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Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis
Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk
Graficky upravil:
Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: speleo@ssj.sk
Vytlačil: 	
BTO print, Žilina

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society

No 2/2010

CONTENTS
• Bohuslav Kortman: 16th general assembly of the Slovak Speleological Society
• Economy and budget proposal of the Slovak Speleological Society
• Directory of the Slovak Speleological Society
• Oľga Miháľová: Speleomeeting 2010 is behind us
• Peter Magdolen, Lukáš Vlček: SpeleoHungary100 and 5th Eurospeleoforum or a trip
to the city of caves
• Ivan Račko: Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany v Slovenskom krase
• Marcel Lalkovič: Why did the first SSS disappeared
• Lukáš Vlček, Dušan Hutka, Ivan Kubíni, Dušan Čipka: Nová Michňová – first discoveries,
first map
• František Miháľ: Visit after 60 years
• Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka: System of caves Pluton’s Temple in the Teplické Rocks
• Blanka Lehotská, Roman Lehotský: Bats and white nose syndrome
• Peter Holúbek, František Hanes, Monika Orvošová: Road collapse at Čertovica in the Low Tatras Mts.
• Tibor Pajtina: Lietava Castle and Žilina Caving Club
• Dušan Hutka: First described descent to Michňová
• Milan Reichmann, Peter Strečanský: Quarter-centenary of Handlová Speleogroup
• Cave news
• Social news
• Bohuslav Kortman: Book on caves and what relates with them
• Peter Holúbek: Awarded works from contest on artistic depiction of a cave
• Summary

Cover photos
the 1st cover photo:
		
the 2nd cover photo:
the 3nd cover photo:
		
the 4st cover photo:
		

Editorial board:

4
5
6
11
14
18
22
29
34
38
46
48
51
53
54
55
56
62
63
64

Klinový Dome from Pluton’s Temple Caves (Eastern ponor) in the Teplické Rocks,
Czech Republic. Photo: Petr Zajíček
In the Slovak cave Nová Michňová, Muráň Plateau. Photo: Lukáš Vlček
Descent down the wall of Tartaros shaft in the Nová Michňová Cave.
Photo: Dalibor Janák jr.
Interesting forms of floor sediments in the hydrothermal cave Mátyás-hegyi-barlang
under Budapest, Hungary. Photo: Lukáš Vlček

Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman,
Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Ján Tulis
Compiled by:
Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk
Graphic arrangement: Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk
Editing:
Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk
Print: 	
BTO print, Žilina

ISSN 1335-5023

16. valné zhromaždenie
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Bohuslav Kortman

V piatok 16. apríla 2010 sa
vo Svite uskutočnilo 16. valné zhromaždenie
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Viac ako
100 delegátov zastupujúcich členov oblastných
skupín a klubov SSS zvolilo nové vedenie organizácie. Jej predsedom sa stal tretí raz po sebe
Bohuslav Kortman (JK Strážovské vrchy), ktorý
získal 80 hlasov, jeho protikandidát Branislav
Šmída 22 hlasov. Členmi výboru ostali naďalej
Peter Magdolen, podpredseda (Speleo Bratislava,
70 hlasov), Peter Holúbek, ekonóm (SK Nicolaus,
83 hlasov), Oľga Miháľová (SK Slovenský raj,
68 hlasov) a Zdenko Hochmuth (PS Východ,
74 hlasov), novými členmi výboru sú Lukáš
Vlček, tajomník (SK Tisovec, 57 hlasov) a Marián
Jagerčík (Speleo-Detva, 68 hlasov), náhradníkmi
Jaroslav Stankovič (SK Minotaurus, 54 hlasov)
a Branislav Šmída (SK UK Bratislava, 38 hlasov). Nové zloženie kontrolnej komisie: Peter
Strečanský, staronový predseda (JK Handlová,
75 hlasov), členovia Ivan Demovič (OS Inovec,
86 hlasov) a Slávka Szunyogová (SC Chočské
vrchy, 58 hlasov), náhradníci Peter Mrázik (SK
Nicolaus / Speleo Turiec, 57 hlasov) a Bartolomej
Šturmann (Speleo Rožňava, 16 hlasov). Okrem
toho delegáti schválili volebný a rokovací poriadok, správy o činnosti a hospodárení SSS a správu kontrolnej komisie, zmeny v stanovách, členstvo SSS v Európskej speleologickej federácii,
prijali do SSS nový jaskyniarsky klub Speleo
Turiec a v uznesení prijatom na záver rokovania
uložili výboru SSS zabezpečiť na budúce valné
zhromaždenie premietanie stavu finančných
prostriedkov k správe o hospodárení pomocou
dataprojektora.
Správa o činnosti organizácie bola publikovaná v Spravodaji SSS 1/2010, prehľad hospodárenia v roku 2009 a návrh rozpočtu na rok
2010 je v tomto čísle Spravodaja.
Najzávažnejšou zmenou v stanovách SSS
(ich zmeny formou dodatku k platným stanovám z 11. apríla 2003 vzalo na vedomie
Ministerstvo vnútra SR 10. 5. 2010) je vypustenie ustanovenia týkajúceho sa práva člena na
úrazové poistenie.
Na valnom zhromaždení bolo ocenených viacero zaslúžilých členov a skupín SSS. Menovací
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dekrét čestného člena SSS si prevzal Ladislav
Novotný (SK Slovenský raj) a rovnaké ocenenie patrí aj Milanovi Veličovi (JK Dubnica nad
Váhom). Zlatú medailu SSS, ktorá bola udelená skupine Speleo Rožňava, ako aj strieborné
medaily pre Ladislava Herényiho in memoriam
a Jána Faška, členov tejto skupiny, prevzal jej
predseda Ondrej Bolaček. Zlatú medailu SSS
dostal i Slavomír Chmela, striebornú jeho
brat Petr Chmela (obaja JK Strážovské vrchy),
ako aj Stanislav Pavlarčík (JS Spišská Belá),
Ondrej Trávnik (Speleo Bratislava) a Marián
Jagerčík (Speleo-Detva). Čestné uznanie bolo
udelené Milanovi Veselkovi in memoriam (OS
Brezno), Ondrejovi Bugáňovi (JK Varín), Jánovi
Kasákovi (JK Strážovské vrchy), Ľubomírovi
Plučinskému (JS Spišské Belá), Martinovi
Slukovi (SK Červené vrchy), Jaskyniarskemu
klubu Demänovská Dolina a Jaskyniarskej
skupine Adama Vallu v Terchovej.

V sále hotela Mladosť počas zasadania valného
zhromaždenia. Foto: F. Miháľ

Za predsedníckym stolom. Foto: F. Miháľ

Hospodárenie a návrh rozpočtu
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Hospodárenie v roku 2009 (stav k 31. 12. 2009 v €)
Zostatok z roku 2008

7 289,84

Príjmy 		
Dotácia Zelený projekt
1 800,00
Členské príspevky SSS
6 868,96
2 % dane z príjmu
4 194,88
Komisionálny predaj
503,60
Speleomíting
438,00
Tatra banka – kredit. úroky
5,47
LVS (Komisia pre potápanie)
1 300,00
Spolu
15 110,91
			
			
Stav k 31. 12. 2009		
V pokladni
120,89
Na bežnom účte
4 158,70
Dotačný účet
3 227,37
Spolu
7 506,96
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Výdavky
Spravodaj
Speleomíting
Jaskyniarsky týždeň
Dohody
Podujatie k 60. výročiu SSS
Publikácia Na Krakovej holi
2 % Malá Fatra
2 % Inovec
2 % Drienka
2 % Detva
2 % Liptovský Trnovec
2 % Slovakia Ďumbier
2 % Nicolaus
2 % Komisia pre potápanie
Notárske overenie a registrácia
Kancelárske potreby
Cestovné príkazy
Poštovné
Tel. Orange
Samolepky, odznaky, známky
Zelený projekt
Plyn, voda, elektrina
Iné poplatky – členské FSE
Občerstvenie VSSS
Tatra banka – poplatky
Tatra banka – daň z úrokov
www stránka
Spolu

4 466,97
235,79
166,00
1 915,65
161,21
931,03
403,00
59,46
269,35
908,00
296,00
718,00
1 032,00
84,90
64,50
66,29
25,02
131,98
351,60
463,75
1 800,00
4,03
140,00
24,94
71,04
0,94
102,34
14 893,79

Príjmy – výdavky v r. 2009: 15 110,91 – 14 893,79 = 217,12 €

Návrh rozpočtu na rok 2010 (v €)
Zostatok z roku 2009

7 506,96

Príjmy
Členské príspevky SSS
7 000,00
2 % dane z príjmu
4 000,00
Komisionálny predaj
600,00
Speleomíting
400,00
Tatra banka – kredit. úroky
6,00
SMOPaJ fond
13 000,00
Stanišovská jaskyňa – dar
400,00
Spolu
25 406,00
			
			
			
			
			
		
		

Výdavky
Spravodaj
Speleomíting
Jaskyniarsky týždeň
Dohody
2%
Kancelárske potreby
Cestovné príkazy
Poštovné
Tel. Orange
Plyn, voda, elektrina
Iné poplatky – členské FSE
Občerstvenie VSSS
Tatra banka – poplatky
www stránka
Spolu

6 400,00
250,00
200,00
3 200,00
3 200,00
60,00
50,00
150,00
350,00
10,00
140,00
25,00
100,00
100,00
14 235,00
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Adresár
Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2010
Oficiálna adresa SSS: Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.sss.sk
sekretariát: 044/552 45 56, 0908 931 034 (M. Strmenská), speleo@ssj.sk,
úradné hodiny: pondelok, streda, piatok 12.30 – 16.00 hod.
Výbor SSS
Meno

funkcia

Mgr. Bohuslav
Kortman

predseda

adresa

telefonický kontakt, e-mail

041/723 56 13 (zam.),
Stred 66/61
042/432 10 64 (priv.), 0905 488 028
017 01 Považská Bystrica
kortman@kniznecentrum.sk

Doc. RNDr. Peter
Magdolen, PhD.

podpredseda

Mgr. Lukáš Vlček

tajomník

Varguľa 349/21
0910 970 123, 0904 672 434
976 56 Pohronská Polhora vlcek@ssj.sk, lukasvlcek@yahoo.com

Ing. Peter Holúbek

ekonóm

044/552 20 61, 044/552 51 74
1. mája 1959/36
0904 333 613
031 01 Liptovský Mikuláš
holubek@smopaj.sk

Doc. RNDr. Zdenko
Hochmuth, CSc.

člen

M. Nešpora 17
080 01 Prešov

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

členka

Ul. mládeže 34
058 01 Poprad

052/773 37 54, 0915 326 163
mihalova.o@post.sk

člen

Komenského 112
976 66 Polomka

048/619 34 83, 0918 444 163
mjagercik@centrum.sk

Oľga Miháľová
Ing. Marián Jagerčík

Opavská 26/A
831 01 Bratislava

čestný
predseda

Ing. Ján Tulis

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

Brezová 9
0903 811 687, 053/446 33 04
052 01 Spišská Nová Ves speleoraj@uranpres.sk

Kontrolná komisia
Názov
Peter Strečanský

funkcia
predseda

Ing. Ivan Demovič
Ing. Slávka
Szunyogová

adresa

telefonický kontakt, e-mail

Morovnianska 53/1 046/547 36 81, 0904 577 008, 0908 642 970
972 51 Handlová pstrecansky@pobox.sk, peter.strecansky@gmail.com
A. Hlinku 18/38
921 01 Piešťany

člen
členka

033/599 13 52 (zam.), 033/762 81 87 (priv.),
0905 420 545 (oper. O2)
demovic@mail.t-com.sk (priv.), demovic@vuje.sk

Vajanského 8
0961 483 114 (zam.), 0905 759 435
034 01 Ružomberok slavka.szunyogova@minv.sk, szunyogova.s@gmail.com

Jaskyniarske skupiny/kluby
Názov

predseda

adresa

Jaskyniarska skupina
Adama Vallu

Ondrej Štefko

Školská 99
013 06 Terchová

Jaskyniarska skupina
Aragonit

Eduard Piovarči

Osiková 2
010 07 Žilina
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telefonický kontakt, e-mail, www
041/569 50 30
jsav@post.sk
0914 111 048, 0949 886 482
jsaragonit@post.sk

Názov
Speleoklub Badizer
Ardovo
Speleoklub
Banská Bystrica

Speleo Bratislava

predseda
Alexander
Skokan
Stacho Mudrák
poštu posielať:
Ing. Š. Mlynárik
Doc. RNDr.
Peter Magdolen,
PhD.
adresa klubu:

Oblastná skupina
Brezno

Ľubomír Múka

Speleoklub Cassovia

Ing.
Jozef Thuróczy

Oblastná skupina
Čachtice

Ľubomír Vince

Speleologický klub
Červené vrchy Slovakia

Ján Šmoll

Jaskyniarsky klub
Demänovská Dolina

Ing. Ján Dzúr

Speleo-Detva

Oblastná skupina
Dolné Orešany

Elena
Hipmanová
Peter Zvonár
poštu posielať:

adresa
J. A. Komenského 13
048 01 Rožňava
Adámiho 12
841 05 Bratislava
Javornícka 25
974 11 Banská Bystrica

telefonický kontakt, e-mail, www
0910 502 457
skokan@kidrv.sk
s.m@speleo.sk

stevo.mlynarik@post.sk
048/417 40 10, 0903 514 704
02/602 96 603, 0904 141 186
Opavská 26/A
magdolen@fns.uniba.sk
831 01 Bratislava
www.speleobratislava.host.sk
Dostojevského rad 15, 811 09 Bratislava
Štiavnička 212/53
0905 269 845
976 81 Podbrezová
speleobrezno@gmail.com
Toryská 4/28
0905 515 979
040 01 Košice
thuroczy@vsh.sk
032/770 45 41, 0902 832 457
Moravské Lieskové 1295
0914 230 387 (Kubičina)
916 42
lvince@atlas.sk*, kubicina@zoznam.sk
Nám. SNP 2
0903/512 283
031 01 Lipt. Mikuláš
smoll@alconet.sk
044/547 49 20, 0903 693 333
Garbiarska 2584
dzur@speleodd.sk
031 01 Lipt. Mikuláš
www.speleodd.sk
045/536 02 69, 0910 993 703
Komenského 16
hipmanova@host.sk
960 01 Zvolen
hipmanova@mail.t-com.sk
033/558 62 00, 558 84 91
Horné Orešany 492
0905 736 917, sasol@speleott.sk
919 03 Trnava
www.speleott.sk
Alexander Lačný, Malženice 303, 919 29 Malženice

0905 642 890
horcik@netkosice.sk
www.drienka.netkosice.sk
Jaskyniarsky klub
Peter
SPK 641/38
0905 380 671
Dubnica nad Váhom Medzihradský 018 41 Dubnica n. Váhom medzo.petrus@stonline.sk
Morovnianska 53/1
046/547 36 81, 0908 642 970
Jaskyniarsky klub
Peter Strečanský
972 51 Handlová
Handlová
0904 577 008, pstrecansky@pobox.sk
044/436 35 84, 0910 555 654
Speleoclub
Ing.
Vajanského 8
juraj.szunyog@mondigroup.com
Chočské vrchy
Juraj Szunyog
034 01 Ružomberok
www.schv.host.sk
Oblastná skupina
Ing.
A. Hlinku 18/38
033/599 13 52, 762 81 87
Inovec
Ivan Demovič
921 01 Piešťany
0908 420 545, demovic@mail.t-com.sk
Oblastná skupina
MVDr.
Moldavská 27
0948 383 178
Jána Majku
Zbyněk Valenta
040 11 Košice
zvcave@email.cz
knapp.vl@gmail.com
Oblastná skupina
Vlastimil Knapp 059 40 Lipt. Teplička 551
052/779 83 65, 0908 903 798
Liptovská Teplička
Speleoklub Drienka
Košice

Martin Horčík

Ružínska 12
040 11 Košice

Oblastná skupina
Liptovský Mikuláš

Alfréd Gresch

032 44 Lipt. Kokava 266

0905 306 328
gresch@mag-net.sk

Jaskyniarsky klub
Liptovský Trnovec

Rastislav Hollý

Lipt. Trnovec 79
032 22 Lipt. Trnovec

0903 596 509
kakus@citycom.sk*
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Názov

predseda

adresa

Speleoklub
Malá Fatra

Ing.
Pavel Pokrievka

Gorkého 44/5
036 01 Martin

043/422 37 01, 0908 964 754
pavolpokrievka@zoznam.sk
www.speleomalafatra.wz.cz

Speloklub
Minotaurus

RNDr. Jaroslav
Stankovič

Edelényska 10
048 01 Rožňava

058/734 34 26, 0905 412 048
stankov@ke.psg.sk,
www.svssk.sk, www.unesco.eu.sk

Ing.
Ivan Rusnák

Vl. Clementisa 1211/14
050 01 Revúca

Speleoklub
Muránska planina
Speleoklub Nicolaus
Oblastná skupina
Orava

Ing.
Peter Holúbek

telefonický kontakt, e-mail, www

0903 296 234, rusnak_i@stonline.sk
www.speleomuran.sk

044/552 20 61, 552 51 74
1. mája 1959/36
0904 333 613, peholubek@yahoo.sk
031 01 Liptovský Mikuláš
www.speleonicolaus.sk

Vladislav
Mikula

Pelhřimovská 1191/5
026 01 Dolný Kubín

043/588 55 32, 0905 501 517
mikulavlado@szm.sk

Oblastná skupina
Plavecké Podhradie

Jozef Kovárik

Pod liehovarom 211
906 36 Plavecké
Podhradie

034/658 51 76, 0905 523 447 (Butaš)
speleokovarik@post.sk
speleopp@kike.sk, www.kike.sk/speleo

Oblastná skupina
Prešov

Rudolf Košč

Exnárova 33
080 01 Prešov

Oblastná speleo
logická skupina
Rimavská Sobota

Igor Balciar

Speleoklub Rokoš

Ľubomír
Kubíček

Šulekova 20/2
971 01 Prievidza

046/542 29 56, 541 82 64
0918 777 550, lezec@post.sk
www.webpark.sk/speleorokos

Ing.
Ondrej Bolaček

Ružová 2
048 01 Rožňava

058/734 14 22, 0908 083 334, bercis@inmail.sk
ondrej.bolacek@gmail.com

Oblastná skupina
Ružomberok

Miroslav
Jurečka

I. Houdeka 45/16
034 01 Ružomberok

Sekcia jaskynného
potápania

Michal Megela

Speleo Rožňava

Speleoklub
Slovakia-Bystrá
Speleologický klub
Slovenský raj

Milan Štéc

Ing. Ján Tulis

Jaskyniarska skupina
Vladimír Fudaly
Spišská Belá
Jaskyniarsky klub
Strážovské vrchy

Mgr. Bohuslav
Kortman

Speleoklub Šariš

Ján Vykoupil
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051/775 18 67, 0905 237 565
kosc@condornet.sk
www.zladiera.sk

sídl. Rimava 1065/18
0907 694 002
979 01 Rimavská Sobota balciar@ssj.sk

044/434 14 62, 0905 793 351
0907 041 625, jurecka@rknet.sk
www.speleork.sk

Škultétyho 1/7
0903 903 323
979 01 Rimavská Sobota rsdive@rsnet.sk
Mlyn 312
976 45 Hronec

048/617 54 28, 0905 135 535
jmn@nextra.sk,
www.jaskynamn.host.sk

053/446 33 04, 0903 811 687
Brezová 9
speleoraj@uranpres.sk
052 01 Spišská Nová Ves
www.speleoraj.sk
kpt. Nálepku 23
059 01 Spišská Belá

052/458 14 58, 458 14 59
0905 833 176, vladimir.fudaly@spp.sk

041/723 56 13, 042/432 10 64,
Stred 66/61
0905 488 028
017 01 Považská Bystrica kortman@kniznecentrum.sk
www.speleostrazov.sk
Mukačevská 9
080 01 Prešov

0902 480 847, bakicova@vilka.sk *
www.speleosaris.estranky.cz

Názov

predseda

adresa

Speleoklub
Tisovec

Ivan Kubíni

Štefánikova 956
980 61 Tisovec

Trenčiansky
speleoklub

Miroslav Sova

L. Novomeského 7
911 08 Trenčín

Oblastná skupina
Tribeč
Jaskyniarsky klub
Speleo Turiec

Oblastná skupina
Uhrovec

Ľubomír Sapák

Bystrická 43
966 81 Žarnovica

Jozef Haráni

Dielenská kružná 48
038 61 Vrútky

Ľubomír Hajšo

M. R. Štefánika 161/14
956 41 Uhrovec

Mgr.
Branislav Šmída

Jaskyniarsky klub
Varín

Ján Nemček

Trizuljaka 231
013 03 Varín

Oblastná skupina
Veľká Fatra

Ján Vacek

štvrť Čajkovského 4/14
036 01 Martin 8

Komisia pre speleo
Doc. RNDr.
potápanie, pracovZdenko
ná skupina Východ Hochmuth, CSc.
Žilinský
jaskyniarsky klub

Emil Jelínek

0918 602 869
sovamiro@gmail.com

0908 144 540, caver@stonline.sk
0905 641 325, speleo@stamaplus.sk
info@stamaplus.sk,
www.speleoturiec.sk
038/769 44 44, 0904 231 772
lhajso@zoznam.sk

A. Hlinku 1184/3-39
038/760 70 38, 0903 273 475
957 01 Bánovce n. Bebravou
Katedra geológie
a paleontológie
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina (pav. G.)
842 15 Bratislava

Speleoklub
Univerzity
Komenského
Bratislava

047/549 33 22
0902 676 086, 0915 979 284
kubinii@centrum.sk

966 61 Hodruša-Hámre 183 045/684 42 90, 0903 680 561

poštu posielať:
Mgr. Juraj Šurka

poštu posielať:
Jozef Kováčik

telefonický kontakt, e-mail, www

M. Nešpora 17
080 01 Prešov
Fatranská 3101/7
010 08 Žilina

0915 668 914 (Šmída)
0903 427 598 (Griflík)
0903 967 836 (Pap)
brano.smida@gmail.com
www.suk.sk
0908 751 388; 0905 365 688 (Cvacho)
michal.vojtek@zoznam.sk
www.speleovarin.sk
0904 875 946
jan.vacek@wolksvagen.sk
051/774 72 55, 0908 977 594
hochmuth@upjs.sk
0911 114 691
e-mail: jaskyniari@jaskyniari.sk
www.jaskyniari.sk

Pozn.: * dotyčná osoba nemá pravidelný prístup k internetu a je potrebné požiadať o odovzdanie odkazu

Dobrovoľná záchranná služba SSS
Oblasť

meno a priezvisko

adresa

Mgr.
Branislav Šmída

Čajkovského 40
917 08 Trnava

0915 668 914 (Šmída)
0903 427 598 (Griflík)
0905 847 949 (Kapucian)

Slovenský kras

RNDr.
Jaroslav Stankovič

Edelényska 10
048 01 Rožňava

058/734 34 26, 0905 412 048

Severné
Slovensko

Ing. Peter Holúbek

Potápanie

Doc. RNDr. Zdenko
Hochmuth, CSc.

Západné
Slovensko

telefón

1. mája 1959/36
044/552 45 58, 552 51 74
031 01 Liptovský Mikuláš 0904 333 613
M. Nešpora 17
080 01 Prešov

055/625 85 94, 051/774 72 55
0908 977 594
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Iné užitočné kontaktové údaje
• Jaskynná záchranná skupina Horskej záchrannej služby – tiesňové tel. číslo HZS 183 00
0903 624 411 (vedúci JZS), 0903 624 290 (lekár HZS), speleo@hzs.sk
• Správa slovenských jaskýň (SSJ) – Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk
SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy (RNDr. Ľ. Gaál) –
Železničná 31, 0979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0903 235 246, gaal@ssj.sk
Speleologická strážna služba – koordinátori: 0903 256 953, stanik@ssj.sk (P. Staník)
0904 862 248, balciar@ssj.sk (I. Balciar)
• Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) – Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
044/552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk
• SMOPaJ – pracovisko Košice – Ďumbierska 26, 040 01 Košice (Ing. J. Psotka, Ing. D. Vacková, G. Lešinský),
055/633 30 23, gabishark@post.sk
• Česká speleologická společnost – Na Březince 1513/14, 158 00 Praha 5, +420 722 651 110, www.speleo.cz
• Krásnohorská jaskyňa – RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
058/734 34 26, 0905 412 048, www.svssk.sk
• SpeleoZáchranka Mesačný tieň – prior. tel.: Šmída 0915 668 914, Pap 0903 967 836,
Megela 0903 903 323, Jindra +420 777 175149, Stankovič 0905 412 048
• Jaskyňa mŕtvych netopierov – Milan Štéc, 976 45 Hronec 312, 048/617 54 28, 0905 135 535, jmn@nextra.sk
• Jaskyňa Zlá diera – Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov
051/775 18 67, 0905 237 565, kosc@condornet.sk, www.jaskyna.szm.sk
• Malá Stanišovská jaskyňa – 032 03 Liptovský Ján, Jánska dolina 185, správca jaskyne: 0908 640 061,
info@sibir.sk, www.stanisovska.sk, www.cave4you.com, www.liptovspeleo.sk
• MEANDER, s. r. o. – 044 02 Turňa nad Bodvou
055/489 91 01, fax 055/466 22 30, meander@meander.sk, www.meander.sk

Výber z aktívnych internetových stránok
www.sss.sk
www.speleobratislava.host.sk
www.speleodd.sk
www.drienka.netkosice.sk
www.schv.host.sk
www.speleomalafatra.webnode.sk
www.kike.sk/speleo
www.speleork.sk
www.speleoraj.sk
www.speleosaris.sk
www.speleostrazov.sk
www.speleott.sk
www.speleovarin.sk
www.jeskynar.cz/cachtice
www.jaskynamn.host.sk
www.svssk.sk
www.zladiera.sk
www.klisura.speleo.sk
www.ssj.sk
www.smopaj.sk
www.ochranajaskyn.mayday.sk
www.therion.speleo.sk
www.speleoterapia.sk
www.meander.sk
www.speleonicolaus.sk
www.sibir.sk
www.jkhandlova.estranky.sk
www.jaskyniari.sk
www.speleomuran.sk
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Oficiálne stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti
Speleo Bratislava
Jaskyniarsky klub Demänovská dolina
Speleoklub Drienka
Speleoclub Chočské vrchy
Speleoklub Malá Fatra
Speleoklub Plavecké Podhradie
Ružomberský jaskyniarsky server
Speleologický klub Slovenský raj
Speleoklub Šariš
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
Speleoklub Trnava (OS Dolné Orešany)
Jaskyniarsky klub Varín
OS Čachtice
Jaskyňa mŕtvych netopierov
Krásnohorská jaskyňa; speleologická vodcovská služba
Zlá diera (Zla džura); speleologická vodcovská služba
Jaskyňa Velika Klisura/Gryka e Madhe v Kosove
Správa slovenských jaskýň
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Ochrana jaskýň na Slovensku
THERION software
Stránka venovaná speleoterapii
Výrobca/predajca jaskyniarskych a horolezeckých potrieb a pomôcok
Speleoklub Nicolaus
Pre cestovateľov a jaskyniarov: „Objavte nespoznanú slobodu!”
Jaskyniarsky klub Handlová
Žilinský jaskyniarsky klub
Speleoklub Muránska planina

Speleomíting 2010 je za nami
Oľga Miháľová
V sobotu 17. apríla 2010 sa
v Dome kultúry vo Svite uskutočnil ďalší
ročník Speleomítingu, tradičného podujatia Slovenskej speleologickej spoločnosti, na
ktorom sa zúčastnilo okolo 240 jaskyniarov a priaznivcov jaskyniarstva z celého
Slovenska i z Českej republiky.
Na otvorení staronový predseda SSS Bohuslav
Kortman privítal predsedu Českej speleologickej spoločnosti Zdeňka Motyčku a všetkých
prítomných. Predstavil nový výbor SSS, zvolený
na 16. valnom zhromaždení 16. apríla v hoteli
Mladosť vo Svite.
Po ňom odovzdal zástupca
SMOPaJ Peter Holúbek diplomy
oceneným autorom v 3. ročníku
súťaže o umelecké stvárnenie jaskyne, ktorú vyhlásili SMOPaJ, SSS
a Správa slovenských jaskýň v spolupráci s ČSS a Správou jeskyní ČR.
Nasledovalo ocenenie členov SSS za
významné speleologické aktivity na
Slovensku a v zahraničí.

V nasledujúcom bohatom programe speleo
lógovia priblížili slovom a audiovizuálne na
kinoplátne svoje výsledky z prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás i vo svete za uplynulý
rok. Odznelo 20 príspevkov.
V úvode bola v krátkosti predstavená pripravovaná kniha Jaroslava Stankoviča a kol.:
Plešivecká planina.
Hosťom na Speleomítingu bol aj známy
cestovateľ a filmár Pavol Barabáš. Premietol
sa jeho film Tajomstvo podzemia, v ktorom
poeticky vyjadril krásu našich sprístupnených
jaskýň i úctu k ich objaviteľom.

Slovenská speleologická spoločnosť
udelila ocenenia za rok 2009:
Igorovi Papovi a Branislavovi
Šmídovi zo Speleoklubu UK
Bratislava za výsledky dosiahnuté
v speleologickom prieskume a dokumentácii náročnej vysokohorskej
jaskyne Mesačný tieň vo Vysokých
Tatrách,
Branislavovi Šmídovi, Speleoklub
UK Bratislava, za úspešné pôsobenie
v kvarcitovom krase stolových hôr
vo Venezuele a reprezentáciu SSS
v zahraničí,
Ľubošovi Holíkovi a ďalším
členom JK Demänovská Dolina
za výsledky dosiahnuté v speleologickom prieskume a dokumentácii
Štefanovej jaskyne v Demänovskej
doline v Nízkych Tatrách.

Preberanie ocenení. Foto F. Miháľ
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Vo vestibule Domu kultúry bolo rušno.
Zaslúženú pozornosť účastníkov pútala bohatá panelová výstava zaujímavých
fotografií a mapových materiálov z jaskýň, dokumentujúca mnohotvárnu činnosť našich jaskyniarov. Ponúkala sa
speleologická literatúra a svoje výrobky
predstavili firmy Meander a Chemosvit
Fibrochem.
Minulý rok bol pre jaskyniarov úspešný. Významné objavy zaznamenali v jaskyniach Štefanová v Demänovskej doline,
v jaskyni Javorinka v Belianskych Tatrách,
v Novej Michňovej na Muránskej planine, jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých
Tatrách i v iných oblastiach Slovenska. Aj
v zahraničí dosahujú naši jaskyniari už
tradične pekné úspechy, či sú to objavy
v Macedónsku a na stolových horách
vo Venezuele alebo objavy unikátnych
zatopených jaskýň v Mexiku na Yucatáne,
ktoré skúmajú slovenskí a českí speleopotápači.
Na záver diváci na hlasovacích lístočkoch vyhodnotili jednotlivé príspevky
a vylosovali tombolu.

Technika v plnom nasadení. Foto F. Miháľ

Divácke ceny na Speleomítingu 2010
získali:
Jaskyňa Štefanová – prednášajúci
Ľuboš Holík, Pavel Herich (Jaskyniarsky
klub Demänovská Dolina) za najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít,

O. Miháľová a P. Barabáš pri chvíľke pohody. Foto F. Miháľ

Mexiko – Skryté svety Yucatánu 2009 –
Daniel Hutňan (Speleoaquanaut, Komisia pre
speleopotápanie, PS Východ) za najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest,
Jaskyňa Štefanová (fotografie) – Pavel Herich
(Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina) za
panelovú dokumentáciu.
Slovo organizátorky na záver
Neoceniteľná je každoročná pomoc Š.
Skalského a P. Budického zo SK Slovenský
raj. Stáť pri počítači po celý deň a starať sa
o plynulý chod programu skutočne nie je
ľahké. Takisto sedieť pri dverách sály, zabezpe-
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čovať predaj členských známok, vložného a iné
administratívne práce, a pritom nevidieť program Speleomítingu, je tiež veľká obetavosť.
Vítame každú ochotnú ruku a oceňujeme všetkých dobrovoľných pomocníkov, bez ktorých
by sa podujatie ťažko organizovalo.
Pri príprave programu to spočiatku vyzeralo tak, že bude len 10 prezentácií, čo by
bolo skutočne málo. Ale ako sa ukázalo, tesne
pred Speleomítingom sa na poslednú chvíľu
zrazu prihlásili ďalší prednášajúci. Bola to však
poriadna hra nervov organizátorky. Najhoršie
je, keď ešte i deň pred Speleomítingom niektorí žiadajú o zaradenie ich príspevku do programu. Musím potom už vytlačený program
do neskorého večera prepisovať a prelepovať.
Preto Vás žiadam, aby ste prihlášky posielali
najneskôr tri dni pred Speleomítingom.

Horúce chvíľky mi pripravili i v Dome kultúry, keď som chcela pripraviť panely na panelovú prezentáciu. Jednoducho mojich osem
obojstranných panelov sa v Dome kultúry
záhadne stratilo. Museli mi preto zabezpečiť
náhradné a ja som len tŕpla, aby ich bolo dosť,
pretože ako to býva, v takých chvíľach funguje
zákon schválnosti. A skutočne, oproti minulému roku sa prihlásilo dosť skupín, ktoré chceli

vystavovať. Našťastie všetko dobre dopadlo,
prihlásilo sa práve toľko vystavovateľov, koľko
bolo panelov.
Nasledujúci Speleomíting SSS bude jubilejný. Už po dvadsiatykrát sa na ňom stretneme
vo Svite. Verím, že bude minimálne taký úspešný ako ročníky pred ním. Tešíme sa na Vaše
nové objavy a príspevky do budúceho programu tohto nášho významného podujatia.

SPELEOMÍTING 2010
OTVORENIE SPELEOMÍTINGU
Ocenenia za úspešnú činnosť členov SSS na Slovensku a v zahraničí
Názov prezentácie
1
2

Prezentácia pripravovanej knihy
Plešivecká planina
Jaskyne geomorfologického celku Volovské
vrchy a priľahlého okolia v archeologických
svedectvách

Prednášajúci

OS / SK

Jaroslav Stankovič

SK Minotaurus

Marián Soják

AÚ SAV Nitra, SK Slov. raj

Zdenko Hochmuth

Komisia pre speleopotápanie
PS Východ

3

Suché jaskyne Yucatánu

4

Sardínia 2009

Daniel Hutňan

Komisia pre speleopotápanie
PS Východ

5

Krasová turistika 1

Eduard Piovarči

JS Aragonit

6

Expedícia MUCHIMUK Tepuy,
máj 2009 (Venezuela)

Braňo Šmída

SKUK

7

Jaskyne v Maroku

Adrián Harničár

OS Čachtice

8

Krasová turistika 2

Eduard Piovarči

JS Aragonit

9

Macedónsko – planina Jakupica

Martin Sluka

SK Červené vrchy

10

V Mesačnom tieni poblíž 25. kilometra

Braňo Šmída,
Igor Pap

SKUK

11

Nové objavy v Novej Michňovej

Lukáš Vlček,
Dušan Hutka

SK Tisovec

12

Skryté svety Yucatánu II – megatherium

Miloslav Dvořáček

ČSS, ZO 1-10 Speleoaquanaut

13

Muránska jaskyňa – nové objavy

Ľubo Plučinský

JS Spišská Belá

14

Skryté svety Yucatánu 2009

Daniel Hutňan

Komisia pre speleopotápanie
PS Východ

15

Jaskyňa Štefanová

Ľuboš Holík,
Pavel Herich

JK Demänovská Dolina

16

Jaskyňa Javorinka, nové objavy

Martin Siska

JS Spišská Belá

17

Najnovšie objavy SK Slovenský raj

František Miháľ

SK Slovenský raj

18

Jaskyňa mŕtvych netopierov

Mikuláš Dudáš

SK Ďumbier – Slovakia

19

10 rokov Jaskyniarskeho klubu Varín

Pavol Cvacho

JK Varín

20

Tajomstvo podzemia

Pavol Barabáš

VYHODNOTENIE PREZENTÁCIÍ, tombola a ZÁVER SPELEOMÍTINGU
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SpeleoHungary 100 a 5. Eurospeleofórum
alebo výprava do mesta jaskýň
Peter Magdolen – Lukáš Vlček

Nie nadarmo sa o Budapešti
hovorí ako o „Meste jaskýň“. Vo vápencoch na pravom brehu Dunaja je dnes
preskúmaných a zdokumentovaných viac
než 50 kilometrov podzemných priestorov
hydrotermálnych jaskýň. Navštíviť ich sa
rozhodne oplatí.

né archeologické vykopávky v jaskyniach
Bukových vrchov vo vtedajšom Uhorsku.
Prvá Speleologická komisia však vznikla pri
Uhorskej geologickej spoločnosti až 28. februára 1910. Na počesť tejto udalosti, ako aj
v spomienke na storočie práce a objaviteľských
úspechov tunajších speleológov sa rozhodla
Maďarská speleologická spoločnosť usporiadať
medzinárodnú konferenciu pod patronátom
primátora Budapešti Dr. Gábora Demeszkyho.
Získaním štatútu európskeho speleofóra sa
k pôvodným prednáškam maďarských speleológov pridalo 11 ďalších od zahraničných
kolegov. Prednášky prebiehali v dvoch miestnostiach Maďarského geologického ústavu od
piatka do nedele, pričom dominovali prednášky o histórii maďarského jaskyniarstva, respektíve prednášky sumarizovali dosiahnuté
výsledky v určitom regióne či v určitej oblasti
výskumu alebo v rámci nejakej organizácie za
uplynulých 10 – 50 rokov. Zahraniční účastníci pridali prednášky o expedíciách (Libanon,
Kaukaz, Čína) a niekoľko vedeckých príspevkov (netopiere, politika ochrany jaskýň, sadrovcový kras v Iraku). V budove sa prezentovali
aj tri výstavy, spomedzi ktorých azda najviac
zaujal bilaterálny maďarsko-slovenský projekt
Kingy Székelyovej, Jaroslava Stankoviča a Pavla
Horvátha Jaskyne svetového dedičstva.

Európska speleologická federácia (FSE) dala
o sebe vedieť aj tento rok. Podarilo sa jej pričleniť k maďarskému národnému podujatiu
Speleohungary100 vo forme 5. Eurospeleofóra.
Táto spoločná akcia prebehla v dňoch 7. – 9.
mája 2010 v Budapešti. FSE má stále veľké
ambície organizovať kontinentálne podujatia, avšak súčasný stav je rozpačitý. Možno
aj preto, že plánovaných akcií je veľa a idea
európanstva ešte neprenikla k bežným jaskyniarom. Jednoznačne sa dá súhlasiť s európskym speleokongresom, ktorý sa koná zatiaľ
nepravidelne, približne raz za 10 rokov, na
rozdiel od kongresu medzinárodnej speleo
logickej únie UIS. Od roku 2006 prebieha
každoročne Eurospeleofórum (ESF), obdoba
nášho Speleomítingu vo Svite, s tým rozdielom, že ho organizuje zakaždým iná krajina.
Navyše Eurospeleofórum nebýva samostatná
akcia, ale je pripojené k nejakému národnému
podujatiu. Prvé ESF v r. 2006 bolo spojené s Medzinárodnými jaskyniarskymi
hrami v Seville, druhé s Balkánskym
speleologickým kongresom vo Visby
(Švédsko), tretie s európskym kongresom vo Francúzsku a štvrté v meste
Urzulei na Sardínii s celotalianskym
mítingom Incussa. FSE neustále vyzýva
členské národné združenia na organizovanie ESF a stále nie je určené
miesto pre eurospeleofóra v najbližších
rokoch.
V poradí piate ESF v Budapešti bolo
spočiatku naplánované maďarskými
organizátormi ako oslavná konferencia pri príležitosti 100 rokov maďarskej speleológie. História maďarskej
speleológie sa začína v roku 1906, V sobotný večer účastníkov pozdravil aj generálny tajomník FSE
Olivier Vidal (druhý sprava). Foto: P. Magdolen
kedy sa uskutočnili významné úspeš-
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Okrem prednášok sa uskutočnilo zasadnutie Európskej komisie pre ochranu jaskýň
a valné zhromaždenie FSE. Na tohtoročnom
zhromaždení sa nekonalo žiadne prekvapenie,
prebehlo pokojne a väčšina bodov sa jednohlasne schválila. Stručne z uznesenia:
• prítomných alebo zastúpených bolo 15
delegátov (nadpolovičná väčšina bola 12)
• vo FSE je organizovaných 25 krajín, od
minulého VZ nik nepribudol
• schválila sa správa výboru 2009 – 2010,
finančná správa za 2. polrok 2009, správa
komisie pre ochranu jaskýň, správa
o Eurospeleoprojektoch 2009 – 2010
• schválil sa projekt vytvárania družobných
klubov (Euro Speleo Twin Clubs)
• vytvorenie komisie „Ženy a speleológia“ sa
odložilo, bude sa o nej elektronicky hlasovať neskôr
• pre FSE sa schválil štatút zúčastnenej
organizácie pri Rade Európy; ako medzinárodná nevládna organizácia sa môže
zúčastňovať schôdzí a podobných podujatí
organizovaných Radou Európy
• schválila sa účasť FSE v Európskom environmentálnom úrade (EEB)
• o prijatí celoeurópskych pravidiel pre súťaže v jaskyniarskych lezeckých technikách sa
viedla diskusia, situácia sa bude ďalej riešiť
elektronickým hlasovaním
• podobne sa bude neskôr hlasovať aj
o Medzinárodnej databáze jaskyniarskych
expedícií (či je povinné hlásiť dopredu
expedíciu národným a centrálnym inštitúciám a posielať správy po ich uskutočnení)
• schváli sa etický kódex UIS aj pre Európu
• za predsedu komisie pre ochranu jaskýň
bola zvolená Ioanna Melegová z Rumunska
Z programu sa možno pristaviť pri rozpočte,
kde vyplynulo, že v budúcnosti budú príjmy nižšie než teraz, avšak pokladník Manuel
Freire z Portugalska navrhuje deficitný rozpočet s tým, že to bude motivovať výbor hľadať
dodatočné zdroje. Najviac peňazí sa míňa
na Eurospeleoprojekty, ktoré FSE podporuje
sumou minimálne po 400 €. Kým doteraz
bolo málo projektov (za 2. polrok 2009 len 2 –
expedícia do j. Krubera a do albánskej j. Maya
Arapit), na prvý polrok 2010 sa o dotáciu uchádza 8 projektov. Podstatnou podmienkou na

pridelenie financií je účasť jaskyniarov minimálne z 5 členských krajín FSE. Pre úplnosť
uvádzame spomínaných 8 projektov:
• expedícia Vuvu 2010 – Papua-Nová Guinea
(organizuje Francúzsko)
• podzemné rieky v jaskyniach Sardínie
(Taliansko)
• výskum jaskýň v severnom Laose
(Nemecko)
• kolokvium o jaskynných medveďoch
(Francúzsko)
• balkánska výskumná expedícia (Bulharsko)
• 1. medzinárodný ženský míting
(Francúzsko)
• stretnutie balkánskych jaskyniarov
(Macedónsko)
• podzemie rieky Coulomp (Francúzsko)
Okrem finančnej dotácie môžu žiadatelia
dostať 500 m jaskyniarskeho lana od firmy
BEAL, ktorá je oficiálnym partnerom FSE.
O dotáciu by v budúcnosti mohli požiadať aj
naši expedičníci, ak sa im podarí zorganizovať
zahraničných partnerov.
Bežní jaskyniari však nechodia schôdzovať,
ale navštevujú jaskyne. Maďarskí organizátori
mysleli aj na nich. Paralelne s konferenciou
prebiehala terénna exkurzná časť podujatia,
ktorá smerovala do jaskýň nachádzajúcich sa
priamo pod Budapešťou. Každodenne mali
jaskyniari možnosť navštíviť jednu či viac
zo šiestich lokalít určených na prehliadku.
Netreba vari pripomínať, že šlo o tie najvýznamnejšie a najkrajšie lokality, ukážkovo
dokumentujúce jedinečnosť budapeštianskeho hydrotermálneho krasu. Všetky jaskyne sa
vyvinuli v eocénnych organogénnych „numulitových“ vápencoch s hojným obsahom fosílnych zvyškov živočíchov obývajúcich pred
40-timi miliónmi rokov teplé plytké moria.
Na stenách tu nájdeme skamenené mušle,
ježovky, ľaliovky. V sintrových útvaroch sú
do kvapľov zriedkavo zarastené aj mladšie
„potvory“, napríklad stonožka.
Najmenšia z lokalít v exkurznom pláne je
takmer 2,5 km dlhá a 50 m hlboká Szemlő-hegyi-barlang. Časť tejto jaskyne je sprístupnená pre verejnosť. Bola objavená roku
1930 pri výstavbe cesty. Jej priestory vytvorili vystupujúce termálne vody v eocénnych
numulitových vápencoch. V jaskyni nájdeme
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aragonitovú, sadrovcovú
len sporadickú výzdobu.
Od roku 1990 sa využía barytovú výzdobu, až dva
va na speleoterapeutické
metre vysoké pyramidálne
účely. Má labyrintový charaftové stalagmity, podobrakter na sústave tektonicné ako v Zbrašovských
kých trhlín, podobne ako
aragonitových jaskyniach,
blízka, šesť kilometrov dlhá
ale aj mohutné sadrovcové
Fe r e n c - h e g y i - b a r l a n g
krusty, kamenné kvety či
s prevýšením 85 m, objavevlasy. Najdlhšou z jaskýň
ná pri budovaní kanalizápod Budapešťou je 13,5
cie na Törökvészskej ulici
km dlhá a 114 m hlboká
v roku 1933. Táto je vytvoPálvi-barlang, ktorú objarená prostredníctvom hydvili počas ťažobných prác
roterm v eocénnych vápenv lome roku 1904. V eocénnych numulitových vápencoch a slieňoch na ploche
coch ju vytvorili vystupulen 270 × 120 m. Jej priejúce termálne vody počas
story sú charakteristické
stredného
pleistocénu.
kalcitovými a aragonitovýHorné partie jaskyne sú
mi pizolitmi, hydrotermálvytvorené pozdĺž puklín,
nymi barytmi a lublinitom.
spodné vytvárajú rozľahZ hľadiska unikátnosti je
najvýznamnejšou jaskyňou Jaskyniar v plnej zbroji čaká na autobus? lé široké chodby vyplnené
Budapešti a zrejme i celé- V Budapešti nič nezvyčajné! Foto: L. Vlček ílmi. V jaskyni nájdeme
ho Maďarska 5677 m dlhá
rôznorodú výzdobu, od
a 105 m hlboká József-hegyi-barlang. Po kalcitových, aragonitových a barytových kryšjej objavení počas prác pri výstavbe cesty tálov až po jaskynné perly, raftové stalagmity
na József-hegyiskej ulici sa jaskyňa uzavrela a sintrové záclony. Roku 1927 sa jaskyňa
a vstup do nej je pre ochranu možný len prvý raz sprístupnila verejnosti, prehliadkovú
s cieľom vedeckého výskumu. Jaskyňu vytvo- trasu predĺžili roku 1989 a dnešnú podobu
rili termálne roztoky v eocénnych numuli- má prehliadkový okruh od roku 2001. Roku
ticko-diskocyklínových vápencoch a slieňoch 2001 jej severovýchodný segment jaskyniari
a nachádza sa v nej asi najbohatšia a najrôz- prepojili s blízkou 5,5 km dlhou a 121 m
norodejšia výzdoba zo všetkých maďarských hlbokou Mátyás-hegyi-barlang, čím vznijaskýň. Nájdeme tu snehobielu kalcitovú, kol jaskynný systém Pálvölgyi-Mátyás-hegyi-barlang s dĺžkou 19 km a hĺbkou
121 m, dnes po systéme Baradla-Domica v slovensko-maďarskom
pohraničí druhý najdlhší v krajine.
Mátyás-hegyi-barlang je takmer bez
výzdoby, ale s vysokou geomorfologickou hodnotou. Zaujímavosťou
je aj to, že v najnižších miestach
jej chodby siahajú až do triasových
dolomitických vápencov. Vchod do
jaskyne bol známy už v dvadsiatych
rokoch min. storočia, ale významné objavy tu nastali až po roku
1948. Jaskyňa sa v súčasnosti využíva ako tréningová jaskyňa pre speleológov, jaskyniarsku záchrannú
József-hegyi-barlang – sadrovcové a aragonitové útvary pokrývajú
steny chodieb. Foto L. Vlček
službu a funguje aj ako turisticky
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pod vodou sa datujú až na obdobie
po roku 1953, v roku 1977 dosiahla
celková dĺžka jaskyne 420 m. Roku
2002 po objave nových zatopených
chodieb vzrástla jej dĺžka na 6 km.
Za zmienku stojí aj jeden z najnovších objavov v Pálvölgyiskom kameňolome, a to jaskyne Hercsaszajú-barlang a Hideg-lyuk. Ich vchody
boli známe už od obdobia ťažby
v lome, no jaskyniarske aktivity sú
mladšieho dáta. Významné objavy
a postupy v Hideg-lyuk sa uskutočnili od októbra 2009 a dodnes
tu jaskyniari objavili a zamerali
viac než 6 km chodieb. Na pozvaMátyás-hegyi-barlang – jedna zo siení s konvekčnými stropnými
nie miestnych jaskyniarov sme sa
vyhĺbeninami. Foto: L. Vlček
zúčastnili objavnej akcie, počas ktosprístupnená jaskyňa, podobne ako naša Zlá rej sme technicky vyliezli 20 m vysoký komín
diera, Krásnohorská či Stanišovská jasky- s voľným pokračovaním do ďalších voľných
ňa. Najnižšie položenou spomedzi všetkých priestorov. Podľa stupňa skrasovatenia dosiaľ
budapeštianskych jaskýň je šesť kilometrov známeho podzemia tu pri vymapovanej rozdlhá a 128 m hlboká Molnár János-barlang. lohe krasu možno predpokladať rozsiahly
Je jedinou aktívnou termálnou jaskyňou jaskynný systém, ktorý môže v budúcnosti
Budapešti. Vytvorili ju prúdiace termálne vody prekročiť magickú dĺžku sto kilometrov.
Organizátorov treba pochváliť za umiestnev eocénnych slieňoch. Jaskyňa bola známa už
v polovici devätnásteho storočia a pomenova- nie tábora v meste pri Pálvölgyiskom kameli ju po vtedajšom budapeštianskom lekárovi, ňolome, kde sa za rozumnú cenu 6 € dalo tri
ktorý analyzoval chemické zloženie 20 – 23°C dni a tri noci stanovať. V rámci kempingu
teplej vody a jej blahodarný vplyv na ľudský bola postavená mohutná stanová konštrukorganizmus. Jaskyňa bola známa len ako cia, kde sa premietalo a samozrejme v nej
jeden veľký podzemný priestor s termálnym nechýbal výčap. Tento stan sa využil hlavne
jazerom, z ktorého vytekala voda, zachytená v sobotu večer, keď sa ukázala známa maďarpre chýrne mestské kúpele. Objavy jaskyne ská pohostinnosť vo forme guláš-párty spojená s bujarou oslavou do neskorej
noci. Gulášu predchádzala ukážka
praktického nácviku záchrannej
služby, keď spúšťali figuranta traverzom z protiľahlej lomovej steny.
Podujatia sa za Slovensko zúčastnili
okrem autorov aj štyria jaskyniari
zo Speleo Bratislava, dvaja z Tribča,
resp. z Banskej Bystrice a z Rožňavy
prišiel v sobotu O. Bolaček s kolegami. Slovensko prezentoval samo
zrejme aj G. Stibrányi s manželkou,
ktorí ako firma Meander obhospodarovali stánok v tábore. Za vydarené
podujatie ďakujeme maďarským jaskyniarom pod vedením Dr. Szabolcs
Leél-Őssyho.
Nácvik záchranárskeho tímu v priestore tábora. Foto: P. Magdolen
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Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany
v Slovenskom krase
Ivan Račko

V dňoch 4. – 6. 6. 2010 sa
v Slovenskom krase uskutočnil medzinárodný seminár jaskynnej záchrany. Zúčastnili
sa na ňom záchranári jaskynnej záchrannej skupiny HZS, TOPR zo Zakopaného
a jaskynní záchranári z Magyar Barlangi
Mentőszolgálat z Budapešti a Miškolca. Na
podujatí spolupracovali a účinnú pomoc poskytli
domáci jaskyniari zo speleologického klubu
SSS Speleo Rožňava, ktorí vybavili oficiálne povolenie pre cvičiacich v národnom parku a postarali sa o celé technické
zabezpečenie pobytu jednotlivých skupín na
seminári. K zdarnému priebehu podujatia
prispelo aj vedenie obce Silica, miestny urbariát a Družstvo Silická planina. Cieľom
seminára bolo precvičenie záchranných
techník v neznámom jaskynnom prostredí
formou spoločných cvičných záchranných
akcií a zosúladenie činnosti záchranárov.
Predbežný termín a miesto seminára dohodli zúčastnení na poslednej spoločnej akcii
v priepasti István-lápai-barlang v Maďarsku
roku 2009.

Účastníci seminára:
HZS: kpt. RNDr. Ivan Račko, nrtm. Lukáš
Benický, pprap. Milan Staroň, pprap. Ján
Iľanovský, nrtm. Milan Blaško, pprap. Jozef
Brejčák, nprap. Eduard Lipták, pprap. Michal
Pipta, kpt. Mgr. Rastislav Šroba, por. Ján
Kostka, pprap. Roman Budiak, pprap. Jozef
Konštiak, kpt. Ing. Roman Švanda, npor. Bc.
Peter Nemec
TOPR Poľsko: Roman Kubin, Sebastian
Szadkowski, Stanislaw Bobak, Bartosz
Zwijacz-Kozica
Magyar Barlangi Mentőszolgálat,
Maďarsko: Richard Horváth, Márton
Kovács, Andras Nagy, Tamas Németh, Lajos
Sass, Csaba Barkányi, Péter Adamkó, Gyulla
Hegedüsz
Speleologický klub SSS Speleo Rožňava:
Ing. Ondrej Bolaček, Bartolomej Šturmann,
Ján Drenko, Gabriel Slivka, Attila Lázar,
Alexander Emödy, Ladislav Balázs, Attila Béres,
Jozef Sabol, Ján Ambrúž, Timea Baffiová
Obec Silica: starosta obce Vojtech Berec,
predseda družstva Dionýz Mezei

Účastníci seminára jaskynnej záchrany. Foto: J. Konštiak
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4. júna
Príchod na miesto stretnutia v Rožňave k hotelu Kras
skomplikovala do značnej
miery veľká povodňová aktivita na území Slovenska, Poľska
i Maďarska. Bolo nutné ísť
obchádzkami pre poškodené
alebo zaliate cesty. Aj napriek
tomu záchranári dorazili v stanovený čas. Po spoločnom stretnutí nás Ing. Bolaček oboznámil s podmienkami povolenia,
ktoré špeciálne na túto akciu
vydal Krajský úrad životného prostredia v Košiciach. Po
oboznámení sa s programom
a časovým harmonogramom
sme sa ubytovali. Hneď po spoločnom obede sme sa mali presunúť na Silickú planinu, počasie však robí škrt cez rozpočet.
Most pri Gombaseckej jaskyni,
ktorá je už zaliata vodou, je
zaplavený. Podľa získanej informácie hrozí aj jeho poškodenie
či zrútenie. Ideme sa presvedčiť na miesto, po ceste stretávame policajnú hliadku. Tá
nám síce nezakáže presun, no
informuje nás, že nezaručí bezpečný návrat do Rožňavy. Po
15-minútovom pozorovaní stúpajúcej hladiny a spoločnom
posúdení možnej inej cesty
z priestoru cvičenia rozhodujeme o zrušení dnešného terénneho programu. Telefonicky
informujem vedenie HZS.
Následne sa dozvedám, že
IZS požiadal HZS o prípadnú
pomoc v postihnutých územiach. Sme pripravení vyraziť
a čakáme v pohotovosti pri telefóne. Zvyšok dňa prebiehal v diskusiách o alternatívnych možnostiach pokračovania seminára. Večer sa stúpanie toku zastavilo a most vydržal. Ráno, ak nás
neodvelia pomáhať niekde inde,
ideme do Brázdy.

Nácvik záchrannej akcie v priepasti. Foto: J. Konštiak
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5. júna
Po príjazde na vykosenú lúku v ochrannom
pásme NP, kde bolo zriadené parkovisko,
ideme k priepasti. O 8.45 ju nachádzame aj
s pomocou GPS a domácich. Najlepší nos
však majú asi Poliaci. Tí išli k Brázde ako
naisto... Pracovný priestor vymedzujeme páskou. Po výdatných dažďoch je lesná cestička
rozmočená, blatistá a aj terénne auto má čo
robiť, aby prešlo až k ústiu priepasti vzdialenému cca 500 m od parkoviska. Podľa povolenia majú k samotnej priepasti povolený vstup
iba dve autá s materiálom.
Plán postupu: prvý pôjde dolu Benický
so 60 m/9 mm fixom, potom Drenko ako
tlmočník a domáci jaskyniar, Kubin s vŕtačkou, Kovács so 60 m/9 mm, Nagy (Balú)
zoberie vŕtačku od Benického, Lipták so
100 m/9 mm. Ich úlohou je osadiť pevné
body alebo nity na vybudovanie záchranných stanovíšť a tiež osadenie ďalších postupových fixov až na miesto „zásahu“. Ako
asistent a šofér na dnešný deň bol vyčlenený
Staroň, spojár bázy Švanda a parkovisko
s vysielačkou zabezpečí Bolaček s niekoľkými zo Speleo Rožňava.
9.00 prevoz materiálu Nissanom
9.35 ide dolu Benický, vŕta prvý nit a osadzuje
fix
9.50 ide dolu Drenko, 9.52 Kovács, 9.56 Kubin,
Lipták a Nagy
10.50 ide dolu Budiak ako spojár, s cievkou
telefónnej linky, 10.55 ide dolu Nemec ako
druhý spojár s TP prístrojom
11.10 začína sa vystrojovanie tzv. dokumentačného fixu, ktorý bude slúžiť fotografovi
a na natáčanie s videokamerou tak, aby
nezavadzali pri záchrannej činnosti
11.11 skúška spojenia spodok druhej šachty,
funguje
11.20 spojári schádzajú nižšie z druhého
úseku
11.22 prichádza z jaskyne žiadosť o ďalších
ľudí na druhý úsek
11.41 je nadviazané spojenie s tretím stupňom
12.15 idú dolu nosidlá, Sebastian, Bartek
Kozica a Riči Horváth ako pacient
12.20 vychádza hore Budiak a dolu idú
Konštiak ako fotograf, Šturmann s videokamerou, Emödy, Barkányi a Sass.
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12.30 začína sa príprava „siedmich statočných“, čiže pohyblivého premostenia nad
šachtou s protiváhou, ktorá zabezpečí
vytiahnutie pacienta z poslednej šachty
na povrch. Realizáciu majú na starosti
Iľanovský, Kostka, Brejčák, Pipta, reguláciu
Blaško, Šroba ako protiváha; Blaškovi sa pri
vyťahovaní pacienta prepálila lanom jedna
čižma a druhá poškodila
13.05 začína sa nabaľovanie pacienta, jednotlivé stanovištia sú pripravené
13.22 ŠTART „ZA“, začiatok transportu. Úseky
realizujú vytiahnutie pacienta protiváhou.
Ako prvý sprievod ide Szadkowski, druhý
a tretí úsek zabezpečuje Lipták
14.15 pacient je bezpečne hore pri vchode do
priepasti
14.50 vychádza von Drenko, 15.00 Emödy,
15.05 Šturmann, 15.11 Bobak, 15.15 Kozica,
15.27 Kubin, 15.28 Nemec, 15.30 Nagy,
15.40 Sass, 15.51 Németh, 16.01 Barkányi
16.03 Kovács
Záchranári HZS mali so sebou ručné rádio
stanice Motorola. Predpoklad, že vo vertikálnych častiach alebo ak sú chlapi na dohľad, sa
spojenie napriamo podarí, sa ukázal ako správny. Spojenie pomocou TP bolo tiež funkčné.
Video zabezpečoval Berci Šturmann, foto
Jožko Konštiak, foto z nosidiel Riči Horváth.
Posedenie v Silici a sponzoring: Družstvo
Silická planina, obec Silica a firma APETITO.
6. júna
Tento deň bol jednoduchší v tom, že sa nemuseli osadzovať nity a fixné laná, lebo v priepasti zostali z predchádzajúceho dňa. Večerným
rozborom akcie sa ukázalo, že pre nedokonalé
mapové podklady jaskyne sa neuskutočnil transport z vopred určeného miesta. Bolo to samozrej
me spôsobené aj tým, že pacient nebol skutočný
a neležal už pred začiatkom akcie v jaskyni...!
Transport sa mal uskutočniť z dna tretej priepasti (-144 m), v skutočnosti sa udial len z hĺbky
90 metrov. Po vzájomnej dohode si počas druhej
cvičnej akcie najspodnejší úsek zobrali pod patronát záchranári z Maďarska, stredný úsek HZS
a posledný úsek na povrch TOPR spolu s HZS.
Asistent a šofér Benický, spojár bázy Nemec.
9.21 schádzajú dolu Riči, Tamász, András,
Marci, Lajos, Csaba

9.47 spojári Švanda a Brejčák (vysielačka)
9.52 Konštiak (vysielačka)
10.00 Pipta a Blaško s vysielačkami
10.07 „pacient“ Slivka a Lázar s nosidlami
10.10 Kostka (vysielačka), Iľanovský, Staroň,
Šroba
10.42 spojári sú dolu, Maďari chystajú protiváhu
11.17 začína sa nabaľovanie pacienta
11.20 príprava „siedmich statočných“: Kubin,
Bartek Kozica, Lipták, regulácia Szadkowski,
Bobak ako protiváha
11.28 ŠTART ZA, začiatok transportu
11.45 Maďari to s protiváhou zvládli dobre.
Sprievod na ich úseku mal Brejčák. Potom
preberá pacienta HZS, sprievod Konštiak.
Po skúsenostiach v najužšom mieste
(s 22-minútovým zdržaním iného družstva z prvého dňa, ktoré spôsobil zaseknutý
kravský uzol na lane deviátora), HZS zvolila
klasiku – kladkostroj namiesto protiváhy.
Išlo to bez problémov a hladko
12.12 preberá pacienta TOPR, „pulimanom“
na ich úseku bol Pipta a ako sprievod zostal
Konštiak
12.30 je pacient hore

cvičných záchranných akciách sa spoločne precvičila metodika pracovných postupov vo vertikálach. V praxi sa uplatňovali
zásady bezpečnosti postupu pri vystrojovaní priepasti. Zabezpečili sa a odskúšali rôzne
typy spojenia a komunikácie počas priebehu celej akcie. Transport postihnutého
v nosidlách prebehol aj v zúženom úseku
sťažujúcom postup transportu. Rozobrala sa
stratégia postupu a taktika záchrannej činnosti v jazykovo zmiešaných záchranných družstvách. Druhá cvičná záchranná akcia sa uskutočnila v tej istej priepasti s tým rozdielom, že
jednotlivé úseky zabezpečovali nie zmiešané,
ale rovnako hovoriace skupinky záchranárov.
Cieľom spoločného cvičenia bolo preveriť
možnosti spolupráce, zvýšiť efektivitu súčinnosti profesionálnych aj dobrovoľných jaskynných záchranárov a vyskúšať použiteľnosť
družstiev pri prípadných spoločných záchranných akciách v krasových oblastiach SR, MR
a PL. Tieto ciele boli naplnené. Druhý spôsob
sa jednoznačne ukázal ako efektívnejší, bez
prekonávania možných jazykových problémov,
a z pohľadu skutočnej záchrany rýchlejší.

Brejčák ťahá von telefónnu linku, Švanda
TP a o 15.00 ako posledný z priepasti vylieza
von Staroň, ktorý odstrojil jaskyňu od plakiet,
karabín a fixných lán.
Cvičenie sa uskutočnilo v reálnych podmienkach v priepasti Brázda. Pri oboch

Záverom je možné konštatovať:
1. Všetci zúčastnení záchranári používali de
facto jednotnú metodiku záchrannej činnosti,
ktorá vychádza z francúzskej školy.
2. Minimálne rozdiely v použití materiálu,
ako napr. typ a veľkosť karabín, osobného
výstroja, drobné odlišnosti
v postupe prác či pri voľbe
pracovnej metódy v nijakom
prípade nevylučovali efektívnosť spolupráce a neznížili
bezpečnosť pri záchrannej
činnosti.
3. Pri výcviku všetci preukázali dostatočnú mieru
profesionality, zmyslu pre
kolektívnu činnosť a zodpovednosť.

Transport „pacienta“ pri cvičnej záchrannej akcii. Foto: R. Horváth

Nakoniec sa treba poďakovať jaskyniarom zo skupiny
Speleo Rožňava za zabezpečenie oficiálnych formalít,
technického zázemia a za
spoluprácu na seminári.
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Prečo zanikla prvá SSS
Marcel Lalkovič
Pri hodnotení obdobia 10 rokov,
čo začal vychádzať tzv. „nový“ Spravodaj,
vyslovil v roku 2002 Z. Hochmuth myšlienku, či jednou z príčin skorého odmlčania sa
„prvej SSS“ v 50-tych rokoch nebola práve
absencia periodika. K myšlienke sa vrátil 28.
novembra 2009 na podujatí k 60. výročiu
SSS, kde počas referátu tiež skonštatoval, že
podľa jeho názoru jednou z príčin odmlčania
sa či zániku SSS v päťdesiatych rokoch bolo
to, že Spoločnosť nemala vlastné periodikum.
Tu treba povedať, že autor vyslovenej myšlienky sa mýli, pretože objektívna pravda
bola úplne iná. Odmlčanie sa či zánik prvej
SSS vyplynuli z celkom iných skutočností.
Kroky, ktoré podnikala SSS na svoju záchranu, neboli účinné, pretože vývoj v intenciách
vtedy platnej legislatívy v podstate zlikvidoval priestor pre jej reálnu existenciu.
Vlastné periodikum
Ak sa zamýšľame nad tým, čo možno považovať za prapočiatok či skôr za zárodok formovania dobrovoľného jaskyniarstva na Slovensku,
potom sa musíme vrátiť do obdobia vzniku
KSTL. V tomto období, presnejšie začiatkom
apríla 1939, predsedníctvo ústredného výboru KSTL po počiatočných nedorozumeniach
prijalo Vojtecha Benického do svojich služieb
ako správcu Belianskej jaskyne a súčasne ho
poverilo výskumom jaskýň na Slovensku. Tým
sa vytvoril priestor na organizovanie podujatí
typu prieskumná výprava do priepasti Peklo
v Belianskej jaskyni v máji 1939, prieskum
Ľadovej priepasti na Ohništi v auguste 1939
a pod. Azda pod ich vplyvom sa V. Benický
v roku 1941 stal aj redaktorom Krás Slovenska,
ktoré vydával KSTL, a zaslúžil sa o vydanie
jaskyniarskeho čísla.1
Ide o číslo 5, ročník XIX, 1941, kde sa na 24
stranách publikovali príspevky k 20-ročnému jubileu objavu Chrámu slobody, ďalej o výskumoch
v Demänovských jaskyniach, o objave Čarovnej chodby v Chráme slobody, kto objavil Nové Demänovské
jaskyne a rôzne drobničky jaskyniarskeho zamerania.
1
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Vojtech Benický (1907 – 1971), tajomník SSS

Prechod Benického do Martina v roku
1942 za tajomníka Slovakotouru a kontakty s Ľudovítom Izákom, hlavným redaktorom Krás Slovenska, umožnili v roku 1943
vznik Jaskyniarskeho odboru Krás Slovenska.
Vytvoril sa tým ďalší, i keď značne obmedzený priestor na organizovanie jaskyniarskych
prieskumných podujatí. Neoficiálne existencia odboru umožnila združiť neveľký okruh
záujemcov o bádanie v jaskynnom podzemí
a v konečnom dôsledku viedla v apríli 1944
k vzniku Jaskyniarskeho zboru KSTL.
V intenciách myšlienky spomínaného
vlastného periodika si treba práve v tejto
súvislosti uvedomiť niekoľko dôležitých
okolností. Na zakladajúcom valnom zhromaždení 15. apríla 1944 sa za jeho vznik
vyslovilo 25 prítomných zo 46 pozvaných
záujemcov o jaskyniarstvo. Vo vtedajších pomeroch nešlo teda o veľkú členskú
základňu. Tak tomu bolo aj v povojnovom
období. Až v roku 1949 členská základňa
Jaskyniarskeho zboru KSTL vzrástla na 100
členov. Napriek tomu sa už v kontexte svojej
činnosti prezentovala niekoľkými samostatnými číslami Krás Slovenska. Okrem ročníka
XXII (1943/1944), ktorého trojčíslo 6 – 7 – 8
už vyšlo pod egidou Jaskyniarskeho zboru
KSTL, patrilo k nim aj dvojčíslo 9 – 10 ročníka 1948/1949. Rôzne jaskyniarsky zame-

rané články sa však objavili aj v ročníkoch
1945/1946, 1946/1947, 1947/1948.
Čo teda stálo v pozadí takto sa prejavujúceho trendu? Bol to entuziazmus V. Benického,
či záujem niektorých členov zboru smerujúci k tomu, aby sa o výsledkoch ich práce
dozvedela širšia verejnosť? Možno išlo o faktory, ktoré tu mohli čiastočne spolupôsobiť, ale primárna príčina tohto javu vychádzala z niečoho iného. Povinnosť prispievať
do Krás Slovenska bola priamo zakotvená
v Rokovacom poriadku Jaskyniarskeho zboru
KSTL. V jeho § 2 sa uvádzalo, že jedným
z prostriedkov, ako dosiahnuť ciele zboru, je
i založenie a prispievanie do odbornej jaskyniarskej rubriky v Krásach Slovenska. Ak sa z tohto
zorného uhla pozeráme na publikačnú aktivitu Jaskyniarskeho zboru KSTL, tak ju za
obdobie jeho existencie na stránkach Krás
Slovenska prezentuje vyše 50 rozličných príspevkov. O vtedajšom charaktere jaskyniarstva však vypovedá i nemalé množstvo drobných príspevkov, ktoré sa objavovali v rubrike
Drobničky.
O tom, ako sa z hľadiska Jaskyniarskeho
zboru KSTL vnímala publikačná aktivita jeho
členov prostredníctvom Krás Slovenska, svedčí
aj jedna situácia zo začiatku roku 1949. Český
speleologický klub pre zem Moravskosliezsku
začal v júni 1948 vydávať Československý
kras a bez predchádzajúceho vyrozumenia
Jaskyniarskeho zboru vyzýval aj jeho členov
na spoluprácu. Vedenie JS KSTL obežníkom
č. 1/1949 z 29. marca 1949 upozornilo preto
všetkých svojich členov, že tlačovým orgánom
Jaskyniarskeho zboru sú i naďalej Krásy Slovenska
a povinnosťou každého člena je, aby do nich prispieval podľa svojich síl a schopností.2
Tento trend sa nezmenil ani po vzniku
Slovenskej speleologickej spoločnosti 10. septembra 1949. Už v § 3 jej stanov sa medzi
prostriedkami, ktorými sa mali dosiahnuť ciele
Spoločnosti, uvádzali aj prostriedky informačné a patrilo k nim vydávanie vlastného odborného časopisu a vedeckých publikácií. Okrem
toho § 13 stanov jednoznačne uvádzal, že
Orgánom Spoločnosti sú Krásy Slovenska, poťažObežník Jaskyniarskeho zboru KSTL č. 1/1949
z 29. 3. 1949. Archív autora.
2

ne samostatný vlastný speleologický časopis, ktorý
Spoločnosť mieni vydávať.3
Spoločnosť v Krásach Slovenska, ktoré
po zániku KSTL prešli pod pôsobnosť JTO
Sokol, zastupoval V. Benický a ich ďalšie jaskyniarske číslo vyšlo v roku 1950.4 V tomto
XXVII. ročníku ho reprezentovalo štvorčíslo
5 – 8 s rozsahom 103 strán. Z obsahovej stránky pozostávalo z 24 väčších a menších príspevkov, ďalej rubriky Drobničky so zameraním na krátke jaskyniarsky orientované správy
a rubriky Literatúra.
Podobne tomu bolo aj v roku 1951.
Spoločnosť v obežníku č. 2/1951 z 15. februára 1951 opäť pripomínala všetkým svojim
členom, že Krásy Slovenska sú i naďalej tlačovým
orgánom SSS. Krásy Slovenska uverejňujú populárne
speleologické články a organizačné správy (ako opisy
výskumných výprav, popisy jaskynných krás, epizódky a príhody zo života jaskyniarov atď.). Vyzývala
preto členov, aby spracovali svoje pracovné výsledky
za uplynulý rok a poslali tieto do 15. marca 1951,
aby mohli byť jednak zachytené vo výročnej správe
SSS, poťažne uverejnené v osobitnom jaskyniarskom
čísle Krás Slovenska.5 Decembrové jaskyniarske
číslo 10 (obr. na str. 24) malo rozsah 44 strán.
Obsahovalo 14 príspevkov a dopĺňali ho rubriky Drobné jaskyniarske zvesti a Literatúra.
Zaujímavo však vyznieva aj iná časť spomínaného obežníka. Týkala sa Zemepisného
zborníka, ktorý vydávala Slovenská akadémia
vied a umenia v Bratislave. Na základe dohody s jeho redakciou sa Zemepisný zborník stal
aj tlačovým orgánom SSS. Spoločnosť teda aj
tu deklarovala svoj záujem o vydávanie vlastStanovy Slovenskej speleologickej spoločnosti,
ktoré sa prijali na zakladajúcom valnom zhromaždení v Demänovskej doline 10. septembra 1949.
Archív autora.
3

O prípravách tohto čísla (zborníka) informovala
Slovenská speleologická spoločnosť svojich členov
obežníkom č. 3/1950 z 22. februára 1950, v ktorom
uvádzala, že zborník bude obsahovať pracovné
výsledky členov za uplynulý rok. Zároveň žiadala,
aby tí, ktorí príspevky ešte neposlali, učinili tak do
25. marca 1950, pričom zdôraznila, že príspevky
budú riadne honorované. Archív autora.
4

Obežník Slovenskej speleologickej spoločnosti
č. 2/51 z 15. februára 1951. Archív autora.
5
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Členské známky v rokoch 1949 – 1951

ného časopisu – speleologického zborníka.
S ohľadom na prechodné ťažkosti s prídelom
papiera riešila zatiaľ tento problém uzatvorením dohody s redakciou, v zmysle ktorej
všetky vedecké speleologické práce členov
SSS mohli byť uverejnené v zborníku, ktorý
vychádza 4-krát do roka. Práve na tomto
základe potom v ročníkoch III a IV publikoval Anton Droppa príspevky o Smolenickom
krase a nových častiach Demänovskej jaskyne
slobody.
Z takéhoto aspektu nemožno podľa nášho
názoru hovoriť o neexistencii vlastného periodika. Skôr si treba uvedomiť okolnosti, ktoré
práve v tomto smere vytvárajú názornú predstavu o vtedajších možnostiach SSS. Prvou je
jej členská základňa či ešte predtým členská
základňa Jaskyniarskeho zboru. Mohol či vedel
kolektív, ktorý mal pri vzniku SSS okolo sto
členov, zabezpečiť dostatok príspevkov, ktorými by naplnil obsahovú stránku akéhokoľvek
periodika, s periodicitou čo i len jedného čísla
ročne? Veľa tu napovie okruh vtedajších autorov. V období prvej SSS ich počet neprekročil
číslo 20, ale tých, čo predstavovali akýsi základ
z hľadiska spomínaných dvoch jaskyniarskych
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čísel Krás Slovenska, nebolo ani päť. V časoch
Jaskyniarskeho zboru bola situácia ešte horšia.
Prvé jaskyniarske číslo Krás Slovenska z roku
1941 treba ešte chápať ako výlučnú záležitosť
V. Benického. Situácia po vzniku JS KSTL sa
už mierne zlepšila. Jaskyniarske číslo ročníka
XXII má už 7 autorov, ale opäť je to V. Benický,
ktorý je autorom cca polovice jeho obsahu.
O niečo vyváženejšie je jaskyniarske číslo v ročníku 1948/1949, keďže na jeho zostavení sa
podieľalo 9 autorov.
Z uvedeného vyplýva, že za obdobie cca 10
rokov sa predovšetkým zásluhou V. Benického
vyprofiloval neveľký okruh autorov, prostredníctvom ktorých sa spomínané jaskyniarske
čísla stali reálnym skutkom. S ohľadom na
dobu a vtedajšie pomery ide o krok, ktorý
musíme hodnotiť pozitívne. Na druhej strane
však ani V. Benický nemohol prekročiť svoj
tieň tým, že by sa usiloval o väčší rozsah týchto
čísel či o ich väčší počet, keď nebol k dispozícii tomu zodpovedajúci okruh autorov. Stačí
si prelistovať spomínané jaskyniarske čísla
a rýchlo pochopíme, že okrem prác mapujúcich vtedajšie jaskyniarske dianie participovali
na nich aj úplne inak zamerané príspevky.
Nemenej dôležitým aspektom je i pochopenie vývoja, v kontexte ktorého sa formovala
členská základňa slovenského jaskyniarstva.
Jej prvú platformu predstavoval Jaskyniarsky
zbor KSTL. Na báze vtedajšej celoslovenskej turistickej organizácie sa zásluhou
V. Benického a Ľ. Izáka konštituoval ďalší
z jej odborov, ktorý sa už od začiatku usiloval získať v KSTL autonómnejšie postavenie.
Jeho vznik umožnil publikovať v Krásach
Slovenska podstatne väčší počet jaskyniarsky zameraných príspevkov ako dovtedy, a to
i formou samostatného čísla. Krásy Slovenska
boli časopisom KSTL, takže jeho Jaskyniarsky
zbor tu mal dostatočný priestor na publiko-

speleologická spoločnosť aj napriek vynaloženému úsiliu bola v konečnom dôsledku voči
nemu úplne bezmocná.
Zákon č. 68/1951

vanie výsledkov svojej činnosti. Myšlienku
vlastného periodika si preto zbor vyriešil
spôsobom, ktorý mu za daného stavu vyhovoval najlepšie. Zriadil si v Krásach Slovenska
jaskyniarsku rubriku a túto napĺňal v súlade
s možnosťami členskej základne.
Zánik KSTL po roku 1948 spôsobil, že
Jaskyniarsky zbor sa v záujme svojho ďalšieho zotrvania musel pretvoriť na Slovenskú
speleologickú spoločnosť. To, o čo sa usiloval
prakticky od svojho začiatku, sa stalo reálnym
skutkom. Stal sa samostatným právnym subjektom. V súlade s myšlienkami, ktoré sa na
pôde redakcie Krás Slovenska a jej jaskyniarskeho odboru formovali ešte v roku 1943, premenoval sa na Slovenskú speleologickú spoločnosť. Krásy Slovenska sa po zániku KSTL
dostali pod pôsobnosť Ústredného výboru
JTO Sokola v Bratislave, ale táto zmena neov
plyvnila pozíciu V. Benického v redakčnej rade.
Vo vedení redakcie sa síce udiali isté personálne zmeny, ale Krásy naďalej redigoval Ľ. Izák.
V súlade so stanovami SSS tu stále existoval
priestor pre jaskyniarske čísla, takže Krásy
Slovenska i naďalej predstavovali tlačový orgán
Spoločnosti. Tento stav však už roku 1951
začal výrazne ovplyvňovať úplne iný faktor.
Ako ukázali nasledujúce udalosti, Slovenská

Išlo o zákon č. 68 o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach, ktorý 12. júla
1951 prijalo Národné zhromaždenie Česko
slovenskej republiky. Účinnosť nadobudol
dňom 1. októbra 1951. Zákonom sa za organizácie v jeho intenciách vyhlásili organizácie
typu Revolučné odborové hnutie, Jednotné
zväzy roľníkov, Československý zväz mládeže,
Zväz československo-sovietskeho priateľstva,
Československý zväz žien, Československá
obec sokolská a Československý červený kríž.
Vyslovila sa ním aj zásada, že ministerstvo
vnútra môže vyhlásiť ďalšie organizácie (spolky), ktoré vznikli pred 1. októbrom 1951, za
organizácie podľa tohto zákona.
V § 9 zákona sa zakotvil princíp, že spolky
vzniknuté pred 1. októbrom 1951, ktoré vyvíjajú
svoju činnosť v shode so záujmami pracujúceho ľudu,
sa môžu premeniť na organizácie alebo do nich včleniť; spolok sa môže premeniť aj na iný vhodný útvar
alebo doň včleniť. Spôsob premeny alebo včlenenia
spolkov, ako i zánik ostatných spolkov a spôsob, ako
bude naložené s ich majetkom, upraví Ministerstvo
vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi všeobecným právnym predpisom. Na rozchod
spolku stačí uznesenie predstavenstva (výboru).
Podľa § 10 zákona až do svojej premeny, včlenenia alebo zániku vykonávali spolky
naďalej svoju činnosť podľa doterajších stanov.
Finančné opatrenia, ktoré presahovali rámec
bežnej správy, mohli však robiť len po predchádzajúcom súhlase krajského národného
výboru alebo orgánu, ktorý na to splnomocnil
krajský národný výbor.
Na pochopenie, ako zákon č. 68/1951
ovplyvnil ďalšie jestvovanie Spoločnosti, treba
sa zamyslieť nad niektorými z toho vyplývajúcimi záležitosťami. Mohla SSS povahou
svojej existencie patriť k organizáciám typu,
aké boli vyhlásené týmto zákonom? V akom
rozsahu mohla či mala transformovať charakter dovtedy vykonávanej činnosti, aby ju
ministerstvo vnútra uznalo za organizáciu
podľa tohto zákona? A dal sa vôbec realizovať
takýto zámer? Ak sa napokon nerealizoval,
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tak asi preto, že prípadná premena SSS súvisela s úskaliami, ktoré sa jednoducho nedali
prekonať. Aj keď to neznie práve najlepšie,
pravdepodobne v intenciách vtedajšej doby
neexistoval priestor na to, aby sa Spoločnosť
stala organizáciou, o ktorú mal či musel prejaviť záujem štát.
Za dôležitý argument treba považovať aj
to, čo sa v § 10 chápalo pod finančnými
opatreniami, ktoré presahovali rámec bežnej
správy a viazali sa na predchádzajúci súhlas
krajského národného výboru. Slovenská speleologická spoločnosť nežila len z členských
príspevkov. Na financovanie svojej činnosti
potrebovala aj rôzne subvencie, ktoré získavala prostredníctvom národných výborov
či Povereníctva školstva, vied a umení alebo
iných ústredných orgánov. Dnes môžeme už
len diskutovať o tom, či sa ňou realizované
finančné opatrenia dali vnímať v intenciách
bežnej správy, alebo do akej miery súviseli
s predchádzajúcim súhlasom krajského
národného výboru. Podľa nášho názoru však
i toto bol jeden z momentov, ktorý podstatne zúžil priestor pre ďalšiu existenciu SSS
a zablokoval tok financií, ktorými dovtedy
zabezpečovala svoju činnosť.
Za týchto okolností sa pre ďalšiu existenciu
SSS črtala iba jediná možnosť. V intenciách
§ 9 zákona sa mohla včleniť do organizácie,
ktorá vyvíjala činnosť v zhode so záujmami pracujúceho ľudu, prípadne premeniť na iný vhodný útvar alebo sa doň včleniť. Ale ani tento
postup nebol jednoduchý. V kontexte vtedajších pomerov sa črtalo niekoľko možností, ale
ani jedna nezaručovala stav, v akom sa SSS
nachádzala pred účinnosťou zákona.
Tu si opäť treba uvedomiť niektoré s tým
súvisiace okolnosti. Ešte v období existencie
Jaskyniarskeho zboru KSTL sa zrodila myšlienka jeho spojenia s Múzeom slovenského
krasu. Na III. zjazde zboru 10. septembra 1949,
ktorý sa stál zakladajúcim zhromaždením SSS,
takéto zlúčenie síce jeho účastníci odsúhlasili,
ale valné zhromaždenie múzea ho neschválilo.
Spoločnosť jeho názor nerešpektovala. Ujala
sa múzea, začala ho budovať a v júni 1951 ho
otvorila pre verejnosť. V tomto období však už
prebiehal proces, ktorý smeroval k poštátneniu múzea. Až on vytvoril priestor na to, aby
sa z hľadiska Spoločnosti naplnila dikcia záko-
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na, ktorá hovorila o včlenení spolku či jeho
premene na iný vhodný útvar. V októbri 1951
sa totiž SSS v záujme svojej ďalšej existencie
obrátila na Povereníctvo vnútra s petíciou.
Zdôrazňovalo sa v nej, že Spoločnosť popri
múzeu, ktoré sa stávalo štátnym ústavom,
nedisponuje okrem účelových subvencií žiadnym majetkom a jej dobrovoľná činnosť je
v súlade s ľudovodemokratickým zriadením.
Vývoj teda smeroval k tomu, aby sa práve na
báze múzea doriešila budúca možná existencia
SSS. Z hľadiska doby to malo svoju logiku,
hoci ako ukázal ďalší sled udalostí, nebola to
už ona, ktorá by sa v celom tomto procese stala
rozhodujúcim činiteľom.
Poštátnenie múzea, ktoré sa uskutočnilo
k 1. 1. 1952, kedy ho prevzal Krajský národný
výbor v Žiline, prinieslo z hľadiska SSS dve
pozitíva. V. Benický, ktorý zastával post jej
tajomníka, sa týmto aktom stal zamestnancom múzea. Druhé pozitívum predstavovala existencia samotného múzea ako štátnej
inštitúcie, na čele ktorej stál V. Benický, čo
mu istým spôsobom uľahčovalo i jeho pozíciu
v SSS. Odstúpenie hnuteľného i nehnuteľného majetku Spoločnosti vrátane písomností,
archiválií, práv, finančnej hotovosti, pohľadávok i zálohovaných objednávok múzeu
v zmysle uznesenia predsedníctva SSS z 13.
marca 1952 možno chápať ako vyústenie
takto zameraného procesu. Ten sa z rozličných dôvodov nedotiahol do zdarného konca,
pod čo sa podpísal celý rad iných okolností.
Práve pod ich vplyvom napokon Spoločnosť
prestala reálne existovať.
Vývoj od roku 1952
Pri posudzovaní zániku prvej SSS nemožno
zabúdať ani na inú a z hľadiska budúceho
vývoja tiež podstatnú okolnosť. Ide o výnos
Povereníctva obchodu z 8. októbra 1951, ktorým sa v kontexte reorganizácie a presunu
starostlivosti o cestovný ruch do Povereníctva
dopravy usporiadali organizačné otázky jaskýň na Slovensku. V intenciách výnosu sa
prostredníctvom Riaditeľstva pre cestovný
ruch pri Povereníctve obchodu začal proces
preberania jaskýň pod RCR. Tento trend o. i.
spôsobil, že aj Ján Majko, úväzkový zamestnanec SSS, požiadal v januári 1952 o prijatie

do služieb RCR. Zmeny sa dotkli aj Krás
Slovenska, pretože sa ich vydavateľom stalo
RCR v Bratislave. Myšlienka ďalších jaskyniarskych čísel v roku 1952 však už aj s ohľadom na zákon č. 68/1951 stratila opodstatnenie. Koncom roku 1952 sa z pozície Krás
začali dokonca voči SSS prejavovať i niektoré
neželateľné tendencie.
Čo znamenal proces preberania jaskýň pod
RCR z hľadiska ešte ako-tak fungujúcej SSS?
Už v začiatkoch sa v RCR vytvorili dve skupiny pre výskum a ochranu jaskýň. Následne sa
tu začalo formovať oddelenie pre výskum jaskýň, vedúcim ktorého sa začiatkom novembra 1952 stal Leonard Blaha. Spoločnosť sa
tým začala dostávať čoraz viac do úzadia, čo
plne potvrdil vývoj od roku 1953. Uvedenými
opatreniami sa totiž centrum jaskyniarstva,
tak ako ho chápal Vojtech Benický a ostatní
funkcionári SSS, presunulo pod pôsobnosť
úplne inej organizácie. Narušili sa tým ciele
Spoločnosti, ako ich mala zakotvené vo svojich stanovách. V novej organizácii sa pod
egidou cestovného ruchu nekoncentrovala
len prevádzka sprístupnených jaskýň, ale aj
prieskum a ochrana jaskýň na Slovensku.
Súvisel s tým aj odliv najaktívnejších členov
SSS pod RCR a ich jaskyniarska činnosť sa
profesionalizovala. V ich prípade išlo o členov, ktorí chceli pokračovať vo svojej dovtedajšej činnosti, ale za danej situácie im SSS
už nedokázala vytvoriť podmienky, aké sa
črtali v rámci možností RCR.
Základná premisa problému SSS však spočívala na niečom úplne inom. Jednoznačne
vyplynula zo zákona č. 68/1951, ktorý
vymedzil priestor pre jej ďalšiu existenciu.
Vymedzil ju však len za predpokladu, že sa
premení na organizáciu alebo sa do nej včlení, prípadne sa premení na iný vhodný útvar.
Iné riešenie neexistovalo, ale tento fakt V.
Benický, a nielen on, akosi nechcel zobrať na
vedomie. Realita bola taká, že v intenciách
zákona Spoločnosť mohla existovať, ale oproti minulosti v podstatne inej, obmedzenejšej
forme. V tých časoch sa ponúkalo niekoľko
možností.
Prvú možnosť predstavovalo včlenenie
Spoločnosti pod Múzeum slovenského krasu
v Liptovskom Mikuláši. Malo to logiku
a k tomu smerovalo aj odovzdanie jej majetku

a ostatných náležitostí múzeu v apríli 1952,
ktoré ako štátna organizácia ostalo naďalej
nositeľom snáh slovenskej speleológie. S ohľadom na charakter doby by sa musela doriešiť
forma jej existencie ako dobrovoľného zboru
múzea. Zároveň by sa museli jej stanovy pretransformovať na podmienky múzea z hľadiska poslania, aké povahou svojej existencie
plnilo ako štátna organizácia. S tým následne
súviseli i otázky hospodárskeho charakteru či
financovania jej ďalšej činnosti, čo však značne zužovalo rozsah jej predchádzajúcich možností. Súviseli s tým aj ďalšie otázky, ktoré
prinášala doba a týkali sa múzea, čo by mohlo
vysvetľovať neskoršie postoje V. Benického
v otázke formálnej existencie SSS v nasledujúcom období. Ako ukázal ďalší vývoj, toto bola
prakticky jediná reálna platforma, kde mohla
Spoločnosť obhájiť svoju existenciu. Práve na
tejto báze jestvoval i neskôr latentný vzťah
časti členskej základne, ktorá mala záujem
o účasť na podujatiach, ktoré v nasledujúcich
rokoch organizovalo múzeum.
Ďalšiu možnosť predstavovala existencia
Spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied,
ustanovenej roku 1953. S týmto úmyslom
podnikla Spoločnosť príslušné kroky u vtedajšieho povereníka školstva, vied a umenia.
Jej snahy však aj tentokrát vyšli naprázdno,
čo vyplynulo z rozdielnosti názorov oboch
strán, ktoré sa nedali skĺbiť v kontexte poslania SAV. V týchto intenciách sa už pomerne skoro ukázalo, že SAV mala záujem len
o výskum krasu, ktorý by zabezpečovala prostredníctvom svojich ústavov. To bol napokon
primárny dôvod, pre ktorý sa ani v tejto rovine nepodarilo ujasniť zmysel a potrebu ďalšej
existencie SSS.
Existovala ešte aj iná možnosť. Po vzniku
oddelenia pre výskum jaskýň začalo sa na
úrovni RCR hovoriť o vytvorení Slovenskej
speleologickej spoločnosti pri Cestovnom
ruchu n. p. Išlo o organizáciu, ktorá od
1. 1. 1953 v rezorte Povereníctva dopravy
nahradila RCR. Pravdepodobne týmto spôsobom by sa v súlade so zákonom č. 68/1951
podarilo včleniť Spoločnosť do inej organizácie, a tým zabezpečiť naďalej jej zdarnú
existenciu. Toto riešenie však narážalo na
antagonizmus hlavných protagonistov. Pre
V. Benického to bola dilema, s ktorou sa nedo-

27

kázal vyrovnať, keďže existencia Spoločnosti
sa uňho spájala s rokmi vynaloženého pracovného úsilia a elánu. V prípade L. Blahu
išlo zase o pragmatické riešenie z pozície
organizácie napojenej na štátny rozpočet.
Jedine ona disponovala prostriedkami, ktoré
v tom čase potrebovala Spoločnosť, o čom
svedčí aj vývoj, akým sa uberalo jaskyniarstvo
na Slovensku v nasledujúcich rokoch. To, že
si nevedeli sadnúť za jeden stôl a spoločne
hľadať obojstranne prospešné riešenie, nakoniec spôsobilo, že sa činnosť Spoločnosti
utlmila natoľko, až prestala fakticky existovať. Jej formálne udržiavanie pri živote
V. Benickým už nemohlo zvrátiť existujúci
stav. Uvedomoval si to najmä L. Blaha, ktorý
neraz operoval jej zrušením v intenciách spomínaného zákona.
Záver
Ak z takéhoto aspektu posudzujeme zánik
Spoločnosti, potom treba povedať, že sa to
udialo v kontexte vtedajšej doby. Z hľadiska
tendencií, ktoré ju charakterizovali, činovníci SSS jednoducho nenašli spôsob, akým by
obhájili existenciu svojej organizácie. Uvedený
problém sa totiž nedotkol iba SSS. Proces
poštátňovania po roku 1948 vyvolal celý rad
iných súvislostí, ktorým napokon neodolala
ani podstatne silnejšia organizácia ako SSS.
Máme na mysli KSTL, ktorý predstavoval
dobre zabehnutú celoslovenskú turistickú
organizáciu aj s jej tlačovým orgánom Krásami
Slovenska. Ani KSTL neunikol svojmu osudu
a vplyvom pomerov sa po roku 1948 rozplynul
v JTO Sokol. Ten prevzal aj Krásy Slovenska,
ktoré následne vydával Slovtour v Liptovskom
Mikuláši.
Podobne na tom bola aj SSS, ktorá vznikla
v dôsledku zániku KSTL. V tomto období si
Jaskyniarsky zbor ako zložka KSTL dokázal
ešte obhájiť svoju existenciu tým, že sa pretransformoval na Slovenskú speleologickú spoločnosť. V ďalšej etape procesu poštátňovania
sa však už aj ona dostala do problémov. Dôvod
bol prostý. Činnosť, akou sa prezentovala
v Krásach Slovenska, nepredstavovala v očiach
verejnosti primárnu oblasť v slovenskom jaskyniarstve. Tú z hľadiska stavu, aký bol pred
rokom 1948, tvorili sprístupnené jaskyne a ich
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prevádzka. Táto oblasť mala významný podiel
na rozvoji cestovného ruchu, a preto sa musela
riešiť spôsobom, ktorý vyplynul z pomerov po
roku 1948. Prieskum a výskum jaskýň, i keď
dôležitý, musel ustúpiť do úzadia a tento stav
by nezmenilo ani dobre fungujúce jaskyniarske periodikum vydávané SSS. Nasledujúci
vývoj potvrdil tento trend. Týkal sa začlenenia
výskumu jaskýň pod SAV s tým, že ich prieskum a sprístupňovanie pripadlo Cestovnému
ruchu n. p., po ktorom ho prevzal n. p. Turista.
Ľudské dimenzie a iné okolnosti, na ktoré
citlivo reagoval V. Benický, sa v takomto prípade nebrali do úvahy. Keďže on sám nebol
schopný prekonať túto dilemu, je logické, že
i z hľadiska SSS sa rozhodol z postu riaditeľa múzea udržiavať kontakty s niektorými
jej bývalými členmi. Posilňoval tým vedomie
organizácie, aká už právne a fakticky neexistovala. Hľadať inú formu riešenia, a to i za cenu
zblíženia antagonistických postojov voči osobe
L. Blahu a v prospech myšlienky, za ktorú roky
bojoval, už nedokázal. Preto i naďalej, azda
i voči sebe, rôznymi spôsobmi posilňoval vedomie niečoho, čo zaniklo a čo až doba o niečo
neskôr pretavila do formy, akú od roku 1960
reprezentovala Speleologická odbočka SGS
pri SAV.
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Nová Michňová – nové objavy, nová mapa

Lukáš Vlček – Dušan Hutka – Ivan Kubíni – Dušan Čipka
Speleoklub Tisovec
Pri prieskume a dokumentácii
podzemia Suchých dolov sme si na rok 2009
naplánovali neľahkú úlohu. Zmapovať podzemné priestory jaskyne M-2, teda Novej
Michňovej, ako sme ju svorne začali takmer
hneď po objave nazývať, a vyhotoviť jej
podrobnú mapovú dokumentáciu. V súvislosti s ňou bolo treba rozmýšľať aj o premapovaní a zakreslení jaskynnej priepasti
Michňová, keďže obe jaskyne tvoria súrodý
genetický systém, a tiež priľahlej pracovnej
lokality, sondy M-3. Všetky tieto tri jaskyne
bolo treba vzájomne prepojiť povrchovým
polygónovým ťahom a zamerať ich vchody
do súradnicového systému v rámci GPS.
Zároveň nám ešte stále ostala otvorená
postupová výzva v podobe voľnej chodby
v okne jedného z komínov Koncovej siene
– Disisdiendu. A tak sme už od začiatku
roka vedeli, že nás na Suchých doloch čaká
bohatý program.
Začiatok roka – začiatok etapovitého
zameriavania Novej Michňovej

lačný bod na vrstevnici 619 m n. m. vo svahu
Goštánovej) s dnom slepého údolia Teplice –
vchodom do Novej Michňovej (604,5 m n. m.)
a sondou M-3 (617 m n. m.) nad hranou protiľahlého svahu ponorovej depresie. Na meranie
sme používali digitálny anglický prístroj SAP
(azimut/sklon) a prístroj Leica Disto A8 (azimut/dĺžka). Ako najvhodnejšie sa osvedčilo
meranie v postupovej dvojici. Napriek tomu,
že Disto A8 meria s presnosťou na milimeter,
pri odčítavaní dĺžkových údajov sme vždy
zaokrúhľovali na celé centimetre a pri odčítavaní azimutu/sklonu na celé stupne.
Koncom mája sme sa pustili do merania
Novej Michňovej. Začali sme klasicky od vchodu, po hlavnom ťahu do Žabej siene a Srdca
jaskyne (-19 m), ďalej cez Lumi meander (-30
m) a Vodopádovú sieň (-75 m), pokračujúc
Hokejkou (-79 m) na dno Žltej vetvy (-91 m).
Meračský okruh sme uzavreli z Vodopádovej
siene cez šachtu Tartaros (-65 až -21 m) do
Trojkráľovej chodby (-65 m) a späť k Srdcu
jaskyne. Jaskynné priestory boli v tom čase
takmer suché, vodné toky, ktoré nám obyčajne
sťažujú postup jaskyňou a vytvárajú mohutné
vodopády a sezónne sifóny, nás potešili nízkym
prietokom. Medzi Tartarosom a Vodopádovou
sieňou sme natiahli nové lano a vybudovali
lanový traverz v spodnej časti zostupu do
Vodopádovej siene. Do jaskyne sme doniesli
ďalších 100 m lán, ktorými sme okrem traver-

Keďže Nová Michňová je extrémne mokrou
jaskyňou a dá sa dokumentovať len počas
suchého obdobia, dlho sme vyčkávali na vhodný termín. V rámci plánovanej činnosti sme
ako prvú zamerali priepasť Michňová, kde
práca postupovala veľmi rýchlo, pretože takmer celá jaskyňa sa dá absolvovať bez použitia lanovej techniky. V meraní sme postupovali od
vchodu cez Veľkú sálu (-20 až
-30 m) a po hlavnom ťahu až do
Malej sály (-65 m) a na dno sondy
(-72 m). Odtiaľto sme zamerali aj
Oltárnu sieň (-45 m), ktorá je objavom z minulého roka a nachádza
sa vo výške 20 m nad dnom Malej
sály, a polygónový ťah z hlavného
ťahu do veľkej siene sme uzavreli
cez Chodbu objaviteľov. Priebežne
sme natiahli povrchový ťah spájajúci jaskyňu Michňová a chatu Počas meračskej akcie vo freatických rúrach najnižšie položených častí
Žltej vetvy. Foto: L. Vlček
VTS Suché doly (geodetický nive-

29

zu vystrojili aj okienko nad Vodopádovou sieňou (P-30) a najhlbšie časti jaskyne v spodných
partiách Žltej vetvy – traverzy a lanové stupne
vo freatických úzkych chodbách pri záverečnom sifóne. Dĺžka polygónového ťahu dosiahla po prvej meračskej akcii 387 m a nezamerané ostali ešte dve mohutné vetvy jaskyne – Žltá
vetva a ťah na Zbižovu sieň / Hutkovo sólo.
V meraní jaskyne sme pokračovali až začiatkom júna. Zo Srdca jaskyne sme sa tentoraz
vydali smerom na juh – do vetvy začínajúcej
sa Lumi meandrom a Zablatenou chodbou
(-30 m). Pokračovali sme do Zbižovej siene
(-40,5 m) a cez Hutkovo sólo (-61 m) do Žltej
vetvy (-74 m), odkiaľ sme proti prúdu pokračovali až k prielezu Harakiri (-64 m). Keďže
táto vetva jaskyne je vystrojená oceľovými rebríkmi, dá sa ňou v súčasnosti dostať na dno
jaskyne pomerne pohodlne, naľahko a bez
speleoalpinistickej techniky za menej než 20
minút. Preto sme sa rozhodli krkolomný prielez Harakiri, ktorým sa spájajú tieto priestory
s hlavným ťahom Žltej vetvy, zatiaľ nerozširovať.
Počas meračskej akcie sme zamerali 135 metrov
a dosiaľ zameraný polygónový ťah v jaskyni tak
vzrástol na 522 m. Akcia prebehla za suchého
stavu, krátka nočná búrka sa odzrkadlila len vo
vstupných častiach jaskyne a v priľahlej, vždy
výdatne zavodnenej Žltej vetve, ktorú nám ostalo zamerať ako bonbónik úplne na záver.
Žltá vetva – podrobné mapovanie
prináša nové objavy
Do Žltej vetvy sa bolo treba poriadne vyzbrojiť, a to nielen z materiálnej stránky, ale
i psychicky. Chcelo to poriadnu dávku odhodlania navliecť sa do nepremokavých kombinéz,
speleoalpinistického výstroja, vziať so sebou
meraciu súpravu a vliezť s ňou do tejto takmer
pol kilometra dlhej vetvy, charakteristickej
všadeprítomnou vodou. Opäť sme využili dlhšie trvajúce, tentoraz horúce júlové obdobie
sucha, od ktorého sme si sľubovali vyschnutie sifónu v chodbe pred sieňou Disisdiend
– dovtedy najvzdialenejším preskúmaným
miestom Žltej vetvy. Kým dvaja merači začali
so zameriavaním od Žabej siene (-12 m) do
Čiernej chodby (-12 až -29 m), cez šachtičku
Žlté lano (-35 m), Kúpele (-38 m) a Čertíkovu
sieň (-45 m), prieskumník spod šachty Čierne
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lano (-73 m) hlási dobré správy – sifón je
nielenže suchý, ale vanúci silný prievan tu
inokedy všadeprítomné blato vysušil na suchý
sypký piesok. Postupne sme domerali ťah cez
Harakiri a Čierne lano až do siene Disisdiend.
Sem sme zavítali ako druhá návšteva v histórii
jaskyne až po takmer presne troch rokoch.
V sieni zostupujeme do suchých odtokových
kanálov, ktorými klesáme do celkovej hĺbky
81 m. V čase prvej, objavnej návštevy tu stáli
hladiny troch sifónov, tentokrát sú ukončenia
klesajúcich chodieb neprielezne zanesené sedimentmi s viditeľným úzkym pokračovaním.
Z hľadiska možnosti ďalšieho pokračovania
sa však perspektívnejšie javili komíny v strope
Disisdiendu. V jednej zo stien siene sa tesne
pod stropom černel vyerodovaný otvor s odhadovanými rozmermi takmer 8 × 4 m, v ktorom
z diaľky badať odbočku na juh – do bielych
miest na mape jaskyne.
Na spiatočnej ceste z Disisdiendu zameriavame ešte odbočku od prielezu Harakiri do
Bridlicovej komory (-56 m). Na naše prekvapenie dve z troch úzkych vertikálnych prielezov
pod dnom Čertíkovej siene ústia do známych
spodných partií v strope Bridlicovej komory,
no tretia nie. Kam vedie? Podľa mapy tu už niet
voľného horninového masívu. Suché doly sú
v týchto miestach v podzemí také rozožraté,
že na šírku 20 m masívu tu pripadajú aj štyri
jaskynné chodby, kľukatiace sa vedľa seba
v minimálnom vertikálnom i horizontálnom
vzájomnom odstupe. Prieskum sme nechali
na nasledujúci deň. Z jaskyne vychádzame až
hlboko v noci, no napriek tomu ešte vynášame
smery chodieb na papier. Podľa mapy novoobjavený prielez pokračujúci nepreskúmaným vysokým meandrom môže predsa len viesť do známych priestorov a ústiť do stropu Disisdiendu.
Nasledujúci deň sa vydávame na prieskum
novoobjavenej chodby. Po lane zostupujeme
do vysokého meandra s prekvapujúco krásnou
snehobielou výzdobou. Sintrové náteky z jedného z komínov tu na stene chodby vytvarovali
10 m vysoký Kamenný strom. Pod ním pokračuje meander úžinou zakončenou 15 m hlbokou, nádherne modelovanou šachtou s profilom 6 × 6 m. Na jej dne nachádzame meračský
bod č. 206 – Disisdiend. Nové objavy majú
dĺžku síce len okolo 100 m, no sú nádherne
vyzdobené. Ich dokumentáciu nechávame na

Teplický koridor – kde niečo končí, tam
sa iné začína

Kamenný strom v novoobjavenej chodbe. Foto: L. Vlček

budúcu akciu. Počas tejto meračskej akcie
pribudlo zameraných 292 m a polygónový ťah
Novej Michňovej dosiahol dĺžku 865 m. Ostalo
už len zamerať časti v strope medzi Kúpeľmi
a Čertíkovou sieňou a novoobjavenú Chodbu
kamenného stromu. Teraz, keď sme spoznali skratku do Disisdiendu z Čertíkovej siene
a nepotrebujeme sa viazať na suchý stav sifónu
pod Čiernym lanom, konečne sa nám naskytla
možnosť zorganizovať lezeckú akciu i do tých
najvzdialenejších častí Žltej vetvy prakticky
kedykoľvek.

Októbrová meračsko-prieskumná akcia na
Suché doly ukázala, že Disisdiend aj napriek
skeptickému názvu nie je ani zďaleka definitívnym koncom jaskyne.
Suchá jeseň dávala priam ideálne predpoklady na úspešnú lezeckú výpravu do Novej
Michňovej. Najprv sa doliezli komíny nad
Čertíkovou sieňou (-45 m) a Kúpeľmi (-38 m),
ktoré sú tesne pod povrchom neprielezne zúžené. Nachádza sa tu krásne, najväčšie sintrové
jazierko v jaskyni s plochou cca 6 m2, z ktorého
padá voda desiatky metrov cez Čertíkovu sieň
až na dno Žltej vetvy (-91 m). Tieto priestory sme súbežne zamerali a presunuli sa do
Disisdiendu (-71 m). Vylezenie komína nebolo
až také ťažké, ako sme sa obávali, pretože
sa sem dalo pretraverzovať po stene z výlezu
Chodby kamenného stromu. K ústiu okna vo
výške 16 m nad dnom siene to už bolo pre
horolezeckú partiu z Jeseníka hravé lezenie.
Z balkóna však neviedla priestranná chodba,
ako sme predpokladali, ale smerom na juh,
priamo do neznámych častí masívu, pokračoval tesný meander, až na hranici prieleznosti.
Až 15 m dlhý plazivý meander dostáva názov
Úžina tekutých ľudí, pretože len v tekutom
stave by sa ňou dalo „preliať“ bez ujmy. Za
meandrom nasleduje 18 m hlboká šachta a jaskyňa pokračuje voľnými chodbami...
Kým útočná dvojica zdoláva šachtu a objavuje nové horizontálne časti jaskyne, meračský
tím rozširuje plazivku a púšťa sa do mapovania. Priestory pod šachtou im však vyrážajú
dych. Labyrint rozmerných chodieb („čierny
ako noc“), ktoré sa už obyčajne nachádzajú
pod hladinou vody. Priestory veľmi podobné
výverovej zóne systému Suchých dolov v jaskyni
Teplica, kam vody z Novej Michňovej smerujú. Rozožraté freatické priestory s množstvom
skalných výčnelkov striedajú priestranné rúry
so skalopsovanými stenami, ostrými ako britva.
Vo vyššie umiestnených sifónových kolenách
stále stojí voda, a tak sa predierame cez dva
polosifóny, míňame niekoľko úzkych prielezov na riečnu bázu, až kým sa nedostaneme
na hladinu posledného sifónu, ležiacu v 14 m
hlbokej šachte s okrúhlym profilom a so strmo
sa zvažujúcimi blatistými stenami. Hĺbku sifó-
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nás zavíta prieskumný tím. Ostatným
perspektívnym miestom, kam sa však
ešte istotne oplatí vrátiť, je jeden
z komínov v stúpajúcej vetve tesne
za Úžinou tekutých ľudí. Z komína
vanie silný prievan a spoza kamenného závalu zíva čierňava rozširujúceho
sa priestoru. Pokračovanie, ktoré sa tu
črtá, má smer na sever-severovýchod
– priamo do bieleho miesta medzi
Michňovou a Novou Michňovou.
Nuž, nechajme sa prekvapiť, čo prinesie ďalší prieskum.
Súčasný stav a perspektívy
V úzkych odtokových kanáloch Disisdiendu. Foto: L. Vlček

Jaskyňa Nová Michňová (M-2)
má dnes zameranú dĺžku 1227 m
s hĺbkou 97,5 m. Pri celkovom pohľade na podzemný labyrint Suchých
dolov hneď vedľa nej sa nachádzajúca Michňová so zameranou dĺžkou
336,5 m a hĺbkou 72 m pôsobí len
ako akási jedna prítoková vetva väčšej „Emdvojky“. Dnes už vieme, že
na Suchých doloch sa pri čo i len
desatinovej intenzite skrasovatenia
v porovnaní s územím slepej dolinky Teplice ponárajúcej sa pod chatou VTS Suché doly, musí zákonite
nachádzať bohato členený, prevažne
vertikálne vyvinutý podzemný sysPrvý polosifón v Teplickom koridore. Foto: L. Vlček
tém s hĺbkou síce len cca 140 m,
ale dĺžkou dosahujúcou desiatnu sme zmerali olovnicou na 5 m. Tento sifón ky kilometrov, ktorý z väčšej časti ešte stále
s plochou hladiny presahujúcou 4 m2 je jedi- len čaká na svoje objavenie. Z nášho pohľaným miestom v jaskyni, kam sa možno za du najperspektívnejšími lokalitami sa javia
pomoci speleopotápačskej techniky zanoriť do Nišponského jaskyňa, Suchodolská jaskyňa,
vody podzemnej Teplice. Ako to už býva, je však Jaskyňa v Čipkových jamách a Daxner, v ktozároveň miestom najvzdialenejším od vchodu, rých sa priebežne pokračuje v prieskume.
ležiacim za dnes už iba 40 m lanových zostupov,
16 m výstupov po lane, 100 m úzkych meandrov
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí
a medzitým niekoľkými preliezačkami kalibro- sa v roku 2009 podieľali na prieskume podvanými na štíhlych jaskyniarov. Cesta na povrch zemného systému Suché doly – Teplica, ale
trvá dobrým tempom naľahko asi hodinu.
hlavne jaskyniarom zo spriatelených jasTeplický koridor, ako sme túto časť jaskyne kyniarskych skupín ZO 7-04 Sever Jeseník
nazvali, predstavuje najhlbšie miesto Novej z ČSS (L. Abt, V. Heger, D. Janák, M. Jireš,
Michňovej a morfologicky sa od zvyšku jasky- J. Macháček, P. Pospíšil), JK Demänovská
ne výrazne líši. Je to sifonálny úsek, do ktorého Dolina (P. Herich), Speleo-Detva (M. Jagerčík)
sme sa dostali suchou nohou viac-menej náho- a T. Kovalančíkovej za ochotu a pomoc pri
dou. Ťažko povedať, či sem ešte niekedy po prieskume a mapovaní.
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Návšteva po 60 rokoch
František Miháľ, Speleologický klub Slovenský raj
Údolie rieky Hnilec medzi nájdem vyvieračky aktívne. Pre slabšie snehové
Pustým Poľom a Dobšinskou Ľadovou zrážky v zime mi tento plán nevyšiel. Voda
Jaskyňou je morfologicky veľmi členité. vytekala v sutine ďaleko od skalných stien.
V západnej časti prerazila rieka mohut- Pri ceste k nim som sa však pustil z osady
ný vápencový hrebeň Kopy a vytvorila tu Dobšinská Ľadová Jaskyňa po lesnom chodníhlboké, úzke a skalnaté údolie. Ďalej na ku, ktorým som vystúpil pomerne vysoko do
východ sa údolie rozširuje a rieka vytvára svahu na hrebeň Vyšná záhrada. Skalný reliéf
v náplavoch nádherné meandre. V strede tu nie je príliš bohato zastúpený. Spôsobujú
údolia sa ako strážca vypína mohutná skal- to nie veľmi vhodné úložné pomery vápenná veža (tvrdoš), ktorú domáci nazývajú cov. V západnej časti hrebeňa vo výške už nad
Ostrá skala. Aj ona je svedkom toho, že 1000 m n. m. sa objavil súvislejší bralný pás.
kedysi skalné hrebene spojito pokračova- Rozhodol som sa, že ho preskúmam. Výsledok
li cez terajšie údolie. Tektonikou oslabené bol však negatívny. Pokračoval som ďalej po
miesta využila rieka Hnilec a spolu s ďal- vrstevnici a v malých skalkách som zbadal
šími zvetrávacími procesmi vytvorila terajší neveľký tmavý otvor.
ráz údolia.
Čistota vápencov i v prevahe alochtónne toky (pritekajúce z nekrasového prostredia) by mohli byť zárukou výskytu krasových javov.
Okrem Stratenskej jaskyne
a Dobšinskej ľadovej jaskyne je tu ešte Koniarova jaskyňa či systém jaskýň na
Veľkom meandri. Vápencový
masív Kopa, kde sa nachádza
Koniarova jaskyňa, sme skúmali pred niekoľkými rokmi
bez väčších úspechov. Na
juh od Hnilca je dominantou masív Ondrejiska spolu
s hrebeňom Vyšná záhrada.
V ich vrcholových častiach
Výrez topografickej mapy s polohou Machovej priepasti
sú zvyšky planinového
krasu. Geologicky však netvoria jeden celok.
Masív Ondrejiska už geologicky nepatrí do
Slovenského raja. Blízkosť veľkej zlomovej línie
spôsobuje zvrásnenie karbonátových komplexov na jednej i druhej strane. Na úpätí svahu je
v blízkosti zlomového pásma niekoľko občasných krasových prameňov, ktoré odvodňujú
celý masív Ondrejiska. Môže tu byť slušný
podzemný systém. Voda sa z nich valí hlavne
na jar alebo v čase veľkých zrážok.
Tieto pramene boli hlavným dôvodom mojej
Vchod do priepasti. Foto: M. Lehocký
návštevy. Dúfal som, že začiatkom apríla ešte
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Malý otvor v boku steny bol lemovaný
machom. Aj napriek tomu, že som nemal pri
sebe svetlo, už na prvý pohľad bolo jasné, že
za vchodom pokračuje väčší vertikálny priestor. Hodil som dnu kameň a počul som, ako
dlho padá a naráža na steny. Na prieskum bol

Zlanovanie do vstupnej šachty. Foto: F. Miháľ

potrebný horolezecký výstroj s lanom, preto
som sa dohodol s kolegom a o tri dni sme sa
k diere vrátili. Zostupoval som prvý. Za vchodom bola hneď vertikálna priepasť hlboká asi
4 m. Zostúpil som dole a ocitol som sa v priestore s kruhovým prierezom a priemerom asi
3 m. Naľavo oproti vchodu bola horizontálna
chodba prepojená so vstupnou šachtou ešte
skalným oknom. Mala dĺžku asi 5 m. Hlavná
časť studne pokračovala šikmo do hĺbky strmou chodbou, širokou 3 – 4 m a vysokou
1,6 – 2,5 m. Pred zostupom do nej som nohou
skotúľal labilné skaly z okraja dna vstupnej
šachty. Z ohlušujúcim rachotom leteli dole do
neznámych priestorov. Až potom som pomocou lana zostupoval ďalej. Zostup bol dlhý
asi 15 m. Charakter chodby sa nezmenil, skôr
sa rozširovala a na skalnej stene sa postupne
zboku zjavili aj tenké sintrové povlaky. Potom
nasledovalo kamenité dno a chodba sa zatočila
do ľavej strany. Na dne priepasti sa nachádzal
väčší priestor s rozmermi asi 7 × 5 m a výškou
do 3 m. Strop i steny mal členité. Dno bolo
v prevahe kamenité, pri stene v závere pribúdal
v sutine jemný ílovitý materiál. Medzi skalami
sa vyskytovali kosti menších šeliem. V stropných dutinách viseli netopiere.
Videl som, že chodba sa aj napriek svojej
veľkosti končí. Na moje prekvapenie na čelnej
stene svietil veľký nápis 30. 4. 1950 KSTL. Bol
som trochu sklamaný, že som sa sem nedo-

Zostup na dno, pohľad zhora. Foto: F. Miháľ
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Zostup na dno, pohľad zdola. Foto: F. Miháľ

stal ako prvý, ale na druhej strane odstup 60
rokov a to, že sme o lokalite aj napriek dobrej
preskúmanosti územia nevedeli, robil priepasť
zaujímavou. Neskôr som sa dozvedel, že v roku
1950 sa pri Dobšinskej ľadovej jaskyni uskutočnil jaskyniarsky tábor. Je pravdepodobné, že
asi pri tejto príležitosti priepasť navštívili jeho
účastníci. Možno ju aj pomenovali; azda sa
nám neskôr podarí zistiť, ako. My sme jej dali
názov Machová priepasť. Zaujímavé však je, že
ju nespomína ani profesor Šimkovič vo svojej
práci z roku 1949. Pritom opisuje množstvo
jaskýň z údolia Hnilca medzi Pustým Poľom
a Dedinkami.
Ukončenie na dne nie je úplne beznádejné.
Na ľavej strane sú v sutine náznaky horizontálnej chodby. Plazením popod strop sa
tu dá postúpiť asi 4 m. Môžeme teda predpokladať, že priepasť sa končí na nejakom
horizontálnom jaskynnom systéme. Potvrdil
to aj orientačný prieskum prútikmi na povrchu. Dutina pokračuje súbežne s hrebeňom na
SV a bola sledovaná do vzdialenosti viac ako
100 m. Lokalita je nádejná aj preto, že sa nachádza nie veľmi ďaleko od nekrasových hornín,
ktoré sú južne od Ondrejiska či v okolí sedla
Besník. Navyše sú tu veľmi čisté dachsteinské
vápence, v ktorých sa na iných lokalitách

Nápis na dne priepasti. Foto: F. Miháľ

dobre rozvinuli krasové formy. Výškovou úrovňou Machová priepasť zodpovedá Koniarovej
jaskyni na druhej strane údolia Hnilca. Ide
o najvyššiu krasovú úroveň v Slovenskom raji.
Znovuobjavenie jaskyne potvrdilo známu pravdu o tom, že prieskum územia sa nikdy nekončí a mocná čarodejka príroda nás stále dokáže
prekvapiť.
Jaskyňu sme na ďalšej akcii zamerali a zadokumentovali. Celková dĺžka Machovej priepasti je viac ako 30 m, vertikálne prevýšenie dosahuje 19 m. Chodby majú korozívno-erozívny
charakter. Jaskyňa i celý masív Vyšnej záhrady
si zaslúži väčšiu pozornosť a dúfame, že prie
skum prinesie nové objavy.
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Systém jeskyní Plutonova chrámu v Teplických skalách
Roman Mlejnek1,2 – Vratislav Ouhrabka1,3
Fenomén Teplických skal, to
není jen atraktivní a turisty hojně navště
vované skalní město na SV Čech. Teplické
skály se již v minulosti nedílně zapsaly
do seznamu významných speleologických
oblastí. Vzpomeňme například Teplickou
jeskyni s délkou 1065 m, nejdelší suťovou
jeskyni České republiky, nebo podzemní systém Poseidon, kde naopak vyniká vertikální
charakter s denivelací jednotlivých propastí
až 71 m (Hromas a kol., 2009). V jeskyních
Teplických skal se rovněž nachází velké
množství kořenových stalagmitů, které zde
byly registrovány od 80. let minulého století
(Kopecký & Jeník, 2001).
V celé oblasti pískovcového skalního města
– v širším pojetí Adršpašsko-teplické skály,
které patří do geomorfologického celku
Broumovské vrchoviny – se ukrývají stovky
doposud nezmapovaných jeskyní. Krásným
příkladem může být i labyrint Poseidon, kde
především v suťových akumulacích na okrajích systému jsou desítky jeskyní (Mlejnek,
Ouhrabka & Růžička, 2008; 2009). Právě
v době dokumentace labyrintu Poseidon byl
objeven i systém jeskyní Plutonova chrámu.
Nové jeskyně byly mapovány v roce 2006
a 2007, ucelenou informaci předkládáme
nyní.

Západní ponor a Severní ponor. Na ponorech
se vytvořily tři samostatné části, které představují klasickou ukázku suťového typu jeskyní.

Lokalizace
Systém jeskyní Plutonova chrámu se nachází
v Teplických skalách v oblasti nazvané Rokliny
přibližně 160 m východně od kóty Rokliny
(680,7 m n. m.) a cca 920 m sv. od kóty
Zvětralý vrch (Nad srázem) 738,0 m n. m.
Systém jeskyní je vytvořen na styku dvou roklin v nadmořské výšce zhruba 670 m. Dna roklin překrývají sutě, kterými protékají drobné
potoky. Následně se ztrácejí do jeskyní ve třech
dominantních ponorech. Tyto ponory jsou
v dalším textu označeny jako Východní ponor,
Správa jeskyní České republiky
Česká speleologická společnost
(ZO 5-07 Antroherpon)
3
Česká speleologická společnost (ZO 5-01 Bozkov)
1
2
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Východní ponor. Foto P. Zajíček

Jeskyně Plutonův chrám (Východní ponor)
Vody východní větvě systému Plutonova
chrámu pocházejí z drobných mělkých jezírek
nacházejících se přibližně 100 m jv. od hlavního propadání (Východní ponor). Prvních 70 m
protéká potok po povrchu, následně se dostává pod skalní stěnu východního ohraničení
rokle, kde vytváří více než 29 m dlouhé abri.
Tento skalní převis je částečně krytý balvany
a zazemělou sutí, čímž se zde vytvářejí překryté jeskynní prostory. V nejnižší části skalního
převisu potok vytéká na povrch a asi po 3 m se
propadá do blokové suti. Sbor bloků přehra-

zuje celou rokli a vytváří závěrovou stěnu
slepého údolí. Mocnost této kyklopské suti je
až 12 m. V prvních několika metrech potok
podtéká blokovou suť o mocnosti do 3 m, ve
které je vytvořena řada navzájem propojených
podzemních prostor. Tyto prostory již patří
do vlastní jeskyně Plutonův chrám. Z těchto
vstupních částí je možné proniknout jednak
do hlavních dómů v nejnižší úrovni, jednak
do chodbovitých prostor vyšších úrovní jeskyně. První ze soustavy velkých dómů (Vstupní
dóm) má délku 10 m a šířku pohybující se od
3 do 6 m. Západní ohraničení prostory představuje stěnu celé rokliny. Protilehlá východní
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Nejnižší části Vstupního dómu. Foto P. Zajíček

Začátek Ledového dómu. Foto P. Zajíček
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strana je tvořena pozvolným
svahem, na který nasedá vlastní
suť. V jednom místě lze touto
sutí proniknout do 9 m dlouhé horizontální plazivky střední
úrovně systému. Vstupní dóm
je oddělen od další prostory
(Ledový dóm) sborem balvanů,
nad kterými se vypíná 8 m vysoký komín otevřený na povrch.
Ledový dóm je nepravidelná
prostora (půdorysných rozměrů
9 × 7 m) vyplněná blokovou
sutí, která ji ve směru na SSZ
neprůlezně uzavírá. Pokračování
je možné na SV vzestupnou partií, do které ústí 4,5 m vysoký
komín propojující dóm se střední úrovní. Pod komínem pokračuje jeskyně klesající chodbou,
která se vrací zpět na hlavní linii
dómovitých prostor a přechází
v tzv. Klínový dóm. Tato prostora je největší prostorou východní
větve. Je dlouhá 15 m, zhruba
3 m široká a v některých místech až 5 m vysoká. Boční stěny
Klínového dómu jsou tvořeny
skalním masivem ohraničujícím
nejnižší části rokliny překryté
pískovcovými bloky. Dóm získal jméno podle obřího balvanu (6 × 3 m), zapadlého mezi
stěnami rokliny až na dno. Na
severozápadním konci prostory
mizí vody do neprůlezných úžin
pod skalní bloky. Pokračování
je možné 3 m výstupem mezi
pevnou skalní stěnou a pískovcovým blokem do vyšší úrovně.
Tato část (tzv. Velký propad) je
vytvořena mezi gigantickými
rozvolněnými bloky, mezi nimiž
systém pokračuje do několika
dalších směrů a dostává charakter menších suťových prostor
v různých úrovních.
Do horních úrovní vede
východním směrem tzv. Šikmá
chodba, která se po 4 m pravoúhle lomí směrem zpět nad

Klínový dóm a po 6 m ústí do jeho stropní
části. Nejvyšší partie Šikmé chodby se pohybují
9 m nad dnem Klínového dómu (dnem rokliny)
a jsou již vytvořeny mezi bloky a balvany menších rozměrů. Na Šikmou chodbu navazuje systém komplikovaných průlezů a suťových prostor. Tyto chodby vytvořené v několika úrovních
jsou vzájemně propojeny. Na mnoha místech
jsou otevřeny k povrchu, často propojeny i se
spodními dómy. Půdorysně tento labyrint vybočuje z hlavního směru níže položených dómů,
rozprostírá se v šířce až 18 m, a tím prostupuje
celou střední úrovní rokliny. V této části se dotýká východní skalní stěny rokliny a vrací se podél
ní nad hlavní propadání (Východní ponor).
Z pravoúhlého lomení Šikmé chodby lze
přes pískovcový práh proniknout do 6 m dlouhé Rovné chodby, z ní je možné vystoupat
o 9 m výše do nejvyšších částí celého systému.
Obří skalní blok (12 m vysoký) tvořící východní omezení Rovné chodby ji odděluje od další
slepé, cca 15 m dlouhé lomené chodbičky.

Kyklopská suť Ledového dómu. Foto P. Zajíček

Jihovýchodním směrem pokračuje z prostory tzv. Velkého propadu 7 m dlouhá plazivka
trojúhelníkového profilu, na kterou navazuje
15 m dlouhý jeskynní převis, až 3 m zahloubený do skalního masivu.
V místě Velkého propadu končí velké dómovité prostory vytvořené ve zúženém úseku rokliny. Tyto partie ležící mezi Východním ponorem a Velkým propadem jsou překryty kyklopskou sutí o mocnosti až 15 m. Velký propad je
zároveň i místem, kde tato boční roklina končí
a jeskynní partie na potoku navazují na další
podzemní prostory vytvořené druhým tokem.
V této části je překrývají vrstvy sutě menších
mocností. To se projevuje již ve Střechovité
chodbě, která na Velký propad bezprostředně navazuje. Vlastní chodba je 15 m dlouhá
a v nejširším místě dosahuje šířky 8,5 m. Výška
chodby se pohybuje od 0,5 do 1,5 m, maximálně do 2 m a je překryta sutí o mocnosti od
3 do 6 m; z tohoto důvodu je na povrch otevřena mnoha vchody. Na začátku Sřechovité
chodby se znovu objevuje podzemní tok
Východní větve. V těchto místech z velké
části teče přímo po skalním podloží
a v nejsevernější části chodby se napojuje
na potok přitékající z JZ od Západního
a Severního ponoru.
Plutonův chrám se zde stáčí k SV
a pokračuje tzv. Vodopádovou chodbou, která je začátkem Severní větvě
jeskyně. Vodopádová chodba dlouhá
21 m je široká od 1,5 do 5 m. Nad
vodopádem vysokým 1,5 m je chodba
rozčleněná několika kamennými bloky
do úzkých průlezů a zároveň otevřena
několika okny na povrch; v těchto místech odbočuje k JZ 5 m dlouhá nízká,
mírně stoupající chodba (Chodba nad
vodopádem). Severní větev od konce
Vodopádové chodby po její vyústění do
bezejmenného údolí je dlouhá 38 m.
Šířka se pohybuje od necelého 1 m
po cca 10 m v koncové části. Prostory
této části systému jsou velice členité,
často téměř vyplněné balvany či skalními bloky, pouze s úzkými průlezy
mezi nimi. Z hlavního směru Severní
větve (SV) vybíhají do svahu údolí
dvě vzestupné chodby. První z nich,
Kaskádová, směřuje k Z, začíná na
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konci Vodopádové
chodby 4 m vysokým stupněm, za
nímž pokračuje
příkře stoupajícími prostorami
a končí po 15 m
na kontaktu se
skalní
stěnou
omezující v tomto
místě celé údolí.
Chodba je propojena širokou, velmi
nízkou prostorou
s hlavním tahem
Severní větve. Dru
há odbočka, dlouhá 13 m, stoupá
z hlavní chodby
Severní větve ve
směru na Z. Jedná
se o nízkou plazivkovitou chodbu
vyplněnou sesouvajícími se kameny
a pískem, v závěru
otevřenou
na
povrch. Koncová
část Severní větve
je překryta kamennými bloky o mocnosti 4 až 5,5 m.
V dalším pokračování údolí ssv.
směrem se suťové
akumulace téměř
nevyskytují. Sutě
s jeskyněmi se
začínají objevovat
přibližně až po
300 m, kde údolí
opět
přechází
v těsnější roklinu,
následně vyúsťující do Vlčí rokle.
Délka jeskyně
Plutonův chrám je
547 m, denivelace
25,5 m, vodní tok
v jeskyni překonává výšku 15 m.
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Jeskyně Západní ponor (Sluneční chrám)
Do systému Plutonova chrámu patří další
jeskyně. V hlavním údolí, cca 75 m jz. od
nejjižnější části Vodopádové chodby (soutok),
se nachází Západní ponor a na něj navazující
jeskynní prostory. Potok přitékající údolím
od JZ se zde propadá mezi suťovými bloky do
hloubky necelé 2 m a podtéká obří skalní blok
(11 × 12 × 14 m) nízkou chodbičkou až 3,5 m
širokou, s maximální výškou 1,5 m. Ve směru
po toku následuje partie zhluku pískovcových
balvanů, mezi nimiž voda protéká neprůleznými kanály do prostory Slunečního chrámu. Průlezy mezi
bloky ve výšce cca 1 –
2 m nad potokem lze
proniknout nad suť a
necelé 3 m hlubokou
šachtou opět sestoupit na úroveň potoka a proplazit se na
počátek Slunečního
chrámu. Prostora
nad sutí je otevřena
portálem na povrch,
odkud lze průlezem
mezi bloky sestoupit
do paralelní horní
chodby Slunečního
chrámu. Tato největší prostora jeskyně
Západního ponoru
je ve směru vodního
toku dlouhá 10 m
a jv. směrem stoupá
po balvanitém svahu
do vzdálenosti 12 m
a výšky 8 m nad
potok. Maximální
výška vlastního dómu je 5,5 m. Koncové
části jeskyně Západní
ponor tvoří prostory
pod šikmo uloženými skalními bloky
o mocnosti cca 5 m.
Výška těchto prostor
místami dosahuje až
3 metry.

Celková délka jeskyně Západní ponor je
76 m při denivelaci 9 m.
Jeskyně Severní ponor
Třetí jeskyní systému Plutonova chrámu je
jeskyně Severní ponor, nacházející se v hlavním údolí mezi jeskyněmi Západní ponor
a Plutonův chrám. Jedná se o dvě sestupující
jeskynní větve v blokové suti, které se spojují
těsně nad potokem hlavního údolí. Vlastní
ponor (Severní ponor) se nachází 48 m
západně od nejjižnější části Vodopádové
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chodby (soutok) v Plutonově chrámu. Je situován na konci úzké, prudce klesající roklinky.
Voda přitéká úzkou klesající roklinkou, od
SZ vtéká pod skalní převis na dně rokle,
uzavřené téměř kolmými 15 m vysokými
skalními stěnami. Skalní převis o délce 7 m
přechází v jeskynní prostoru o půdorysu 12
× 7 m, až 4 m vysokou, nazvanou Portálový
dóm. V jv. části Portálového dómu se otevírá vstup do postupně klesající chodby cca
20 m dlouhé, místy s velmi úzkými partiemi
(0,5 × 0,8 m), dosahujícími maximální šířky
6,5 m. Chodba překonává výškový rozdíl
přibližně 5 m. V nejnižší části se na ni napojuje druhá, cca 22 m dlouhá větev, která
z tohoto místa stoupá severním směrem.
Denivelace této chodby je 7,5 m. Nejnižší
partií jeskyně Severní ponor protéká potok
hlavní doliny. Přitéká od jeskyně Západního
ponoru, která je vzdálená necelých 12 m.
Potok se poprvé objevuje v úzké puklinovité
chodbičce (šířka 0,4 – 0,6 m) a dále meandruje jeskyní v délce cca 18 m. Z jeskyně odtéká
do neprůlezného horizontu pod pískovcovým blokem a po 9 m vyvěrá v nejjižnější
části Vodopádové chodby, kde se záhy spojuje
s tokem Východního ponoru.
Celková délka jeskyně Severní ponor je 75 m,
denivelace je 7,5 m.

Kořenové stalagmity a stalagnáty
V systému jeskyní Plutonova chrámu bylo
celkem registrováno 24 kořenových stalagmitů
(výška od 5,5 do 33 cm) a 3 kořenové stalagnáty (výška od 7,5 do 16 cm). Nejvíce kořenových
útvarů, 19 kusů, se nachází v jeskyni Plutonův
chrám. V jeskynním převisu nedaleko Velkého
propadu bylo zjištěno 7 kořenových stalagmitů, pouze jediný roste v jeskyni Severní ponor.
V jeskyni Plutonův chrám je velká koncentrace těchto útvarů v horních patrech nad
Vstupním a Klínovým dómem. Zde se nachází
všechny kořenové stalagnáty a 4 stalagmity.
V těchto partiích je i nejvyšší, 33 cm vysoký
stalagmit. Na kořenové stalagmity je rovněž
bohatá Rovná chodba (3 ks), prostora pod
Rovnou chodbou (3 ks) a Chodba nad vodopádem (4 ks).
Veškeré kořenové útvary pravděpodobně
vznikly z kořenů břízy. Stalagmity a stalagnáty
mají především tvary kuželovité a částečně
sloupcovité. Výška skapu u stalagmitů se pohybuje v rozmezí 7,5 – 70 cm (průměr 31,5 cm).

Způsob dokumentace
Celý komplex jeskyní se nachází v členitém a velmi nepřehledném terénu, kde nejsou
v dostupné vzdálenosti žádné polohové ani výškové body oficiálních bodových polí. Z tohoto
důvodu bylo v oblasti zaměřeno vlastní pole
v místní souřadnicové soustavě s orientačními
body u hlavních vstupů do podzemí. Mezi
těmito body byl podzemím veden polygonový
pořad s řadou odboček. Povrchové body byly
dočasně stabilizovány dřevěnými kolíky, v podzemí měřickou značkou. Základní měření bylo
provedeno přístrojem SOKKIA SET 330R3,
měření v podzemí geologickým kompasem
a dálkoměrem DISTO A3. Detailní mapování
bylo zpracováváno pro měřítko 1:100. Výpočty
a grafické zpracování byly provedeny v geodetickém programu Kokeš. Měřické výstupy jsou
archivovány oddělením péče o jeskyně Správy
jeskyní České republiky.
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Kořenové stalagmity (výška 28 a 14 cm) z Východní
větve. Foto R. Mlejnek

Deset nejdelších nekrasových jeskyní v České republice
Pořadí

Název jeskyně

Geomorfologický celek

Typ jeskyně a hornina

Délka [m]

1

Teplická

Broumovská vrchovina (*)

Převážně suťová j. v kvádrových pískovcích

1065

2

Plutonův chrám

Broumovská vrchovina (*)

Suťová j. v kvádrových pískovcích

547

3

Bloková chodba

Broumovská vrchovina (*)

Suťovo-puklinová j. v kvádrových pískovcích

455

4

Tundra a Dunivá propast

Broumovská vrchovina (*)

Puklinová j. v kvádrových pískovcích

405

5

Pod Luciferem

Broumovská vrchovina

400

6

Brněnská

Jevišovická pahorkatina

cca 400

7

U Rozhraní

Svitavská pahorkatina

Suťová j. v kvádrových pískovcích
Kombinovaná, převážně rozsedlinová j.
v bítýšské ortorule
Rozsedlinová j. v písčitých slínovcích (opukách)

8

Cyrilka

Moravskoslezské Beskydy

Puklinovo-rozsedlinová j. ve flyšových pískovcích

cca 370

9

Valhala

Jizerské hory

Suťová j. v biotickém granitu

cca 300

10

Kněhyňská

Moravskoslezské Beskydy

Puklinovo-rozsedlinová j. ve flyšových pískovcích

cca 280

396

(*) jeskyně v Teplických skalách

Samotná jeskyně Plutonův chrám
(Východní ponor) s délkou 547 m
se stala druhou nejdelší nekrasovou
jeskyní České republiky.
Literatura
Hromas, J. (ed.) a kol. 2009: Jeskyně.
In: Mackovčin, P. & Sedláček, M.
(eds.): Chráněná území ČR, svazek
XIV. Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,
Praha, 608 pp.
Kopecký, J. & Jeník, J. 2001: Root
forms from pseudokarst. In Bosák, P.
Prostora Kaplička v Ledovém dómu. Foto P. Zajíček
& Vašátko, J. (eds.), Czech Republic.
In: Juberthie, C. & Decu, V. (eds.):
Encyclopaedia Biospeleologica, Tome
Shrnutí
III. Société de Biospéologie, Moulis and
Bucarest, 420–1421.
Systém jeskyní Plutonova chrámu tvoří podzemní prostory v blokových sutích na styku Mlejnek, R., Ouhrabka, V. & Růžička, V.
dvou roklí a související skalní převisy. Systém
2008: Poseidon – the pseudokarst sys
zahrnuje převážně suťové jeskyně vázané na
tem in the sandstones of the Czech
podzemní části toků těchto roklin. Jedná se
Republic: geomorphological structure and
o jeskyni Plutonův chrám včetně přítokové
biogeographical importance. Proceedings
jeskyně pod skalním převisem, jeskyni Západní
of the 10th International Symposium on
ponor a jeskyni Severní ponor. Celková délka
Pseudokarst. 29 April – 2 May 2008, Gorizia,
75–86.
těchto jeskyní je 727 m, denivelace systému
Mlejnek, R., Ouhrabka, V. & Růžička, V. 2009:
činí 25,5 m.
Poseidon – a complex system of underground
V systému se vyskytují rovněž kořenové útvaspaces in sandstone in the Czech Republic.
ry. Bylo zjištěno 24 kořenových stalagmitů
NSS News, 67(8), Huntsville, 4–7.
a 3 kořenové stalagnáty.

45

Netopiere a syndróm bieleho nosa
Blanka Lehotská, Roman Lehotský
Syndróm bieleho nosa (White
nose syndrom – WNS) sa spája s úhynom
vyše milióna netopierov na zimoviskách
v severovýchodnej časti USA. Prvýkrát bol
tento syndróm zaznamenaný v roku 2006
na fotografii netopiera z jaskyne Howes
Cave (štát New York, USA). Odvtedy sa na
niektorých zimoviskách znížila početnosť
netopierov o 80 – 100 %, pričom okruh
lokalít, na ktorých dochádza v súvislosti
s WNS k masovým úhynom netopierov, sa
ročne rozširuje o vyše 300 km.
Syndróm bieleho nosa sa dáva do súvislosti s prítomnosťou plesne Geomyces destructans, ktorá sa koncom hibernačného obdobia
zvykne objavovať v podobe bielych chumáčikov v blízkosti nosa (obr. 1), príp. na
ušniciach, predlaktiach či lietacích blanách
zimujúcich netopierov. Táto pleseň pravdepodobne spôsobuje budenie netopierov
počas zimovania a tie následne hynú ešte
pred koncom hibernačného obdobia z dôvodu predčasného vyčerpania tukových zásob.
Pozorovalo sa aj nezvyčajné správanie sa
netopierov, napr. ich zoskupovanie vo vstupných častiach jaskýň, v miestach, kde bežne
nezimujú, či ich vyletovanie z úkrytu počas
dňa, aj keď sa vonkajšie teploty pohybovali
okolo bodu mrazu.
Roku 2009 bola prítomnosť plesne Geomyces
destructans na netopieroch potvrdená aj
v Európe, konkrétne vo Francúzsku. Na rozdiel
od USA sa v Európe nezaznamenali také výrazné úhyny netopierov. Z doterajších poznatkov
nie je jasné, či masový úhyn netopierov v USA
je priamo spôsobený hubou Geomyces destructans, alebo ho zapríčinila iná neznáma choroba
baktériového alebo vírusového pôvodu. Vedci
sa zamýšľajú nad tromi možnosťami: 1. pleseň sa nedávno dostala z Ameriky do Európy,
pričom európske netopiere nemajú proti nej
protilátky a sú ohrozené, 2. pleseň sa vyskytuje
v Európe už dlhší čas a európske netopiere sú
voči nej čiastočne alebo úplne odolné, 3. druh
Geomyces destructans nie je primárnou príčinou
úhynu netopierov, ale len napáda jedince osla-
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bené inou infekciou. V súvislosti s dostupnými
údajmi z Európy sa najpravdepodobnejšou javí
druhá možnosť.
Na Slovensku sa začalo so systematickým
vyhľadávaním WNS u netopierov v zimnej
sezóne 2009/2010. Prvé nálezy WNS boli
zaznamenané vo februári 2010 v jaskyniach
Slovenského krasu a Malých Karpát. Príznaky
WNS sa zistili aj na niekoľkých zimoviskách
netopierov v opustených banských dielach
na západnom, strednom, ale aj východnom
Slovensku. Netopiere boli pokryté bielou plesňou predovšetkým v tvárovej časti hlavy, menej

Obr. 1. Netopier obyčajný (Myotis myotis) s bielou
plesňou v okolí nosa. Foto: R. Lehotský

aj na lietacích blanách. Vo vzorkách odobratých z netopierov sa pod mikroskopom potvrdila prítomnosť Geomyces destructans (obr. 2).
Vzorky boli dané aj na kultiváciu a následnú
genetickú analýzu, ktorá môže druh plesne
jednoznačne potvrdiť.
Príznaky WNS sa na Slovensku zatiaľ zistili u 3
druhov netopierov, najčastejšie u netopiera oby-

čajného (Myotis myotis), na východnom Slovensku
(Pjenčák in werb.) aj u netopiera ostrouchého
(Myotis oxygnathus) a netopiera pobrežného (Myotis
dasycneme). Odporúčame, aby si jaskyniari všímali zimujúce netopiere, najmä druhu netopier
obyčajný (Myotis myotis). Pri podozrení na WNS
je vhodné nedotýkať sa plesní, zapísať si názov
lokality, dátum a urobiť fotografiu netopiera
s vyšším rozlíšením. Takto získané údaje možno
poskytnúť chiropterológom, ktorí pravidelne
vykonávajú zimné sčítanie netopierov v príslušnom území. Len takto bude možné lokalitu
opätovne navštíviť, potvrdiť príznaky WNS, prípadne odobrať vzorky na presnejšiu analýzu.
Keďže pleseň je na netopieroch makroskopicky dobre viditeľná, dôležitá bola aj kontrola starých fotografií zimujúcich netopie-

Vplyv WNS na človeka sa doteraz nezistil.
Napriek tomu boli na severovýchode USA preventívne uzavreté niektoré verejnosti sprístupnené jaskyne alebo pri sa vstupe do podzemia,
kde sa zaznamenal väčší úhyn netopierov,
používajú ochranné kombinézy a respirátory. Vzhľadom na súčasné vedomosti o WNS
zatiaľ nie je na Slovensku dôvod na obavy
a systematickejšie opatrenia na lokalitách so
zisteným výskytom WNS. V každom prípade
si výskum, mapovanie a možné ďalšie šírenie WNS u netopierov na Slovensku vyžaduje pozornosť chiropterológov, ale aj speleológov, a to predovšetkým v mesiacoch
február a marec. Ďalšie i aktuálne informácie
o WNS nájdete aj na internetových stránkach
www.netopiere.sk a www.miniopterus.sk.

Obr. 3. Skupina zdravých netopierov obyčajných
v jaskyni Četníkova svadba, Strážovské vrchy.
Foto: I. Pohanka
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H., Ar Gouilh, M., Bekaert, M., Teeling,
E. C. 2010: White-nose syndrome fungus
(Geomyces destructans) in bat, France.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 16, No.
2. Dostupné na: http://www.cdc.gov/EID/
content/16/2/290.htm
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Prepad cesty na Čertovici v Nízkych Tatrách
Peter Holúbek, František Hanes, Monika Orvošová
Okolo obeda 12. 3. 2010 mi
volal Ferko Hanes, kameraman televízie Markíza a člen Speleoklubu Chočské
vrchy: „Na Čertovici sa prepadla cesta.
Polícia obmedzila premávku a vyzerá to
zaujímavo. Nechcete sa z múzea na to prísť
pozrieť?“ Keďže v práci je človek nadmieru
vyťažený, veľmi sa nám do dajakých závalových dier nechcelo, veď naposledy, keď sa
prepadol chodník pri múzeu v L. Mikuláši
na Školskej ulici, išlo iba o dutinu, kde sa
nedalo poriadne ani vystrieť.
Zvedavosť nakoniec zvíťazila a s geologičkou múzea Monikou Orvošovou a technikom
Milanom Mišíkom sme sa na Čertovicu vypravili. Už pri Kráľovej Lehote bola značka, ktorá
upozorňovala na uzatvorenie cesty pre nákladnú dopravu. Tento zákaz kontrolovala polícia
pri Malužinej a vodičov, ktorí značku ignorovali, vracala späť. Tesne pod sedlom Čertovice
bola tiež polícia. Strážila nenápadnú ohradenú
dieru na okraji cesty a dozerala na to, aby autá
neprechádzali v jej tesnej blízkosti.
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Otvor prepadliska po úpravách a pred zasýpaním.
Foto F. Hanes

Po príchode k prepadu s rozmermi 2 × 1,2 m
nás zamrazilo – dolu bol poriadny priestor
s hĺbkou minimálne 6 metrov. Zdalo sa, že
s tým krátkym lanom, čo sme mali, tam
ani nezostúpime. Našťastie Ferko telefonoval
na neďalekú Horskú službu, tí mali rebrík
a boli ochotní ho požičať. Stretli sme tam
aj Janka Kostku; ten nás predstavil kolegovi
Petrovi Garajovi, ktorý už do diery ráno zostú-

pil s vysúvacím duralovým rebríkom. Keďže
nemal lampáš, podzemie takmer nepreskúmal.
Ochotne nám priviezol na snežnom skútri
rebrík, pomocou ktorého sme aj my zostúpili
do kaverny.
Z veľkej sály, ktorej objem sme odhadli na
150 m³, smerovala na severovýchod chodba,
dostupná po prekonaní 3 metre vysokého stupňa. Po piatich metroch ju uzavrel zával, určite však pokračovala ďalej, pretože zo závalu
tiekla voda s výdatnosťou približne 1 dl.s-1,
a to bolo suché zimné obdobie. Na juhozápad
sa dalo pomedzi zrútené bloky skál klesnúť
asi o 15 metrov a dostať sa do fragmentu štôlne, ktorá sa končila závalom pochádzajúcim
z povrchu. Celková dĺžka prepadliska a zachovaných chodieb, ktoré sme orientačne zamerali, predstavuje 55 m pri denivelácii okolo
22 m. Na stenách, ale aj na strope bolo vidieť
vrty, jednoznačne dokazujúce banskú činnosť.
Ak by sa tu prepadlo auto, určite by to malo
vážne následky. Autá vlastne chodili pravými
kolesami len po 15 cm hrubom asfalte, takzva
nom koberci, pod ktorým bol voľný priestor.
Na odstraňovaní prepadliska sa začalo pracovať na druhý deň po jeho nahlásení vodičom kamióna, ktorý si všimol dieru na okraji
cesty. Je však možné, že otvor vznikol aj viac
dní predtým. Bol totiž pomerne nenápadný
a z okien áut, ktoré chodili okolo, bolo veľmi
problematické pozrieť sa vodičovi napravo
dole. Najskôr spolujazdec kamionistu mohol
z väčšej výšky zaregistrovať nezvyčajnú dieru
pri ceste.
Cestári najskôr zväčšili vstupný otvor, ktorým následne začali kavernu zasýpať. Vošlo
tam podstatne viac materiálu, ako sme pôvodne odhadli. Ku koncu začali nasypaný materiál
aj zhutňovať a cestu opravili. Na zasypanie
kaverny použili takmer 754 ton lomového
kameňa, čo je 58 plne naložených nákladných
áut. Aké však bolo prekvapenie, keď o niekoľko dní sa cesta prepadla opäť. Teraz to bolo
v strede cesty. Vzniknutá dutina však už bola
podstatne menších rozmerov ako pri predchádzajúcom prepade. Voľný priestor smeroval
šikmo dole smerom k bývalému ústiu starej
banskej štôlne. Neveľký priestor sa približne
po 3 m zúžil a začal klesať strmo nadol. Tam
sa však už nik neodvážil pre nebezpečenstvo
padania skál zo značne zvetraných bočných

stien, ktoré sa rútili s veľkým hukotom dole
úzkou puklinou. Aj tento prepad spôsobil
dopravné problémy a do kaverny opäť mizli
kamene vysýpané z tatroviek. Nakoniec sa
diera zabetónovala a cesta mohla slúžiť svojmu účelu. O pár dní však nastal na Čertovici
ďalší prepad, v poradí už tretí. Diera vznikla
na takmer rovnakom mieste ako pri prvom
prepade. Pravdepodobne sa pod váhou nasypaného lomového kameňa prepadol strop nižšie
položenej štôlne. Znova nasledovalo zasýpanie priestoru a úprava vozovky, ale je možné,
že materiál nasypaný do prepadu sa časom
zhutní a poklesne, čo sa môže prejaviť aj na
povrchu cesty.
Keď sme sa s odstupom času zamýšľali nad
príčinou prepadu a zo zvedavosti sa pozreli do
starej literatúry o baníctve na Boci, tak sme
skonštatovali:
1. pomerne veľký vyťažený priestor nebol
ničím zabezpečený a dlhé roky sa po poruchách uvoľňovali veľké bloky horniny, ktoré
postupne znižovali klenbu pod cestou,
2. vykopaním priekopy pri ceste sa voda
zo zrážok a topiaceho snehu z pomerne veľkej plochy sústreďovala do občasného toku,
ktorý začal vtekať do podzemia a tiež prispel
k deštrukcii starej banskej štôlne,
3. otrasy, ktoré spôsobuje doprava, najmä
ťažké kamióny, tiež zohrali úlohu pri vzniku
prepadu.
Z geologického hľadiska ide o miesto veľmi
silne tektonicky porušené, čo znamená, že
bloky hornín (ortoruly) budujúce Nízke Tatry
tu boli stlačené a oslabené, čím sa stali ideálnymi pre pôsobenie vody, ktorá sem vtekala
a poruchu pomaly vyplavovala. V tejto oblasti
sa v minulosti razila štôlňa na ťažbu železnej rudy, podobne ako v dolinách Kliesňová
a Helena. Prepadnutá štôlňa s názvom „OttoFürsorge Gottes“ bola jednou z viacerých
lokalít v oblasti Paurovska. Prevádzkovali ju
pomerne krátky čas, a to od roku 1872 do
roku 1879. Dokladajú to záznamy o udelení
práv na ťažbu a vydania vyhlásenia o opustení diela v Banskom archíve v Banskej Štiavnici
(1412 Sign.). Štôlňa sleduje zrudnenie, ktoré
vzniklo v tejto silne kataklázovanej poruche ZV
smeru. Železné rudy tu vystupovali v podobe
najskôr oxidov železa (limonitu), neskôr ako
sideritové žily v sprievode minerálov kremeňa,
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vala. Spomínaný striebronosný tetraedrit spolu s chalkopyritom patria medzi
medené rudy, takže okrem striebra
a železa pri spracovaní zrudnenia získavali baníci aj meď. No a čo sa týka
zlata, veď baníctvo na Boci sa preslávilo
práve týmto vzácnym kovom, v tejto
štôlni by sme ho hľadali márne. Zlato sa
v takomto type minerálneho zrudnenia
v celých Nízkych Tatrách takmer nenachádza. Jeho výskyt je spojený s odlišne
orientovanou tektonikou so zrudnením SJ smeru. Niekedy sa vyskytovalo
v kremenných žilách s antimónovou
mineralizáciou hlavne na banskom poli
Zach (dnes Gepľové) východne od toku
Bocianky nad Nižnou Bocou. Druhým
významným miestom výskytu zlatonosných kremenných žíl bola lokalita Chopec na strmých svahoch kopca
s rovnakým názvom, na západnej strane
obce Vyšná Boca. V archívnych správach
sa odhaduje, že v Bocianskej doline je
vyše 70 štôlní, kutačiek a množstvo
odkopov. Aby sme si vedeli predstaviť
objem ťažby zlata na Boci v čase zlatej
horúčky (v druhej polovici 16. storočia, keď odborníci predpokladali vznik
Výstup z prepadliska po duralovom rebríku. Foto P. Holúbek
„novej Štiavnice“), istá spoločnosť vyťapyritu (FeS2), chalkopyritu (CuFeS2) a predo- žila v jednej z baní 6,173 kg Au a 0,84 kg striebvšetkým tetraedritu (Cu12Sb4S13), ktorý bol ra za obdobie pol roka. Obdobie zlatej horúčky
striebronosný a predpokladá sa, že patril aj trvalo len niekoľko rokov, zlato sa vyčerpalo
k hlavným predmetom dobývačského záujmu a ťažba v doline Bocianky sa opäť stala nerentastarých baníkov. Podľa výsledkov geologického bilná (Bakoš a kol., 2004).
prieskumu (Čillík, 1956) rudná zóna starej štôlNa záver ešte uvedieme zemepisné súradnice
ne Otto bola veľmi chudobná na železnú rudu prepadliska zamerané geodetickým GPS pría otvorenie ťažby by bolo nerentabilné. Štôlňa strojom: x – 1211611,91 m; y – 372501,25 m;
bola teda opustená a ponechaná napospas zvet- 1145,72 m n. m.
rávacím procesom. Vyťažený materiál zo štôlne
tvorí rozsiahlu haldu pri jej ústí na druhej stra- Literatúra
ne pod cestou. Haldový materiál sa v priebehu
dvoch desaťročí niekoľkokrát mineralogicky Bakoš, F. – Chovan, M. a kol. 2004: Zlato na Slovensku. Slovenský skauting, Bratislava, 87–91.
skúmal modernými technickými prístrojmi,
ktoré umožnili identifikovať rad mineralogic- Čillík, I. 1956: Záverečná správa a výpočet
ky veľmi zaujímavých vzácnych bizmutových
zásob, Vyšná Boca, Siderit, stav k 1. 1. 1955.
sulfosolí, sprevádzajúcich kremenno-sulfidicGEOFOND, Bratislava.
ké zrudnenie (Ozdín – Chovan, 1999). Práve Ozdín, D., Chovan, M. 1999: New minerana základe tohto výskumu vieme, že striebra
logical and paragenetic knowledge about
siderite veins in the vicinity of Vyšná
v tetraedrite bolo pomerne málo. Na získanie
Boca, Nízke Tatry Mts. Slovak Geological
tohto drahého kovu museli teda ťažiari vynaložiť veľa energie a úsilia, aby sa im ťažba rentoMagazine, 5, 4, 255–271.
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Lietavský hrad a Žilinský jaskyniarsky klub
Tibor Pajtina
Životne potrebnou bola na hrade voda
Lietavský hrad neďaleko Žiliny
patrí k najrozsiahlejším hradným zrúcani- pochádzajúca zo studne v strednom hrade. Jej
nám na Slovensku. Postavili ho pravdepo- pôvodná hĺbka, určená podľa dĺžky reťaze zo
dobne po roku 1241 a stal sa administratív- studne, bola 52 siah (98,61 m), podľa iných
nym a hospodárskym centrom. Prvá písomná údajov mohla byť hlboká až 104 m. Význam
zmienka o ňom je z roku 1318, z čias pano- tohto vodného zdroja zdôrazňoval zápis
vania Matúša Čáka Trenčianskeho. Prvými v inventároch, kde sa uvádza ako „živá studňa“.
známymi majiteľmi hradu, ktorí boli aj jeho Na hrade boli aj dve cisterny, ktoré zo striech
stavebníkmi, sú Balašovci. Nezastupiteľné zvádzali dažďovú vodu. Studňa na nádvorí
miesto v dejinách hradu má bytčiansko-orav- bola ohradená dreveným oplotením s rumská vetva Thurzovcov. Tá dosiahla vrchol pálom so železnou kľukou. Na rumpáli bola
v osobe Juraja Thurza (1567 – 1616), ktorý navinutá železná reťaz. K studni prislúchali
sa na Lietavskom hrade narodil a v Uhorsku dve okované vedrá. Ak vedrá spadli do studne,
zastával funkciu kráľovho zástupcu – pala- použili sa povrazy a mačky, hákovité zariadetína. Hrad bol situovaný skôr ako centrum nie slúžiace na vytiahnutie vedier. Od studne
Lietavského panstva a nie ako vojenská pevnosť. Napriek tomu bol jedným
z najlepšie vyzbrojených hradov na
Považí, ktorý nikdy nijaká armáda
nedobyla. Strážnu funkciu nemal, pretože neležal ani na hraniciach uhorského kráľovstva a nestrážil ani významnú cestu, jeho poloha na výbežku
Súľovských skál je však dominantná,
s rozhľadom na celú Žilinskú kotlinu.
Posledných dvestopäťdesiat rokov je
hrad opustený.
Za viac ako sedem storočí svojej existencie prešiel Lietavský hrad dlhým
stavebným vývojom ukončeným reneRekonštruovaná podoba Lietavského hradu v časoch Juraja
sančnou prestavbou. Základ hradu
Thurza od J. Hochela
tvorila hranolová veža, zachovaná do
výšky 14 metrov. Vo východnom smere
bol k veži pristavaný palác ukončený kaplnkou. Jeho múry dodnes nesú
architektonické detaily. Stav palácových múrov je kritický a štúdia na ich
záchranu je v rozpracovanom štádiu.
Západným smerom od veže sa nachádza piata brána hradu a ďalej na západ
stoja ďalšie obytné budovy a palác. Na
severovýchodnej strane od vnútorného
hradu je predhradie ukončené podkovovitou vežou a valcovou delovou baštou. Rovnobežne s prvým predhradím
sa tiahne druhé predhradie ukončené
Pôdorys Lietavského hradu
vstupnou bránou.
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zvislé výklenky zrejme umelo vytvorené okolo praskliny v skalnom podloží.
Tieto výklenky sú miestami vyplnené
kamenným murivom. Nie je isté, či tieto
výklenky mali mať nejakú funkciu, zdá
sa však, že do jedného z nich v južnej
stene vedie po povrchu skaly na nádvorí
žľab smerujúci od hlavnej veže, ktorý
mohol slúžiť ako odvodňovací kanál so
zberom v cisterne.
Roku 2008 sa vykonali podrobné
zamerania na vyčistenie cisterny, horného otvoru studne a výklenkov v telese cisterny. S čistením cisterny začalo
Združenie na záchranu Lietavského
Pohľad do hradnej studne. Foto: T. Pajtina
hradu, ale pokračovanie v čistení hradnej studne po dohode v apríli 2009
prenechalo Žilinskému jaskyniarskemu
klubu. Obnovenie tohto zdroja vody by
nesmierne uľahčilo záchranné práce na
zrúcanine, keďže voda sa musí komplikovane dovážať z dediny na hrad, navyše
pri týchto prácach je potrebné enormné množstvo vody na prípravu malty,
hasenie vápna, premývanie piesku atď.
Ide prevažne o statické zabezpečenie
muriva, ktoré sa vo väčšine častí hradu
nachádza v havarijnom stave.
Na čistení hradnej studne Žilinský jaskyniarsky klub odpracoval v roku 2009
Členovia Žilinského jaskyniarskeho klubu s P. Dvořákom pri hradnej cca 200 pracovných hodín. Doteraz sa
studni. Zľava Vladimír Klimek, Emil Jelínek, Dušan Púček, Pavel zo studne vytiahlo viac ako 100 m3 sutiDvořák, Tibor Pajtina; dole Branislav Valčuha. Foto: T. Pajtina
ny a odpadkov a jej hĺbka dosiahla 20 m.
sa voda roznášala v remenných (kožených)
Začínajú sa v nej objavovať vzácne goticalebo železom okutých drevených vedrách. ké a renesančné ostenia a záhadný zásek, ktorý
Tento stály prísun vody spolu s dostatkom by mohol byť chodbou. Pri prácach na čistení
potravinových zásob zabezpečoval, aby hrad studne pomohlo aj mesto Žilina spolufinancovaním projektu na podporu našej činnosti.
odolal aj niekoľkomesačnému obliehaniu.
Studňa vysekaná do skaly mala vo vrchnej V súčasnosti máme problém so strojno-technicčasti štvorcový profil. Ústie s rozmermi 1,9 × 2 m kým vybavením, keď pri krádeži v apríli 2010
pokračovalo do hĺbky 2,4 – 2,55 m, nižšie sa boli z hradu odcudzené dva navijaky a elektropriestor rozširoval na plochu s lichobežníkovým centrála.
Studňa na Lietavskom hrade ešte nevydala
pôdorysom s rozmermi 5,5 × 3,6 × 5,55 × 3,8 m.
Hĺbka tohto priestoru – cisterny je 3,6 až 3,7 m. všetky svoje tajomstvá. Vlani sme sa na Lietave
Steny boli omietnuté. Omietka je zachovaná stretli aj s Pavlom Dvořákom, historikom,
najmä v stropných rohoch. Na dne priestoru prozaikom, publicistom, autorom literatúry
sa približne v strede pod ústím cisterny zistila faktu, ktorý sa významnou mierou zaslúžil
ďalšia šachta s rozmermi v pôdoryse 1,8 × 2 m. o popularizáciu slovenských dejín. P. Dvořák
Interpretuje sa ako studňa vyhĺbená do skalné- ocenil náročnú prácu pri čistení hradnej studho podložia a telesa cisterny. V severnej a južnej ne i naše úsilie na zachovanie tejto významnej
stene cisterny sa oproti sebe nachádzajú dva kultúrnej pamiatky.
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Prvý opísaný zostup do Michňovej
Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec
Roku 1878 vyšiel v časopise Obzor krátky článok Štefana Marka
Daxnera, rodáka z Tisovca, v ktorom opísal
svoj zostup do jaskyne Michňová. Tento opis
mal nielen jaskyniarsky význam, ale mal
vyvrátiť aj rozličné bájky a povery
o tejto jaskynnej
priepasti, ktoré
kolovali
medzi
ľudom. Zo strany
tohto národovca to
bola odvaha zostúpiť bez príslušného vybavenia do
neznámej priepasti, no vykonal tým Š. M. Daxner (1823 – 1892),
i záslužnú osvetoportrét zo Slovenského
biografického slovníka
vú prácu.

Pamätná doska a jej autor
pri slávnostnom umiestnení na symbolickom
cintoríne.
Foto: D. Hutka

Členovia Speleoklubu Tisovec
umiestnili na symbolickom cintoríne
v Michňovej 30. mája 2010 pamätnú
dosku na počesť Š. M. Daxnera a jeho
prvého opísaného zostupu do tejto
jaskyne. Autorom keramickej dosky
je umelec a náš dlhoročný člen Ing.
Zbigniew Nišponský. Tejto významnej udalosti sme zabezpečili aj príslušnú publicitu. Predpokladám,
že faximile Daxnerovho článku
spred viac ako 130 rokov si radi
prečítajú aj ďalší jaskyniari.
Literatúra
Daxner, Š. M. 1878: Jaskyňa
„Michňová“ neďaleko Tisovca.
Obzor. Noviny pre hospodárstvo,
remeslo a domáci život, Skalica
16, 31, 179 –180.
Uhorskai, P. 1997: Evanjelici
v dejinách slovenskej kultúry I.
Tranoscius, 60.
Fotokópia spomínaného článku z Obzoru,
najvýznamnejšieho slovenského hospodárskeho časopisu v 19. storočí
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Štvrťstoročie handlovskej speleoskupiny
Milan Reichmann a Peter Strečanský,
Jaskyniarsky klub Handlová

Súčasťou Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorá si vlani pripomenula
60. výročie svojho vzniku, je aj Jaskyniarsky
klub Handlová so sídlom v Handlovej. Tohto
roku zavŕšil štvrťstoročie svojej existencie.
Oblastná skupina Handlová č. 35 vznikla 20. 4.
1985. Zakladajúcimi členmi boli Pavol Pavlis,
člen OS Uhrovec, a Ing. Martin Lutonský, člen
OS Demänovská Dolina. Súčasný handlovský
jaskyniarsky klub, ktorý od roku 1993 vedie
Peter Strečanský, má 14 členov, z toho 5 členovia
z Dolných Vesteníc sú súčasťou skupiny od roku
2000.
Handlovská skupina začala vyvíjať svoju činnosť v pridelenom pracovnom rajóne Skleniansky
kras (súčasť pohoria Žiar). Aj keď rozlohou nie je
kras veľký, nedá sa povedať, že by bol nezaujímavý. Na jeho území sa nachádzajú pekné povrchové
javy, ako škrapy, krasové jamy, ponory a vyvieračky. Na planine Rovne (Ráztočnianske lazy) handlovskí jaskyniari zaevidovali 30 jaskýň.
V prvých rokoch sa organizovali v Sklenian
skom krase aj pracovné stretnutia pri príležitosti výročí vzniku skupiny. Zúčastňovali sa na
nich jaskyniari z oblastných skupín SSS z celého
Slovenska. Naopak naši členovia nechýbali na
akciách usporadúvaných SSS a inými oblastnými
skupinami na Slovensku, či to boli Jaskyniarske
týždne, Lezecké dni, Speleomítingy alebo odborné školenia. Najväčšmi sa Handlovčania zapísali
do dejín slovenského jaskyniarstva na prelome
rokov 1986 a 1987, keď sa podieľali na prepojení Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej
jaskyne mieru. Speleológovia z 9 skupín SSS tu
v náročných podmienkach pracovali nepretržite
od Vianoc až do 2. januára. Počas nepretržitého
čerpania vody sa kopalo na dne jazera; pritom sa
v plnej miere uplatnila banícka profesia členov
našej skupiny. Prepojením demänovských jaskýň
vznikol najdlhší jaskynný systém na Slovensku.
Občania Handlovej poznajú jaskyniarov najmä
z Námestia baníkov, kde v 90-tych rokoch niekoľkokrát ručne pomocou lán a rebríkov stavali
máje. Možno sa niektorí pri prechádzaní mestom
zastavia pri skrinke, v ktorej prezentuje svoju
činnosť handlovská jaskyniarska skupina. Čo-to
o nej a o jaskyniach v okolí Handlovej sa vlani
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dozvedeli aj čitatelia miestnych novín v článku
Klenoty podzemia.
Najbližšia z tamojších jaskýň je Líščia diera na
Pstruhároch. Na Remäte nad Čertovou skalou je
Jaskyňa mŕtvej líšky. Podľa legiend by mala komunikovať s jaskyňou Volova zadná diera (miestne
Volova riť) s aktívnym vodným tokom. Po výstupe
na Ráztočnianske lazy sa návštevník krasu ocitne
na horizonte vápencovej kryhy. Vo výške 660 m
n. m. sa nachádzajú krasové jamy. V Jaskyni na
Lazoch (Egrešová jaskyňa, Egrešovka) sme sondovali prvé tri roky. Prekopali sme sa asi 80 m
pri hĺbke -25 m. Najviac hodín bolo odpracovaných v Závrte 3 (Trojka). V tomto závrte sme
sa dostali na 136 m dĺžky a do hĺbky -35 m;
vystrojili sme ho skružami a uzavreli. Sú tu ešte
jaskyne Staronová a Jaskyňa pod jedličkou. Keby
sme sa odtiaľ vybrali smerom k Ráztočnianskej
vyvieračke popri Zábave, mohli by sme cestou
navštíviť sústavu jaskýň Cigánka a dve jaskyne
v Hájskej skale. Severne nad Jalovcom v oblasti
Na Tepličkách je viacero jaskýň – Salamandrová,
Jazvečia, Jaskyňa v Tepličkách a Priepasť v Tep
ličkách s dvomi vchodmi. Vľavo nad cestou je
Koreňová jaskyňa. Po ľavej strane Jalovského
potoka sú jaskyne Kopaná v stene, Drahuša,
Nohavicová (Nohavica), Zelená, Dvojvchodová,
Rúra a najvyššie Partizánsky previs. V jaskyniach
okolo Teplého prameňa sa objavuje aj krasová výzdoba. Azda najkrajší je guľovitý stalaktit
pomenovaný Ruža v Priepasti v Tepličkách. Pri
sondovaní v Cigánke sa našli úlomky keramiky, ktoré v súčasnosti vedecky skúma archeológ
v Anglicku. Ich predbežný vek sa odhaduje na
3600 rokov pred naším letopočtom (lengyelská
kultúra).
Aké sú tunajšie speleologické perspektívy?
Z lazov k Ráztočnianskej vyvieračke (miestny
názov aj Besný potok) sú vzdušnou čiarou 2 km.
Vyvieračka je v nadmorskej výške 415 m, závrty
660 m n. m. Speleologická prax v takomto prípade používa koeficient minimálne 3. Takže sa dá
očakávať najmenej 6 km dlhý jaskynný systém.
Len sa doň dostať – jaskyniar to nemá také jednoduché ako voda alebo vzduch. Navyše vek väčšiny
členov handlovskej skupiny prevyšuje 50 rokov.

Jaskynovinky
Ocenenie prezidenta Ruskej
federácie pre slovenského jaskyniara
Na začiatku apríla 2010 navštívil Slovensko
prezident Ruskej federácie Dmitrij Medvedev.
Počas oficiálnej návštevy udelil 7. apríla trom

veteránom druhej svetovej vojny Rad priateľstva. Toto vyznamenanie, udeľované občanom Ruskej federácie a iných štátov, ktorí sa
zaslúžili o všestranný rozvoj vzťahov medzi
Ruskom a inými krajinami, prevzal z rúk
D. A. Medvedeva aj takmer 90-ročný jaskyniar,
čestný člen Slovenskej speleologickej spoločnosti Dr. Anton Droppa. Prezident ho ocenil
za aktívnu účasť v bojoch v rámci Ostravskej
operácie počas 2. svetovej vojny. Pôsobil tu ako
pilot v 1. československom stíhacom leteckom
pluku.
Určite je to veľká česť a ďalšie zaslúžené uznanie pre tohto najstaršieho člena Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorému pred dvoma
rokmi prezident SR Ivan Gašparovič odovzdal
Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy
o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti speleo
lógie a geografie.
Peter Holúbek

A. Droppa s prezidentom D. A. Medvedevom. Foto: SITA

Úspech členov SSS na Speleofóre

A. Droppa s vyznamenaním pred svojím domom
v L. Mikuláši-Palúdzke. Foto: P. Holúbek

Už 29. ročník tradičného podujatia Českej
speleologickej spoločnosti Speleofórum sa
uskutočnil 24. a 25. apríla 2010 v obci Sloup
v Moravskom krase. Zúčastnilo sa na ňom
300 jaskyniarov zo štyroch krajín a odznelo 24 prednášok o najnovších objavoch členov ČSS doma i v zahraničí, ako aj o ďalších výsledkoch speleologického prieskumu
a výskumu. Na podujatí boli udelené ceny
za najvýznamnejšie objavy a ďalšie ocenenia.
Potešilo nás, že za svoju prednášku o jaskyni
Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách dostali
Igor Pap a Branislav Šmída zo Speleoklubu
UK Bratislava cenu za najlepšiu prezentáciu.
Zvláštnu cenu Speleofóra za premapovanie
podvodného jaskynného systému Tux Kupaxa
v Mexiku získali členovia ZO 1-10 ČSS
Speleoaquanaut; veľký podiel na úspechoch
speleopotápačov na mexickom polostrove
Yucatán má predseda tohto klubu Daniel
Hutňan, ktorý je aj členom SSS.
Blahoželáme!
Red.
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Spoločenské správy
Nevšedné
jaskyniarske jubileum
Dňa 30. 6. 2010 sa v dobrom zdraví dožil
90 rokov významný slovenský jaskyniar Dr.
Anton Droppa, rodák z Laziska pri Lipt.
Mikuláši. Pri tejto príležitosti mu zástupcovia jaskyniarov zo Slovenskej speleologickej spoločnosti, Správy slovenských jaskýň
a Slovenského múzea ochrany prírody a jas-

A. Droppa s gratulantmi v Jánskej doline.
Foto: P. Holúbek

kyniarstva boli zablahoželať. Po gratulácii sa
všetci presunuli z Liptovského Mikuláša do
Jánskej doliny, kde si s jubilantom prezreli
sprístupnenú Malú Stanišovskú jaskyňu. Aj
napriek pokročilému veku jubilant v jaskyni
prešiel skoro celú prehliadkovú trasu. Na
príjemnom posedení v závere milého stretnutia sme sa dozvedeli nielen zaujímavosti
zo života A. Droppu, ale prišla reč aj na jeho
pripravovanú knižnú publikáciu. Podnetné
slová tohto nestora našej speleológie, čestného člena SSS, ktoré pri rozlúčke adresoval
súčasníkom, si budeme dlho pamätať.
Peter Holúbek
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Kortman šesťdesiatnikom
Neviem, koľkýkrát už stúpam strmým svahom na Strážov, ale opäť sa iba snažím držať
krok so zelenými čižmami, ktoré sa mi mihajú
pred očami o pár metrov vyššie. Vystriedali veľa
čiernych, bielych predchodkýň, ktoré už ich
majiteľ – Bohuš Kortman na tejto trase zodral. Dňa 28. 4. 2010 oslávil svoju šesťdesiatku
a napriek tomuto veku je problém aj pre oveľa
mladších stačiť jeho tempu. A vonkoncom to
nie je iba obdivuhodnou fyzickou kondíciou.
Je neúnavný aj v iných aktivitách, ktoré azda
ani nebudem vedieť všetky vymenovať.

Spoznal som ho asi pred 15 rokmi, keď mi
zadal prácu pre knižné vydavateľstvo, v ktorom
je dodnes šéfredaktorom. Začínal som vtedy
v pre mňa novej profesii počítačového grafika
a malá skladačka o Manínskej tiesňave bola
jednou z mojich prvých zákazok. Pár posedení
pri počítači pri dotváraní tejto práce so zadávateľom sa mi stalo osudným. Jedna z fotografií
z tohto prostredia bola totiž z jaskyne a dôstojne
vyzerajúci pán s umelecky ladeným vrkočom sa
o jaskyniach pútavo rozhovoril. Slovo dalo slovo
a pozvanie na návštevu nesprístupnenej jaskyne
som si nenechal ujsť. Partia dubnických jaskyniarov, do ktorej tento pán patril, bola spočiatku pre
mňa veľkou neznámou. Začal som spolu s nimi
a najmä Bohušom spoznávať jaskyne a práce

neoddeliteľne s nimi spojené v okolí Strážova,
Kačiek, na Sokolí, Mojtíne, strávil som nezabudnuteľné večery na základni, pri táborovom
ohni. Tu som spoznal aj jeho gitaru a originálne
jaskyniarske pesničky z vlastnej tvorby. A už
ako jaskyniar som stál pri zrode Jaskyniarskeho
klubu Strážovské vrchy, ktorý vznikol roku 1999
odčlenením od materského klubu a ktorého
predsedom sa stal a dodnes ním je Kortman.
Stará dubnická partia sa vtedy rozišla v dobrom
a stále sa radi stretávame – je to aj jeho zásluha.
Klub sa pod jeho vedením zakrátko rozrástol
a v súčasnosti patrí k najväčším na Slovensku.
Odčlenenie bolo z hľadiska rozsiahleho záujmového územia a veľkého počtu členov správnym
krokom a sústredenie úsilia na najperspektívnejšie lokality prinieslo svoje ovocie. Na našom
dosiaľ najväčšom objave rozsiahleho pokračovania jaskyne Četníkova svadba mal leví podiel
práve terajší oslávenec. Objav ho pripravil o
neodmysliteľný vrkoč; podľa stávky ho obetoval
pri objave jaskynných priestorov dlhších ako 500
m. S veľkou radosťou sme ho vtedy slávnostne
ostrihali a odvtedy sa k nemu už nevrátil.
Nie vždy je najväčšou zásluhou jaskyniara počet vyťažených kýbľov, ktorým ohurujú
niektorí „naj“ jaskyniari. Patrí k nej aj schopnosť pritiahnuť k jaskyniarstvu nových ľudí
a dokázať ich motivovať k práci, k obdivovaniu a ochraňovaniu toho krásneho, čo príroda
vytvorila, či už na povrchu alebo v podzemí.
Okrem množstva vyťažených kýbľov, lebo aj
tých je nerátane, má Bohuš aj tieto schopnosti, je stále neúnavným organizátorom akcií,
propagátorom jaskyniarstva v širokej verejnosti. Jeho pútavé rozprávanie o jaskyniach
si už vypočuli tisícky poslucháčov naživo na
besedách v školách, knižniciach, kinosálach...
a ďalší prostredníctvom televízie, rozhlasu, článkov v novinách a časopisoch. Krátky príklad:
po celodennej práci v normálnom zamestnaní
v Žiline je ochotný cestovať do Banskej Bystrice
na besedu naživo v rádiu Regina so začiatkom
o 23.00 a ukončením hlboko po polnoci, nasleduje cesta domov do Považskej Bystrice a ráno
je už opäť v plnom nasadení v práci. Prípadné
honoráre za tieto aktivity putujú do klubovej
pokladne. Viackrát zorganizoval autobusový
zájazd do sprístupnených jaskýň Slovenska
i Moravy pre obyvateľov Považskej Bystrice za
účasti desiatok obdivovateľov podzemných

krás. Myšlienka skrsla v jeho hlave a dokázal ju,
podobne ako mnohé iné, aj realizovať.
Po zvolení za predsedu SSS prebral na seba
zodpovednosť za vedenie dobrovoľnej speleológie na Slovensku – jeho tohtoročným potvrdením na ďalšie volebné obdobie je ním už ôsmy
rok. Viesť také početné záujmové združenie,
akým je SSS, nie je ľahkou úlohou a málokto
tuší, koľko úsilia a voľného času to vyžaduje.
Je to o hľadaní prostriedkov na zabezpečenie
chodu spoločnosti prostredníctvom sponzorov
alebo vypracovaním zmysluplných projektov
a ich následnou realizáciou na získanie financií
z rozličných fondov, o spolupráci s SSJ a SMOPaJ
v týchto i ďalších oblastiach spoločných záujmov
na prospech slovenského jaskyniarstva. Je to
o hľadaní kompromisov pri zmene zákonov,
o riešení vzťahových problémov medzi znešvárenými skupinami, o riešení konfliktov radových
členov s orgánmi ochrany prírody. Z pozície
predsedu SSS je potrebné pravidelne zvolávať
zasadania výboru – nie z rozmaru či potreby
schôdzovania, ale na riešenie konkrétnych problémov, organizovanie celoslovenských jaskyniarskych akcií, všetko s požiadavkami na hľadanie najschodnejšej cesty a spoľahlivých ľudí na
vlastnú realizáciu. Všetko vyžaduje rozhodného
človeka s prirodzenou autoritou a organizačnými schopnosťami, ktoré Bohuš mal a stále má.
Predsedovať SSS naozaj nie je „zlatá baňa“, z akej
ho niektorí obviňujú – naopak, často investuje
vlastné prostriedky do týchto aktivít.
Bez nároku na odmenu už roky rediguje
a zostavuje Spravodaj SSS. Iba on vie, koľko
svojho voľného času, ale aj napríklad vo vlaku
na trase Žilina – Považská Bystrica z práce
domov pri tom strávi a aké náklady sa tým
na vydanie Spravodaja ušetria. Jeho súkromný osobný automobil sa pravidelne na záver
vydania každého nového čísla premieňa na
nákladiak prevážajúci 1000-kusovú sériu
z tlačiarne na sekretariát, prípadne jaskyniarsku akciu, aby sa „ešte teplý“ časopis dostal do
rúk aj vám. Aj toto číslo je dielom, ktorému
vdýchol dušu, rovnako ako stovkám iných
publikácií, medzi nimi aj populárnej či odbornej jaskyniarskej literatúre. Pre jeho precíznosť
a odbornosť pri korektúrach ho autori radi
vyhľadávajú a vo väčšine titulov novodobej
jaskyniarskej literatúry vydanej na Slovensku
nájdete v tiráži práve jeho meno.
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Mnohí z nás sa s ním stretávajú už dlhé
roky na Speleomítingoch a iných podujatiach
SSS. Zaslúžil sa o prípravu a úspešný priebeh Jaskyniarskeho týždňa pod Mojtínom,
dvoch JT v Čičmanoch, jedného v Moravskom
krase, ale aj Lezeckých dní a mapovacieho
kurzu v Pružine-Priedhorí. Mal rozhodujúci podiel na obnovení Speleologickej školy
SSS a zorganizovaní jej 6. ročníka v tejto obci
uprostred Strážovských vrchov. Výsledkom cieľavedomého úsilia jubilanta je i vyhlásenie
neďalekej Pružinskej Dúpnej jaskyne za voľne
prístupnú verejnosti a množstvo spokojných
návštevníkov. V tejto súvislosti netreba zabudnúť ani na jeho ostatnú činnosť pri zabezpečovaní ochrany jaskýň, a to aj v rámci vykonávania speleologickej strážnej služby.
Pri svojej hyperaktivite nezostáva iba vo
svojom rajóne, Strážovských vrchoch, ktorých
je znalcom a pozná takmer všetky ich zákutia.
Rád sa objaví na jaskyniarskej akcii hocikde na
Slovensku, určite si mnohí spomenú na lokality, kde sa ochotne zaradil do „hada“ podávajúceho si vedro s vyťaženou sutinou. Nás
na akciách zvyčajne šokuje svoju aktivitou na
záver akcie, keď je sklamaný, že sa nikto nechce
k nemu pridať na krátky povrchový prieskum.
Neraz potom, už prezlečení do civilu, pri aute
čakáme, kým sa z neho vráti, lebo zastaviť ho
dokážeme len málokedy.
Náročné zamestnanie, aktivity v ochrane prírody a rozličných spolkoch, propagácia jaskyniarstva, predsedovanie jaskyniarskemu klubu
aj celej SSS a súčasné vysoké životné tempo sa
dajú zvládnuť iba s dobrým rodinným zázemím. A to v plnej miere nachádza u trpezlivej
manželky Daniely, s ktorou sa spoločne tešia
z prvého vnúčika. Dvaja synovia síce nekráčajú
v jaskyniarskych šľapajach svojho otca, angažujú sa skôr v tých muzikantských a folklóre,
ale urobia mu, a pritom aj nám, z času na
čas radosť. Tým, že sa spolu s ním postavia na pódium – vtedy ožije country-folko
vá skupina Kortmanovci a hrajú a spievajú sa
jeho jaskyniarske pesničky. Zneli už na rôznych hudobných a iných podujatiach, vypočuli si ich stovky ľudí v Čičmanoch, Praznove,
Považskej Bystrici, Žiline..., ale počuli sme ich
aj na Jaskyniarskych týždňoch či Speleomítingu
vo Svite. Žiaľ, týchto vystúpení z roka na
rok ubúda – jeden zo synov sa odsťahoval za
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manželkou do 140 km vzdialeného Tvrdošína
a skupina stratila možnosť pravidelného nácviku a stretávania. A tak interpretáciu Bohušových
pesničiek si čoraz častejšie vypočujeme iba
z jeho úst so sprievodom vlastnej gitary. Pravda,
nenechávame ho v tom samého a ako nôti v jednej zo svojich piesní: ...jaskyniari terajší aj bývalí
pesničky z plného hrdla spievali – s radosťou
sa k nemu pridávame. Lebo rozdávať radosť,
optimizmus, zapáliť ľudí pre správnu vec vie,
napriek pribúdajúcemu veku, aj takto.
Nech je teda, Bohuš, tých pesničiek ešte veľa,
nech Ti neubúda energia, ktorú okolo seba
rozdávaš, nech zoderieš v plnom zdraví cestou
do jaskýň a v nich samotných ešte veľa čižiem.
Za JKSV Ján Kasák
Ondrej Trávnik – šesťdesiatnik
Nechce sa veriť, že
2. mája Ondrej oslávil svoju šesťdesiatku. K prírode mal
vzťah odjakživa, ako
rodák z Liptovského
Mikuláša dobre poz
ná najmä Západné
a Nízke Tatry, kam
sa v súčasnosti vracia ako jaskyniar.
Povolanie železničného zamestnanca ho nútilo sťahovať sa, až
zakotvil v Kútoch na Záhorí. S jaskyniarstvom
začal pomerne neskoro, do bratislavskej skupiny zavítal až v lete 1990. Vtedy sa zastavil
na základni v borinskom kameňolome a spolu
s najstarším synom sa spýtal, či by mohli chodiť
do Borinského krasu. Priznal sa, že si už aj vytypoval lokalitu, kde by chcel individuálne pracovať. Išlo o Soviu jaskyňu, vtedy 2 m dlhú dieru.
Postupne ju so synmi predĺžil na dnešných
21 m a len nedostatok vzduchu zabránil
a dodnes bráni ďalšiemu postupu. Druhou jaskyňou, kde Ondrej so synmi sústredil svoje úsilie, bola Hadia jaskyňa, ktorú objavil, pomenoval a vykopal v druhej polovici 90. rokov. Odtiaľ
sa presunul na dosiaľ najvýznamnejšiu lokalitu,
ktorá zaslúžene dostala meno podľa neho –
Trávnikova rodinná jaskyňa. Dodnes je jeho
pracoviskom a s odhadovanou dĺžkou 50 m
patrí k najvýznamnejším dielam ľudských rúk

v Borinskom krase. Posledným Ondrejovým
objavom je Jaskyňa 60. výročia, ktorú nepomenoval podľa seba, ale podľa výročia brati
slavskej skupiny (1946 – 2006). Aby nevznikol
dojem, že Ondrej pracuje len na súkromných
pracoviskách, treba zdôrazniť, že je jedným
z aktívnych členov Spelea Bratislava a podstatnou mierou sa podieľal na ostatných prácach
v jaskyniach Stará garda, Majkova či na prepojení jaskýň vo Veľkom Prepadlom. Stále je i platným účastníkom výjazdových akcií do Vysokých
a Belianskych Tatier. Za svoju vytrvalú aktivitu mu Slovenská speleologická spoločnosť
na tohoročnom valnom zhromaždení udelila
striebornú medailu. Veríme, že aj naďalej bude
Ondrej plný síl, neopustí ho vitalita a objaví
v rámci skupiny ešte mnoho metrov podzemných priestorov.
Za Speleo Bratislava Peter Magdolen
Čečinová zkouška
Někdy v dobách objevování jeskyně Havran
na Ohništi jsme se rozhodli, že provedeme takzvanou „čečinovou“ zkoušku, abychom vyřešili záhadu jeskynního průvanu a vyvrátili nařčení Lindy Hipmanové, že máme v podzemí
továrnu na vzduch. Průvan vanul jeskyní stále
stejným směrem. Shora ze zaledněné Havraní
propasti padal podchlazený vzduch dolů přes
neznámý úsek jeskyně, vycházel v hloubce 60
metrů ze závalu ve stropě, klesal do hloubky cca 100 metrů, kde se ohřál a takzvanou Marnou větví vystupoval nahoru k východu. Neústupná vytrvalost průvanu nás štvala.
I rozhodli jsme se, že směr proudění vzduchu
otočíme jeho zahřátím velkým ohněm. Tak
prokážeme vzdušné spojení obou částí jeskyně
a možná najdeme místo neznámého spojení.
Na jaře 2002 Kaman, Maceček, Ondrušek
a Votoupalovi dopravili hromadu dřeva a čečiny do hloubky 60 metrů pod zával, odkud vanul
podchlazený vzduch. Macka se zápalkami jsme
zanechali na místě. Zbytek týmu se přesunul na
povrch a do Havraní propasti, kde jsme očekávali, že začne vycházet dým.
Další průběh jeskynního dramatu známe jen
z Mackova neochotného vyprávění. Macek dole
zapálil vatru a vše probíhalo podle plánu. Oheň
se rozhořel a teplý vzduch a dým z čečiny vesele stoupal a mizel ve stropě v závalu. Pak přišla

P. Maceček na salaši na Ohništi

zrada. Zásoby podchlazeného vzduchu přemohly Mackův ohníček, dým se začal vracet, oheň se
začal dusit a Macek taky. Celá jeskyně se zaplnila štiplavým dýmem, kyslíku ubylo a viditelnost
klesla na 0. Pohodová akce se změnila v boj o přežití. Na útěku Macka čekalo překonání krutého
závalu Ohňových síněk, záludný sestup a výstup
po laně přes Banánový skluz a 40 metrů nahoru
po laně Melounovou propastí, nemluvě o vstupních úžinách. Nakonec přidušený Macek vylezl
z díry, bílý jako stěna, a nemluvil.
Jeskynní spojení se tak objevit nepodařilo,
nicméně jsme zjistili, kolik toho Macek vydrží
a že jako správný Ostravák nepotřebuje mnoho
kyslíku k životu a je prakticky nezničitelný.
Proto není žádného divu a nikoho nepřekvapí, že se letos dožívá 50 let v plné síle a pohodě
a přejeme mu tímto ještě mnoho a mnoho kyslíku do dalších let.
Silvestr Votoupal
Ing. Jaroslav Hecko
Pekné
životné
jubileum 50 rokov
oslávi v lete tohto
roka náš kamarát
a člen Speleoklubu
Tisovec Ing. Jaroslav
Hecko. Narodil sa
v Stropkove 11. júla
1960 a tu navštevoval
aj základnú školu.
V štúdiu pokračoval
na Strednej priemy-
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selnej škole v Bardejove, ktorú ukončil v roku
1979. Po maturite študoval na Vysokej škole
technickej v Košiciach, kde promoval roku 1983
ako stavebný inžinier v odbore pozemné stavby.
Začal pracovať v Agrostave Banská Bystrica,
roku 1984 získal prácu v bývalom závode ZŤS
Tisovec, neskôr CSM Tisovec ako referent investičnej výstavby na odbore RVZ. Postupne si
rozšíril svoje vedomosti a získal kvalifikáciu aj
na iné stavebné a znalecké činnosti. Dlhé roky
pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva,
predseda a člen stavebnej komisie pri Mestskom
úrade v Tisovci.
Vo voľnom čase rád chodí do prírody s manželkou Mirkou, najmä na svoju chalupu, ktorá
leží v krásnej tisovskej prírode. Pretože najbližšie okolie tvorí Tisovský kras, postupne
ho do tajomstiev jaskyniarstva zaúčal jeho
syn Miroslav, napriek mladému veku v našej
skupine považovaný za skúseného jaskyniara,
objaviteľa. Jubilant si v rámci zácviku prešiel
náročné tisovské jaskyne a prejavil sa ako platný člen speleoklubu.
Okrem jaskyniarskych prieskumov využívame jeho odborné vedomosti pri rekonštrukcii
jaskyniarskej chaty, výrobe uzáverov, stavebnej
a osvetovej činnosti. Jeho prijatím za člena
sme posilnili kvalifikovanú členskú základňu
nášho speleoklubu.
Jarko, do ďalších rokov Ti členovia skupiny
prajú pevné zdravie, budovateľské a objaviteľské úspechy.
Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka
Mariánova 50-ka
Všetko sa to
začalo na Prvé
ho mája 1978.
Pamätám sa, že
bola zamračená
nedeľa, v jaskyniach plno vody
a my sme pracovali pri vchode do Starého
hradu. Tuším
sme (Hipman,
Slančík, Štefa
novský a ja)
práve stavali
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rebríky pod portálom, keď odrazu došiel
Ferko Venger aj s dvoma rúčimi mládencami,
Dušanom Lovičom a Mariánom Jagerčíkom.
Marián bol vtedy sotva plnoletý, taký kde
nič, tu nič chlapček. Ferko sa hneď pribral
do roboty, chlapci trochu rozpačito postávali
a všetko obzerali ako každý z nás, čo sme
prvýkrát zakotvili pri Starom hrade. Lenže
Peter nikdy nenechal voľné pracovné sily
dlho postávať, a tak sa začala jaskyniarska
dráha jedného z najvýznamnejších jaskyniarov Slovenska.
Od 1. 5. 1978 sme všetci prešli poriadny kus
cesty a jaskyne na Krakovej holi prešli vari
najväčšími premenami. Marián počas svojho
viac ako 30-ročného jaskyniarčenia strávil na
akciách 1349 dní a pod zemou 10 792 hodín.
Je objaviteľom Javorovej priepasti, bol oporou
pri najnáročnejších projektoch, aké sa v našich
jaskyniach uskutočnili, a svedkom množstva
významných objavov. Za všetky spomeniem
ten, ktorý sa mne najviac vryl do pamäti,
lebo bol nabitý emóciami, obrovskou nádejou
a silou priateľstva.
Keď sme sa už takmer 15 rokov prekopávali
závalmi vo Večnej robote stále nižšie a nižšie,
stále do ďalších a ďalších rozdrvených a zaprataných priestorov, keď už hučanie vody kdesi
v hĺbke bolo také intenzívne, že sme v 2003.
roku cítili dych Starého hradu, keď sme práce
v tejto nekončiacej sa drine mali všetci plné
zuby a na ďalšie prekonávanie závalov sme strácali vôľu, Marián rozbil poslednú úžinu. Tušili
sme, že za dierou, čo ostala na dne sienky, nám
Večná robota konečne dovolí nazrieť do svojich
najhlbších zákutí. Čakala som, že Marián hneď
prelezie do diery a my s Mircom začujeme len
ozvenu jeho strácajúceho sa hlasu. Ale Marián
sa usmial a povedal, že tú dieru pripravil mne.
Tomu sa hovorí kamarát. V ten deň sme sa
dostali až po Petrovu túžbu a hoci na prepojení
Večnej roboty a Starého hradu sme ešte pár týždňov museli tvrdo popracovať, tento deň nosím
v pamäti ako synonymum priateľstva, ktoré nás
s Mariánom spája už takmer 33 rokov.
Maroško, ani sa mi nechce veriť, ako čas
neúprosne uteká. Prajem Ti z celého srdca,
aby si mal v sebe stále toľko nezlomnej energie
ako dosiaľ, k tomu pevné zdravie a okolo seba
dobrých priateľov.
Elena

Milan Veselko *1929 – †2010

šej jaskyne Stratený potok. So S. Kámenom
a spolupracovníkmi sa zúčastnil na pracovDňa 29. 1. 2010 zomrel v Brezne vo veku 80 ných akciách na Suchých doloch. V Starých
rokov najstarší člen Oblastnej skupiny Brezno horách pracoval M. Veselko s D. Čunderlíkom
Milan Veselko. Narodil sa 10. 10. 1929 v Brezne, v Jergaloch. Najviac úsilia a času však venokde navštevoval základnú školu a neskôr gym- val Bystriansko-valaštianskemu krasu, kde
názium. Ďalej pokračoval v štúdiu na strojár- snahou skupiny bolo opäť sprístupniť zanedskej priemyslovke v Banskej Bystrici. Od skon- banú Bystriansku jaskyňu. Po mnohých
rokovaniach členovia skupiny
čenia školy pracoval v Mostárni
Brezno ako konštruktér a neskôr
zaistili úvodný projekt a predložili ho plánovaciemu odboru
projektant hydraulických zariadení. Napriek tomu, že vo fabSKNV v B. Bystrici. Nakoniec
rike pracovali 6 dní v týždni,
po rokoch úsilia a poctivej práce
popri robote založili roku 1951
jaskyňu r. 1968 odovzdali do užís Jánom Šalátom a s niekoľkývania a bola začlenená pod sprámi nadšencami jaskyniarsky
vu jaskýň. Milan Veselko so spokrúžok pri ZK ROH Mostáreň
lupracovníkmi vystrojili jaskyňu
Brezno. Milan Veselko ako jaskyBystriansky závrt železnými rebniar pôsobil na rôznych lokaliríkmi až na samé dno (-174,5 m).
tách Horehronského podolia,
Aktívne sa podieľal na prípHorehronia a Ďumbierskeho
rave Jaskyniarskeho týždňa
vysokohorského
krasu.
na Bystrej, nechýbal na mnoZúčastnil sa na objavoch
hých ďalších Jaskyniarskych
jaskýň U diery, Bystriansky
týždňoch. Už v pokročilom
závrt, spolupracoval s J.
veku sa zúčastnil s Jánom
Majkom a profesionálnou
Šalátom na exkurzii do objavenej Jaskyne mŕtvych netoskupinou Turista na prepojepierov, kde ich sprevádzal
ní starej Bystrej a Bystrianskej
Milan Štéc.
jaskyne. Spolupracoval aj
Aj po roku 1989, keď
s RNDr. D. Kubínym, F.
Jirmerom, J. Šalátom a ďalodišiel do dôchodku a stal
šími, o. i. pri záchrane koňa,
sa čestným členom brez
ktorý sa prepadol vo Valaskej.
nianskej skupiny, sa aktívV roku 1963 sa zúčastne zaujímal o novodobé
nil expedície do Červených
objavy v jeho milovanom
vrchov, počas ktorej do jasBystriansko-valaštianskom
kyne Zadný úplaz dopravili
krase i na iných lokalitách.
rumpál vlastnej konštrukcie.
Často nám rozprával zážitky
Pomocou neho do jaskyne
a ochotne odovzdával svoje
spustili Dr. Kubínyho, o čom
mnohoročné
poznatky,
ktoré majú pre nás nevyčíssvedčia historické fotograliteľnú hodnotu.
fie a list do časopisu Krásy
M. Veselko pri skúške rumpálu
Nedajú sa vymenovať všetSlovenska, kde presne opisuky aktivity Milana Veselku,
jú úspešnú výpravu.
Milan Veselko spolupracoval s F. Jirmerom za ktoré bol na 16. valnom zhromaždení
aj v Slovenskom krase a roku 1960 sa s ďalšími Slovenskej speleologickej spoločnosti ocedobrovoľnými jaskyniarmi zúčastnil exkurzie nený Čestným uznaním SSS in memoriam.
do maďarského Aggteleku a prechodu jasky- Za jeho prínos jaskyniarstvu, dobrú prácu
ňou Baradla-Domica. S F. Jirmerom praco- a ľudskosť mu patrí naše uznanie a vďaka.
vali na Horehroní, a to v jaskyniach Homoľa,
Česť jeho pamiatke!
Za OS Brezno Matúš Matejka
Márnikova a pokúšali sa i o prienik do teraj-
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Knihy o jaskyniach a o tom, čo s nimi súvisí
Bohuslav Kortman
SPELEOFÓRUM
2010
Zborník zo stretnutia speleológov
v Moravskom krase
Ročník 29 zostavili P. Bosák, M. Geršl,
J. Novotná
Česká speleologická společnost, Praha, ISSN 12118397, 176 strán, 16 strán farebná príloha

J. Stankovič, V. Cílek,
R. Schmelzová a kolektív (2010):
PLEŠIVECKÁ PLANINA
Jaskyne Plešiveckej planiny – svetové
prírodné dedičstvo
Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský
Mikuláš, ISBN 978-80-9669637-6, formát knihy A4,
rozsah 192 strán, 430 obrázkov

Bohatý a zaujímavý zborník poskytuje
prehľad o jaskyniarskom dianí u našich
západných susedov.
Obsahuje viac ako
tri desiatky článkov s informáciami
o výsledkoch speleo
logického a karsologického výskumu
a prieskumu vykonávaného predovšetkým členmi Českej speleologickej spoločnosti v ČR i v zahraničí. Člení
sa na tri časti: 1. Výskumy a objavy v Českej
republike (Moravský a Český kras), 2. Výskumy
a objavy v zahraničí (soľný kras v Iráne, kremencové jaskyne stolových hôr vo Venezuele,
jaskynné systémy v Mexiku, na Balkáne, jaskyne v USA, na Sardínii, Ukrajine, Dolnom vrchu
v Maďarsku i u nás, na Slovensku – Mesačný
tieň), 3. Výskum krasu (zväčša Moravský kras
– hydrografia, stopovacie skúšky, chemizmus
a prietok podzemných vôd, geofyzikálne merania, geologické pomery, výskum mäkkého sintra, jaskynného ovzdušia a výskytu netopierov,
ale aj mimo ČR – genéza jaskýň silikátového
krasu Guyanskej vysočiny, výskum jaskynných
sedimentov v najdlhšej jaskyni Ruskej federácie
či jaskýň jednej z krasových oblastí Ukrajiny).
Text článkov v češtine dopĺňajú anglické súhrny a abstrakty, fotografie, mapy a iné ilustrácie
a celý zborník, ktorý vyšiel v apríli 2010, uza
tvára fotografická farebná príloha. Publikáciu
distribuuje ČSS a bol k dispozícii účastníkom
Speleofóra, tradičného stretnutia jaskyniarov
v Moravskom krase; záujemcovia ju nájdu aj
na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši.

Celofarebná populárno-vedecká publikácia s množstvom
fotografií a ilustrácií zhrnuje výsledky
výskumu a prieskumu jaskýň a krasu
a v širšom kontexte
dokumentuje hodnoty, ktoré predstavujú. Prínosom
publikácie sú nové
poznatky o jaskyniach a priepastiach Pleši
veckej planiny, zmapovanie a predstavenie ich
krás a vzácností širokej verejnosti. Pritom
kniha pútavo približuje aj významné pôsobenie dobrovoľných slovenských jaskyniarov
pri spoznávaní tajomstiev Plešiveckej planiny
a výsledky ich činnosti v podzemí spája s prírodnými a kultúrnymi hodnotami na povrchu
planiny a v jej okolí. Prispeje tak k úspešnej
prezentácii svetového prírodného dedičstva
v SR a reprezentácii Slovenskej speleologickej
spoločnosti.
Veľkú zásluhu na vzniku tohto rozsiahleho
kolektívneho diela (18 autorov textovej časti,
26 autorov fotografií), ktorého prípravu podporilo MŽP SR dotáciou z Environmentálneho
fondu, má RNDr. Jaroslav Stankovič a Spe
leoklub Minotaurus. Kniha vyšla v júli 2010
ako druhý zväzok edície Jaskyne Slovenského
a Aggtelekského krasu – svetové prírodné
dedičstvo a distribuovať sa bude aj prostredníctvom SSS. Svojím obsahom a spracovaním
určite zaujme profesionálnych i amatérskych
speleológov na celom Slovensku, nielen jaskyniarov pôsobiacich na území Slovenského
krasu.
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Diela zo súťaže o umelecké stvárnenie jaskyne
Peter Holúbek
Neznáme volanie
Volanie sintra
ozýva sa chodbou
kde odrazu počuť kroky
človeka
je to hlas
čo ťa nástojčivo volá
skrýva sa v ňom bolesť
ale i túžba odveká
Nuž podíď človek bližšie
nauč sa rozumieť
tajomnému hlasu
a potom azda nájdeš
v hlbinách zatajenú krásu
ukrytú v brčkách
záclonách i perlách jagavých
či ďalších čudách prírody
V jaskyni neznámej
kam iba tebe vstúpiť
akosi právom prichodí
Neznáme volanie. Autor: Ing. Marcel
Lalkovič, CSc. Získal čestné uznanie
Slovenskej speleologickej spoločnosti
a cenu riaditeľa Správy jaskýň Českej
republiky za výber poézie.

Kopanie II. Autor: František Miháľ. Získal cenu Správy slovenských
jaskýň za obrazy Brčká a Kopanie II a cenu Správy jaskýň Českej republiky za pastely.

Koněprusy. Kolektívna práca predškolákov materskej školy Sulanského, Praha. Získali cenu riaditeľky Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a cenu Českej speleologickej spoločnosti.

63

Summary
Opening article of Spravodaj 2/2010 brings concise information on the 16th general assembly
of the Slovak Speleological Society (SSS), where also election of the board took place. More than
100 delegates representing members of regional groups and clubs of SSS confirmed the previous
president Bohuslav Kortman in his function and elected new board and control commission.
The delegates have also approved membership of SSS in the European Speleological Federation
and amendment of own constitution. Several merited members and clubs were awarded. Bulletin
continues with overview of the economical results and proposal of organizational budget,
actualized directory of SSS and information on traditional SSS event – Speleomeeting in Svit
under the High Tatras. During Speleomeeting the following successful cavers were appraised for
results in 2009 – members of SSS I. Pap and B. Šmída, Ľ. Holík and others from the Speleoclub
Demänovská Dolina. Well known traveller and film maker P. Barabáš was a guest of the event
and his film Secret of Underground closed the twenty presentations from the work and activities
of mostly Slovak cavers both in home and foreign caves and karst territories. P. Magdolen and
L. Vlček inform on the SpeleoHungary100 and Eurospeleoforum in Budapest as its participants;
I. Račko, head of the Cave Rescue Group within the Mountain Rescue Service in Slovakia, writes
about the international workshop of cave rescue service in the Slovak Karst. The circumstances
around dissolution of the first Slovak Speleological Society in the fifties of the 20th century are
given by M. Lalkovič. Bulletin continues with two contributions concerning survey and research
in Slovak caves and karst areas. Members of the Tisovec Speleoclub inform on new discoveries
and map documentation of the Nová Michňová Cave on the Muráň Plateau, F. Miháľ writes
about rediscovery of caves in the Slovak Paradise close to the Dobšinská Ice Cave. R. Mlejnek
and V. Ouhrabka from the Czech Speleological Society describe in detail the sandstone caves
Pluton’s Temple in the Teplické Rocks (Czech Republic); they bring a table of 10 longest nonkarst caves in the Czech Republic. Bat white nose syndrome is mentioned by married couple
Lehotský, road collapse on the mountain pass Čertovica is described by P. Holúbek, F. Hanes and
M. Orvošová and work of cavers from Žilina Caving Club during uncovering of the buried castle
well in Lietava Castle is described by T. Pajtina. D. Hutka publishes facsimile of the article in
Slovák by Š. M. Daxner from 1878 on his descent to Michňová Cave (Spiš-Gemer Karst), he also
informs on revealing the memorial board in this cave to writer’s merit. 25 years long history of
Handlová Caving Club is briefly summarized by M. Reichmann and P. Strečanský. Not missing
are also reviews of new publications – Plešivec Plateau with subtitle Caves of Plešivec Plateau –
World Natural Heritage issued by SSS and proceedings from Speleoforum 2010 published by
Czech speleologists. Bulletin writes also about the success of SSS members during that event
and about prize to Dr. Anton Droppa, a recognized Slovak speleologist, who was awarded the
Order of Friendship with the Russian Federation. A. Droppa has recently reached the age of 90
years; congratulations to him and to other celebrated cavers are together with other social news
in traditional column. In the end, Spravodaj publishes other awarded works from the 3rd year of
contest on artistic depiction of a cave.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Peter Gažík

