívne vzorky vody z vodného toku; 12 – miesto aplikácie stopovacej látky; 13 – smer vodného toku v podzemí
1
2
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Speleologický klub Slovenský raj, Spišská Nová Ves
Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Obr. 2. Ponorná chodba a Blatistá chodba – miesto aplikácie stopovacej látky

line Tiesňavy, potok Tiesňavy a pramene v doline Hnilca. Išlo o pramene, ktoré sa nachádzajú
nižšie ako miesto aplikácie farbiva v podzemí.
Všetky tri pokusy boli negatívne.
V auguste 2008 sa v spolupráci so Správou
slovenských jaskýň uskutočnila posledná stopovacia skúška, pri ktorej boli ako stopovač použité
špecifické morské baktérie. Výhodou takéhoto
stopovača je predovšetkým to, že jeho aplikáciou
sa neovplyvnia senzorické vlastností vôd, s ktorými sa dostáva do kontaktu. Stopovač nemá
ani žiadne negatívne účinky na živé organizmy,
a preto sa vo svete často používa pri stopovacích skúškach spojených s vodami miestne využívaných vodných zdrojov. Naopak nevýhodou je
nutnosť laboratórnej prípravy fágovej suspenzie
potrebnej na aplikáciu a laboratórne spracovanie odoberaných vzoriek vody, v ktorých nie je
možné na prvý pohľad identifikovať prítomnosť
alebo neprítomnosť fágov. Použité morské bakteriofágy nemajú schopnosť rozmnožovať sa v našich podmienkach. Potrebujú na to špecifického
hostiteľa – morskú baktériu Pseudoalteromonas
gracilis. Tá sa využíva pri samotnom laboratór-

nom spracovaní vzoriek. Vzorky sa odoberajú
do jednorazovo použiteľných odberných fľaštičiek s presným popisom (lokalita, dátum a čas
odberu). Až po ich laboratórne spracovanie sú
uskladnené v tme pri konštantnej teplote 7 až
10 °C. Početnosť fágov vo vzorke sa stanovuje
podľa presnej metodiky.
Priebeh a výsledky skúšky
Stopovacia skúška v Stratenskej jaskyni sa začala 10. 8. 2008. O 15.00 h sa vykonala aplikácia
fágovej suspenzie do sifónového jazierka v Blatistej chodbe, kam sa vyliali 4 litre stopovacej látky.
Následne o 15.15 h sa stopovacia látka aplikovala
aj do potôčika v Ponornej chodbe (obr. 3).
Medzi 13.00 a 15.00 h toho istého dňa sa
odobrali vzorky vody z týchto lokalít (obr. 1):
– dolina Tiesňavy: prameň V-4, vyvieračka V-3
(Rybníček), prameň V-17, prameň V-9, potok
Tiesňavy v Stratenej;
– dolina Hnilca: rieka Hnilec v Stratenej H-1,
prameň V-10, výtok z odvodňovacej štôlne
V-19, prameň V-11, prameň V-12.
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hydrologické prepojenie medzi
SV časťou
Stratenskej
jaskyne
a r i e ko u
Hnilec.
Voda prichádzajúca
z jaskyne
skryte prestupuje do
Obr. 3. Aplikácia stopovacieho roztoku v Ponornej
chodbe. Foto F. Miháľ
povrchového toku
niekde
Dňa 17. 8. 2008 sa odobrali dve vzorky
v miestach
z prameňov Danková.
m e d z i
V čase od 10. do 19. 8. 2008 sa vzorky odoo d b e rberali každý deň, potom každý druhý deň.
ným miesSpolu bolo odobratých 112 vzoriek.
Dňa 21. 8. 2008 sa začalo s vyhodnotením
tom H-3
prvej sady vzoriek. Pozitívne boli len vzorky
(obr. 1) a HObr. 4. Kaňon Hnilca. Prestup podzemnej
z rieky Hnilec H-1 v Stratenej s dátumom vody zo Stratenskej jaskyne v pravej časti 8 a pravdeodberu od 17. 8. 2008. Vzorky z ostatných do rieky Hnilec. V pozadí severný výbežok p o d o b n e
odberných miest spolu so vzorkami z Hnilca krasovej planiny Duča. Foto J. Tulis
aj v mieste
do 17. 8. 2008 boli negatívne.
odberu
Od 23. 8. 2008 do 6. 9. 2008 sa vzorky
vzoriek
vody odoberali z týchto miest:
H-9 a H-11, teda v úseku dlhom asi 150 m
– potok Tiesňavy v Stratenej;
(obr. 4). V tomto mieste sa geofyzikálnymi
– rieka Hnilec: H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6.
meraniami zistil skrytý prestup podzemných
Druhá sada vzoriek sa vyhodnotila 9. 9. 2008 vôd do koryta Hnilca (Foltán, 1982).
s pozitívnym výsledkom z odberných miest HStratenská jaskyňa spolu s jaskyňou Psie
1, H-2 a H-3.
diery a Dobšinskou ľadovou jaskyňou predDňa13. 8. 2008 sa odobrali vzorky:
stavujú z hydrogeologického hľadiska veľmi
– potok Tiesňavy;
zložitý systém. Ich podzemné odvodňovanie
– rieka Hnilec: H-1, H-2, H-3, H-7, H-8, H-9, má niekoľko ciest, ktorých zistenie a overenie
H-10, H-11, H-12, H-13, V-19, H-14, H-15, si vyžiada ešte vykonať v budúcnosti ďalšie
H-16, H-17, H-18. Pozitívne boli: H-1, H-2, stopovacie skúšky.
H-3, H-9, H-11, H-13, H-14, H-16, H-17, H-18.
Pozitívne vzorky majú tieto nadmorské výšky: Literatúra
najvyššie položená vzorka H-3 813 m n. m., naj- FOLTÁN, J. 1982: Geofyzikálny výskum povodia
nižšie položená vzorka H-1 799 m n. m. Výškový
Hornádu a Hnilca. Záverečná správa za etapu
rozdiel medzi Ponornou chodbou a vzorkou H-3
1980 – 81. Manuskript, Geofond, Bratislava,
je 53 m a medzi Blatistou chodbou a vzorkou
11 strán, 61 príloh.
H-3 je 42 m. Priamočiara vzdialenosť medzi mies- KOLEKTÍV: Technické denníky Speleologického
tom aplikácie stopovacieho roztoku a vzorkou
klubu Slovenský raj. Manuskript, 1972 –
H-3 je 905 a 940 m. Stopovacia látka sa v Hnilci
2008.
zistila na siedmy deň od jej aplikácie v jaskyni.
TULIS, J. – NOVOTNÝ, L. 1989: Jaskynný systém
Stratenskej jaskyne. SSS, Liptovský Mikuláš,
Použitá metóda sa ukázala ako veľmi efek464 strán + 96 strán čiernobielych a farebných
tívna. Stopovacia skúška dokázala podzemné
vkladaných príloh.
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Števova jaskyňa v Levočských vrchoch
Štefan Kyšela – Tibor Máté
Poloha
História objavu
Vchod do jaskyne sa
Cestou z Plavnice cez Šambron
nachádza v severovýna Mariánsku horu v Levoči hrechodnej časti Levočských
beňom Levočských vrchov objavili Š. Kyšela z Plavnice spolu
vrchov (centrálnokarpatský paleogén) cca
s rehoľnou sestrou Dobromilou
„dieru v zemi“ – vchod do pod1,6 km na J od vrchu
zemnej dutiny. Bolo to 5. júla
Siminy 1287,2 m n. m. na
JZ strane kóty 1269,4 m
2008. O deň neskôr Š. Kyšela
n. m. – na horskom
otvor čiastočne zväčšil a vošiel
asi 2 m hlboko, no neodvážil sa
hrebeni medzi vrchmi
ďalej. Dňa 15. júla za pomoci
Zámčisko 1236,4 m n. m.
F. Krajgera už nazrel dnu a uvia Kuligura 1250,0 m n.
del podzemný priestor, ktorý
m. na hranici katastrov
Sypková a Blažov v okreby stálo zato preskúmať. Na
se Kežmarok. Jaskynný
základe toho 19. júla „Števovu
jaskyňu“ navštívili a preskúmali
otvor leží v strede novoŠ. Kyšela, K. Grichová a T. Máté.
upravenej lesnej zvážnice
Neveľký otvor jaskyne. Foto: T. Máté
Otvor do jaskyne leží priamo
v smrekovej monokulv strede lesnej cesty, takže sa ho nedalo pre- túre s pôvodnými javormi, v krátkom úseku
hliadnuť. Je dosť pravdepodobné, že tento otvor medzi dvoma rúbaniskami, v nadmorskej výške
mohol niekto zbadať už skôr (napr. lesní robot- asi 1240 m. Rovnobežne pozdĺž celého južného
níci). Š. Kyšela spomína, že keď tadiaľ prechádzal okraja tejto kóty sa dajú sledovať flyšové zosuvy
v septembri 2007, otvor do jaskyne ešte nebolo a rôzne dlhé, úzke rozsadlinové línie (eventuálvidno. Odkrytie otvoru dávame do súvisu s po- ne aj s ďalšími podzemnými priestormi), upohybom lesných strojov po ceste, na ktorej leží.
zorňujúce na svahové gravitačné pohyby.
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Opis jaskyne
Umelo odkrytý otvor jaskyne s rozmermi 0,5 x 0,3 m sa
pomedzi balvany na hranici
prieleznosti napája v hĺbke
2 m na podzemný priestor
vytvorený gravitačným poklesom vrstiev (145/18°) na zosuvovej línii 55 – 235°, ktorá
je kolmá na sklon svahu na
povrchu. Podzemný priestor
dlhý 7 m je na oboch koncoch
zasutinený blokmi s možným
pokračovaním (na SV strane
sa zaznamenal slabší prievan).
Dno tohto priestoru vypĺňa
vlhká hlina a ostrohranná
sutina, ktorá sa prepadáva do
úzkej brázdy v celkovej hĺbke

Podzemná dutina sa vytvorila
gravitačným sklzom vrstiev.
Foto: T. Máté

-4,5 m pod povrchom. Tesne
pod rovným vrstevným stropom badať lavicu bridličnato-ílovcovej vrstvy, ktorej prítomnosť mohla mať zásluhu
na vzniku tohto prirodzeného
podzemného priestoru vytvoreného inak v prostredí strednozrnných až hrubozrnných
pieskovcov (Bielopotocké
súvrstvie, oligocén – eger).
Celková dĺžka pseudokrasovej jaskyne s otáznym
pokračovaním je 10 m. Jej
ďalší speleologický prieskum
limituje nebezpečný zával.
Predpokladáme, že vchod do
nej v blízkom čase zatarasia
lesní robotníci.

Upozorňujeme
2 % z dane z príjmu pre SSS
a oblastné skupiny / kluby
Slovenská speleologická spoločnosť je aj v roku 2009 registrovaná ako možný príjemca 2 %
podielu dane z príjmu (zaplatená daň z príjmu
za r. 2007). Odporúčame túto možnosť využiť; kópie vyplnených a odovzdaných tlačív za
zdaňovacie obdobie 2007 je potrebné predložiť
na sekretariát SSS, pričom platia rovnaké podmienky ako doteraz. Upozorňujeme, že takto
získané peniaze možno použiť na vzdelávacie
a športové aktivity týkajúce sa jaskýň a jaskyniarstva.
Údaje o prijímateľovi:
Slovenská speleologická spoločnosť
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
občianske združenie
IČO 00178098
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Red.

Zelený projekt 2009
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky vyčlenilo na rok 2009 finančné prostriedky v sume 33 193,92 Euro (1 000 000 Sk) pre
grantovú súťaž malých projektov „Zelený projekt
2009“. Zo 7 prioritných tém, na ktoré majú byť
projekty zamerané, sa nás týkajú najmä:
1. Praktická ochrana prírody
2. Praktická environmentálna výchova
Tlačivo žiadosti a ďalšie potrebné informácie
získate na internetovej stránke MŽP SR www.
enviro.gov.sk, ako aj na adrese: Ministerstvo
životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra č. 1,
812 35 Bratislava, tel. 02/5956 2352, e-mail:
zelenyprojekt@enviro.gov.sk.
Uzávierka prijímania žiadostí spolu s povinnými prílohami, všetko v jednom origináli
a dvoch kópiách a v elektronickej podobe, je
30. januára 2009.
Red.

Po tridsiatich rokoch

Spomienky na jaskyniarov a jaskyne

Peter Strečanský, Jaskyniarsky klub Handlová
Jaskyne a všetko, čo s nimi
súvisí, vrátane krásnych zážitkov, na
ktoré si každý rád spomenie aj po dlhšom
čase, asi patria k najkrajším koníčkom.
Jaskyniarstvo je koníček, skôr kôň, ktorý
sa nedá spútať, ale vás pripúta nastálo.
Pravda, nie každého. Niektorých chytí len
nakrátko. Skúsia a skončia. Iných pripúta
navždy. Mňa k jaskyniarstvu dostal už
nežijúci Vilko Tahotný, vtedajší vedúci OS
Chtelnica. Mal som necelých sedemnásť
rokov a bolo to presne v júni 1977. Tak som
sa stal jaskyniarom.

Čachtickej jaskyne. Na čiernobielych fotkách
sú zvečnení už nežijúci Janko Pospíchal, Miško
Lichner, vtedajší jaskyniari Vladko Oravský,
Janko Lobodáš, Miro Stračár, Ivan Demovič,
ktorý sa ešte stále venuje jaskyniarstvu, ale
i ďalší. Na akciách som spoznal zaujímavých
ľudí, ako Janka Kubiša, „Tigra“, ktorý nás
vytiahol o polnoci na akciu do Čachtíc alebo
do Banskej Bystrice za už nežijúcim Jankom
Virágom. Veľa sme zažili aj roku 1978 na 1.
stretnutí jaskyniarov v Chtelnici alebo medzi
jaskyniarmi na lúke pod Plaveckým hradom.
Roku 1979 boli v Chtelnici na návšteve jas-

Vilko Tahotný. Foto: archív autora

Janko Kubiš a Schwarz. Foto: archív autora

Niečo z histórie. Oblastná skupina SSS
Chtelnica začala svoju činnosť v roku 1971 ako
podskupina OS Dolné Orešany, ktorej vedúcim
bol už tiež nežijúci Paľo Nemček. V roku 1975
sa podskupina Chtelnica osamostatnila a vedúcim skupiny sa stal Vilko Tahotný. Pracovné
územie: Chtelnické uhliská, Dobrovodské
uhliská a stredná časť Považského Inovca.
V archíve mám zápisky a fotografie z akcií
z rokov 1977 až 1983. K najvýznamnejším patrila účasť na speleologickom kongrese v Brne,
stretnutie malokarpatských skupín v Plaveckom Podhradí koncom augusta 1977 a začiatkom septembra v tom istom roku prieskum

kyniari z Brna. V rámci spoločnej expedičnej
akcie s brnianskymi, azda aj s inými skupinami alebo jaskyniarmi sme navštívili priepasť
Brázdu a Silickú ľadnicu v Slovenskom krase.
Do priepasti mal zostúpiť „školník“ Vladko
Oravský, ale nakoniec som šiel ja. Aj keď som
už mal nejaké skúsenosti na lane, nedúfal
som, že ako „ucháňovi“ sa mi to podarí. Starší
kamaráti ma učili liezť a u „školníka“ v školskej dielni pripravoval som „ na kolene“ lezecké
pomôcky. Takže pred priepasťou ma navliekli
do sedačky – a lez! Pre mladých začínajúcich
jaskyniarov sú pekné spomienky aj z odborných školení konaných v tých rokoch v Demä-
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novskej doline na Lúčkach a v Tisovci. Aj tie mi
pripomínajú fotografie: na jednej z nich je aj
už dnes nežijúci Paľo Nemček, vtedajší vedúci
OS Dolné Orešany; zopár fotiek z jaskyniarskych akcií mám po vykonaní povinnej vojenskej základnej služby, a to z Mačacej priepasti
v Považskom Inovci.
Potom prišiel nábor do bane Handlová,
kam som odišiel v roku 1983. Domov do
rodnej Chtelnice cestoval som len sporadicky.
Až v roku 1986 som v bani navštívil Martina
Lutonského. Dozvedel som sa o založení han-

V spomienkach sa rád vraciam aj na pracovné stretnutia v Jalovci a na ráztočnianskych
lazoch, na ktorých sa zúčastňovali viacerí jaskyniari z okolitých skupín.
Domáce aktivity v tých rokoch počas najsilnejšej zostavy nedávali veľkú možnosť spoznávať iné krasové územia. Nečudo, veď pracovné
akcie v Sklenianskom krase bývali každý víkend,
neraz aj ako trojdňovky. Sem-tam nejaký únik
do iného krasu. Ak niekto z členov skupiny
mal voľno, zúčastnil sa jaskyniarskeho týždňa,
lezeckých dní alebo iných centrálnych akcií.
Sám som najmä pre povinnosti v zamestnaní
v 90-tych rokoch absentoval na jaskyniarskych
týždňoch. Spomeniem len účasť na lezeckých
dňoch, speleologickej škole... Banícka profesia
a večné fáranie do bane, iba vo vzácnom voľnom čase návštevy jaskýň Sklenianskeho krasu,
Demänovských jaskýň či jaskýň Strážovských
vrchov spoločne s Bohušom Kortmanom, ale
aj účasť na Speleofóre v Moravskom krase roku
1992 a prechod jaskyňami Piková dáma a Spirálka v roku 1995 po dohode s „Kocourom“
Kouteckým.

Moravský kras Plánivy a Kocour. Foto: archív autora

Pred Plaveckou jaskyňou. Foto: archív autora

dlovskej jaskyniarskej skupiny. Moje začiatky
v nej patria Sklenianskemu krasu – koncom
80-tych a v 90-tych rokoch sme sondovali
v Závrte č. 3, v Tepličkách a iných jaskyniach.
OS Handlová bola v tomto období najaktívnejšia, veď najperspektívnejšie pracovisko
Závrt č. 3 (Trojka) vtedy priťahovalo najviac,
asi 20 členov skupiny. Píše sa o tom podrobne
v Spravodajoch. Okrem toho sme sa spolu
s Dušanom Dikom, M. Lutonským i ďalšími banskými meračmi zúčastnili na zameriavaní Demänovského jaskynného systému.

Často sa vraciam v spomienkach na pracovné stretnutia jaskyniarov a jaskyniarske týždne. Už dlhší čas ma vedúci skupiny
Plavecké Podhradie pozýval na pracovné stretnutie jaskyniarov malokarpatských skupín.
Konečne roku 2008, takmer po 30 rokoch, som
so synom a kolegom Rudzanom zavítal znova
na Záhorie, síce nie do Plaveckého Podhradia
a vtedajšieho tábora pod Plaveckým hradom,
ale do Plaveckého Mikuláša na táborisko v Kamenistej doline na lúke pri Bielej hline. Prišli
sme prví a po nás jaskyniari z malokarpat-

Zostup do priepasti. Foto: archív autora
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ských skupín, skoro všetko známe tváre. Na
druhý deň plánovaná akcia do Plaveckej jaskyne a na Plavecký hrad. Fotografujeme sa
pred jaskyňou i na hrade. Znova na tom istom
mieste ako v roku 1977! Nádherný pocit. Po
zostupe z hradu nás Handlovčanov nechali
samých. Vedel som, ktorým smerom ísť, ale
nenašiel som správnu cestu do tábora. Tých
ciest sú tam stovky. A tak sme zablúdili, po
záhorácky „zabúdzili“. Do toho ešte trikrát
silná búrka s hustým dažďom. Nakoniec to
dobre dopadlo a do tábora prišli Handlovčania
síce oneskorene, no akurát na guláš, ktorý bol
vynikajúci (málo zemiakov, ale veľa mäsa).
Stretnutie po toľkých rokoch bolo fantastické
a mne pribudli krásne spomienky. Azda o rok
sa na Záhorí opäť stretneme.
Stretnutie v Plaveckom Mikuláši ma podnietilo zúčastniť sa na 49. jaskyniarskom týždni
v Čachticiach – Višňovom, veď v Čachticiach
som bol naposledy ešte za chtelnickú skupinu.
Hneď prvý deň bola exkurzia do Čachtickej jaskyne. Vzal som so sebou aj svojho syna, ale po
zdolaní niekoľkých rebríkov to vzdal a vystúpil
na povrch. Nečudo, má 10 rokov a nie je veľmi
zvyknutý na zliezanie veľkých jaskýň. Dlhých
tridsať rokov nebol som v tejto jaskyni. Sú tam
nové objavy. Vtedy sme sa dostali možno iba
do Hlbokého dómu, teraz skoro až k Rotunde.
V jaskyni nás bolo veľa. Fotografovanie a filmovanie v Čachtickej má svoje čaro, a tak sme
postupovali pomaly. Bol čas aj na spomienky
na minulé roky a na vtedajších jaskyniarov.
Uvidím ich ešte? Aj keď s niektorými sa stretávam vo Svite na Speleomítingu, s viacerými som odvtedy nebol. Uvidieť Janka Kubiša
a Tigra sa mi splnilo. Večer v hlavnom stane
vidím staršieho chlapa; bol mi povedomý, ale
až Ivan Demovič mi pripomenul, že to je Tiger.
Zvítali sme sa, ako sa patrí. Na druhý deň
pri debate s čachtickými jaskyniarmi nahovoril som Paľa Pospíšila a Petra Zámečníka na
návštevu Janka Kubiša. Aj po toľkých rokoch
ho spoznávam – je to on, čo som ho vtedy fotografoval. Skoro vôbec sa nezmenil. Krásne nás
pohostil. Zopár fotiek a spokojní sme sa vrátili
do tábora. Večer v hlavnom stane posedenie
pri pivku s kamarátmi. Zrazu koho nevidím
– Bohuš Koutecký-Kocour. Hneď sme zaspomínali na rok 2001, keď sme spolu s Vesteničanmi
po dohode s Mirkom Blažekom z Vilémovíc

navštívili sprístupnené jaskyne Moravského
krasu a neobišli ani jaskyniarsku základňu vo
Vilémoviciach a pohostinské zariadenie na druhej strane cesty.
Z jaskyniarskych týždňov, ktorých som sa
zúčastnil, mám okrem tohto najkrajšie spomienky na 38. Čičmany, 40. Demänovskú dolinu, 41. Slovenský raj a 44. Čičmany. Dobre
sme sa s Vesteničanmi a manželkami cítili aj
na chate M. Lutonského v Demänovskej doline a na exkurzii v tamojších jaskyniach. Práve
Maťko Lutonský založil a viedol handlovskú
skupinu. Je to veľmi dobrý kamarát, ktorý ma
naučil mnohému z jaskyniarskeho „remesla“, vrátane merania v jaskyniach s výpočtami,
ktoré sú potrebné pri kreslení plánov jaskýň.
Patrí mu zato moja srdečná vďaka. Aj keď
odišiel od nás a z Handlovej tam, kde začínal
svoju jaskyniarsku činnosť, radi na neho spomíname.

Tiger a Jožko Kovárik. Foto: archív autora

Viacerí skupinu opustili, iní zase prišli. Sám
som za prácou odišiel do Nemecka. Byť dva
roky bez jaskýň a v odlúčení od rodiny je dlhý
čas. Ťahalo ma domov, do hôr a jaskýň. A tak
som sa do nich vrátil. Na prieskum krasu
v okolí Handlovej je nás však veľmi málo.
V súčasnosti mladí o jaskyne nejavia až taký
záujem, hoci v skupine sa ich vystriedalo dosť.
Keď skúsili, čo to je jaskyniarstvo, skončili.
Navyše Skleniansky kras nedáva väčšie možnosti objaviť veľkú jaskyňu. Azda v južnej časti
Rokoša a v doline Hradištnica môžu byť hlbšie
priepasti či veľké jaskynné priestory. Dôležité
je vytrvať a okrem iného mať aj trochu šťastia.
Aby neskôr tak ako ja mali na čo spomínať tí,
ktorí prídu po nás.
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Porovnanie po 36 rokoch
Peter Holúbek
Neviem ako komu, ale mne sa
zdá, že svet sa takmer nemení. Pri bežnom
zhone všedných dní sa striedajú ročné obdobia i celé roky a človek si ani neuvedomuje,
aké sa okolo neho dejú veľké zmeny.
Pri nedávnej návšteve
jaskyne v Stankovanoch
(okres Ružomberok) sme
sa s I. Hlaváčovou rozhodli odfotiť do dokumentácie múzea vchod do
Stankovianskej jaskyne.
Zdalo sa nám to byť jednoduché, veď jaskyňa sa
nachádza iba pár metrov
nad cestou, niekoľkokrát
som ju navštívil začiatkom 90. rokov minulého
storočia a jej vchod som
dlhé roky pozoroval aj
z vlaku na trati Žilina
– Košice. No jaskyňu sa
nám hneď nájsť nepodarilo. Iba na základe intuície sme sa predrali cez
pichľavé kríky a odkryli
jej vchod. Ešte šťastie, že
je tak blízko cesty. Ak by
však bola situovaná vysoko vo svahu bez výraznejších terénnych znakov,
určite by sme ju hľadali
dlhšie.
Po návrate sme v archíve múzea našli fotografiu vchodu do jaskyne z 18. 3. 1972 od Z.
Hochmutha a ostali sme
viac ako prekvapení. Po
36 rokoch sa tu situácia
poriadne zmenila. Okolie
jaskyne zarástlo kríkmi
a stromami na nepoznanie. Na porovnanie sme
sa rozhodli urobiť 26. 8.
2008 rovnaký záber ako
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Z. Hochmuth. Orientovali sme sa podľa koľajníc, oceľových stĺpikov pri ceste a stožiarov
trakčného vedenia. Netrafili sme sa síce úplne
presne, ale zo záberov sa dá jednoznačne vyčítať, že vegetácii sa tu naozaj darí. Takže aj
fotografia z vchodu do
jaskyne po rokoch svedčí
o zmenách v slovenskej
krajine. Pri dnešnom
rozsiahlom zarastaní lúk
kríkmi a stromami na
Slovensku sa to dá jednoducho vysvetliť tým, že sa
nespásajú alebo nekosia,
ale pri zarastaní neprístupných skalných svahov ide možnože o proces, ktorý súvisí s prirodzenými cyklickými zmenami klímy v kombinácii
s následkami činnosti
človeka, s ťažko predvídateľnými dôsledkami
azda už v blízkej budúcnosti.
Neviem ako kto, ale
ja mám radšej otvorenú krajinu ako kríkmi
zarastený terén, kde sa
človek iba ťažko prediera a ani poriadne nevie,
kde sa nachádza. Pri
prieskume jaskýň v Strážovských vrchoch nad
Trenčianskymi Teplicami
sme sa s E. Kavalírom
a J. Hlaváčom vždy pristavili nad starými rozpadnutými altánkami
utopenými v lese na
kótach vysoko nad kúpeľným mestom. Pamätník
starých čias Emil nám rozprával, aké tu boli krásne
večierky so širokým výhľadom na okolitú krajinu...

Ľadové inferno – Patkov gušt (-553 m)
Druhá najhlbšia vertikála na svete

Oldřich Štos, KOTA 1000

V dňoch 7. – 10. 8. 2008
pôsobila skupina jaskyniarov zo združenia KOTA 1000 v chorvátskom severnom Velebite v oblasti Rožanski a Hajdučki kukovi, v miestach závrtu Veliki
Lubenovac. Na akcii sa zúčastnili: člen
SSS Peter Medzihradský (SK Dubnica nad
Váhom), členovia ČSS Robert Šamonil
(ZO 6-02 Vratíkovský kras), Majkl
Bělehrádek (ZO 6-16 Tartaros), Roman
Mlejnek (ZO 5-07 Antroherpon), Vratislav
Ouhrabka (ZO 5-01 Bozkov) a Oldřich
Spider Štos (ZO 6-20 Moravský kras).

Akcia sa uskutočnila na pozvanie chorvátskeho klubu SO PDS Velebit, zastúpeného
Darkom Bakšičom zo Záhrebu. Naša účasť
bola súčasťou každoročného podujatia chorvátskych speleológov v závrte Veliki Lubenovac
neďaleko priepasti Slovačka jama -1320 m
a novoobjavenej priepasti Jamski sustav Velebita
-1026 m s najväčšou podzemnou vertikálou na
svete – Divke Gromovnice, hlbokou 513 m.
Na začiatku augusta sa tak zišlo takmer
50 chorvátskych jaskyniarov v kempe Veliki
Lubenovac, aby pokračovali v objavných postupoch v jaskyni Jamski sustav Velebita, najmä
v perspektívnych meandroch
okolo 150 až 200 m hlboko pod
povrchom.
Cieľom česko-slovenských speleológov bol však zostup do druhej najhlbšej vertikály na svete
s názvom Patkov gušt, hlbokej
553 m. Priepasť objavená začiatkom augusta 1997 bola pomenovaná po Zoranovi StipetičoviPatkovi, ktorý roku 1995 tragicky zahynul pri cvičnom ponore
v mori v rámci príprav na ďalšie
náročné ponory v sifónoch na
dne Lukinej jamy, kde spoločne
s Teom Barišičom dosiahli v roku
1994 vzdialenosť 57 m.
V roku 1997 sa podarilo po
opätovnej rekognoskácii vchodu
a odtopení snehovej zátky (-100/
-130 m) preniknúť do tejto obrovskej vertikály jaskyniarom z SO
PDS Velebit a druhý raz v roku
2001 poľskému speleologickému
tímu z klubu Bobry Żagań. Presne
po 11 rokoch od objavu tak tretíkrát stála ľudská noha na dne
tohto ojedinelého monštruózneho diela prírody. Vchod sa nachádza v nadmorskej výške 1450 m
pod vrcholom Gornij kuk.
Na Veliki Lubenovac prichádzame vo štvrtok 7. 8. počas
Impozantné ústie priepasti Patkov gušt. Foto: P. Medzihradský
dopoludnia a obeda. Peugeot 407
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s posádkou Medzo, Majkl, Robert a Spider,
druhá skupina Oktávka – Vratík s Romanom
a množstvom materiálu. My v 407-ke trochu
meškáme, lebo sme si po celonočnej jazde
dopriali ešte kúpanie v mori. Vratík s Romanom
v tom čase už identifikujú spolu s Chorvátmi
vchod a robia prvú malú vynášku materiálu
divokým terénom vo svahoch Gornijho kuku.
Popoludní sa všetci stretávame v tábore. Balíme
laná a pripravujeme materiál na ďalší deň.
Podvečer sa vydávame ešte raz ku vchodu
s cieľom transportovať všetok materiál a zostúpiť najprv k snehovému úseku v hĺbke
100/140 m. Treba preveriť, či je jaskyňa po
zime otvorená. Obrovská kolmá depresia
plynule prechádza do mystéria firnu, ľadu
a serakov na kóte od 100 do 140 m. Nad hlavami visia neuveriteľné firnové útvary mnohometrových rozmerov s hmotnosťou desiatok
ton. V samom ústí v hĺbke 100 m sa podvečer tvorí vďaka teplotnej inverzii hmlistý
opar a čierno-čierna hlbočina pod nohami tak
pôsobí ešte tajomnejšie a monštruóznejšie.
Rozmery kolmého závrtu dosahujú na vstupe úctyhodných 100 x 75 m a sám otvor má
rozmery 65 x 30 m. Najužšie miesto priepasti
(2 x 1,5 m) sa nachádza v ľadovom úseku.
Pri prvom zostupe sme dokonca narazili na
neklamné známky pôsobenia našich poľských
kolegov (2001). Hrdzavejúce duralové plaketky
LUCKY sú na niekoľkých miestach jasným
znamením, že zostupujeme správnym smerom.
Nebezpečne vyzerajúce kotvenie – štand na
malej poličke v hĺbke 50 m je úvodným krokom
do sveta vlhka, šera, snehu a silného prievanu.
Zostupujeme ešte o 40 m hlbšie, pokiaľ lano
dovolí, na začiatok takmer kolmého firnového
poľa a do temného pažeráka vrháme veľký balvan. Lomoz a rachot počuť ďalších 100 – 150 m,
podľa čoho usudzujeme, že vertikála by mohla byť
otvorená a mohli
by sme zostúpiť až
na dno. Do tábora
sa vraciame za šera.
Varíme a spolu
s chor vátskymi
kolegami sedíme
pri ohni a debatujeme dlho do noci.

46

Piatok 8. 8. je v znamení príprav na zostup.
Stratégia je jasná. Prvá vystrojovacia dvojica Spider a Majkl má za úlohu nadviazať
na zostup z predchádzajúceho dňa, ktorý sa
skončil v hĺbke cca 100 m. Musí nájsť cestu
zaľadneným úsekom, vertikálu vystrojiť, prípadne prekotviť staré kotvenia, ktoré sa podľa
avíza Chorvátov asi nebudú dať použiť. Druhá
skupina Medzo, Roman a Robert začne so
zostupom o 3 hodiny neskoršie a cestou dolu
bude robiť fotodokumentáciu. Vratík pomôže
s materiálom prvej dvojke a z hĺbky cca 150 m
sa vráti na povrch. Po celý zvyšok času bude
pôsobiť ako spojka na povrchu a v tábore.
Spider s Majklom začínajú zostupovať
o 13:00 h. Medzo, Roman a Robert o tri

-553 metrov. Foto: P. Medzihradský

hodiny po nich, teda o 16:00 h. V 100 metroch sa zrazu zotmie a obaja mizneme pod
obrovskými firnovými prevismi a serakmi. Na
niektorých totálne nedostupných miestach
vidieť osadené plakety. Sneh sa odtopil a cesta
tadiaľ sa teraz nedá vystrojiť. Úspešne teda
pokračujeme vo vystrojovaní. K dispozícii
máme aku-vŕtačku, dva články. Osadzujeme
8 mm kotvy, do ľadu titanové skrutky. Po
dvoch prepnutiach na nich sa pod nami otevára doslova kotol; priemer šachty je širší, až
15 m, a zo stropu visia neuveriteľné ľadové
a firnové formácie, navyše na jednom mieste spadnutý strom pokrytý ľadom. Steny sú
v týchto miestach kompletne pod ľadom, jeho
hrúbku odhadujeme na 5 – 10 cm. Čím nižšie,
tým väčšmi ľad ustupuje a dostávame sa na kompaktný treťohorný vápenec. Treba spraviť krátke
kyvadlo za pomoci cepína vpravo
a už vidíme starý chorvátsky spit.
Na tomto mieste sme sa napojili na starú cestu z roku 1997.
Pridávame jednu kotvu 8-ku
a vytvárame tak slušný štand.
Tu v hĺbke 200 m, kde sa končí
súvislá vrstva ľadu, nechávame
visieť na Y kotvení cepín a ďalšie
ľadovcové propriety a vydávame
sa po chorvátskej ceste dovnútra
velebitskej temnoty. Striedame
sa. Na rade je Majkl, skúsený
vertikálny harcovník.
Nasleduje krátke zlanenie
po hladkom rebre a prístupové
Y kotvenie na hrane veľkého
previsu. Odtiaľ nasleduje podľa
mapy jeden spust 115 m, už
v totálnej tme. Priemer šachty
sa zväčšuje na 30 – 40 m. Ten
vydrží až na dno. Vidieť len lano
a tmu. Nič viac! Iba lano a tmu.
Maximálna zvislosť, totálna
kolmica. Majklovo svetlo vidím
dobrých 120 m pod sebou
v miestach, kde sa prvý raz
dotkol steny. Je to naozaj chorvátska cesta! Sú tam ďalšie a ďalšie spity. Naväzuje ďalších 150 m
lana, ktoré sa končí na malej rozbitej polici v hĺbke 465 m, čiže
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88 m nad dnom priepasti. Tu Majkl buduje
pevný štand a schováva sa pred padajúcou
vodou, ktorá sa rozprašuje do jemnej sprchy.
Spúšťam sa k nemu s plnými vakmi, chvíľu
odpočívame a znova sa striedame. Technický
plánik ukazuje traverz vpravo a cez niekoľko
kotvení na dno. Traverzujeme teda vpravo,
ale nemôžeme nájsť nijaké spity ani kotvy.
Premočený a premrznutý vŕtam poslednú
kotvu. Na viac už aku-článok i tak nevystačí.
Vŕtačka doslúžila. Zostupujem o ďalších 20 m
nižšie a pokúšam sa ručne vyvŕtať ďalší spit.
Hneď dve diery sa v tvrdom vápenci vylamujú,
chytá až tretia. Na jeden spust klesáme voľne
vzduchom 65 m na kamenité dno kolosálnej
šachty.
Pôdorys dna dosahuje úctyhodných 40 x
30 m. Pri pravej strane je malý previs, kde je
sucho a sme chránení pred pádom čohokoľvek zvrchu. Budujeme tu malé depo. Varíme
čaj, kávu a nájde sa aj dačo na zahryznutie.
Zbežne si obhliadneme bezútešne pusté dno
s výrazným odtokom vľavo do malého nevýrazného prepadania, kde voda drénuje cez sutiny
nevedno kam. Darko vravel, že niekedy tu voda
vystúpi až 7 – 9 m nad úroveň dna, o čom údajne svedčí čiara na stenách priepasti.
Aby sme si zostup do priepasti trochu spestrili, slovenský brat Medzo zase raz niečo
vymyslel. V brnianskom Tescu sme kúpili bedmintonovú súpravu a na samom dne sme
zohrali malú recesistickú exhibíciu svetových špičiek – Roman Mlejnek / BC Adamov
Ptačina verzus Robert Šamonil / BC Adamov
Hradčany. Zápas sa skončil nerozhodne a bol
zachytený Medzovým fotografickým okom.
Hraciu súpravu sme zanechali nasledovníkom
na viditeľnom mieste – na dne druhej najhlbšej
podzemnej vertikály na svete.
Na povrch vyliezame spolu s Majklom po
15 hodinách v sobotu 9. 8. o 4:00 h do rannej
hmly a vetra. Balíme sa do izofólie a líhame
si do prvej škrapy hneď vedľa prístupového
štandu. Hodinu po nás sa prevalí cez hranu
Robert a tiež zaľahne do vedľajšej škrapy.
O 7:30 h vyliezajú Roman a Medzo. Vstávame,
balíme materiál a zostupujeme do kempu
Veliki Lubenovac. Dole v tábore je bezvetrie,
zamračené a občas spŕchne. Dozvedáme sa,
že v noci sa prehnala búrka a trochu popršalo. Poobede ešte odchádzajú Majkl, Roman,

48

Vratík a Robert odstrojiť a vyťahať cca
300 m mokrých lán zo vstupnej časti priepasti. Vracajú sa až za podvečerného šera.
Deň trávime tým, že polihúvame, pospávame a balíme materiál. Večer je v znamení
zakončenia chorvátskeho kempu. Lúčime
sa pri ohni. Chorváti pripravujú bohaté
pohostenie – niekoľko druhov mäsa, šaláty,
dostatok rozličných tekutín. Z okolitých
kopcov sa sťahujú ďalší a ďalší jaskyniari, až
nás je nakoniec okolo päťdesiat. Lúčime sa za
bujného veselia a v dobrej nálade, spať ideme
v neskorých nočných hodinách. V nedeľu
10. 8. skoro ráno opúšťame tábor. Cestou
sa ešte stačíme vykúpať v Jadrane a potom
nás čaká už len celodenná cesta domov.
V Blansku sme o jedenástej večer.
KOTA 1000 má dosiaľ zlezené tieto
top vertikály:
1. Vrtiglavica -643 m / Slovinsko
2. Patkov gušt -553 m / Chorvátsko
3. Brezno pod velbom -501 m / Slovinsko
4. Provatina -407 m / Grécko
5. Zlatorog -385 m / Slovinsko
6. Sotano de las Golondrinas -376 m /
Mexiko
Za zmienku stojí projekt našich priateľov zo speleologického klubu Bobry Żagań,
tzv. Koruna podzemia – The Crown of the
Subterranean. Na získanie vytúženej koruny
im však ešte zostáva zostúpiť do poslednej
vertikály Brezno pod velbom v slovinských
Julských Alpách. Pri poslednej expedícii za
získaním Koruny podzemia však zaplatil Jacek
Wisniowski najvyššiu možnú cenu – zomrel
po návrate z expedície Papua Minye 2008 na
následky malárie.
The Crown of the Subterranean
1. Vrtiglavica
2. Patkov gušt
3. Brezno pod velbom
4. Hades -455 m / Rakúsko
5. Baiyudong -424 m / Čína
6. Minye -420 m / Papua-Nová Guinea
7. Sotano del Barro -410 m / Mexiko
8. Provatina -407 m / Grécko

Dve knihy z Frankfurtu, tretia z Moravy
V októbri 2008 som pracovne navštívil známy Frankfurtský knižný
veľtrh. Okrem iných ma na ňom upútali
knihy o jaskyniach. Dve z nich som si
priniesol domov, a tak môžem o nich
informovať čitateľov nášho Spravodaja.
O tretej knihe s názvom Meraviglie del
mondo sotterraneo (Zázraky podzemného sveta), ktorú roku 2003 vydalo talianske vydavateľstvo Colophon, aspoň niekoľko údajov: na 192 stranách formátu
35,5 x 25 cm so 150 farebnými obrázkami
prináša výber a charakteristiky viac ako
pol stovky jaskýň z celého sveta, ktoré
sú niečím výnimočné. Ďalšia zaujímavá
kniha s jaskyniarskou tematikou vyšla
nedávno na Morave. Aj o nej sa dozviete
viac z nasledujúcich riadkov.

ho sveta a „ponorili“ sa až k jadru podstaty
bytia. Uprostred tohto zázračného sveta stojí
osamotená ľudská bytosť, ponechaná sama
na seba a spojená so životom na povrchu ako
pavúk visiaci na vlákne pavučiny.“ (Preložil D.
Kortman.)
Autor má doktorát z geológie a paleontológie a skúma najmä jaskyne v južnom
Nemecku, v bavorských vápencových Alpách,
v juhofrancúzskych Montagne Noir a v pohorí Guadalupe v USA. Jeho fotoaparát ho
sprevádzal aj v iných krasových územiach
na celom svete, preto v knihe nechýbajú ani
fotografie z rakúskych jaskýň, Rumunska či
dokonca Nového Zélandu. Jeho špecialitou
sú detailné zábery neživých i živých súčastí
jaskynnej mozaiky, z ktorých sú zrejmé nie-

Wisshak, Max:
INSIDE MOTHER EARTH
(Vnútri matky Zeme)
Magische Höhlenwelten / Magic Caves /
Grottes Magiques
Formát 24 x 30 cm, tvrdá väzba s polepom
a prebalom, 152 strán na kvalitnom kriedovom
papieri, 144 farebných fotografií, texty v nemčine, angličtine a francúzštine. Edition Reuss,
Aschaffenburg 2008, ISBN 978-3-934020-67-2,
cena 49,90 €
Táto „obrazovka“ od zasväteného vedca,
speleológa a fotografa Maxa Wisshaka (1972)
z Nemecka zaujme nielen jaskyniarov alebo
geológov, ale predovšetkým všetkých, ktorí
majú radi prírodu a ešte nezabudli s bázňou
a úctou obdivovať krásy nášho sveta – hoci
aj toho, v ktorom kraľuje úplná tma. Pravda,
dovtedy, kým ju nepremôžu fotografické blesky odhaľujúce skryté zákutia plné rozprávkovej krásy...
Výstižne sa o tom píše v skladačke priloženej
ku knihe: „So svojím umeleckým citom pre
kontrast a kompozíciu obrazu Wisshak úspešne tvorí fotografie zachytávajúce tajomstvá,
ktoré čakajú cestovateľov, čo sa odvážia zostúpiť do hĺbok Zeme, aby vstúpili do vnútorné-

len fotografické zručnosti a tvorivé schopnosti ich realizátora, ale aj dôkladná znalosť
prostredia. Tieto vlastnosti v plnej miere
odráža premyslený výber fotografií a ich citlivé zostavenie do pôsobivého celku. Autormi
úvodných textov sú okrem autora knihy ďalší
traja „fachmani“: jaskyniarka a fotografka,
profesor biológie, publicista a dokumentarista a vedúci (prezident) odboru ochrany
a manažmentu MSU. Vynikajúca grafická
úprava a netradičná knižná predsádka so
snímkami krasovej krajiny a z činnosti jaskyniarov v podzemí i na povrchu krasu, ako
aj obrazovo-textový register na konci knihy
sú ďalšími „plusmi“ tejto krásnej publikácie.

49

Nečudo, že po nej siahli aj naši zástupcovia z Európskej speleologickej federácie, keď
získavali v Európskom parlamente podporu
pre návrh vyhlásenia o ochrane jaskýň ako
kultúrneho, prírodného a environmentálneho dedičstva.
Waltham, Tony:
GREAT CAVES OF THE WORLD
(Naj jaskyne sveta)
Formát 25,5 x 27 cm, tvrdá väzba s polepom
a prebalom, 112 strán, 76 farebných fotografií,
texty v angličtine. Natural History Museum,
London 2008, ISBN 978-0-565-09216-0,
cena 14,99 £
Táto kniha nie je azda taká parádna ako
predchádzajúca čo do formálnej úrovne (rozsah knihy, počet fotografií a kvalita niektorých
z nich, tlač, druh papiera), netýka sa to však jej

obsahovej stránky. Obidve knihy majú pritom
jedno spoločné: skúseného autora. V tomto
prípade je ním uznávaný geológ a odborník na
kras Angličan Tony Waltham. Dlhé roky prednášal na univerzite inžiniersku geológiu a zaoberal sa geologickým výskumom v Británii,
Nepále, Malajzii, Indonézii, Číne a inde vo svete.
Je autorom nespočetných kníh z tejto oblasti.
Bohatý je aj výber jaskynných lokalít z celého sveta, ktoré sa rozhodol zaradiť do svojej
najnovšej publikácie. Pútavo v nej predstavuje
28 jedinečných jaskynných systémov piatich
svetadielov: Afriky (2), Ameriky (9), Ázie (8),

50

Austrálie a Oceánie (3) a Európy (6). Po stručnom úvode, v ktorom opisuje, ako boli tieto
jaskyne vytvorené, ich prírodné prostredie, polohu a osobitosti, sprevádza čitateľov na ceste
k poznaniu cez krasové masívy, mohutné podzemné rieky, vápencové, sadrovcové, soľné,
ľadové či lávové útvary, tajomné svätyne alebo starobylé archeologické náleziská i jaskyne
sprístupnené pre verejnosť. Sprievodné slovo
ilustruje výstižnými farebnými fotografiami,
ktorých autormi sú okrem neho mnohí ďalší
fotografi a jaskyniari (nechýbajú medzi nimi
ani M. Audy a R. Bouda z ČSS). O autorskej
pohotovosti a dôslednosti i faktografickej
správnosti textov svedčí napríklad aktuálny
údaj o hĺbke Krubery-Voronej 2191 m. Na
doplnenie informácií ponúka T. Waltham záujemcom na poslednej strane stručný zoznam
literatúry a webových stránok najmä sprístupnených jaskýň opisovaných v knihe. Na
výber jednotlivých jaskýň budú určite rozdielne názory a zvlášť jaskyniarom môžu chýbať mapy aspoň niektorých z nich; myslím
si však, že kniha napĺňa zámer jej autora:
zaujať všetkých, ktorí túžia po dobrodružnom
spoznávaní výnimočných, nevšedných a často
ešte bielych miest na našej planéte – hoci aj
„objaviteľov“ sediacich v pohodlných kreslách
obývačiek.
Na záver ešte zoznam 28 (29) jaskýň
v poradí, ako sú zoradené v publikácii: Sof
Omar Cave (Etiópia), Sterkfontein Cave
(Juhoafrická republika), Castleguard Cave
(Kanada), Mammoth Cave (USA, Kentucky),
Lechuguilla Cave a Carlsbad Caverns (USA,
Nové Mexiko), Kazumura Cave (USA, Havaj),
Cueva de Villa Luz a Sistema Sac Actun
(Mexiko), Quashies River Cave (Jamajka),
Gruta do Janelão (Brazília), Pinega (Rusko),
Krubera (Abcházsko), Jeskyně Tří naháčů
(Irán), Difeng Dong (Čína), Akiyoshi-do
(Japonsko), Tham Hinboun (Laos), Perak Tong
(Malajzia), Caves of Mulu (Malajzia, Sarawak),
Naré (Papua-Nová Guinea), Nullarbor Caves
(Austrália), Waitomo Caves (Nový Zéland),
Gaping Gill (Anglicko), Grotte Chauvet
a Gouffre Berger (Francúzsko), Alpské ľadové
jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein Eishöhle
(Rakúsko), Škocjanske Jame a Križna Jama
(Slovinsko).
Bohuslav Kortman

Marek Audy:
BRÁNY DO ZTRACENÉHO SVĚTA
Unikátní objevy na stolových horách Venezuely
Formát A4, tvrdá väzba s prebalom,
184 strán, český text, Jota, Brno 2008,
ISBN 978-80-7217-605-2,
cena 824 Sk (27,35 €)

Vždy, keď vyjde monografia o skutočnom
jaskyniarskom bádaní, navyše v zrozumiteľnom jazyku a pútavo podaná, ktorá je
nám tematikou bližšia o to viac, že sa osobne alebo aspoň sprostredkovane poznáme
s osobami či situovaním jej príbehu, považujme to za významný počin. Nie inak je
tomu v prípade reprezentatívnej publikácie
z diela špičkového moravského speleofotografa a nášho priateľa Mareka Audyho.
Bilancuje ňou svoje pôsobenie na stolových
horách (tepuy) Guyanskej vysočiny, kde
v roku 2002 spolu s naším speleológom
Zolom Ághom vyšli na horu Roraima a jaskyniarsky tu objavili úvodné partie systému
Cueva Ojos de Cristal a kam sme potom
v období rokov 2003 – 2007 realizovali spoločne ďalších 5 závažných výprav, ktorých
výsledkom sú objavy najväčších kvarcitových jaskýň sveta.

Kniha je istým spôsobom dobrodružným
cestopisom, ktorého dej je zoradený chronologicky po jednotlivých akciách tak, ako
na seba nadväzovali, v 14 kapitolách. Vandr
na Roraimu, Oči plné křišťálů, Bílá místa na
mapách, Doylův svět, Jeskynní labyrint a Závist a intriky vás zoznámia s okolnosťami,
ktoré viedli k nálezu „Kryštálových očí“,
aké pocity prežívali ich prvoprieskumníci, keď zrazu vošli do regulárnej a najmä nekončiacej sa jaskyne so všetkým, čo
k tomu patrí, no predsa len v horninách,
v ktorých bolo dovtedy známych jaskýň
ako šafranu... či aké neistoty sprevádzali
prípravy na našu prvú ozajstnú výpravu na
horu Roraima v januári 2003. Opisuje sa tu
i púť Venezuelou ako krajinou, naše kontakty a vyjednávania s miestnymi Indiánmi
Pemónmi, ako aj vždyprítomné dozvuky
po objave takejto významnej lokality, keď
dochádzalo k pokusom o dezinterpretáciu
histórie jej objavovania či zmenám názvu,
reexploráciám a napokon až k politizovaniu
na úrovni UIS. Nečudo, jaskyňa je vo svojej
kategórii najdlhšou na Zemi, ale našli a ako
prví ju opísali vlastne cudzinci.
Druhá časť knihy (kapitoly Lety do středu
Země, Král tepuí, Cesta do nitra Ztraceného
světa, Útěk a Brána mystéria otevřena) je venovaná príbehu, ktorý sa začal odvíjať po
ponuke znamenitého znalca masívov tepuy
Charlesa Brewera-Caríasa, aby sme ho v máji 2004 výskumne sprevádzali v ním lokalizovanej inej monštruóznej jaskyni, ktorá sa
nachádza v masíve Chimantá. Sú tu úryvky
inšpiratívnej korešpondencie, opis frenetických príprav na akciu počas vrcholiaceho
monzúnu, čitateľ sa môže čo-to vyzvedieť o napínavých výsadkoch z helikoptéry, špecifikách mapovania i fotografovania
takej obrovskej jaskyne a spoznať aj detaily
z nesmierne riskantnej akcie, keď sme do
podzemia nemali šancu vstúpiť inokedy,
než v krátkych epizódach medzi fatálnymi
záplavami... V kapitolách Návrat do Země lvů
a Česká vlajka na Chimantě sa autor venuje
komplikovanej logistike expedícií, ako aj
svojmu pochodu jednou z planín, v poslednej kapitole Paprsek ve tmě nás oboznamuje
s ďalšou rozsiahlou jaskyňou Sistema de la
Araña, ktorú exploroval v roku 2007.
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Text knihy je čítavý a porozumejú mu aj
laici mimo odboru speleológie – nakoniec,
kniha je určená hlavne im. Marek rozvádza
niektoré scény zo života výprav či príhody
malebne, svojským neopakovateľným štýlom, a pri niektorých situáciách vie primerane namiešať tú správnu mieru napätia
a gradácie príbehu a okoreniť ich prípadne i jemnou iróniou. Posúďte sami aspoň
z dvoch úryvkov:
Vytahuji kameru a pomalu slaňuju mezi ptáky. Hned nato se spouští
peklo! Tady někde musela vzít Daphné
du Maurier námět pro svou povídku
„Ptáci“, podle které natočil režisér
Hitchcock svůj světoznámy horor! Na
pár vteřin zastavuji, abych natočil několik záběrů na kameru. Ptáci jsou stále
více rozběsnění a jen podvědomý úsudek,
že by snad měli být býložraví, mi dodává
odvahy před jejich ostrými zahnutými
zobáky. Vytáhnout fotoaparát se však
už neodvažuji. Jsem asi osmdesát metrů
hluboko a přemýšlím, co všechno může
žít v trusu na dně propasti.
Permanentní několikadenní strach
téhle expedice je ubíjející! Natahuji se
pro své gumáky a vycpávám jimi mezeru
mezi kamením pod mými zády. Šramot
probudil Braňa: „Co se děje?“ – „Už je
to tady. Poslouchej!“ – Braňo se trochu
nadzvedl a povídá: „Nic neslyším.“ – „No
právě! Ale když jsme sem přišli, tak tady
hučely Moravské vodopády! ...a řeka téct
asi nepřestala! Víš, co to znamená, že?“
– Byl ses podívat, o kolik to nastoupalo?“
– „Nebyl. Ale teď už jsou asi celé Cascadas
de Moravia pod vodou! Ty jsi byl nahoře.
Jak myslíš, že jsou vysoké? Říkal jsi, že
za nimi je obrovská chodba – Galería
Orinoco. Jsou to spojené nádoby. Myslíš,
že jsme tady výš?“ – „Asi ano, kaskáda
nemá víc jak osm metrů a my jsme aspoň
patnáct metrů vysoko. Snad přežijeme!“
Silnou stránkou knihy sú najmä fotografie. V réžii nasvetlenia podzemia „složami“
a v kompozíciách tej-ktorej snímky je Audy
ťažko prekonateľný, a ak sa k tomu pridá
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živel rieky alebo vodopádu či veľkolepá scenéria mamutej chodby, dokonalý výsledok je
zaručený. Estetický zážitok z jaskýň venezuelských stolových hôr je podmienený aj ich
inofarebnosťou v porovnaní s vápencovým
podzemím: sú ružovkasté, bordové alebo až
červené, pokojné prvky ako lineárne kolorované pruhy vrstiev pieskovcov sa striedajú
s hrozivými závalmi bez ladu a skladu, prekvapivá je tvarová spektakulárnosť biospeleotém... Autor knihy predstavuje svoj výber
okolo 140 vlastných a niekoľko prevzatých
fotografií: hlboký dojem zanechajú istotne na
každom dvojstránkové snímky; 45 fotografií
je v celostránkovej podobe, ostatné sú menšie.
Drobnejšie zábery s „rozľahlejšími“ scénami sú v celkovo veľkoryso riešenej koncepcii
knihy možno trošku prebytočné, zaťažujúce
oko, avšak pedantný záujemca o problematiku či „fajnšmeker“ ocení aj ich výskyt.
Kniha je plnofarebná, dizajn prebalu si vzal
na starosť známy brnenský maliar juhoamerickej fauny Jan Dungel. Tlač knihy je veľmi
kvalitná, jemný raster, každá fotografia je
prelakovaná. Text má dvojstĺpcovú sadzbu,
pomerne široké vysvetľujúce texty v kurzíve je možné nájsť pri každej z fotografií.
Ako grafické doplnky boli miestami využité podtlač s naturálnymi prvkami oblasti
(ako endemická žaba, mäsožravá rosička či
iné) a číslovanie jednotlivých strán s ikonkou
tepuy. Pri dôkladnejšom štúdiu technického
spracovania publikácie zaujme špecialistov
jemnučký odtieň podkladu stránok – do siva,
čo uľahčuje percepciu textu a vyniknú tak aj
fotografie.
Knihu dopĺňa 8 priebežne zaradených
didaktických blokov, ktoré si kladú za cieľ
predstaviť osobitú faunu či f lóru tepuy, ich
geologickú stavbu, unikátne tvary výzdoby či schematizovaný pohľad autora na
vznik kvarcitových jaskýň. Týmto kapitolám
napriek ich príťažlivosti a dobrému úmyslu
však trošku chýba informačná hĺbka, a tak
záujemca o širší záber v poznaní nesmiernej diverzity prírody oblasti bude musieť
zrejme naďalej siahať po predchádzajúcich,
hoci zďaleka nie takých výpravných monografiách Roraima a Chimantá, ktoré vyšli
ako špeciálne čísla v rámci edície nášho
Spravodaja SSS (č. 2/2003 a 3/2005), alebo

neskôr azda po ďalších tituloch, ktoré ešte
len pripravujeme. (To samé platí o publikácii
aj v rámci hodnotovej kvality iných exaktnejších, najmä speleologických informácií.)
Kapitola Guácharos zábermi z iných jaskýň
odpútava pozornosť od kontinuity príbehu.
Na zmenšeninách historických máp v súvislosti s textom o Humboldtovi a Schomburgkovi tiež márne budeme pátrať po pozícii Roraimy alebo Chimantá. V publikácii
sú ďalej 3 originálne riešené dvojstránkové
bloky s pôdorysnými mapami najväčších jaskýň (Ojos de Cristal, Cueva Charles-Brewer
a Araña) a mozaikou miniatúrnych fotografií z tej-ktorej lokality. Nájdeme tu aj dve
pôvabné indiánske bájky (o pirani a Strome
plodov sveta Wahari a o okrídlenom zverovi Maripadenovi) či strhujúcu kapitolu
Pravěká podzemní řeka, zostavenú BreweromCaríasom o jeho prvoprieskumoch jaskýň
vo veži Autana. Nechýbajú ani orientačná
schémka oblasti hôr Roraima a Kukenán,
družicové zábery Guyanského štítu, masívu
Chimantá a konkrétnej prieskumnej zóny,
model rozdelenia prakontinentu Gondwana,
naša prvoobjavná mapa jaskyne Ojos de
Cristal z roku 2003 či nákres jaskynnej bystrušky. V závere publikácie je krátka chronológia jednotlivých výprav (roky, mená účastníkov), názorné porovnanie mohutnosti systémov kvarcitových jaskýň a tabuľka najdlhších lokalít v týchto horninách. Publikácia
sa končí trojstránkovým anglickým resumé
a zoznamom podstatnej literatúry.
Nepatrnou slabinou tejto inak viac ako
vydarenej knižky je azda mohutný presah
fotografií scenérií, prírody či jaskýň na úkor
snímok (akčných) prieskumných aktivít
samotných speleológov či napríklad aj táborníckeho života, ktoré by bezpochyby sýty
a exotický námet zdynamizovali a čitateľa pri
hĺbaní nad textom o to viac ponorili do deja
výprav, umožnili mu stotožniť sa s postavami. Kniha sa teda zdá byť viac umeleckou
prezentáciou, ako románom či novelou – to
však zrejme vyplýva z poňatia výsledku jej
zostavovateľom, ktorého vnímanie sveta či
udalostí je výrazne podmienené obrazom
(a cez objektív fotoaparátu). Textom je tiež
viac emotívnou osobnou výpoveďou jednotlivca, ako práve kolektívnou a širokospek-

trálnou monografiou, ktoré sa vydávajú ako
rezultát v koncovke podobných viacročných
projektov. Nezainteresovaného čitateľa by
tak na základe miestami dosť zjednodušeného charakterizovania postáv príbehu mohlo
občas zviesť až k domnienke, že podiel
niektorých z nich na príprave či úspešnosti
výprav je vcelku nevýznamný. Pritom ide
o dlhoročných a neraz mimoriadne skúsených a všestranných speleológov, ktorí už
poobjavovali či zdokumentovali aj viaceré
iné veľmi významné jaskyne, organizovali
celé desiatky logisticky náročných projektov či expedícií. Vrátane tých do Venezuely.
V knihe sa tiež nedozvieme skoro nič o ďalších Slovákmi objavených a významných jaskyniach na stolových horách: o obrovitej jaskyni Cueva del Diablo, nemenej rozmernej
Cueva Cañon Verde, juvenilnej a geneticky
nesmierne dôležitej Cueva Juliana, o našich
zostupoch do nekončiacej sa priepasti Sima
Noroeste... Škoda. Venezuelské výpravy boli
viac ako inokedy tímovou záležitosťou a podiel slovenských výskumníkov je na nich
priam zásadný, ale z knihy to takto nevyznieva. Bez entuziazmu, nezištnej pomoci a skúseností viacerých by napokon nevznikla ani
prevažná väčšina autorových excelentných
snímok z podzemia, pri ktorých mu asistovali ako aktívni nasvetľovači či modely...
Namiesto nič nehovoriaceho poďakovania
sa v úvode knihy (v ktorom energia a vynaložené úsilie ťahúňov a lídrov našich výprav
medzi rôznymi málo podstatnými jednotlivcami úplne zanikajú), mal autor knihy radšej
na záver svojho diela zaradiť curriculum
vitae týchto pár osôb s ich fotografiami, ako
sa to pri podobných výpravách bežne robieva. Treba uviesť realitu: na výpravách do
Venezuely sa podieľalo doteraz v skutočnosti
až 15 Slovákov, prvotriednych jaskyniarov
alebo prírodovedcov a tiež chýrny filmár,
ale popri autorovi knihy už len 2 českí speleológovia, a aj to len na posledných dvoch
akciách. Expedície je teda dosť dobre možné
považovať za skôr venezuelsko-slovensko-český projekt, ako naopak.
Dve drobné poznámky. Voľbu autora predhovoru knihy považujem za nedopatrenie,
pretože nie je speleológom ani znalcom
odboru, a hoci dlhé roky žil i pracoval vo
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Venezuele, stolové hory pozná len z toho, čo
vyrozprávajú alebo napíšu iní... Jeho úvodník tiež vyznieva servilne. Nakoniec, nie je
vhodné polemizovať o dĺžkových parametroch Cueva Ojos de Cristal: nevieme, odkiaľ
sa nabral v knihe údaj 8,2 km, keďže jeho
autor sa na našich ďalších akciách do „Očí“
v rokoch 2005, 2006 a napokon 2007, kedy
sme systém veľmi precíznym domapovávaním a rozsiahlym novoobjavovaním zväčšili
na 16 140 m, už osobne predsa nepodieľal...
Tieto momenty však bežný čitateľ mimo
kruhov speleológie či málo zainteresovaný
sotva postrehne.
Kniha sa dá len odporúčať každému, kto
si myslí, že pozná, čo je to životná vášeň
pre jaskyne. A ona vás zavedie na miesta,
kam sa noha bežného smrteľníka sotvakedy dostane. Empatický či vnímavý čitateľ
s fantáziou si bude podľa nej sám vedieť
predstaviť, ako sa nalietava helikoptérou
nad obrovský portál doteraz nepreskúmanej
jaskyne, zapadne do milióny rokov starého prachu siníc a nadýcha sa ho, a možno
práve jeho prostredníctvom precíti tú dusivú
atmosféru jaskýň či pralesa, ktorých príroda
a prostredie sú síce čarokrásne, ale aj divoké a neraz nevľúdne či až neľútostné. Pre
každého „expedičníka“ môže kniha zároveň
poslúžiť aj ako akési vademecum realizácie
výprav do ťažko dostupných juhoamerických
končín a mnohému sa tu podučia aj tí, čo
sa v jaskyniach pokúšajú o art-fotografiu.
Autor si dal na knihe záležať, problematika je evidentne jeho srdcovou záležitosťou
i naplnením istých životných snov a predstáv. Dvojročné prípravy knihy dali určite
zabrať, ale výsledok stojí za to. Gratulujeme!
Je to krásna a plnokrvná kniha.
Ale prezradiť z nej viac by bolo podobným
hriechom, ako vyrozprávať niekomu dej filmu
ešte pred návštevou kina...J Prečítajte si ju
teda sami. Vo vašej knižnici by chýbať určite
nemala!
Zatiaľ najlepšie je si ju objednať či zakúpiť
priamo u jej autora (audy@speleo.cz), prípadne u vydavateľa (www.jota.cz) za nižšiu
cenu, ako ju predávajú niektoré kníhkupectvá
u nás.
Branislav Šmída
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NOVÝ ČASOPIS
Medzi slovinskými jaskyniarmi sa už dlhší
čas diskutovalo o novom časopise o jaskyniarstve. A že táto diskusia sa neskončila iba
silnými rečami, potvrdzuje aj prvé číslo časopisu Jamar (Jaskyniar). Celofarebný časopis
formátu A4 na 48 stranách prináša množstvo
noviniek z jaskyniarskeho sveta. Dozvieme sa
o nových objavených a preskúmaných priesto-

roch, rozličných turisticko-športových návštevách jaskýň alebo o stretnutiach a spoločných akciách jaskyniarov na domácej slovinskej i medzinárodnej scéne. Veľmi pútavým
spôsobom je predstavená história skúmania
niektorých väčších slovinských jaskýň, ktorých
objavovanie bolo dielom niekoľkých generácií
jaskyniarov. Dočítame sa tu napr. o výskume
jaskynného systému Mala Boka – Poljska jama
(8168 m, -1319 m) alebo o jaskyni Bela griža
(2086 m, -886 m). Články sú bohato ilustrované farebnými fotografiami a mapami jaskýň. Niekoľko strán je venovaných jaskyniarskej technike a rôznym „zlepšovákom“, napr.
oprave roztrhanej kombinézy silikónovým
Sikaflexom. Časopis plánuje Jamarska zveza
Slovenije (Slovinská jaskyniarska spoločnosť)
vydávať dvakrát ročne. Prvé číslo vyšlo v náklade 1400 výtlačkov, ďalšie číslo vyjde koncom
roka 2008.
Milan Horňák, Speleoklub Malá Fatra/
Jamarski klub Železničar Ljubljana

Aktuálne o internetovej stránke SSS
Michal Uriča
V priebehu mája 2008 som si
počas prehliadania internetových stránok
všimol výzvu pre záujemcov o redigovanie
stránok Slovenskej speleologickej spoločnosti (www.sss.sk). Povedal som si, že to skúsim, veď skúsenosti s tvorbou stránok mám.
Výsledkom bolo, že sme sa s predsedom SSS
zakrátko dohodli, že sa ujmem starostlivosti
o stránku.
Jaskyniarčim relatívne krátko, dostal som sa
k tomu popri turistike asi pred dvoma rokmi.
Pôsobím v JK Strážovské vrchy – v neďalekej
lokalite, keďže pochádzam z Považskej Bystrice,
i keď v súčasnosti trávim väčšinu času v Bratislave, kde pracujem. Ku tvorbe stránok mám
blízko, prevádzkujem vlastnú stránku trekker.sk
a začiatkom tohoto roku sme naštartovali i jaskyniarsky klubový projekt speleostrazov.sk.
Prvé aktuality som začal na stránke zverejňovať 22. 7. 2008, po akomsi hluchom období.
Mojou snahou bolo a je priniesť v rámci možností čo najviac dostupných informácií o aktivitách speleológov doma i v zahraničí. Za bezmála
štyri mesiace pribudlo na stránku SSS spolu 243
aktualít (za totožné obdobie roku 2007 ich bolo
119). Tento fakt je určite okrem iného i výsledkom zvýšenej aktivity speleológov v oblasti prezentácie ich činnosti prostredníctvom internetu.
Pri podrobnejšom skúmaní stránky som zisťoval, že mnohé informácie na stránkach sú viac-menej neaktuálne a vyžadujú prepracovanie. Ako
prvú som aktualizoval rubriku Spravodaja SSS,
kde sa doplnili chýbajúce posledné čísla a priebežne sa dopĺňajú obsahy a resumé jednotlivých
čísel. Na rad prišli i rebríčky domácich a zahraničných jaskýň. Keďže vzniklo viacero nových jaskyniarskych stránok, boli do rubriky Speleolinky
pridané nové odkazy. V sekcii Kluby a skupiny
sa doplnili tie, ktoré chýbali, a aktualizáciou
prešli i kontaktné údaje na zástupcov skupín.
V spolupráci s autorom stránky SSS, firmou 4D,
sa opravili niektoré nefunkčné navigačné skripty,
ako aj nesprávne datovanie pridaných fotogalérií
v rámci RSS. Na úpravu však stále čaká mnoho
údajov a informácií; rýchlosť ich aktualizácie
závisí od dvoch podstatných faktorov – času
a dostupnosti údajov od zainteresovaných. Preto
rád prijmem akýkoľvek postreh či návrh na aktualizáciu, samozrejme podopretý relevantnými
informáciami.

Stránka prešla i menšou vizuálnou zmenou,
s pomocou J. Kasáka. Zmenilo sa neaktuálne
logo, titulný obrázok, podklad menu a orámovanie stránky. Zmena sa čoskoro dotkne aj
hlavného menu na stránke. Odkazov v menu je
dnes príliš veľa, cieľom je vytvorenie menšieho
počtu kľúčových kategórií s jednotlivými podkategóriami. Zastávam názor, že stránka by mala
byť čo najjednoduchšia pre používateľa a navigácia na stránke by mala fungovať na intuitívnej
báze. Týmto smerom sa teda bude uberať zmena
samotného menu. Navyše okrem slovenskej vezie
stránky SSS by som rád sprevádzkoval i jej anglickú mutáciu, so zreteľom na časové možnosti
a priority však táto zmena pravdepodobne neprebehne skôr ako v roku 2009.
V rámci stránky vidím priestor i pre kluby,
skupiny či jednotlivcov, ktorí nemajú možnosť
zverejniť svoje zážitky, postrehy alebo fotografie
na vlastných stránkach. V prípade záujmu sa
môžu takéto príspevky zverejňovať napríklad
i na stránkach SSS. Nie je predsa na škodu
prezentovať sa takouto formou zhruba tisícke
návštevníkov od nás i zo zahraničia, ktorí každý
týždeň zavítajú na stránky SSS. Zatiaľ túto možnosť využíva len málo jaskyniarov a bol by som
veľmi rád, ak by sa ich počet časom zvýšil.
Čo s diskusným fórom? Existujúce je prakticky „mŕtve“, úlohu fóra na jaskyniarsku tému
prevzali iné stránky, príspevkov na fóre SSS je
ako šafranu. Príčin je zrejme viacero, niektoré
z nich sa pokúsim eliminovať. Ako najdôležitejšie
vnímam témy, ktoré diskutérom ponúkneme do
diskusie. Okrem toho by som bol rád, ak by sme
aktuálne príspevky z diskusie vedeli prezentovať
už na hlavnej stránke. Ak máte návrh na pridanie
témy do diskusie na fóre SSS, je tu opäť priestor
aj pre vás, nápady vrelo vítam.
Mojím osobným cieľom je, aby stránka efektívnym spôsobom a hlavne nezaujato prinášala
neustále aktuálne informácie a aby napredovala
s dobou. Vylúčené nie sú ďalšie zmeny ani nasadenie úplne iného redakčného systému. To si
však vyžaduje čas a v prípade riešenia „šitého na
mieru“ i financie. V prípade, že vo vás driemu
predstavy a nápady, ako zlepšiť stránku, alebo
máte príspevok, ktorý by ste chceli zverejniť,
napíšte mi e-mail na adresu admin@trekker.sk.
Verím, že takto môžeme spoločne vybudovať
dôstojnú prezentáciu SSS na internete.
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Prameň Dobrá voda
Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec
Na jar tohto roku som si
všimol, že na svahu nad hlavnou cestou
Tisovec – Muráň intenzívne vymoká voda.
Po obhliadke sa ukázala možnosť vybudovať na tomto mieste studničku. Oslovil som
kamarátov zo Speleoklubu Ivana Kubíniho
a Petra Vetráka a vypracovali sme spoločný
plán. Po napísaní projektu na mikrograntový program Muránskej planiny Šanca
v našom mikroregióne sme získali peniaze
na nákup materiálu a pustili sme sa do
práce.
Voda vymokala v strmom svahu niekoľko
metrov nad cestou. Po odkopaní asi 60 –
70 cm zeminy sme objavili zvyšky dreveného žľabu, ako aj drevenej záchytnej nádrže
s rozmermi 120 x 100 cm. Neskôr sme
vykopali aj malý betónový portál, vysoký
40 cm, primurovaný na zvetranú skalu. Po
obsekaní skaly a vyčistení prameňa sa ukázalo, že voda vyteká z puklín v pieskovcoch
a bridliciach.
Vzorku vody sme dali na rozbor, ktorý
ukázal, že ide o kvalitnú horskú nízkomineralizovanú vodu s obsahom vápnika
a horčíka. Prameň sme nazvali Dobrá voda.
Jeho výdatnosť je 0,2 l /s a vyteká len asi 100
metrov od známeho minerálneho prameňa
Šťavica, ktorý sa nachádza vo vápencoch na
druhej strane doliny.

Po úprave prístupového chodníka a navození materiálu sme vymurovali nad prameňom
nový portál. Doň sme osadili tabuľu s dátumom a názvom prameňa. V tesnej blízkosti
sme osadili lavičku a na záver vybudovali
šindľový prístrešok s informačnou tabuľkou
o zložení vody, ako aj okolnostiach objavenia
prameňa.
Slávnostné otvorenie areálu prameňa sa
uskutočnilo 6. septembra 2008 za účasti primátora mesta Tisovec. Využili sme to, že
v našej jaskyniarskej skupine máme poľovníčku Ing. Ivetu Novákovú, a tak sme si
v areáli Šťavice navarili aj dobrý guláš z diviny.
Kuchárom bol sám šéf Speleoklubu Tisovec
Ivan Kubíni a asistoval mu Dušan Čipka.
Pri dobrom počasí a dostatku piva sa na
akcii zúčastnilo niekoľko desiatok kamarátov
a našich priaznivcov.
Ako som neskôr zistil, prameň sa využíval najmä v období Slovenského štátu (1939
– 1945), keď sa tu budovala železničná trať a
cesta. V blízkosti stála horáreň. Prameň bol
zrejme známy aj predtým ako zdroj sladkej
vody.
Legenda, ktorú sme k prameňu Dobrá voda
„napasovali“, hovorí o zbojníckej družine
Jakuba Surovca (1715 – 1740), ktorá sem chodila na vodu. Aj my sme sa presvedčili, že voda
je vynikajúca na pitie, zalievanie kávy a varenie
guláša.

Ivan Kubíni pri kopaní prameňa.
Foto: D. Hutka

Stav prameňa pri odovzdaní do užívania 6. 9. 2008
Foto: D. Hutka
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Pesnička

Kráčam tam, kam ma moje oči vedú,
na ceste, čo nevidno jej cieľ.
Nie som sám, chcem sa s vami stretnúť
a ruka v ruke nájsť najsprávnejší smer.

Kráčam tam, kam ma moje nohy nesú,
po chodbách, čo strácajú sa v tmách.
Každý z nás dôveruje svetlu,
ktoré dáva silu prekonávať strach.

Kráčam tam, kam nás naše túžby ženú,
stále vpred k lákavým objavom.
Platíme za ne privysokú cenu
vo viere, že sen nezostane len snom.
Foto: P. Kočiš, pesnička: B. Kortman
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Čo nebolo v technickom denníku
Málokto si dnes píše denník. Času
máme málo a ak platí, že čas sú peniaze, ani tých
nemáme dosť. Čo by sme sa ešte trápili so zapisovaním toho, ako sme sa vyspali, čo sme dnes chceli, ale nestihli urobiť alebo s kým sme sa stretli.
Veď nám za to aj tak nikto nič nedá. Ba ešte by
sme sa mohli dostať do problémov, keby si niekto
nepovolaný prečítal to, čo malo zostať utajené.
A ako je to s našimi technickými denníkmi? Hoci
tento zastaraný terminus technicus už dnes nevystihuje to, čoho sa týka, predsa sa asi z úcty k tradíciám dobrovoľného jaskyniarstva na Slovensku stále
používa. Nielen to: tak ako existujú technické denníky, nevymreli ešte ani slovenskí jaskyniari, ktorí
ich píšu. Pravda, väčšina týchto denníkov je veľmi
stručná. Možno i preto, lebo často aj v ich prípade
platí to, čo bolo povedané na začiatku. Pritom všetci
vieme, že neraz práve tie udalosti a príhody, ktoré
sa do technického denníka z pochopiteľných príčin
Miera rizika
Nedeľné ráno nevyzeralo prívetivo. Cez noc
napadal prvý sneh, teplota klesla na -4 °C a nepríjemný vietor prenikajúci až na kožu dával
na vedomie, že zima je už tu. Bŕ, znova sa začína klasický zimný ranný rituál – oškrabať ľad
z okien na aute, zohriať motor a po kilometri
jazdy konečne aj seba. Martin je dnes na tom
lepšie, kým som sa k nemu doviezol, v aute je už
pohoda. Po pol hodine cesty pristupujú zvyšní
dvaja a v plnom počte sa presúvame k dnešnému
cieľu. V doline za dedinou je na ceste panenská
vrstva snehu, dnes sme tu prví. Vietor neustal,
práve naopak; nečudo, že sa nám z tepla nechce.
Ale inak to nepôjde a v chvate sa pri aute prezliekame do kombinéz – postávanie v trenírkach
pritom obmedzujeme na nevyhnutný čas.
Zakrátko už kráčame hore strmým svahom
k lesu, ktorý je k nám milosrdnejší a aspoň trochu nás ukrýva pred vetrom. Dobieha nás Juraj,
ktorý dorazil svojím autom neskôr. Počas výstupu spresňujeme dnešný plán – domerať jaskyňu s pracovným názvom Trojka. Nedá mi však
pokoj Päťka, na akcii pred týždňom som ju
ukazoval našim dvom Martinčanom, ktorí boli
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nedostali, sú to „pravé orechové“, o čom sa rozpráva, čo sa obdivuje alebo ohovára, na čo spomíname
a naopak najradšej by sme chceli zabudnúť.
Preto som si povedal: čo keby sme vyšli v ústrety
tým spomedzi nás, ktorí cítia potrebu podeliť
sa so svojimi zážitkami a pocitmi z pracovných
a iných akcií s ostatnými „postihnutými“ s rovnakou diagnózou – speleoholizmom čiže závislosťou
od jaskýň? Tým skôr, že jediným známym a účinným spôsobom jej liečby je speleoterapia. Trebárs
naordinovaná na stránkach Spravodaja Slovenskej
speleologickej spoločnosti v podobe krátkych
literárnych (prozaických i básnických) či iných
výtvorov tými najnaslovovzatejšími samoliečiteľmi
– jaskyniarmi. Možno nám všetkým, ktorým túto
chronickú chorobu diagnostikovali, sa potom náš
stav upraví alebo aspoň stabilizuje.
Budem rád, keď k tomu v tomto čísle Spravodaja
prispeje prvý z takýchto pokusov.
Bohuslav Kortman
v tejto lokalite prvýkrát. Pritom nás zaujal výrazný teplý prievan z jej dna. Vanul z nevýraznej
štrbiny, ktorú sme si v lete pri objave tejto jaskyne
nevšimli. Opisujem ostatným, ako sme holými
rukami začali rozoberať kamennú sutinu dookola, po chvíli nám však chýbali nástroje, no najmä
lano na vytiahnutie väčších blokov. Sondovacie
kamienky zhodené dolu však vydávali sľubné
zvuky – „ťuk“, „tak“, „zdum!“ Škoda, museli sme
ustúpiť a venovať sa menej záživnej činnosti, než
je objavovanie nového neznáma, čiastočne sme
potom zamerali susednú Trojku.
Tú by sme dnes mali domerať, a tak zakrátko
stojíme pri jej vchode. Najprv do vstupnej sienky
ukryjeme pred nečasom batožinu a zo zvedavosti
nazrieme do Pätky, čo to tam vlastne je. Keď už
máme so sebou lano a je nás dosť, prečo by sme
to neskúsili otvoriť? O chvíľu už kamene veselo
putovali až von z jaskyne. Po čase ma na čelbe
vystriedal Martin, má útlejšiu postavu, ľahšie sa
poskladal do zväčšujúceho sa otvoru. Pár premiestnených skál a už ho nevidím, počujem iba
zdola niečo o sienke a kostiach.
Zliezam za ním a obzerám nový nevysoký priestor.
Kompaktný, pevný strop sa v ničom nepodobá
na vstupnú časť jaskyne v blokovisku, dno tvorí

kamenno-hlinitá sutina, z ktorej vystupuje teplý
vzduch. Martin ma upozorňuje na kosti, ktoré sa
v nej sporadicky vyskytujú, opatrne ich obchádzam.
Sú veľké, ich pôvod prezrádza zanedlho nájdený
očný zub – bezpochyby patria či skôr voľakedy patrili medveďovi. Zhora počuť otázky, ako to tu vyzerá
a či môžu zísť k nám. Až teraz som si uvedomil, že
posledný sa stále ešte do jaskyne nedostal a trpí
vonku na mraze. Žiaľ, nedá sa, priestoru je ledva pre
nás dvoch. Chystám sa preto von, ale ešte obzerám,
kam asi padali tie skalky. Tu to je! Úzka štrbina
nadol do podstatne väčšieho priestoru. Nastupuje
sekáč a kladivo, odbíjam z veľkého bloku v sutine
nad vstupom do neho. Úlomky veselo padajú dole,
netreba ich transportovať von z jaskyne a čoskoro
sa už Martin pokúša preliezť. Ale to, čo vyzeralo
prielezné, ešte zďaleka nie je. Hodnú chvíľu sa aj
s mojou a Dušanovou pomocou lomcuje nazad.
Striedame sa pri náradí a rozširujeme neprielezný
otvor. Napokon sa podarí odseknúť strategickú
bočnú časť a cesta je definitívne voľná. Dostáva sa
mi cti preliezť ako prvému – vchádzam s bázňou
a rešpektom pred neznámom. Opäť, ako už niekoľkokrát predtým v iných jaskyniach, nastáva vytriezvenie. Odhadovaný priestor je oveľa menší, než sme
si ho predstavovali pri nazeraní cez úzku štrbinu.
Je vytvorený na zvislej pukline, v najširšom mieste
sotva meter širokej. Nazerám do škár, kde by mohlo
byť pokračovanie, a aj ho nájdem – opäť na samom
dne. Sú tu však napadané skaly z nášho osekávania,
a tak ich začínam odhadzovať nabok.
Medzitým ku mne schádza Dušan a vtom...!
Zhora vypadol veľký blok, hádam 20-kilový,
a rovno na jeho hlavu! Zostal pod ním ležať, od
prekvapenia a strachu hrozne nadávajúc. Nevdojak
mi prichádzajú na um Švejkove slová z románu
J. Haška: „Nestřílejte, vždyť jsou tady lidé!“ Chcem
pokarhať niekoho, kto to spôsobil, nemám však
koho, je to „férovka“ medzi nami a jaskyňou...
Snažím sa Dušanovi okamžite pomôcť, ale
na balvan môžem dosiahnuť iba natiahnutými
rukami a takto sa odvaliť nedá. Navyše zhora sa
za ním spustila lavína sutiny a sype sa bez prestania! Napokon všetko na chvíľu ustane a spoločnými silami balvan odvalíme. Sadá si otrasený
ku mne, dráma sa však ešte neskončila. Martin
kričí, aby sme ušli nabok, pretože z posledných
síl pridŕža hore oveľa väčší balvan, ktorý sa ide
zrútiť. Nemáme sa však kam uhnúť, natlačím sa
iba dozadu, pokiaľ mi to šírka pukliny umožňuje, a Dušan tesne ku mne – robí mi tak nedob-

rovoľne živý štít. Balvan padá, našťastie je príliš
veľký nato, aby sa zrútil až k nám. Uvoľňuje však
ďalšiu dávku sutiny a zároveň zatvára „dvere“,
ktorými sme vošli.
Martin hore lamentuje, že sa nebudeme môcť
odtiaľto dostať. Nemám možnosť sa o tom presvedčiť, iba premýšľam, čo ďalej. Ale Dušan je
našťastie v poriadku a opatrne nazrie, ako to
zdola vyzerá. Spolu s Martinom sa dohodnú, čo
treba uvoľniť, aby sme mohli preliezť. Musíme si
zopakovať situáciu so živým štítom a treťou dávkou sutiny. Zdá sa, že Martin sa po nej upokojil,
zhodnotí otvor za postačujúci a opatrne opúšťa ústupovú cestu. Nasleduje úspešný Dušanov
pokus o odchod a keď je vonku aj on, opatrne,
so zatajeným dychom, opúšťam naše chvíľkové
väzenie aj ja. Cestu naspäť nespoznávam – vidno,
že sme si niečím jaskyňu pohnevali. Veru, opatrnosti v podzemí nikdy nie je dosť.
Až vonku nad jaskyňou som si uvedomil, čo
všetko sme podcenili pri vidine objavu. 100-kilový balvan, ktorý pred spadnutím chvíľu držal
Martin, vyzeral ako pevná stena v sutine, bol však
iba obsypaný hlinou. Sedel som predtým vedľa
neho a kladivom osekával úlomky, potom pod
ním Martin ostal zacviknutý v štrbine a popodeň
sme ja aj Dušan zliezali dole. Jaskyňa nám teda
iba pohrozila. Odvážime sa ešte niekedy nazrieť
do jej pokračovania, ktoré tam naisto je? Veď
som ho videl na dne, cítil odtiaľ jej teplý dych! Už
menej intenzívne sme ho vnímali nad vchodom do
podzemia, kde sme stáli všetci piati s oveľa väčším
rešpektom ako na začiatku. A až po chvíli som si
uvedomil, že počasie sa neumúdrilo, tuhnú na nás
zablatené kombinézy a sneh sa tlačí za krk. Navyše
Libor s Jurajom, ktorí sa do jaskyne ani poriadne
nedostali, si zimy užili až-až. Zavelil som na ústup,
na meranie Trojky už dnes chýbal „morál“.
Nie, jaskyne sa svojich tajomstiev nevzdávajú
ľahko, konštatovali sme dole v dedine sediac
vedľa rozpáleného kozubu v krčmičke pri miske
cesnakovej polievky a horúcom čaji. Ten dobre
padol najmä Dušanovi, ktorý z toho nakoniec
vyviazol bez jediného škrabanca, iba s narazeným
krkom a modrinou na kolene.
Opatrná, pomalá jazda za tmy zľadovatenou
cestou domov skončila poslednú novembrovú
nedeľu. Rozbité auto v priekope, ktoré sme míňali, bolo paralelou dnešných udalostí – nesprávne
odhadnutá miera rizika!
Ján Kasák
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60 rokov SPELEO Rožňava
Pri príležitosti 60. výročia
vzniku jaskyniarskeho klubu SPELEO
Rožňava sa 23. októbra 2008 v kongresovej
sále historickej radnice v Rožňave stretli
predovšetkým tí, ktorí telom i dušou milujú
podzemný svet – jaskyne.
Hneď v úvode atmosféru stretnutia jaskyniarov umocnilo vystúpenie
violončelistky Tatiany Čisárikovej,
sólistky Košickej filharmónie.
Pozvanie na stretnutie okrem iných
hostí prijali riaditeľka Kancelárie
predsedníčky Ústavného súdu SR
Ľubica Mackovičová a ústavný sudca
Ladislav Orosz. Zahraničie reprezentovali Gábor Salamon – riaditeľ Aggteleckého
národného parku, Péter Grűber – riaditeľ
Správy aggteleckého jaskynného systému, Péter

Adamko – vedúci Jaskyniarskej záchrannej služby Maďarskej republiky, Sándor Rózsa – náčelník rangerov Aggteleckého národného parku.
Účastníkov stretnutia vo svojich prejavoch
pozdravili: Bohuslav Kortman – predseda
Slovenskej speleologickej spoločnosti, Jozef
Hlaváč – riaditeľ Správy slovenských
jaskýň, Milan Murín – prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Košiciach, primátor Mesta
Rožňava Vladislav Laciak a ďalší
rečníci. Všetci zároveň rožňavským
jaskyniarom k jubileu zablahoželali.
Ku gratulantom sa pripája aj redakčná
rada a redakcia Spravodaja SSS.
Úvodný príhovor na podujatí predniesol
predseda SPELEO Rožňava Ondrej Bolaček.
Publikujeme ho v pôvodnom znení:
Vážené dámy, vážení páni, milí hostia,
jaskyniari!

Slávnostné otvorenie podujatia pri príležitosti výročia
rožňavských jaskyniarov

Predseda SPELEO Rožňava Ondrej Bolaček
a Milan Murín – prednosta Krajského úradu životného
prostredia v Košiciach počas slávnostného programu
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Dovoľte mi v úvode môjho vystúpenia
vyzvať Vás na symbolickú minútu ticha na
uctenie si pamiatky všetkých tých jaskyniarov, bývalých členov skupiny, ktorí už dnes
nemôžu byť medzi nami.
60 rokov v živote človeka je doba, ktorá si už
zaslúži pozornosť. Je dobou, ktorá je výzvou
na obzretie sa dozadu na doterajší svoj život,
na jeho hodnotenie. Aj 60 rokov v živote spoločnosti je významným obdobím, v ktorom
sa prelínajú generácie, ich práca, tvorivé úsilie
a celý spoločenský život. 60 rokov v živote rožňavskej jaskyniarskej skupiny si preto
v každom prípade a právom zaslúži pozornosť a oslavu – je to 60 rokov života aj
niektorých z nás.
Rožňavská jaskyniarska skupina v čase
svojho vzniku v roku 1948 patrila medzi
prvé organizované skupiny v rámci bývalého Československa a za tých 60 rokov
prispela k poznaniu podzemia krasových
území na lokalitách celej republiky, no
obzvlášť územia Slovenského krasu. Spojila
jaskyniarov z Rožňavy, Plešivca, Kunovej
Teplice, Turne.

V útrobách Borčianskej planiny, v Marciho
jaskyni, zasiate semeno poznávania už 60
rokov klíči, rastie a aj keď sú obdobia sucha
alebo mu vietor láme konáre, naďalej žije
a odkrýva tajomné krasové podzemie pre
radosť a potešenie z objaviteľského elánu,
pre potešenie verejnosti cez sprístupnené jaskyne, pre pocit zadosťučinenia na
konci namáhavej, často adrenalínovej, no
vždy úchvatnej objaviteľskej vášne. A tá
dala prostredníctvom členov skupiny svetu
také skvosty hry vody s vápencom, ako
v roku 1951 Gombaseckú jaskyňu,
v roku 1964 Krásnohorskú jaskyňu,
v roku 1978 Hrušovskú jaskyňu; aj
táto mladucha objavená Róbertom
Borošom a Tomášom Lázárom je už
dnes 30-ročná. V roku 1991 Jaskyňu
v Kunovej Teplici, ale aj ďalšie a ďalšie objavy, ako jaskyňu pri Jašteričom
jazere, Attilovu priepasť, Machovú,
Besnú dieru, LT81, Múrikovú, Novú
Bikfu, Býčiu jaskyňu na Hornom
vrchu atď. Aj vďaka tejto skúsenosti
jaskyne Slovenského krasu patria
medzi svetové prírodné dedičstvo.
Okrem úžasného krasového podzemia Slovenska sa Rožňavčania dostali do podzemia celej Európy. Majú
svoje vlastné podzemné oltáre, napr.
v Rumunsku, Bulharsku, Česku, zdolali skoro všetky významné vertikálne
jaskynné systémy v Európe a každý z nás
mal a má tam niekde v krase aj svoj vlastný
podzemný Everest.
Okrem svojského elánu, organizátorského
nadšenia rožňavskí jaskyniari našli pre svoju
lásku pochopenie aj vo vtedajšom baníckom
múzeu, neskoršie na geologickom prieskume,
na správe CHKO Slovenský kras v Brzotíne,
ale aj v iných ustanovizniach a v orgánoch
mesta a okresu.
V análoch speleológie sa za tie roky
stali mená, ako Roda, Rozložník, Rajman,
Herényi, Labanc, Stibrányi, Ščuka, Boroš,
Hujdič, Lázár, ako aj mená vedúcich skupín, ako Ing. Abonyi, Ing. Faško, Ing.
Herényi a ďalší pojmami. Speleologické
laboratórium za roky svojej práce tiež
prinieslo mnoho významného do poznania zákonitostí krasu. Speleoterapia – aj

to je oblasť, v ktorej skupina rožňavských
jaskyniarov dosiahla významné úspechy.
Rožňavčania stáli aj pri zrode jaskynnej záchrannej služby, ale nielen stáli
– zachraňovali tých, ktorí si s krasovým
podzemím nenašli spoločnú reč – a vďaka
Bohu častejšie zasiahli úspešne.
S jaskyniarskymi skupinami z Maďarska
a Česka máme roky vynikajúcu spoluprácu.
Dobré styky máme s Poliakmi, Bulharmi,
spolupracujeme s Hasičskou záchrannou
službou, políciou, viacerí členovia skupiny
pôsobia ako stráž prírody.

Rožňavskí jaskyniari (zľava) Š. Ivanec, A. Abonyi,
V. Rozložník, Š. Roda a L. Herényi
– objavitelia Gombaseckej jaskyne

Členovia skupiny boli za tie roky poctení
rôznymi domácimi aj zahraničnými oceneniami.
Je toho veľa, ale dnešné stretnutie je nielen
spomienkou, je aj priestorom na priateľské
stretnutia po rokoch, je priestorom pre nové
výzvy, nové plány, nové poznania a tejto skutočnosti má napomôcť aj náš ďalší program.
Vážené dámy, vážení páni, priatelia!
Pripíjam na minulosť skupiny! Pripíjam na
prítomnosť a tu prítomných! Pripíjam na
budúcnosť, na nové jaskyne, na nové priateľstvá!
Na pozvánkach, ktoré ste dostali, sú
mottom slová nášho priateľa Štefana RoduPinkiho, ktoré vyslovil pár dní pred smrťou
– pripíjam na dobré medziľudské vzťahy, na
ďalšie úspechy v krase a zdravie všetkých Vás
a všetkých našich priateľov.
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Blahoželáme
Jubilantom Vlado Zámečník
Nedlho pred Vianocami 2008, 8. decembra,
oslávil významné životné jubileum 70 rokov
člen Slovenskej speleologickej spoločnosti
Vlado Zámečník.
K jaskyniarstvu
ho priviedol jeho
brat Peter. Krátko
po vzniku oblastnej skupiny SSS
sa v roku 1975
pridal aj Vlado.
Začínal v Jaskyni
na Landrovci, bol
pri každom vykopanom metri, pri
každom objave.
Zaslúžil sa aj o objav Beckovskej jaskyne v Zemianskopodhradskom krase roku
1983. O niekoľko mesiacov pri jaskyni pribudla maringotka, ktorú sami zreparovali.
O dva roky neskôr sme v tomto území otvárali
Bodovský ponor a nakoniec pri Beckovskej jaskyni paleovýver Trbotské. V okolí Zemianskeho
Podhradia to okrem Landrovskej jaskyne
boli sondy Ignác I a II, v roku 2007 depresia pri Ignáci – sonda Líščie diery a mnohé
iné. Vlado sa zúčastnil niekoľkých pracovných
akcií do Čachtickej jaskyne, nechýbal ani na
Jaskyniarskych týždňoch, Stretnutiach malokarpatských jaskyniarov, pracovných stretnutiach na Ponikách s SK Banská Bystrica a i.
Jubilant patrí teda medzi aktívnych jaskyniarov v našej skupine. Výsledky, ktoré dosiahol,
sú odrazom jeho pracovitosti a skromnosti. Do
ďalších rokov mu želáme pevné zdravie a objav
podobný Beckovskej jaskyni, zároveň spokojnosť v rodinnom kruhu i medzi jaskyniarmi.
Za OS Čachtice Ľ. Vince
Už aj Jano Agricola je tam
Keď som sa dozvedel, že J. Agricola dosiahol
v septembri 50 rokov, zamyslel som sa nad svojimi jaskyniarskymi začiatkami, pretože pod
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zem sme začali chodiť asi v rovnakom čase.
Jano predstavuje síce nie vekom, ale pôsobením
ďalšiu generáciu jaskyniarov bádajúcich najmä
v Belianskej doline vo Veľkej Fatre a združenú okolo Petra Mrázika. Do jaskýň ho zlákal
dakedy v roku 1984 Milan Kapolka, s ktorým

pracovali ako majstri v strojárskom učilišti
Závodov ťažkého strojárstva v Martine, kde
založili speleologický krúžok, akúsi pobočku
vtedajšej OS Blatnica. Vo výrobnej hale učilišťa
sa začala pravidelne cvičiť jednolanová technika, s jeho príchodom sa rozrástli technické
možnosti vtedajšej jaskyniarskej skupiny. Jano
ako šikovný remeselník začal zvárať z antikorových elektród centrálne kotvenia na sedačky,
z vtedy nedostatkového duralu vyrábal plaketky na kotvenia a spony na opasky a sedačky.
Zvládol aj výrobu nitovačiek a kladiek, ktoré
slúžia spoľahlivo dodnes, podieľal sa i na
výrobe takzvaných ťažkých typov nitov, ktoré
zaviedol P. Hipman, a vyrábal kvalitné korunkové sekáče na ich osadzovanie. S P. Mrázikom
a M. Kapolkom rozbehli výrobu niekoľkých
desiatok karbidiek z banských záchranných
prístrojov. Jednu z prvých som používal aj
ja, keď mi ju dakedy v roku 1985 P. Mrázik
odovzdal so slovami: „Tu máš od nás poriadnu
lampu, nech ti dlho a spoľahlivo slúži.“
Jano bol dlhé roky pravidelným účastníkom
prieskumných akcií v Belianskej doline, zúčastňoval sa povrchových výskumov po Gaderskej
a Blatnickej doline, on získal informáciu o polohe doteraz jedinej priepasti v tejto oblasti, ktorá dostala názov Nezábudka. Veľa má

odkopaného v Jaskyni na Vôdkach a naplazeného v tesných úžinách Perlovej jaskyne.
Inicioval aj prieskum širšieho okolia Ponorovej
jaskyne (Bartošky) pri Čremošnom. Pravidelne
sa zúčastňoval lezeckých dní, v roku 1989 sa
aktívne podieľal na zdarnom priebehu 4. lezeckých dní v Belianskej doline vo Veľkej Fatre.
V tom istom roku bol účastníkom pamätnej
expedície na Kaukaz, keď tragédia prerusila
zostup do priepasti S. Pantuchina.

Jano je vždy spoľahlivý, rozvážny a dobrý
kamarát, s ktorým sa dá o kadečom nielen
v pokoji diskutovať, ale aj konštruktívne škriepiť. Dnes je členom OS Veľká Fatra a profesionálne pôsobí ako umelecký kováč. Som veľmi
rád, že ma osud spojil práve s ním a máme za
sebou mnohé spoločne strávené dni. Janko, za
všetkých Tvojich priateľov z jaskýň Ti všetko
dobré v ďalšom živote praje
Peter Holúbek

Jubilanti v roku 2009
Jubileum
80 rokov
70 rokov

60 rokov

50 rokov

meno, priezvisko
Jaroslav Švacho
Milan Veselko
Milan Velič
Jozef Babjak
Alfonz Chovan
Ján Virág
Ivan Kubíni
RNDr. Stanislav Pavlarčík
JUDr. Miroslav Dubravay
Vendelín Kindernay
Ing. Jozef Hlaváč
Vladimír Rudzan
Ing. Stanislav Bobek
Tomáš Perichta
Ján Habrún
Miroslav Brežný
Ján Zvirinský
Ľudovít Kubáni
Vladimír Záhon
Peter Zvonár
Ing. Iveta Nováková
Ing. Peter Budický
Pavel Pavlis
Ján Fondrk
Miroslav Kocúrik
Ing. Juraj Balčák
Štefan Kuna
Milan Vdovjak
Radomír Kotras
Pavol Kardoš
Peter Strečanský
Rastislav Duchaj
PaedDr. Daniel Hutňan
Erika Denešová
Alfréd Gresch
Vratislav Zavadil

dátum narodenia
30. 3. 1929
10. 10. 1929
30. 1. 1939
3. 3. 1939
7. 4. 1939
5. 11. 1939
7. 1. 1949
7. 3. 1949
16. 3. 1949
29. 5. 1949
30. 7. 1949
23. 9. 1949
28. 11. 1949
11. 12. 1949
7. 1. 1959
29. 1. 1959
16. 2. 1959
15. 3. 1959
18. 4. 1959
19. 4. 1959
3. 5. 1959
16. 5. 1959
18. 5. 1959
28. 5. 1959
29. 6. 1959
2. 7. 1959
7. 8. 1959
16. 8. 1959
11. 9. 1959
18. 9. 1959
25. 9. 1959
9. 10. 1959
5. 11. 1959
24. 11. 1959
16. 12. 1959
19. 12. 1959

skupina / klub
Čachtice
Brezno
Dubnica nad Váhom
nezaradený
nezaradený
Banská Bystrica
Tisovec
Spišská Belá
Adama Vallu
Rožňava
nezaradený
Handlová
Adama Vallu
Brezno
Strážovské vrchy
Malá Fatra
Jána Majku
Malá Fatra
Handlová
Dolné Orešany
Tisovec
Slovenský raj
nezaradený
Adama Vallu
Strážovské vrchy
Slovenský raj
Aragonit
Spišská Belá
Slovenský raj
Strážovské vrchy
Handlová
Veľká Fatra
Komisia pre potápanie
Tisovec
Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica
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Summary
A declaration on cave protection having been introduced to the European parliament by the
European speleological federation delegates, as well as directions how to prepare an annual
report of a speleological club of the SSS for the year of 2008, were arranged by the editorial
board right at the introductory part of the 4th issue of the Bulletin of Slovak speleological society.
Contributions on home karst localities fill the relevant space in the issue. P. Magdolen writes on
the Veľké Prepadlé cave system in the Low Carpathians Mts., which has reached the length of
1775 m. P. Holúbek summarizes results of a ten years lasting exploration of the Cave of zlomiská
(10 511 m) in the Ján valley in the Low Tatras Mts. Speleological perspectives of the deepest cave
system in Slovakia – the Hipman´s caves (-495 m) are laid out by M. Jagerčík. The following two
articles are devoted to activities of cavers operating in the area of the Vrátna-valley in the Low
Fatra Mts. (authors: P. Cvacho and J. Dubravay). L. Vlček, I. Kubíni and D. Hutka, members of
the Speleoclub Tisovec, inform about further progressions in the interesting Cave of two friends
and about the Silvia-cave in the Muráň plateau. The last mentioned of the authors has also written an article on recovering the spring of the Good water. Caves in the Slovak paradise national
park present a theme of the next two contributions – new caves are described here by F. Miháľ,
and a tracing experiment in Stratená cave (the second longest one in Slovakia) is presented by
J. Tulis and D. Haviarová. This part of the Bulletin is concluded by contributions on the pseudokarstic Steve´s cave in the Levoča Mts. (Š. Kyšela and T. Máté), caver´s memories by P. Strečanský
from Handlová and with a reflection on karst landscape destiny not only in Slovakia presented
by P. Holúbek. Being devoted to caves abroad is an article by O. Štos from the Kota 1000 association telling us about descending the world second deepest vertical Patkov gušt in Slovenia
(-553 m); a list of the another well-known world deepest verticals is added to the article as well.
The reviews of the books Max Wisshak: “Inside Mother Earth” and Tony Waltham: “Great Caves
of the World”, also “Gates to the Lost world” on caves of Venezuela table mountains written by
well-known Czech speleologist and photographer Marek Audy, as well as the first issue of the
new magazine Jamar (The caver) from Slovenia follow.. The end of the Bulletin is devoted to
a celebration of the 60th anniversary of practical speleology in Rožňava, it also informs us about
jubilees of our cavers and the SSS web-site as well, and brings on samples of caving musical and
literary creations.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Gabriel Lešinský

