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Objavy v Muránskej jaskyni v Belianskych Tatrách
Ľubo Plučinský, JS Spišská Belá
„Počul si, že v Muránskej je
komín, ktorý vedie až na plató a vraj je tam
ďalšie poschodie?“
„Ale na Sekyrovej mape nič nie je. Taká
vec by bola už dávno vonku.“
„No Poliaci sa tu dosť motali, treba sa
tam ísť raz pozrieť...“
Asi takýto rozhovor prebiehal medzi mnou
a Jožom Leščákom niekedy koncom 80-tych
rokov už minulého storočia. A prebehlo ešte
pekných pár rokov, kým na to pozrenie došlo.
Najprv sme sa však museli trocha poobzerať
po literatúre a povypytovať sa.
Otvor Muránskej jaskyne si nemôže nevšimnúť žiadny vnímavý turista, tobôž jaskyniar
prechádzajúci spodnou časťou Javorovej doliny vo Vysokých Tatrách. Mohutný vstupný
portál jaskyne dobre vidieť v JZ stene Muráňa
(1890 m) v západnej časti Belianskych Tatier,
ktoré v dolnej časti Javorovej doliny tvoria
jej orograficky pravé úbočie od Poľany pod
Muráňom po Tatranskú Javorinu.
História
Jaskyňu poznali ľudia už dávno pred prvými
písomnými zmienkami. Určite ju navštevovali
pastieri zo sezónnych majerov, ktoré tu stáli už
v 16. storočí, hľadači pokladov a neskôr baníci
z neďalekej Svišťovej dolinky, z čias novodobého osídľovania tohto zapadnutého kúta vtedajšieho severného Uhorska. Túto oblasť syste-

Vchod v JZ stene. Foto: Igor Michlík

maticky kolonizovali, ak sa to dá tak povedať,
až začiatkom 17. storočia Horvátovci z Plavča,
v ktorých majetku bol aj neďaleký Lendak,
neskôr majere v Ždiari a Javorine. Teda celé
územie na severnej strane časti Belianskych
Tatier a niektoré severné doliny Vysokých
Tatier. Ich banícke podnikanie v tejto oblasti
bolo určite spojené aj s návštevami mohutných
vchodov jaskýň na Novom vrchu
a Muráni. V priebehu 19. storočia
jaskyňu navštívili viaceré osobnosti vtedajšej doby, ako Samuel Roth,
Tytus Chałubiński a iní. Vtedy sa
začína uvádzať aj vo vedeckej literatúre.
V rokoch 1950 – 51 pracuje v jaskyni Dr. Josef Sekyra; 14. 4. 1950 ju
mapuje a výsledky vlastných výskumov aj s plánmi jaskyne publikuje vo svojom Velehorskom krase
Bělských Tater (1954).
V roku 1955 od 4. 8. do 18. 8.
Severná stena Muráňa od Podspádov. Foto: Igor Michlík
sa slovenským jaskyniam venu-
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je aj skupina Poliakov pod vedením Dr.
Kazimierza Kowalského (Komisja Taternictwa
Jaskiniowego PTTK), ktorá okrem iných
navštevuje aj Muránsku jaskyňu, kde preniká
za ťažký štvormetrový stupeň s pokračovaním,
zachytený na plánoch Dr. Sekyru. Za stupňom
nachádzajú dno vysokého komína a Okružnú
chodbu s plazivkou, ktorá prechádza takisto
na dno komína. Kaskádovým komínom nazrú
aj do vtedy nezleziteľnej steny hlavného komína, kde svoj prieskum končia. Dĺžku chodieb
nenaznačených na Sekyrovom pláne odhadujú
vcelku správne na 70 m a komín sledovateľný do výšky 30 m. O výsledkoch informujú
v Československom krase r. 1957. V preklade Leonarda Blahu inej správy K. Kowalského
a R. Gradzińského v Krásach Slovenska (1956)
sa uvádza, že: „V Okružnej chodbe sme našli
stopy po ľuďoch, čo dokazuje, že jaskyňa bola
už skúmaná.“
Dňa 6. 7. 1988 navštevuje jaskyňu Wojciech
W. Wiśniewski spolu Krzysztofom Bębenkim.
Lezú vo vstupných častiach jaskyne v komíne,
ktorý nebol zanesený v pláne Dr. Sekyru. Vo
výške 20 m od dna vstupného portálu nachádzajú vodorovnú chodbičku a komín vraj stúpa
ďalej. Bez lana však nepokračujú. „Vážnemu“
komínu za ťažkým štvormetrovým stupníkom sa nevenujú. V dvoch Eksplorancikoch
(1990, 1991) Wiśniewski informuje o svojich
návštevách tatranských jaskýň aj s ironickými poznámkami na adresu slovenských jaskyniarov.
Jaskyňa má návštevníkov aj v súčasnosti.
O niektorých vieme, o iných nie. Ide prevažne
o výskum netopierov, ale v čase medzi našimi
akciami (2007 – 2008) sme zaznamenali zvláštnu návštevu, ktorá po sebe zanechala veľké
sprejové značky približne v miestach našich
polygónových bodov vo vstupnej časti od vchodu po stupeň. Vyzerá to na nejaký výskum, ale
takto? Ohromný vchod však láka.
Naša skupina robí v tejto oblasti od roku
1972, hlavne v jaskyniach Javorovej a Kolovej
doliny a Svišťovej dolinky. Muránsku sme
registrovali ako hotovú jaskyňu. Niekoľkokrát
sme sa tam boli aj pozrieť, idúc okolo, no za
povestný stupeň sme sa nevybrali. Až po to
známe: „počul si...“. Už sa toho človek nestrasie. No ako to už u nás chodí, raz nie je čas,
inokedy zasa je zlý čas (počasie), potom príde

zima – Javorinka, v lete Lovecká, Prievanová...,
ale prechádzajúc dolinou stále mrknete hore.
Nakoniec to Jožovi nedalo a zorganizoval prvú
meračsko-lezeckú akciu.
Dňa 4. 11. 2007, v hluchej sezóne, sme
v zostave Mišo Grivalský, Jano Zibura, ja
a Jožo Leščák prešli cez povestný stupeň a začali sa obzerať po tzv. poľských partiách s poriadnym komínom. Prvý pokus v čelnej, nazvime
ju južnou stenou, sa Mišovi nevydaril. Počas
premeriavania jaskyne sme v Okružnej chodbe narazili na menší stupňovitý komín ústiaci
do hlavného, ktorý nás podobne ako Poliakov
v 55-tom nepustil ďalej. Po obhliadke stien
dómu – komína padlo rozhodnutie na južnú
stenu, kde sa vo výške 20 metrov dalo tušiť
pokračovanie. To sme si však nechali na ďalšiu
akciu. Na tejto sa zamerali a preskúmali všetky doteraz známe priestory. Pravdepodobne už
od polovice 50-tych rokov sa vo väčšine zmienok o Muránskej j. uvádzajú nesprávne údaje
o jej dĺžke a výške, a to 200 m dĺžky a 50 m
výšky. V skutočnosti bolo vtedy známych
143 m priestorov s najvyššie dosiahnutým

Rúrovitá chodba na poschodí.
Foto: Igor Michlík
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bodom +30 m od vchodu. Ostatok
bol kohosi dosť odvážny odhad. Ale
na to sme prišli až neskôr. V každom prípade bolo okolo jaskyne dosť
nejasností. Ešte stále sme nevedeli, či
výškových 50 metrov urobili „veľké
oči“, alebo hore niekto bol.
Na akcii 8. 6. 2008 (Jožo Leščák,
Boris a Rišo Leščákovci, Igor Michlík,
Jano Zibura, Ľubo Plučinský) Jožo
vyliezol ľavú stranu 22-metrového
komína, miestami V+ a cez pohodlný
dómik ďalších 15 m s jedným previsnutým miestom do horného poschodia s križovatkou. Tu pokračujú
chodby vodorovnou, neskôr klesajúcou časťou jaskyne a ďalšou neznámou hlbokou studňou. Toho dňa ešte skúmame vodorovné chodby a domeriavame vylezené časti.
Na poslednej akcii 21. 6. 2008 v zostave ako
minule, ale bez Jana, domeriavame „horné
poschodie“ a pomaly mapujúc objavujeme (už
sme si istí, že sú to objavy) a zlaňujeme neznámu studňu, podobnú tej vedľajšej. Spočiatku
je kaskádovitá, neskôr posledný 25-metrový úsek sme úplne bez kontaktu so stenou.
Predpokladáme, že zlaníme do pokusu W.
Wiśniewskeho vo vstupnej časti jaskyne. Na
prekvapenie sa táto studňa spája s dómom,
v ktorého vedľajšej stene sme vystupovali. Po
spojení aj tohto merania s ostatnými časťami
prieskum v tejto jaskyni nateraz končíme.
Lokalizácia a opis priestorov
Ako som už spomínal, vstupné časti
Muránskej j. v dĺžke 60 metrov sú podrobne
opísané vo Velehorskom krase Dr. Sekyru, ale
pripomeniem aspoň základné údaje: vchod
nachádzajúci sa v JZ stene Muráňa na jej
úpätí v nadmorskej výške 1559 m má rozmery 8 × 12 m (š × v). Spočiatku mohutné vstupné priestory sa postupne zužujú spolu so znižujúcim sa stropom na rozmery 6 × 6 m na
konci pri stupni. Dno jaskyne môžeme rozdeliť na dve časti. Od vchodu stúpa v uhle 35°
v dĺžke 20 m k prvému trojmetrovému stupňu. Za ním je dno vodorovné až k druhému
stupňu, za ktorým sú „partie polskie“. Šírka
chodby sa pohybuje od 5 do12 metrov. Dno
je pokryté hlinami v predných častiach jaskyne cez drobnú vápencovú drvinu v strede až
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Charakteristický tvar chodieb poschodia.
Foto: Igor Michlík

po hrubšie skaly či bloky s rozmermi jedného metra.
Za štvormetrovým stupňom so zvyškami sintrovej výzdoby jaskyňa pokračuje trojmetrovou šikmo naklonenou chodbou so sklonom
25° k severu a s výškou 3 m. Tá prechádza pri
bode č. 11 vľavo do časti so sklonom 35° na
sever, tzv. Okružnej chodby. Vpravo odbočuje

Nad dnom hlavného komína. Foto: Igor Michlík

stúpajúca, asi trojmetrová slepá chodbička so
sintrovým dnom. Z klesajúcej chodby po piatich metroch pri mer. bode 12 odbočuje nízky
priechod na dno hlavných komínov. Okružná
chodba pokračuje v priamom smere v dĺžke
18 m po plazivku, ktorá je vlastne dnom jaskyne s odtokom občasných skapových vôd
(sondovanie bolo na tomto mieste zatiaľ
neúspešné). Dno pokrýva ostrohranná sutina s menšími balvanmi a šírka chodby sa
pohybuje od 2 do 4 metrov. Hneď za plazivkou pri bode 15 odbočuje vpravo JV smerom
Kaskádový komín, ktorý ústi pri bode 17 do
hlavného komínového priestoru vo výške 18
metrov. Odtiaľ mohli Poliaci vidieť otvor do
druhej časti vertikálnych priestorov. Od mer.
bodu 15 sa chodba rozširuje a stúpa k bodu
13 na dno komínov, čím sa priestory zokruhujú. Dno je pokryté množstvom vápencových
skál rôznej veľkosti. Z tohto 5 × 7 m veľkého priestoru stúpajú obidva paralelné komíny.
Výstupová cesta vedie v južnej stene, nie
v západnej, kde to viac láka. Až 80-stupňová
stena je v 13 metroch prerušená teraskou, na
ktorej sa dá odstáť, a ďalej pokračuje 9-metrovou kolmou časťou do skoro vodorovného
zúženia so šírkou 50 cm a s výškou 2 m. Toto
zúženie ústi do 6 metrov dlhého pohodlného
dna nasledujúceho komína. Z dna sa hneď začínajú voľne vyleziteľné stupne vysoké 2 – 3 m
až pod posledný previsnutý 6-metrový stupeň.
Šírka tohto priestoru je miestami 4 – 6 m a plynule prechádza do puklín, ktoré pravdepodobne komunikujú s hlavným komínom v spodnej
časti. Tu sa začína objavovať aj skromná výzdoba z drobného bradavicového sintra, ktorá sa
vyskytuje aj v susednej priepasti.
Stupeň prechádza do 3,5 m plazivky, prechádzajúcej do ďalšieho väčšieho priestoru, kde sa
pri mer. bode 587 jaskyňa opäť vetví. Severným
smerom klesá kaskádová vrchná časť hlavného komína. Táto voľne zleziteľná časť vysoká
10 metrov sa končí nad 25-metrovým hlavným
komínom a polygón sa pripája na mer. bod 13
až na dne studní. Západným smerom po trojmetrovom stupni pokračuje 25-metrová mierne stúpajúca chodba. Na severnej strane chodby sú dva prepojovacie kanály, ktoré vedú do
hornej časti hlavného komína nad kaskádami.
Šírka chodby sa pohybuje medzi 4 až 5 metrami. Dno so starými sintrovými nátekmi sa

zvažuje na sever a v nižších častiach je pokryté vápencovou sutinou. Ku koncu sa chodba zužuje až k mer. bodu 591, ktorý je aj najvyšším bodom v jaskyni (1619 m n. m.). Odtiaľ
chodba klesá západným smerom 20° sklonom
kanálom širokým 1 – 2 metre, najskôr s pevným dnom, potom je dno pokryté vápencovou sutinou. Pri mer. bode 595 chodba prudko stúpa v akejsi vývrtke do dómika s rozmermi 2 × 3 m. Z neho vedie nízka klesajúca chodba do priestoru 7 ×4 m s výškou k stropu 1,5
m a pieskom zaneseným dnom. Tu je aj posledný meračský bod. Z tohto priestoru pokračuje nízka plazivka zavalená skalami veľkými aj
0,5 × 0,5 metra, ktorá sa po pár metroch stáva
úplne neprieleznou. V plazivke je síce cítiť
slabý prievan, no pracovať tam bez techniky je
nemožné. V tejto chodbe je niekoľko neprielezných zúžení na vrstevných plochách, ktorými
sa zatiaľ nepodarilo preniknúť.
Geológia a genéza jaskyne (základná informácia S. Pavlarčík, doplnenie Ľ. Plučinský)
Muránska jaskyňa je vytvorená v sivých vrstevnatých spodnokriedových muránskych
vápencoch krížňanského príkrovu (J. Nemčok
et al., 1994). Súvrstvie vápencov sa vyznačuje sklonom na SZ. Na vrstevných plochách a podružnej puklinatosti sa vytvorila
klesajúca chodba za stupňom medzi bodmi
11 a 103, tiež spodná časť dna pod komínmi a všetky priestory na „poschodí“. Komíny
a veľké vstupné priestory sú vytvorené na
výraznej tektonickej poruche, ktorá sa tiahne skoro kolmo od vchodu až po vrchol steny
a pravdepodobne pretína celý masív Muráňa
v SV smere. Samotný povrch Muráňa sa považuje za starý povrch zarovnávania z mladších treťohôr, z neogénu. Názor Dr. Sekyru, že
vznik jaskyne môže súvisieť s predpleistocénnou hydrografickou sieťou, by mohla potvrdiť aj existencia zvyškov rúrovitých chodieb
v horných častiach jaskyne. Modelačnú činnosť väčšieho množstva vody môžeme tušiť
len od najvyššieho bodu po terajší zavalený
koniec cez vývrtku. Po znížení eróznej bázy sa
na ďalšom vývoji jaskyne podieľala korózno-erózna činnosť presakujúcich atmosférických
vôd, z povrchu Muráňa zostupujúcich tektonickými poruchami do masívu. Zrážkové vody
vytvárali aj menšie či väčšie korytá s kaskáda-
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mi v pomerne širokých vrchných častiach jaskyne. Hlavným činiteľom pri vzniku mohutnej vstupnej chodby bolo mrazové zvetrávanie
pokračujúce do dnešnej doby.
Záver
Pre dodatočný prieskum Muránskej j. sme
sa rozhodli pre spomínané nejasnosti okolo
Poliakmi spomínaného komína, ale aj preto,
aby sme vyhotovili podrobnejšiu mapu jaskyne za stupňom. V podstate okrem serióznej
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Sekyrovej mapy vstupných častí existoval len
pamäťový náčrt z návštevy Poliakov v 55-tom
roku a náčrt lezenia W. Wiśniewskeho. Jaskyňa
má v súčasnosti dĺžku 335 m s prevýšením
60 m; všetky body sú stabilizované, označené
plieškom s číslom. Na našich akciách sme objavili 192 metrov priestorov s navýšením o ďalších 30 metrov, zatiaľ však nie je domeraný
komín spomínaný W. Wiśniewskym. Takisto
koncový zával môže ešte v budúcnosti „pustiť“
a aj fáma o vyústení komína na plató, možno
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do tiež Poliakmi opisovanej Muránskej priepasti (-15 m), sa raz stane skutočnosťou.
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Dažďovnica – staronový objav
v srdci Muránskej planiny

Lukáš Vlček – Dušan Hutka – Ivan Kubíni, Speleoklub Tisovec
Dažďovnica – početnými príbehmi a historkami opradená jaskyňa v srdci
Muránskej planiny. Kde sa nachádza? Ako
vyzerá? Aká stará môže byť? Odkiaľ sa
v nej berie ten neuveriteľne silný prievan?
A či pustí ďalej? To sú otázky, aké si určite kládla väčšina jaskyniarov, ktorí sa kedy
zaoberali týmto pestrým krasovým územím.
Dažďovnica, ktorá sa v Zozname jaskýň
Slovenskej republiky uvádza pod č. 3115 ako
Dažďovica, je jedna z najtajomnejších jaskýň Muránskej planiny. Patrí medzi najvyššie položené, najrozsiahlejšie, najstaršie
a najperspektívnejšie jaskyne na planine.

V nasledujúcich riadkoch v krátkosti prinášame opis tejto pozoruhodnej lokality.
Lokalizácia
Jaskyňa je situovaná v centrálnej časti
Muránskej planiny, vo vrcholových partiách
svahu nad dolinou Slávča. Jej vchod leží v nadmorskej výške 1100 m v západne exponovanom svahu hrebeňa Šarkanice, 200 m severozápadne od kóty 1178,3 Priehalina, v bralách
poniže horskej lúky Dažďovnica. Predstavuje
ho niekoľko metrov hlboká depresia s rozmermi 5 × 8 m, vytvorená pozdĺž gravitačnej
rozsadliny severo-južnej orientácie, vzniknu-

Schematický prevýšený geologický rez Muránskou planinou. Šípkou je naznačená poloha Dažďovnice. Všimnite si
veľkú bielu plochu medzi jaskyňami a vyvieračkami, odzrkadľujúcu stav súčasného poznania podzemia Muránskej
planiny – áno, ešte stále o ňom vieme tak málo
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Schematické znázornenie podzemnej drenáže krasových vôd Muránskej planiny na základe hydrologickej modelácie.
Všimnite si najmä vyvieračky v juhovýchodnej časti planiny

tej ústupom svahu. Nachádza sa asi 30 m pod
hranou planiny a v jej blízkosti sú ešte viaceré
menšie jaskyne. Otvor do jaskyne je mohutný,
ale keďže sa nachádza priamo pod skalnou stenou, nie je z diaľky viditeľný.
História objavu a prieskumné aktivity
Kedysi začiatkom sedemdesiatych rokov
minulého storočia upovedomili miestni poľovníci tisovských jaskyniarov na jaskynný otvor
neďaleko horskej lúky Dažďovnica v centrálnej časti Muránskej planiny (na mapách sa
uvádza aj ako Dažďovica alebo Dižďovnica či
Díždovnica). Jaskyniari nelenili a jaskyňu za
otvorom okamžite preskúmali, jej mapu však
nevyhotovili. Svatopluk Kámen vo svojej sumarizačnej práci z roku 1971 spomína lokalitu
krátkym opisom: (Jaskyňa) „Má horizontálne
položený puklinový vchod, ktorým sa vstupuje do šikmo uloženej chodby. Chodba má kvapľovú výzdobu a v nižšej časti sa rozvetvuje na
dve bočné chodbičky, sledujúce smer navzájom kolmých puklín. Nebola doteraz zame-

raná.“ Vo svojom zozname jaskýň Muránskej
planiny jej pridelil číslo 94. Keďže jaskyňa je
od Tisovca pomerne ďaleko, v ďalšom desaťročí sa jej prieskumu venovali najmä jaskyniari z Muráňa a medzi Tisovčanmi nadlho
takmer upadla do zabudnutia. V jaskyni väčšiu časť roka duje silný prievan, a tak v nej

Prielez z jaskyne do Vstupnej chodby. Foto: L. Vlček
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Muránčania začali sondovať. Koncom deväťdesiatych rokov sa dostali do pokračovania
na mape označeného ako „úžina“. Podľa slov
Petra Mikuša sa sem dostal Dušan Kotlarčík,
ale v závale ďalej nevedel lokalizovať hlavnú
prúdnicu prievanu. V jaskyni prebiehal po
roku 2002 monitoring zimujúcich netopierov pod vedením Marcela Uhrina a zamestnancov Národného parku Muránska planina. Ku
koncu prvého decénia nového tisícročia sa v jaskyni angažovali aj jaskyniari z OS Rimavská
Sobota, avšak bez postupov. Takisto skupina Muránska planina z Revúcej tu podnikla isté prieskumné kroky. Ruch na lokalite
znovu inšpiroval aj tisovských jaskyniarov, ktorí
tu v roku 2010 prenikli do nových priestorov za Kvapľovou sieňou v dĺžke asi 20 m
s možnosťou ďalšieho pokračovania. V sondáži sa priebežne pokračuje. Dušan Hutka so
Števom Dianiškom pracovali najmä v sondáži
v Gracovej sonde a Diviačej jaskyni v tesnej blízkosti Dažďovnice. Keďže dosiaľ neexistovala
mapová dokumentácia podzemných priestorov
a v labyrinte chodieb sa dalo len ťažko orientovať, v tomto roku sa jaskyňa aj zamerala a vyhotovila sa jej podrobná mapa. Zameraná dĺžka
polygónového ťahu, na ktorý je pripojená aj
krátka, len 8 m dlhá a na sever-severovýchod
smerujúca chodba v skalnej stene nad jaskyňou,
je 222 m pri denivelácii 37,5 m.
Opis podzemných priestorov
Jaskyňa Dažďovnica za vchodom pokračuje do masívu Šarkanice dvomi chodbami.
Vstupná chodba pokračujúca smerom na sever
od vstupnej depresie je rozsadlinového charakteru a vznikla gravitačným ústupom svahu.
Miestami dosahuje výšku 10 m pri šírke 4 m.
V závere sa lomí na východ a sleduje sklon vrstevnatosti vápenca, pozdĺž ktorého klesá labyrintom pod uhlom 30° šikmo uklonených chodieb až do horizontu Kvapľovej a Jazierkovej
siene. Šikmo uklonený labyrint chodieb je
bohato rozvetvený a chodby miestami oddeľujú len akési úzke piliere horniny, sutiny alebo
akumulácií mäkkého sintra. Preto možno uvažovať, že v tejto časti jaskyne ide o jeden široký, ale nízky, plochý, šikmo do masívu uklonený priestor, rozčlenený takmer výlučne len
akumuláciami sutiny a sintrov. Lokálne sa charakter priestorov mení napr. v Kvapľovej piv-
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nici, čo je spôsobené nadviazaním plochy vrstevnatosti so strmo uklonenými tektonickými poruchami. Priestory sú bohato zdobené
sintrovými útvarmi, z ktorých vynikajú najmä
bohaté akumulácie mäkkého sintra vytvárajúce
okrem povlakov aj početné sférolitické – guľovité, bochníkovité a chobotovité útvary, pokrývajúce strop, steny i podlahu chodieb.
Od vstupnej depresie sa dá preniknúť do jaskyne i smerom na juh šikmo uklonenou chodbou, ktorá sa vetví, no generálne sleduje smer
na juh-juhovýchod a neprielezne nadväzuje
na strop Jazierkovej siene. Chodba sa zhruba
v polovici napája aj na už opisovaný labyrint
nad Kvapľovou sieňou.
Horizont Kvapľová sieň – Jazierková sieň sa
rozprestiera v hĺbke 25 – 30 m od najvyšších
častí jaskyne. Kvapľová sieň je najvyšším
priestorom jaskyne. Dosahuje výšku 15 m
pri šírke 6 m a nachádza sa v nej 6 m vysoký
mohutný stalagmit. Z pôdorysu siene vybočujú smerom na sever dve plazivky. Jedna sa
končí po 3 metroch zarastením sintrovou výplňou; tá druhá pokračuje 10 m dlhým, vysokým a úzkym meandrom, pričom klesá do
hĺbky. Po sondovaní sa tu na základe existencie silného prievanu predpokladá ďalší postup.
Jazierková sieň ohraničuje mohutný podzemný horizont z juhu. Je vyplnená sutinou a sin-

Jazierková sieň. Foto: L. Vlček
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trovými nárastmi. Nachádza sa v nej niekoľko
mohutných stalagmitov, sférolitických útvarov z mäkkého sintra a sintrových jazierok.
Z Jazierkovej siene klesá úzka puklinová chodba, ktorá sa končí v hĺbke 37,5 m závalom. Tu
je aj najnižšie miesto jaskyne. Silný prievan
z úžiny svedčí o ďalšom pokračovaní jaskyne
smerom do hĺbky.
Vznik jaskyne
Otázka vzniku jaskyne a najmä jej veku dosiaľ
nie je uspokojivo vyriešená. Genéza časti priestorov jaskyne sa viaže na gravitačný ústup svahu
pozdĺž výrazných rozsadlín horninového masívu, kopírujúcich západnú hranu Muránskej planiny nad dolinou Slávča. Tento
smer však korešponduje aj s výrazným zlomovým systémom, ktorý
zo západu ohraničuje tektonické okno, v ktorom v doline Slávča
vychádzajú na povrch permokarbónske členy obalovej sekvencie
veporického fundamentu. Nad
dekolementom príkrovu pokračuje súvislý horninový sled spodného až stredného triasu, zakončený
na hrebeni Ostrice ladin-karnskými masívnymi wettersteinskými
vápencami. Dažďovnica sa nachádza na styku wettersteinských
a steinalmských vápencov, ktoré
sa však v teréne dajú len ťažko
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odlíšiť. Jaskyňa má generálny úklon chodieb
cca 30° na východ – severovýchod, resp. východ
– juhovýchod, teda smerom dovnútra planiny,
pričom kopíruje úklon vrstiev. Tento smer sa
končí v hĺbke 25 – 30 m na úrovni horizontu
Kvapľovej a Jazierkovej siene, kde je pokračovanie zanesené sutinou. Odtiaľto jaskyňa pokračuje už len úzkymi tektonickými chodbami,
pravdepodobne tiež rozsadlinového charakteru. Je pravda, že niektoré línie chodieb sú viazané na horninové štruktúry paralelné so sva-

V Jazierkovej sieni. Foto: L. Vlček

hom, čiže ťahové (extenzné) poruchy súvisiace
zrejme i s gravitačnými pohybmi, ale vyskytuje
sa tu i množstvo porúch kolmých alebo naväzujúcich na severo-južný smer pod tupým uhlom,
čo znamená, že by mohlo ísť o línie oddeľujúce jednotlivé zaklesávajúce horninové bloky
(napr. „úžina“). Jaskyňa vznikla v extenznom
režime zrejme sčasti gravitačne a sčasti pôsobením autochtónnej infiltračnej vody z povrchu
planiny. Infiltračná voda v podzemných dutinách jaskyne nachádzajúcej sa pomerne plytko
pod povrchom (len cca 30 – 60 m) vytvorila aj
bohatú a pestrú kvapľovú výzdobu, ktorej vek
sa možno bude dať datovať pomocou rádiometrických analýz. Nazdávame sa však, že tieto časti
jaskyne a ich výplne (šesť metrov vysoký stalagmit) môžu byť aj staršie, než dokáže spoľahlivo
datovať rádiometrická analýza, a preto by bolo
potrebné odobrať z jaskyne vzorky na paleomagnetické datovanie.
Na možný alochtónny pôvod jaskyne poukazuje iba jej umiestnenie v lokalite, ktorá mohla
byť v minulosti výrazne atakovaná agresívnymi

nenasýtenými vodami rieky Rimavy pri vstupe na krasové územie Muránskej planiny. Ak
aj bola jaskyňa niekedy (koncom neogénu?)
formovaná alochtónnymi vodami predchodcu
Rimavy, rieka nezanechala po sebe žiadne sedimenty ani morfologické indikátory. Tie však
mohla, spolu s pokračovaním jaskyne smerom
na západ od v súčasnosti známych chodieb,
zlikvidovať rýchla a intenzívna denudácia terénu, ktorá odkrajuje zo západného svahu planiny predpokladanou rýchlosťou asi 1 mm/rok.
Perspektívy nasledujúceho prieskumu
Pokračovanie jaskyne do hĺbky je zjavné na
základe silného prúdenia vzduchu, ktoré tu
vytvára možno najsilnejší jaskynný prievan
na celej Muránskej planine. Prievan indikuje hlboké založenie a široký hĺbkový rozsah
geologických štruktúr, na ktorých jaskyňa
vznikla, ale načrtáva aj možnosť existencie
rozsiahleho podzemného systému smerom
dovnútra Muránskej planiny. Smer sklonu, pod
ktorým vznikla väčšia časť jaskyne, je identický
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kych jaskýň, napr. Macova jaskyňa (Kámen, 1970), Vlčia jaskyňa
(IK), Šarkanova diera alebo jaskyne v Javorníčkovej doline (Vlček,
2003). Možnosti takejto podzemnej drenáže nasvedčuje aj geologická situácia – krasovopriepustné
karbonátické horniny muránskeho príkrovu v celom opisovanom
hrebeni sú uklonené smerom
k vyvieračke. Tektonická aktivita
pozdĺž muránskeho zlomu však
zapríčinila pokles krasovej kryhy
Muránskej planiny voči Stolickým
vrchom, a tak predpokladáme, že
najnižšie časti podzemného systéV labyrinte šikmo klesajúcich chodieb nad Kvapľovou sieňou. Foto: L. Vlček mu sú dnes pomerne hlboko vo
freatickej zóne, čiže pod vodou.
so smerom od jaskyne k vyvieračkám na Existenciu, nájdenie a fyzické prepojenie takévýchodnom úpätí Muránskej planiny, kde hoto podzemného jaskynného systému však
voda vyviera pozdĺž markantného muránske- v žiadnom prípade nevylučujeme, skôr sa priho zlomu. Ide o vyvieračky Paseky I (Tisovec kláňame k názoru, že je iba otázkou času, kedy
dolný sensu Kullman, 1990), nachádzajúcu sa sa doň podarí preniknúť.
pod Kňazovým vŕškom, a Paseky II (Tisovec
horný dtto) pod Nižnou Skalkou v blízkosti Literatúra
ústí ±suchých dolín Martincová, Maselníková
a Javorníčková (Kámen, 1963), ktoré odvod- Biely, A. – Beňuška, P. – Bezák, V. – Bujnovský,
A. – Halouzka, R. – Ivanička, J. – Kohút,
ňujú masív Šarkanice; dosiaľ však nevieme
M. – Klinec, A. – Lukáčik, E. – Maglay, J. –
nič o ich ponoroch ani o ohraničení ich zberMiko, O. – Pulec, M. – Putiš, M. & Vozár,
nej oblasti. Keďže výdatnejšie krasové prameJ. 1992. Geologická mapa Nízkych Tatier
ne na západných svahoch Muránskej planiny,
(1 : 50 000). SGÚ-GÚDŠ, Bratislava.
v doline Slávča, nie sú známe, nazdávame sa, že
spomínané vyvieračky na Pasekách odvodňujú Kámen, S. 1963. Príspevok k poznaniu hydcelé krasové územie Šarkanice od Dažďovnice
rologických pomerov Muránskeho krasu
až po Muránsku dolinu, čomu nasvedčujú
a Tisovského krasu. Slovenský kras, 4,
aj ich teploty a výdatnosti. Táto úvaha v nás
34–45.
evokuje predstavu rozsiahleho podzemného Kámen, S. 1970. Macova jaskyňa. Slovenský
kras, 8, 107–109.
systému prechádzajúceho popod Muránsku
planinu zo západu na východ a drénujúce- Kámen, S. 1971. Tisovský a Muránsky kras.
ho takmer celé územie Ostrice, Šarkanice
Manuskript, Archív SMOPaJ, 1–46.
a Macovho vrchu. Na planine a vo svahoch nad Klinec, A. 1976. Geologická mapa Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier (1 : 50 000).
vyvieračkou dnes nachádzame len málo a krátGÚDŠ, Bratislava.
Výdatnosť vyvieračiek na Pasekách podľa Kámena a Kullmana
Kullman, E. 1990. Krasovo-puklinové
vody. GÚDŠ, Bratislava, 1–184.
Kámen (1963)
Kullman (1990)
Malík,
P. 2000. Úloha geológie pri ochravýdatnosť
nadm. výdatnosť teplota
Názov
Názov
ne
podzemných
vôd. Enviromagazín, 5,
výška
[l/s]
[°C]
[l/s]
3, 10–11.
Tisovec
Paseky I 420 m
300
8,6
25 – 2711
dolný
Vlček, L. 2003. Javorníčková dolina na
Tisovec
Muránskej planine. Spravodaj SSS, 33,
70
8,8
27 – 220
Paseky II 433 m
horný
3, 23–24.
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Čerpacie pokusy v jaskyni Kadlub
Igor Balciar, OSS Rimavská Sobota
Jaskynný systém Podbanište
– Jaskyňa nad Kadlubom – Kadlub netreba jaskyniarom podrobne predstavovať.
Pre oživenie si krátko pripomeňme chronológiu objavovania jednotlivých častí systému. Vchod jaskyne Podbanište rimavskosobotským jaskyniarom ukázal Juraj
Vincel (dodnes žijúci nestor jaskyniarstva
v Drienčanskom krase) pravdepodobne
v roku 1971. Tí postupne jaskyňu objavovali a dokumentovali. Predpokladali tiež, že
vodným tokom komunikuje s vyvieračkou
Kadlub, čo sa stopovacou skúškou z roku
1973 aj potvrdilo (čítaj nižšie).

2001 / 2002
Realizovali sme kopáčske práce v snahe
postúpiť v Slepej vetve v jaskyni Podbanište.
Vzhľadom na problém s uskladňovaním vyťaženého materiálu sme ho transportovali von
z jaskyne. Práce sme po 12 vykopaných metroch ukončili pre neustále zavaľovanie nestabilného (hlineného) stropu.
2003
Vydrevili sme Slepú vetvu v Podbaništi vykopanú v predchádzajúcich rokoch.
2004
Nadviazali sme spoluprácu so speleopotápačom M. Megelom, ktorému sa počas niekoľkých
zanorení spojených s prehlbovaním zaplavených

V roku 1978 sa podarilo hladinu vyvieračky znížiť o 1,8 m a preniknúť tak do jaskyne nazvanej podľa vyvieračky – Kadlub. Cez komín
nad sifónom č. 2 bol umelo
vyrazený suchý vchod. Roku
1991 po niekoľkých kopáčskych akciách v závrte na
juhozápadnom svahu vrchu
Holubina jaskyniari prenikli do novej jaskyne nachádzajúcej sa medzi jaskyňami Podbanište a Kadlub.
Nazvali ju Jaskyňa nad
Kadlubom. Od konca roku
1999, keď sa po mnohonásobných pokusoch konečne podarilo L. Iždinskému
a S. Scholtzovi fyzicky prepojiť jaskyňu Podbanište
s Jaskyňou nad Kadlubom,
uplynulo už viac ako 10
rokov (Iždinský, 2000).
V prieskume tohto systému sa odvtedy neudialo nič
prevratné, no cieľom tohto
článku je priblížiť a zaznamenať činnosť oblastnej
skupiny na tejto lokalite
počas spomenutého uplynulého obdobia. Pripomeňme
Vysnená chodba v Jaskyni nad Kadlubom. Foto: I. Balciar
si ju s rozdelením po rokoch:
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priestorov podarilo postúpiť po 4. sifón v jaskyni Kadlub. Sifón bol úplne zanesený jemným
pieskom a voda vyvierala len spomedzi sedimentu. Jeho prehlbovanie bolo neúspešné, pretože
pritekajúci tok donášal stále ďalší a ďalší rozmočený sediment, ktorý znižoval viditeľnosť, a tak
podstatnou mierou sťažoval prácu.
2005
Ku koncu kalendárneho roka sme pracovali
na znižovaní hladiny vody v prítokovom sifóne v Suchej vetve v jaskyni Podbanište. Počas
niekoľkých akcií sa nám podarilo znížiť hladinu vody o 0,5 m a preniknúť polozatopenou
chodbou zhruba o 5 m (S. Scholtz). Koniec
nízkej chodby uzatváral ďalší sifón, ktorý bol
rozmerovo dosť malý, a preto sme toto miesto
zhodnotili ako neperspektívne.
2006
V tomto roku sme odstránili starý, skorodovaný uzáver jaskyne Podbanište a osadili nový,
ktorý je rovnakej konštrukcie ako pôvodný.
Takisto sme demontovali zvyšky roky nefunkčného poškodeného uzáveru Jaskyne nad
Kadlubom, upravili dosiaľ nestabilné steny
vstupnej studne, vybetónovali nosný veniec
a vyrobili a osadili 4 ks metrových skruží priemeru 80 cm s uzáverom.
2007
Pomocou rozširovacích prác sme prenikli do malej sienky nad koncovým sifónom
v Jaskyni nad Kadlubom (v smere na vyvieračku). Sienka sa nachádza presne nad sifónom
a pomedzi závalové bloky je možné medzi týmito priestormi komunikovať, no komunikáciu sťažuje hukot vody. Zával v smere príchodu i v smere na vyvieračku je však nebezpečný,
treba ho vydreviť a problém je aj s priestorom na ukladanie vyťaženého materiálu. Toto
pracovisko sme zatiaľ opustili, ale s odstupom času ho momentálne hodnotíme ako
jediné, kde je možné preniknúť do neznámych priestorov smerom na jaskyňu Kadlub.
Vzdialenosť od konca Jaskyne nad Kadlubom
po posledné známe miesto v jaskyni Kadlub
je približne 150 m a prevýšenie zhruba 31 m.
Pracovali sme tiež na rozširovaní sondy zvanej Medzikadlub, otvor ktorej bol lokalizovaný v roku 2005 v skalnatom chrbte nad vyvie-
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račkou Kadlub. Pozdávalo sa nám, že pôdorysne by mohol zasahovať do priestorov za
4. sifónom, a tak sme ho počas niekoľkých
akcií zväčšili a prehĺbili o 2 m. Prehlbovanie
šlo ťažko, preto sme chceli vyskúšať metódu,
pri ktorej by sme náhlym prísunom studenej
vody schladili rozpálenú horninu v domnienke, že sa jej kompaktnosť naruší. Celú noc sme
v sonde kúrili dubovým drevom a na druhý
deň sme ju ochladili vodou čerpanou z vyvieračky. Boli sme tiež zvedaví, či sa nám tlakom
vody nepodarí preraziť hlinenú upchávku na
dne sondy. Horninu ani upchávku sa nám
nepodarilo výrazne narušiť, no zistili sme, že 2.
sifón jaskyne Kadlub (zdroj vody na prepláchnutie sondy) sa dá pomerne rýchlo odčerpať.
Sifón č. 1 nebolo potrebné čerpať, pretože
sa dal obísť vertikálnym vchodom do jaskyne. Tak nám v hlavách skrsla myšlienka pokúsiť sa o vyčerpanie ďalších sifónov v smere na
Jaskyňu nad Kadlubom.
Predchádzajúce čerpacie pokusy v jaskyni Kadlub. Predpokladaná spojitosť jaskynného systému s vyvieračkou Kadlub sa dokázala stopovacou skúškou 31. 8. 1973, keď bol
o 20:00 azorubínom (1 kg) zafarbený vodný tok
v Podbaništi (na mieste, kde sa dnes nachádza
čerpadlo na zásobovanie chaty pitnou vodou).
1. 9. a ani 2. 9. do 15:30 sa sfarbenie vo vyvieračke nepreukázalo. Zaujímavosťou pokusu
bola skutočnosť, že sfarbená voda sa na povrchu objavila až o 7 dní. V období medzi tým
sa však vyvieračka nesledovala pravidelne, teda
je možné, že sfarbená voda sa v nej objavila už
skôr. Pri takom dlhom čase prietoku sfarbenej
vody prichádzajú do úvahy dve možnosti.
Jednou je, že azorubín sa vodou nariedil do
takej miery, že jeho koncentrácia nebola v skorších fázach vizuálne badateľná, čo poukazuje
na veľký objem vody v systéme. Veľká škoda, že
v tom období jaskyniari ešte nepoznali Jaskyňu
nad Kadlubom, kde sa sfarbenie mohlo preukázať oveľa skôr. Dnes už však poznáme
celý úsek s vodným tokom od Podbanišťa
až po Jaskyňu nad Kadlubom a vieme, že
tam väčší objem vody nie je. Poukazuje to na
skutočnosť, že väčší objem vody sa nachádza práve v miestach od známych koncových
častí Jaskyne nad Kadlubom po vyvieračku
Kadlub. Druhou možnosťou je prítomnosť

zložitejšieho obehu s dlhšou cirkuláciou, kde voda dlho prechádza
sifónmi. Tieto dve možnosti sa tiež
môžu v rôznych pomeroch kombinovať. Prevýšenie medzi vchodom
jaskyne Podbanište a vyvieračkou
Kadlub je 57 m, v prípade riečiska 42 m. Vzdušná vzdialenosť od
vchodu Podbanišťa cez Jaskyňu nad
Kadlubom po vyvieračku je 1050 m.
Prvý čerpací pokus vo vyvieračke Kadlub sa uskutočnil po niekoľkých znižovaniach hladiny vody
21. – 23. 8. 1981. Hasičskou motorovou striekačkou PPS 8 sa odčerpala voda až po tzv. „trojuholníkový otvor“, ktorý sa nachádza na
dne 3. sifónu, a potiaľ bola jaskyňa aj zameraná (Ďurčík – Benedek,
1982).
Pri druhom čerpacom pokuse,
ktorý sa uskutočnil 4. – 6. 7. 1990,
čerpadlom PPS 8 jaskyniari znížili hladinu 3. sifónu natoľko, že K.
Ďurčík, J. Gaál a Ľ. Gaál sa dostali za „trojuholníkový otvor“ až do
malej sienky k sifónu č. 4. Pre poruchu čerpadla však tieto priestory
ostali nezamerané a 4. sifón nebol
zdolaný (Gaál, 2000).
2008
V dňoch 18. až 20. 7. sme uskutočnili tretí čerpací pokus. Na čerpanie sme tentoraz zvolili modernejšiu hasičskú striekačku PPS 12,
ktorú nám aj s obsluhujúcim personálom zapožičal Dobrovoľný hasičský zbor Teplý Vrch. Dvadsaťjeden
kusov savíc s celkovou dĺžkou 55 m
sme zozbierali z Rimavskej Soboty
a z hasičských zbrojníc z okolitých
dedín (Vyšná Pokoradz, Rimavské
Zalužany a Teplý Vrch). 18. 7. sme
naložili na autá (UAZ 452 A a UAZ
469) pripravený materiál a po úprave príjazdovej cesty sme ho na lokalite vyložili a roztriedili. Po obede
sme prehlbovali koryto vodného
toku a znížili tak stav vody v jaskyni o 15 cm (prehlbovanie kory-

Požiarna striekačka PPS 12 s obsluhou, v pozadí otvor vyvieračky
Kadlub (2008). Foto: I. Balciar

Príprava savíc medzi 1. a 2. sifónom (2008). Foto: I. Balciar

Čerpanie 3. sifónu (2008). Foto: I. Balciar
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ta sa uskutočnilo aj niekoľkokrát pred touto nosti asi 42 m od čerpadla nám PPS 12-ka znovu
akciou). Pripravili sme plochu na uloženie čer- vypovedala službu. Až do konca akcie sa nám ju
padla (5 m od vyvieračky), prekonali sifón č. 1, nepodarilo spojazdniť. Zistili sme teda, že hasičnatiahli savice s celkovou dĺžkou 20 m do sifó- ská striekačka tohto typu nie je vhodná na odsánu č. 2 a odskúšali čerpadlo.
vanie vody zo vzdialeností väčších ako 30 m
19. 7. sme za hodinu vysali 2. sifón a preniesli i napriek malým výškovým rozdielom (do 5 m).
sací kôš do 3. sifónu. Po štyroch hodinách čer- Zaujímavé by možno bolo využiť pri saní vody
pania sa objavil nám len z rozprávania známy takýmto spôsobom pomôcku zvanú ejektor, do
„trojuholníkový otvor“. Po doplnení savíc sa vo ktorého sa privádza natlakovaná voda do trysky,
vzdialenosti 40 m od čerpadla začali prvé prob- kde dochádza k zvýšeniu rýchlosti, v difúzore
lémy s nasatím vody (stred pospájaných savíc k vzniku podtlaku a voda sa sacím košom nasábol uložený najvyššie a nedarilo sa nám z neho va a odvádza na požadované miesto ďalšou hadiodstrániť vzduchovú bublinu). Nainštalovali cou. Ejektor sa dá použiť aj na čerpanie a doprasme ponorné čerpadlo. Zavodňovali sme savi- vu skalenej vody do väčších výšok (20 m). Tento
ce vedrovaním, neskôr „ponorkou“. Vysali sme spôsob však vyskúšaný nemáme, polemizova3. sifón a I. Balciar a J. Rešetár prešli na krátky li sme o ňom s hasičmi len v teoretickej rovine.
čas do sienky, v ktorej sa na konci nachádza na
Na tejto akcii sa zúčastnili: Igor Balciar,
prvý pohľad neveľký sifón č. 4. Po 18 rokoch Marián Prcín, Róbert Gonda, Stanislav Scholtz,
sem znova vkročila ľudská noha, no priestor Maroš Ternák, Ján Rešetár, Karol Ďurčík,
sme si z rozprávania našich starších kolegov Karol Nagypál, Ján Valach (DHZ Teplý Vrch),
predstavovali väčší. Pokúšali sme sa nainšta- Ľudovít Scholtz, Martin Babic (DHZ Teplý
lovať ponorné čerpadlo, ale kým sme predĺ- Vrch), Előd Vörös, Petra Nociarová, Nórika
žili elektrické vedenie na 380 V s ponorným Nagypálová, Peter Nociar, Mária Nociarová,
čerpadlom, vypadla z činnosti aj PPS 12-ka František Radinger a Ľudovít Gaál.
a nedarilo sa nám ju znovu spojazdniť. Zo
vzdialenosti 45 m od miesta čerpania nedoká- 2009
zala natiahnuť vodu a niekoľkokrát jej zovrela
V dňoch 13. až 16. 8. sme vykonali štvrtý
voda v chladení. Pokúšali sme sa ju spojazdniť, čerpací pokus vo vyvieračke Kadlub. Vo štvrtok 13. 8. sme dopravili časť materiálu na tábono bez výraznejšieho úspechu.
Za najzávažnejšiu chybu akcie považujem risko pri vyvieračke Kadlub (Lada Niva a UAZ
to, že sme v tom okamihu nekonali dosta- 452 A), postavili sme stany (sklady materiálu)
točne organizovane a rýchlo. Mohli sme sifó- a pripravili časť tábora.
ny a sienku rovno zdokumentovať, ale potrebovali sme si
lepšie sprístupniť prístupovú
cestu a poistiť tak aj bezpečnosť pri návrate. Chceli sme
sa tak vyhnúť krízovej situácii, ktorá nastala pri čerpacom
pokuse v roku 1990, keď sa K.
Ďurčík pri poruche čerpadla
musel cez 3., rýchlo sa zatápajúci sifón vracať jeho podplávaním.
20. 7. 2008 ráno sme zistili, že za noc sa 3. sifón neuzavrel úplne, čo poukazuje na jeho
veľký objem a zároveň menší prítok aj napriek tomu, že nadránom mierne pršalo. Čerpali sme
Čerpanie 4. sifónu (2009). Foto: I. Balciar
ho štyri hodiny, no vo vzdiale-
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V piatok sme na táborisko dopravili zvyšok
materiálu. Vstupnou
šachtou jaskyne sme
spustili kalové čerpadlá Sigma KDFU 80
(3 kW) a talianske
Dreno Pompe (3 kW).
Druhé spomenuté sme
po znížení hladiny 2.
sifónu nainštalovali do
sifónu č. 3. Pod vstupný komín sme pripevnili elektrickú skriňu s ističmi (2 × 380 V,
2 × 220 V). Hasičské
hadice typu „B“ sme
dvojmo vytiahli spod
komína von z jaskyne
vyvieračkou. Natiahli
sme elektrický kábel na 380 V a spojili ním
cez ističe elektrocentrálu Atmos AT 12 s čerpadlom. Pripravili sme si do zálohy malé kalové čerpadlo Slovpump Gejzír.
V sobotu sme začali čerpať o 7:00. 3. sifón
sme vyčerpali zhruba za 4 hodiny (čo sa
presne zhodovalo s čerpaním z roku 2008.
Znamenalo to, že čerpadlo Dreno Pompe sa
výkonom zhodovalo s minuloročnou hasičskou PPS 12-kou). Cez trojuholníkový otvor
sme preniesli Slovpump Gejzír a ponorili ho
do 4. sifónu. Potom sme preniesli do 4.
sifónu Dreno Pompe a keď sa nám zaplavil trojuholníkový otvor, nainštalovali sme
pri ňom Sigmu. Neskôr sme Sigmu vymenili so Slovpumpom Gejzír, pričom Slovpump
Gejzír udržiaval nízky stav vody v trojuholníkovom prieleze (najnižšia časť 3. sifónu)
a ostatné dve čerpadlá ťahali 4. sifón. Popri
čerpaní sme zamerali časť jaskyne od dna 3.
sifónu po 4. sifón (7,6 m). Novozamerané
priestory sme fotograficky zdokumentovali. S postupným klesaním 4. sifónu ho bolo
treba prehlbovať, pretože voda do neho presakovala cez silne usadený sediment. Talianske
čerpadlo sa už do nižšie položeného zavodneného priestoru nevmestilo, a tak sme museli sediment vykopávať. Pri uvoľnení sedimentu sa niekoľkokrát stalo, že sa prítok zväčšil
a čiastočne odčerpaný 4. sifón sa rýchlo plnil
vodou. Zároveň sa tým zapĺňala aj prístupo-

vá plazivka pri trojuholníkovom otvore v 3.
sifóne, čo zabraňovalo bezpečnému návratu na povrch „suchou“ cestou. Pri v poradí piatom náhlom zvýšení hladiny 4. sifónu sme sediment kopať prestali, znížili sme
hladinu v sifóne a čerpadlá a všetok materiál
sme postupne vytransportovali na povrch.
Komunikáciu medzi jaskyňou a povrchom
sme zabezpečovali pomocou vojenských telefónov TP 25 (1. bol na povrchu pri vstupnej
šachte a 2. sme posúvali s postupom do jaskyne až k 3. sifónu). V nedeľu sme pobalili všetok materiál a lokalitu opustili.
Práce sme ukončili z týchto dôvodov:
1. Priestory pri 4. sifóne nám za veľmi krátky čas nevypočítateľne 5 × zatopilo, čím sme sa
dostávali do situácie ohrozujúcej život, pretože
vzostup vody v tomto sifóne úzko súvisí s nižšie položeným sifónom č. 3 a jeho zatopenie
bráni v úniku „suchou“ cestou.
2. V sienke pri 4. sifóne bol problém
s priestorom na ukladanie vyťaženého materiálu (pôvodne sme ho chceli ukladať do vriec,
avšak aj uloženie vriec na klzkom šikmom
povrchu bolo nestabilné, a tým aj nebezpečné). Neskôr sa nám nakopaný materiál
po podmytí (štrkové obliaky) aj zosunul po
pôvodnej šikmine, na ktorú sme materiál
ukladali.
3. Štvrtý sifón sme čerpali zhruba 9 hodín bez
nejakého náznaku výraznejšieho zníženia vody.
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4. Na dne 3. odčerpaného sifónu aj pri 4. sifóne pribúdalo
množstvo nadýchaného CO2, čo
sťažovalo prácu, dýchanie a zvyšovalo únavu a bolesti hlavy.
5. Náhlym zaplavovaním sme
riskovali stratu jednotlivých
technických pomôcok a zariadení.
Za prínos tejto akcie považujeme zameranie 7,6 m dlhej časti
medzi 3. a 4. sifónom, čím dĺžka
jaskyne vzrástla na 61,30 m.
Dôležité je takisto zistenie, že
sifón č. 4 je objemovo veľký
(s možnosťou jazera na druhej strane) a tvorí ho pravdepo- Začiatok Čokoládovej chodby v Jaskyni nad Kadlubom. Foto: I. Balciar
dobne členitý priestor s vyšším
vodným stĺpcom. Náhle prívaly spôsobuje pravdepodobne
vyrovnanie rôznych tlakov pri
odčerpaní určitého množstva
vody v členitom priestore. Sám
4. sifón je neprielezný, vo vrchnej časti ho tvorí piesok a v nižšej obliaky. Sediment v ňom
je utlačený a zabraňuje rýchlejšiemu priesaku vôd z nádrže nachádzajúcej sa za sifónom.
Pri jeho prehlbovaní sa tiež
stáva, že uvoľnením sedimenČerpadlá a prevažná časť vyčerpaného čerpacieho tímu (2009).
tu začne voda prudko stúpať,
Foto: I. Balciar
a tým v priebehu niekoľkých
sekúnd odreže prístupovú cestu. Ideálnym Literatúra
riešením by bolo nájsť spôsob, akým vypustiť
vodu spoza 4. sifónu pri minimalizovaní aké- Ďurčík, K. – Benedek, L. 1982. Nové výsledky
hokoľvek rizika hroziaceho priamym účastv prieskume jaskynnej sústavy Podbanište –
níkom tejto činnosti. Nové priestory čakaKadlub. Spravodaj SSS, 13, 2, 26–30.
jú možno práve na toho, kto nájde riešenie, Ďurčík, K. – Gaál, J. – Gaál, Ľ. – Ženiš, P.
ako to urobiť.
1992. Objav jaskyne nad Kadlubom. SlovenAkcie sa zúčastnili: Igor Balciar, Ján Rešetár,
ský kras, 30, 17–28.
Ladislav Iždinský, Maroš Ternák, Stanislav Gaál, Ľ. 2000. Kras a jaskyne Drienčanského
Scholtz, Petra Nociarová, Marián Prcín, Róbert
krasu. In. Kliment, J. (ed.). Príroda DrienčanGonda, Karol Ďurčík, František Radinger,
ského krasu, ŠOP Banská Bystrica, 29–96.
Karol Nagypál, Ján Medveď, Előd Vörös, Gaál, Ľ. – Iždinský, L. 2002. 30 rokov v podzeMartin Jackuliak, Marián Prcín starší, Nórika
mí regiónu Gemera a Novohradu. SSS, OS
Nagypálová, Ľudovít Scholtz, Ľudovít Gaál,
Rimavská Sobota, 20.
Adrián Megela (Sekcia jaskynného potápa- Iždinský, L. 2000. Jaskyne nad Kadlubom a Podnia, HaZZ Rimavská Sobota), Norbert Rábai
banište sa spojili. Spravodaj SSS, 31, 2, 5–8.
(HaZZ Rimavská Sobota) a Ján Pavlík (SK Technické denníky Oblastnej speleologickej
skupiny Rimavská Sobota.
Tisovec).
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Prieskum krasového územia
Konský grúň v Jánskej doline
Lukáš Vlček – Michal Danko

V nedeľu 8. augusta 2010 sme
sa vo dvojici vydali na prieskum krasového územia južne od kóty 1170 Konský grúň
v južnej časti Jánskej doliny. Z geomorfologického hľadiska ide o trojicu krasových
ostrovov tektonicky izolovaných v nekrasovom prostredí, vystupujúcich prerezávajúc
naprieč hrebeň Konského grúňa i vo východnejšie položenom Červenom jarku. Keďže
sú odseparované od samotného krasového
územia Jánskej doliny, ktorá je stredobodom pozornosti viacerých skupín speleológov, v minulosti sa im nevenoval dostatok
pozornosti.
Pritom morfológia terénu jednoznačne
nasvedčuje krasovým procesom, ktoré ho
v minulosti modelovali a prebiehajú tu dodnes.
V Nižnej Žuberovej – pravostrannej bočnej

dolinke Jánskej doliny južne od kóty 1170 zvanej Konský grúň, vystupuje dokonca takmer
50 m vysoké skalné bralo Kanceľ, v blízkosti ktorého sa na rozhraní kras/nekras nachádza aktívny ponor. Ich výskyt nás nenechal na
pochybách a o existencii lokálneho podzemného odvodňovania tu niet pochýb. Z geologického hľadiska ide o zavrásnenú štruktúru v rámci nízkotatranského kryštalinického
masívu, pozostávajúcu z hornín najvyššieho
permu – hnedočervených bridlíc a pieskovcov
(vážňanské súvrstvie), spodného triasu (spodný skýt) – svetlých či tmavších hnedastých až
červenkastých kremenných pieskovcov (lúžňanské súvrstvie), spodného triasu (vrchný
skýt) – tmavosivých jemnozrnných pieskovcov
až piesčitých bridlíc (verfénske súvrstvie) až
spodnostrednotriasových tmavosivých dolomitov a vápencov (gutensteinské súvrstvie).

Lokalizačná mapka krasových javov v Konskom grúni. Čísla 1 až 3 označujú drobné krasové ostrovy v Jánskej doline
(1 – Ignácová, 2 – Nižná Žuberová – Kanceľ, 3 – Červený jarok). Zostavil: Lukáš Vlček
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Pohľad z doliny Štiavnice na Nižnú Žuberovú, v pravej časti
obrázka je na hranici krasového územia výrazné skalné bralo
Kanceľ. Foto: L. Vlček

s celkovou dĺžkou 4 m. Vyššie od nej,
na skalnej terase sa nachádza fragment
jaskyne s oderodovanou jednou stenou,
tvoriaci akúsi polojaskyňu (tzv. wall-less
cave). Ďalšie jaskyne sme tu nenašli, aj
keď existencia podzemného odvodňovania územia aj v minulosti je nesporná.
Vápence tu sú však zvrásnené a ich vrstvy
sú často vztýčené až do vertikálnej polohy, preto v minulosti tvorili pre pritekajúcu vodu, využívajúcu pri prieniku do
podzemia prednostne plochy vrstevnaPovrchový otvor Abri v Konskom grúni. Foto: L. Vlček
tosti, bariéru.
Na opačnej strane hrebeňa Konského grúňa,
Plošný rozsah týchto hornín je cca 1 km2, no
horniny podliehajúce krasovateniu z toho tvo- odvrátenej smerom k Puchalkám a masívu
ria len časť menšiu než polovica.
Ohnišťa, sa nachádzajú ešte dva menšie výchoV Nižnej Žuberovej sme lokalizovali ponor dy krasových hornín na povrch, no v nich sme
potoka do južného svahu, no keďže ponor je žiadne krasové javy nezaregistrovali. Toto úzesituovaný na území prekrytom sutinou z nekra- mie sa na lesníckych mapách označuje ako
sových hornín (a to najmä pomerne veľké oblé Červený jarok, pričom názov je pravdepodobbalvany kremitých pieskovcov a granitoidov), ne odvodený od červených permských hornín,
ďalší postup v ňom nie je možný. Vody prav- ktoré tu vystupujú. Speleologicky omnoho
depodobne vyvierajú skryto na úrovni poto- zaujímavejšie krasové územie sa však nacháka v severozápadnom cípe krasového územia. dza neďaleko, len dva a pol kilometra južnejNa jeho západnom ohraničení, v Jánskej doli- šie, kde na povrch vychádzajú krasové hornine, pozorovať na päte svahu tri depresie, vznik- ny rozsiahlej, do nízkotatranských granitoidov
nuté zarezávaním sa potoka do odolnejších zavrásnenej krasovej synklinály medzi Rovnou
karbonátických hornín. Na území, v päte naj- hoľou (1723) a Králičkou (1807). To však je už
výraznejšej skalnej steny sme lokalizovali krát- téma na iný, omnoho dlhší a detailnejší príku portálovitú jaskynku Abri v Konskom grúni spevok.
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O hubách z jaskyne Sokolová v Jánskej doline
Lukáš Vlček – Michal Danko
Keď sme si pred rokmi so
záujmom prečítali správu o „spievajúcej“
hube v jednej z jaskýň Demänovskej doliny
(Holúbek, 2001, 2002), netušili sme, že sa
raz dostaneme do priestorov jaskyne, ktorej
steny a strop budú doslova posiate hubami.
Kým „spievajúca“ huba Helvela silvicola –
chriapač lesný, ako naznačuje už jej názov,
potrebuje tienené prostredia aspoň s malou
prítomnosťou svetla, náš nález sa vyskytoval hlboko v podzemí. Ako je to možné?
Jaskyňa Sokolová v Jánskej doline
je slovenským speleológom pomerne dobre známa (Vaněk a Hurtaj,
1998). Jej vchod sa nachádza v najvyšších častiach jaskynných priestorov a jej traktom sa dá postupovať na nižšie poschodie s podzemnou riekou. Vody pretekajúce jaskyňou sú z väčšej časti ponornými
vodami Štiavnice, ktoré sa do podzemia dostávajú prostredníctvom
ponorov na styku nekrasového územia pod Puchalkami s vápencovo-dolomitickými horninami masívu Ohnišťa. Ponor Štiavnice do
jaskyne Sokolová je známy odnepamäti a patrí medzi prvé krasové javy Jánskej doliny spomínané
v literatúre. V priestoroch spodného poschodia sa nachádza spletitý labyrint chodieb, ktoré sa počas
záplav vypĺňajú vodou, anorganickými sedimentmi a zvyškami
rastlín, naplavených z povrchu.
Posledné roky boli nevídane bohaté jednak na zrážky a jednak na
prívalové vody (Holúbek, 2010).
Začiatkom mája sa Jánskou dolinou valilo toľko vody, že zaplnila vyvieračku Hlbokô až po strop,
pri ľadových sondách sa vylievala
na cestu a na ceste pod Jaskyňou
zlomísk sa prelievala cez mostík. Podobná situácia bola v tom
istom čase aj v susedných doli-

nách – Malužinskej, Brtkovičnej, Iľanovskej,
Demänovskej, Mošnickej. V Jánskej doline
však stav vody ovplyvnilo aj rozsiahle odlesnenie a ťažba lesnej kalamity v južnej časti
doliny. Rozsiahla ťažba stromov a spracovanie kmeňov prebiehali aj v blízkosti jaskyne
Sokolová a zapríčinili znos organického materiálu a zvyškov kôry, pilín a driev cez ponory
dovnútra jaskyne. Tu sa v čase záplav usadili na stenách a strope jaskyne, najmä v tíšinách, akými sú priestory v chodbe s názvom

Rozvodnená Štiavnica a zvyšky po spracovávaní lesnej kalamity pri
jaskyni Sokolová, 6. mája 2010. Foto: L. Vlček

Zátišie v chodbe Stojatá voda, jaskyňa Sokolová, 20. novembra 2010.
Na stenách a strope vidieť akumulácie organických zvyškov porastené
plesňami a hubami. Foto: L. Vlček
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Stojatá voda. Keď sme ich v novembri tohto huby. Poznajú to najmä hubári a pestovatelia
roku navštívili, boli doslova obrastené huba- jedlých húb – najviac svetla potrebujú na vývoj
mi. Na stenách chodby sa na hlinitej vrstvič- trúdniky a hlivy, naproti tomu šampiňóny
ke so zachyteným ihličím a zvyškami driev alebo hľuzovky na svoj rast svetlo vôbec nepovyskytovala vrstva bielej plesne, ktoré spolu trebujú. Mnohé druhy húb sa za prítomnostvorili výživný substrát pre podhubie v tom ti slabšieho svetla rôzne deformujú a vytvárajú
čase okolo 40 žltkastokrémových stromčeko- strapcovitý alebo kríčkovitý habitus, podobný,
vito rozkonárených plodníc stielok bazídio- ako mala naša „jaskynná“ huba.
vých húb veľkosti 5 – 7 cm. Podľa fotografií,
Huby sú skutočne prazvláštnymi obyvaktoré sme urobili na mieste ich výskytu, sme teľmi našej planéty. Povedzme si o nich troich ďalej určovali vizuálne. V literatúre sme chu viac. Hoci patria medzi najstaršie žijúsa dopátrali rodu Lentaria (lentária), ktorý je zastúpený jedenástimi
druhmi, z ktorých sa na Slovensku
vyskytujú štyri. Huba z jaskyne
Sokolová pripomína najviac hubu
Lentaria epichnoa (slovenský názov
lentária žltkastokrémová; český
názov tužnatka tříslová – tento
druh však z územia ČR v minulosti vymizol), známu z niekoľkých lokalít na území Slovenska.
Rastie na hnijúcom dreve a ihličí
ihličnatých stromov. V roku 1999
ju identifikovali J. Kuthan a kol.
na rozkladajúcom sa kmeni jedle
v Bukovských vrchoch a v roku
2002 ju našiel D. Blanár na smrekovom ihličí v Stolických vrchoch.
Areál rozšírenia lentárie žltkastoDetail huby Lentaria epichnoa z jaskyne Sokolová. Foto: L. Vlček
krémovej však bude zrejme širší,
keďže územie Slovenska nie je z mykologic- ce organizmy na Zemi, úplne neprávom boli
kej stránky ešte stále dostatočne preskúmané. dlhý čas na okraji vedeckého záujmu. Až do
18. storočia ich dokonca považovali za diabSystematické zaradenie nálezu:
lovo dielo, pretože sa nevedelo, z čoho vlastFungi
ne rastú. Dnes tvoria samostatnú ríšu orgaBasidiomycota
nizmov. Doteraz bolo opísaných niekoľko stoAgaricomycetes
tisíc druhov húb a predpokladá sa, že ďalších
Gomphales
najmenej 100 000 druhov čaká na svoje objaLentariaceae
venie. Keďže ich telá neobsahujú chlorofyl na
Lentaria
viazanie slnečnej energie a neprebieha v nich
Lentaria epichnoa (Fr.) Corner 1950 fotosyntéza ako v rastlinách, na život nepotrebujú svetlo. Huby dýchajú kyslík a vyluTo však stále nebola vyčerpávajúca odpo- čujú kysličník uhličitý, rovnako ako človek.
veď na našu otázku v úvode. Ako je možné, že Niektoré huby sa dožívajú až 700 rokov a sú
huby ako táto dokážu rásť hlboko v podzemí, takmer nezničiteľné – dokážu prežiť niekoľbez prítomnosti svetla? Svetlo je faktor, ktorý kohodinové varenie i extrémne polárne tepvo veľkej miere ovplyvňuje rozvoj mycélia (pod- loty. Huby môžu vyrásť prakticky kdekoľvek
hubia) húb, ale nie je pre život húb nevyhnut- – na skale, kove i skle. V prírode plnia funkciu
ne potrebné (!). Vplyv svetla na huby závisí reducentov, dekompozitorov – podieľajú sa na
od množstva a druhu svetla, ako aj od druhu kolobehu látok tým, že organickú hmotu roz-
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kladajú späť na jednotlivé základné
anorganické stavebné komponenty
– prvky a zlúčeniny. Keďže sa pomerne rýchlo rozmnožujú (jedna plodnica je schopná za hodinu vyprodukovať 25 – 40 miliónov výtrusov,
čo predstavuje množstvo zhruba 10
miliárd výtrusov za dva týždne života huby) a ich mikroskopické výtrusy sa ľahko rozširujú, osídlili huby
celý svet. Parazitické (cudzopasné)
huby získavajú živiny zo živých alebo
mŕtvych organizmov, napr. z hnijúceho lístia, dreva, zo zvyškov uhynutých živočíchov, ale aj z pokožky
človeka – huby, ktoré sa vyvíjajú na
úkor svojich hostiteľov, môžu byť
príčinou chorôb mikroorganizmov,
rastlín, živočíchov aj človeka. To
však našťastie nie je prípad lentárie,
ktorá rozkladá odumreté organické
zvyšky ihličnatých drevín i v jaskyni
Sokolová v Jánskej doline.
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Zostup do vstupnej priepasti v jaskyni Sokolová. Foto: L. Vlček
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Hlavná chodba na hornom poschodí jaskyne Sokolová. Foto: L. Vlček
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Jaskyňa Slnečného lúča po štyroch rokoch
Marián Jagerčík, Speleo Detva
Keď Elenka prvý raz ešte pred
tromi rokmi písala v Spravodaji o Jaskyni
slnečného lúča, v závere uviedla, že perspektíva jaskyne je obrovská a pri spojení
so systémom Hipmanových jaskýň by hĺbka
jaskyne dosiahla 633 m. Lenže za tri roky
skoro sústavnej práce v sonde na dne jaskyne sme sa dopracovali len o 25 m nižšie
a 59 m ďalej; do spojenia jaskýň je veľmi
ďaleko a treba sa prebiť ešte do hĺbky 262 m
a vodorovne do vzdialenosti skoro 200 m.

Tretia prekážka
Po preskúmaní siene nám nezostávalo nič iné,
len pokračovať vo vyberaní závalu pod stenou
a jeho zabezpečovaní výdrevou. Nosili sme ju od
bivaku, čo bolo pomerne ďaleko, veď iba výstup
k jaskyni trvá asi trištvrte hodiny, nehovoriac
o tom, že deň predtým ste boli v hĺbke 400 m.
Takisto výdreva musela byť bezchybne pripra-

1

Prvé objavy
Jaskyňa slnečného lúča bola známa pod
názvom Priepasť na Krakovej holi, až kým sa
nám v osemdesiatom treťom nepodarilo prekopať do nových priestorov; keďže práve vtedy
cez vchodovú štrbinu svietilo slnko, jaskyňu
sme premenovali podľa toho. V tom období
sme chodili v prvom rade do Starého hradu,
kde sme pokračovali v objavovaní jaskyne
v 400 m hĺbkach, a na druhý deň akcie sme
bežali pod Krakovku do priepasti kopať
a zabezpečovať zával. Po štyroch akciách
a vykopaní a zabezpečení asi 7 metrov závalu
(obr. 1) sme objavili vstupnú priepasť, ktorá
má hĺbku 23 a výšku 7 metrov, a potom ešte
pomerne veľkú Hornú chodbu. Bez väčších
problémov sme sa dostali až k ďalšej prekážke – Veternému sifónu, ktorý v čase silnejších
zrážok býval sčasti zatopený.
Druhá prekážka
Veterný sifón okrem zmáčania nám „spríjemňoval“ život aj
svojím nepríjemným studeným
prievanom a tým, že bol zavalený a veľmi úzky. Na pomoc sme
museli využiť aj premenu chemickej energie na mechanickú a vŕtanie 1 m diery v tých časoch trvalo skoro 8 hodín (obr. 2). Ani
táto prekážka dlho neodolávala,
asi 3 akcie, no po jej prekonaní
nás veľká sláva nečakala: len jedna
sieň so zavaleným dnom, kde sa
strácal aj prievan.
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vená, aby vydržala dlho. (O jej kvalitnom vyhotovení svedčí aj to, že skoro po 27 rokoch nie je
vôbec poškodená a dokonale plní svoju funkciu, ako vidno na obr. 3.) Našťastie táto prekáž-
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ka nebola až taká náročná a Ferko po troch ak
ciách už pobehoval s revom po Dolnej chodbe.
Štvrtá prekážka
Keďže jaskyne pekne pribúdalo, za tri roky
už mala hĺbku 113 m a dĺžku vyše 600 m,
nepredpokladali sme, že štvrtá prekážka bude
na dlhé roky aj posledná. Pri potôčiku sme
vyhĺbili asi 4-metrovú sondu, v ďalšej sme za
prievanom postúpili asi 7 m a minuli pomerne veľa dreva.
Keď som to z kroniky zrátal dohromady,
tak za tri roky sme pri výskume Slnečného
lúča v osemdesiatych rokoch minulého storočia odpracovali 35 akcií a dohromady skoro
600 hodín (tab. 1).
Ale to nie je všetko
Človek by si asi povedal – čo tam tí ľudia ešte
robia, veď je to nenormálne, toľko času zabiť
pre pár metrov jaskyne a navyše ešte zadarmo.
Lenže jaskyniar je tvor asi nenapraviteľný a len
tak ľahko sa nevzdáva. Aspoň nie tí, čo chodia na Krakovku, hoci na ďalší výskum v tejto
jaskyni sme museli čakať 20 rokov. Dôvodom
na ďalší vraj prieskum bola pozitívna farbiaca
skúška v Slnečnom lúči v roku 2005, pri ktorej zafarbená voda vytiekla vo Večnej robote.
Tento pokus nám zabezpečil prieskum na ďalšie (zatiaľ) štyri roky. Či naozaj ide o prieskum,
to bude asi základná otázka tých, ktorí si prečítajú tento článok. Odpoveď na ňu bude určite
zložitá; ale poďme pekne po poriadku, asi tak,
ako sme začali.
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Rok 2007
Jaskyniari nabití energiou, plní elánu si najprv sprístupnia vstupnú priepasť stabilnými
oceľovo-hliníkovými rebríkmi, aby nemuseli sústavne terigať vercajch na lezenie, ktorý

Hipman

Hipmanová

Jagerčík

Majerčík

Slančík

Škriniar

Venger

Lovič

Sliacky

Pavlík

Spolu

Tab. 1

dni v jaskyni

27

20

15

9

15

9

16

2

7

8

128

hodiny v jaskyni

162

108

77

34

80

39

84

11

43

52

596

1983 – 1985
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má skoro 2 kg na hlavu, nehovoriac o zabitom
čase plantaním sa na lane. Potom ešte pár filozofických otázok okolo prieskumných prác
na ich oddialenie, len nie začať. Po troch metroch kopania a vyťahovania je potrebné potôčik skrotiť a umiestniť do hadice (obr. 4), aby
sme robili aspoň v relatívnom suchu. Našťastie
nám na vyťahovanie skál zatiaľ stačí jediná
kladka. Samozrejme, kde-tu treba zabezpečiť
zával aj výdrevou (obr. 5). Prvý rok sme postúpili celkom slušných 12 metrov, okrem toho sa
nám ešte podarilo vyliezť 13 m komín nad sondou, kde sa objavilo pár metrov jaskyne navyše.
Rok 2008
Jaskyňu sme opúšťali skoro v beznádejnom
stave: sonda sa končila úzkou neprieleznou puklinou a začiatok sezóny nepredpokladal žiadne
seriózne postupy. Na prekonávanie takejto prekážky sme v plnom nasadení využívali aj akumulátorové náradie (obr. 6). To nás prikvačilo
do tejto sondy v podstate na celý rok – odpracovali sme v nej neuveriteľných 64 dní, resp. 365
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5

6

hodín. Materiál zo sondy sme v niektorých prípadoch už prekladali na tri razy, veľmi nepomáhali ani dve kladky, a tak sa v sonde v tomto
roku vystriedalo aj veľa pomocníkov a návštev,
ktoré nám výdatne pomáhali najmä pri vyťahovaní vykopaného materiálu. Ku koncu roka
sa na Krakovku vrátil po dvojročnej jaskyniarskej dovolenke aj Ondro Ratkovský a situácia sa
začínala trochu zlepšovať.
Rok 2009
V tomto roku sme sa tiež s elánom pustili
do kopania a vyťahovania materiálu zo sondy.
Hneď zjari Ondro pripravil podpery pre lanovky (obr. 7) s dĺžkou 7 a 12 m, a tak sa dal materiál vyťahovať z dna sondy v jednom kuse, hoci
na obsluhu bolo optimálnych 7 jaskyniarov.
Takáto zostava v sonde sa však ukázala asi len
raz. Napriek tomu sme postupovali, ale teraz
už zúženým profilom na štvornožku, prípadne
na plazenie. Konečne po dvoch rokoch sa podarilo Lukášovi pretiahnuť do úzkej a asi 5 m
dlhej chodbičky. Nevyzerala vábivo (obr. 8),
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7

8

9

bola mokrá a fučal v nej nepríjemný prievan,
ktorý nás dokonale ochladzoval, a tak nedovoľoval žiadne zaháľanie. Ku koncu roka sme sa
ešte prebili do 12-metrového meandra a malej
sienky; bol najvyšší čas, lebo ďalšie takéto
pokračovanie sme si už nevedeli predstaviť.
Zo sondy sme v tomto roku odchádzali vcelku nabudení a zimné mesiace sme sa venovali zväčša lyžovaniu.
Rok 2010
Čakala nás už akoby iná sonda – dôležité bolo, že materiál sme mali kam ukladať.
Okrem toho sme boli plní očakávania, čo bude
za sienkou. Po niekoľkých akciách sa však ukázalo, že za sienkou pokračuje zával, ktorý začínal pôsobiť už aj na našu psychiku. Vykopali
sme asi 8 m a klesli o 4 m. Okrem toho sme
ešte stihli vybudovať ďalšiu hrádzičku (obr. 9)
na odvodnenie postupovej chodbičky, aby sme
sa nemuseli čľapkať vo vode, a to bolo tento
rok v sonde asi všetko.
Summa summarum: sonda má dĺžku 59 m
a hĺbku 25 m. Na jej vykopanie sa za od roku

2007 uskutočnilo 57 akcií (tab. 2). K záveru
roku 2010 sme sa trochu preorientovali na preskúmanie nevylezených komínov v tejto jaskyni, zatiaľ bez výraznejšieho postupu. Ostáva
ešte jeden asi 12 m komín v Hornej chodbe.
Čo ďalej
V Starom hrade už máme vykopanú sondu
v Poslednej možnosti, dlhú skoro 80 m. Kopali
sme ju asi dvadsať rokov, dokonca sme tu
vybudovali aj malú vodnú elektráreň. Na dlhé
obdobie sme uviazli na mŕtvom bode – bude
sa to opakovať aj v Slnečnom lúči? Aj tu využívame modernú techniku na zdolávanie závalov
a sústredili sme sa v podstate na jedno miesto.
Možnože na nás niekde na dne Večnej roboty
čaká len pármetrový jednoduchý zával, ktorý
by nás pustil ďalej, len ho treba nájsť a hlavne prekonať.
Použitá literatúra
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Hipmanová E.

Hipmanová L.

Jagerčík

Ratkovský

Vlček

návštevy

Slančík

Spolu

Tab. 2

dni v jaskyni

20

6

55

22

30

67

2

202

hodiny v jaskyni

101

35

311

129

168

409

12

1165

2007 – 2010
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Majkova jaskyňa 2010
a zopár speleopotápačských problémov
Miroslav Zverka

Po mesiacoch komunikácie
a podrobných príprav sme sa zúčastnili dlho
očakávanej prieskumnej akcie Oblastnej
skupiny Jána Majku z Košíc pod vedením
Zbyňa Valentu. Čakala nás náučno-výletná vychádzka po vyvieračkách a jaskyniach
v juhovýchodnej časti Slovenska. Jeden by
neveril, koľko krásy máme na dosah a ani
o nej nevieme.
Nebola to iba bežná akcia, tentoraz nás čakala aj práca vo vode. Hlavným plánom bolo riešenie potápačského problému v Majkovej jaskyni, a to konkrétne v záverečnom odtokovom
sifóne, v ktorom sa zatiaľ končí vodný tok pretekajúci doteraz známymi priestormi jaskyne.
Naše ciele boli jasné – objaviť možnosti priechodu do doteraz známej koncovej pukliny
v stene na konci sifónu a hľadanie odtoku koncového jazera za nízkeho stavu vody. Ale ani to
nebolo všetko. Chceli sme si nacvičiť spoluprácu pri dokumentovaní a potvrdiť si súhru členov skupiny pri riešení speleopotápačského
problému.
Vopred sme mali naštudované známe podrobnosti o tejto jaskyni. Hoci niektorí z nás v nej
boli prvýkrát, vedúci tejto výpravy jaskyňu už
dobre poznal z predchádzajúcich prieskumov.
Jaskyňa má vstup v nadmorskej výške 494 m
a jej dĺžka je v súčasnosti cca 400 m. Nachá
dzajú sa v nej dva neprekonané sifóny. Je
vytvorená v hraničnom chrbte Vápenného
vrchu v blízkosti bývalej horárne na Silickej
planine neďaleko obce Silica. Vstup je 4 m
od južnej strany cesty. Najväčšia sála jaskyne
Červená sieň (približne 15 × 30 m) má najbohatšiu krasovú výzdobu a nachádza sa v nej
aj studňa.
Jaskyňu objavil Ján Majko 9. 11. 1932.
Prvotné potápačské prieskumy zorganizoval
Majko v spojení s návštevou 7-člennej skupiny z Bratislavy pod vedením Zbyňa Pekára
dňa 22. 6. 1961. Skupina predtým pracovala
na neďalekej lokalite. Potápači zamerali hĺbku
jazera (7 m) a opísali kónicky sa zvažujúce
steny ku dnu, čo sa dodnes nevyvrátilo, ako aj
puklinu v stene zadnej ľavej časti jazierka.

Speleopotápačský prieskum
a Sidemount Easy
Speleopotápačský prieskum, na ktorý sme sa
pripravovali, sa vykonával v našich jaskyniach
prvý raz s použitím nového typu konfigurácie potápačského výstroja. Potápalo sa s postrojom Sidemount Easy vyvinutým na základe
výstroja, ktorý používa potápač Steve Bogaerts.
Obdobný postroj používa Steve v podmienkach
s teplou vodou pri jaskynnom potápaní. Vďaka
tomu, že ide o postroj absolútne minimalistický, je snaha využiť ho aj v našich neľahkých
podmienkach. Pre jeho prednosti má potenciál
využitia pri potápaní v sifónoch a pri prieskumoch vo veľmi zúžených priestoroch.
Postroj Sidemount Easy bol vyvinutý a doladený pri reálnych akciách v našich jaskyniach. Na Slovensku postroj testoval a vyvíjal
Ľubomír Kurian, o jeho výrobu sa v Čechách
postaral Josef Záhora. Až po týchto testoch bol
predstavený potápačskej verejnosti a umožnilo sa jeho používanie. Prvým známym dodávateľom postroja na Slovensko bol Aleš Melka.
Prvý deň
V posledných týždňoch pred naplánovanou
akciou bolo nutné sledovať stav zrážok v zbernej oblasti jaskyne, aby sme vedeli, či je vôbec
možné uskutočniť plánovaný prieskum. Dva
týždne pred termínom akcie sa začala roztápať snehová pokrývka a zintenzívnili sa zráž-

Testovanie prístroja Sidemount Easy
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Pred vchodom jaskyne

Prípravy na zanorenie

Kontrola manometrov
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ky. Sneženie a dážď sa ešte zopakovali
v posledných troch dňoch pred akciou.
V sobotu 13. 3. 2010 sme do jaskyne
vchádzali po bielom koberci v očakávaní, či súčasný mráz aspoň čiastočne znížil hladinu vodného toku a či sa
vôbec dostaneme k záverečnému sifónu.
Potok pretekajúci jaskyňou mohol stúpnuť na takú úroveň, že by zatvoril prístupovú chodbu k odtokovému jazierku,
čím by sa postup v jaskyni skomplikoval
a musela sa hľadať alternatívna cesta na
transport materiálu.
Po prekonaní prvej plazivky so všetkým
dokumentačným vybavením a spelopotápačským výstrojom pre jedného potápača sme boli už pri prvej oddychovej prestávke poriadne zahriati. Hoci
vonku teplota v priebehu dňa len trocha
stúpla nad nulu a v jaskyni sa vyštverala
ledva nad 7 °C, nám bolo veru horúco.
Oddychovali sme, aby sme sa v neoprénoch, v ktorých sme postupovali pre
predpokladaný vysoký stav vody v jaskyni, zbytočne neprehriali. Otestovali sme
techniku a čakal nás zostup do potoka. Ako sme sa k nemu približovali, silnel jeho hukot. S úžasom sme načúvali
jeho sile. Nastal čas namočiť sa, aby sme
mohli ďalej postupovať vodným tokom
až k záverečnému sifónu. Už pri pohľade na pretekajúci potok nám bolo jasné,
že hladina je vysoko nad normálny stav.
Uvedomovali sme si, že transport potápačského výstroja pri brodení sa potokom spôsobí jeho zakalenie. Aj napriek
tomu nám neostávalo nič iné, len pokračovať ďalej po smere toku až ku koncovému jazierku.
Jedna dvojica transportovala vak
s potápačským vybavením. Ten bol najťažší a vyžadoval si spoluprácu dvoch
ľudí. Vďaka tomu ostali Ľubovi sily na
prieskum v jazierku. Ďalší transportný
vak obsahoval vodotesný vak s fotografickým vybavením a základnými potravinami. Potrebovali sme transportovať ešte jeden jaskyniarsky vak s lanom
a ďalším vybavením, ako aj pomocný
vak, kam sme uložili to, čo sa inde
nezmestilo.

Utíchajúci hluk rozširujúceho sa
potoka a pohľad na jazierko nám dal
jasný signál, že sme konečne na mieste
nášho prieskumu. Stačil jeden pohľad
a potvrdil sa predpoklad, že za danej
výšky hladiny potok ústi priamo do
jazierka (za nízkeho stavu to tak nie
je), a teda všetok kal, ktorý sme postupom po potoku zvírili, smeroval priamo do jazierka, pričom hneď spôsoboval jeho zakalenie. V tomto momente už išlo o čas! Skúsiť predbehnúť
kal a v akej-takej viditeľnosti v jazierku zrealizovať naplánovaný prieskum.
Ivan pomohol nastrojiť Ľuba potápačskou technikou, Zbyňo opakoval rady a plán prieskumu sifónu. Ja
s Kamilom sme sa to snažili všetko
fotograficky zachytiť na ďalší rozbor
a prípravu akcií.
Od Ľuba sme dostali signál, že je
pripravený. Po zanorení jeho prilby sme načúvali bublinkám vychádzajúcim na hladinu a snažili sa zo
zvuku, ktorý vytvárali, uhádnuť, či
sa mu podarilo niečo nájsť alebo
ako je práve hlboko, hoci to bolo
úplne nezmyselné. Čas sme si krátili malým doplnením energie a kochaním sa atmosférou, ktorú nám ponúkala jaskyňa. Asi 12 minút od zanorenia sa
konečne Ľubo vynoril a po pár prehodených
slovách so Zbyňom sa opäť zanoril. Vtedy sme
ho všetci obdivovali, lebo v 5-milimetrovom
mokrom neoprénovom obleku vydržať len
v niekoľkostupňovej vode chce značnú dávku
sebazaprenia, zvlášť keď sme všetci zvyknutí
na suché obleky.
Po niekoľkých minútach sa v jazierku objavilo jasné svetlo, ktoré smerovalo k nám, a my
sme sa nevedeli dočkať, kedy budeme môcť
Ľuba vyspovedať. Pomohli sme mu odstrojiť sa a podali mu teplý čaj. Naše otázky smerovali priamo na to, čo nás zaujímalo najviac:
„Tak čo, je tam pokračovanie?“ „Predpoklad sa
potvrdil – viditeľnosť bola nulová. Dno jazierka som musel hľadať hmatom a druhú stranu jazierka tiež. Následne som sa pokúsil nájsť
puklinu, v ktorej je predpoklad pokračovania jazierka a možnosť ďalšieho postupu pod
vodou. Kvôli úplnej nule som však pokračova-

Vstup do jazierka

Rozhovor po ponore

nie nenašiel,“ – nasledovala odpoveď. Po tejto
správe sme mohli sledovať zamyslený výraz
vedúceho akcie, ktorý už asi premýšľal, ako
to nabudúce vymyslieť tak, aby sme sa vyhli
nepríjemnej komplikácii, spojenej s transportom ľudí a materiálu cez vodný tok. Čakala
nás ešte cesta z jaskyne von.
Cestou naspäť Ivan s Ľubom vyskúšali transport materiálu skratkou, ktorá vedie
skoro celá mimo potoka. Je to síce čo do
zabezpečenia náročnejšia cesta, ktorá však za
vyššieho stavu vody dovolí postup k jazeru
bez jeho zamútenia. Z veľkej sály, kde sme
sa stretli (my ostatní sme išli naspäť vodným
tokom), naše kroky smerovali k náročnej plazivke – na miesto, kde sa začína známy tok
v jaskyni. S Ivanom som nazrel do Červenej
siene, kde nás prekvapila na rozdiel od ostatných priestorov jaskyne živá, bohatá výzdoba.
Podarilo sa nám identifikovať a potvrdiť ďalší
priechod potôčika pretekajúceho jaskyňou.
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V týchto priestoroch sme zistili aj výskyt netopierov. Ale najväčším prekvapením bol pre nás
oboch veľký, asi 2,5 m vysoký stalagnát a hneď
vedľa neho novovznikajúci – zatiaľ malý – stalagmit a stalaktit. Cestou cez potok do veľkej
sály sme obdivovali na dne freatickej chodby
korýtko vedúce stredom potoka, ktoré vyzeralo
priam „vysekané ľudskou rukou“; bol to nezabudnuteľný pohľad.
Po niekoľkých hodinách práce v jaskyni nám
neostávalo nič iné, iba sa vybrať na povrch do
bieleho snehu. Cestou sme si všímali vzácnu
výzdobu, pripomínajúcu suché Rímske kúpele, ktoré vytvorila v týchto miestach dávno pretekajúca voda. O prítomnosti netopierov svedčilo nájdené guáno, avšak bez jeho pôvodcov.
Jediný v plazivke odpočívajúci netopier nás
ignoroval po svojom – spal zavesený na strope
chodby. Po úspešnom transporte vecí z jaskyne
na povrch a po prezlečení naše cesty smerovali
k ďalším nádejným lokalitám.
Hoci sme sa v jaskyni nedočkali odpovede na
všetky naše otázky, je možné, že sa tak stane pri
našej ďalšej návšteve. Neostáva nám nič iné, iba
sa na ňu poriadne pripraviť. Vieme, že to nebude, ako sa vraví, zadarmo. V budúcnosti sa
okrem riešenia uvedených potápačských problémov chystáme odstrániť zvyšky Majkovej pracovnej plošiny zo vstupných častí a dna koncového jazera.
Ďalšie lokality navštívené toho dňa
Cestou do Majkovej jaskyne sme navštívili
jaskyňu Skalistý potok (iba po vchodové dvere,
ďalej sme sa nedostali, všade bola prítomná
voda), pri spiatočnej ceste z akcie v Majkovej
j. sme si obzreli Bielu vyvieračku, vyvieračku
Starej a Novej Brzotínskej jaskyne – tam sa
voda v posledných týždňoch pred našou návštevou tiež poriadne vybláznila; stihli sme si
obzrieť aj vodný tok vytekajúci z Drienovskej
jaskyne.
Záver prvého dňa
Vo večerných hodinách sme prebrali celodenný program a pokúsili sa prísť na spôsob,
ako byť nabudúce úspešnejší. Pomaly sme sa
pripravili na ďalší deň. Mali sme v pláne navštíviť Jasov. A samozrejme, keď už tam budeme, chceli sme si obzrieť hydrologické systémy
Medzevskej pahorkatiny.
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Druhý deň
Nedeľná prechádzka ku Gajdovej štôlni nás
prebrala po ťažkom vstávaní vržďaním čerstvého snehu pod nohami. Pri vyvieračke Teplica
sme si rozdelili úlohy a dali sa do práce. Ivan
so Zbyňom spravili čistiacu obhliadku jaskyne. Stav vody bol veľmi vysoký, lebo ešte
pred týždňom boli aktívne všetky svahové
vývery v okolí. Erózia svahu nad vstupom do
štôlne je veľmi silná, za posledný rok sa nie
koľko metrov kubických zosypalo dole, a tak
opätovne zavalilo vstup. V čase prieskumu
štôlne sa Ľubo za Kamilovej pomoci pripravil na obhliadku jazierka. Pre vyvieračku je
typická vyššia miera mineralizácie, čo v minulosti vyústilo do vytvorenia travertínových
hrádzí v potôčiku a travertínovej kopy pod
výtokom jazierka, z ktorého je dnes krásny
vodopád. Toto umelé jazierko s hĺbkou max.
3 m a s rozmermi približne 25 × 60 m malo pri
našej návšteve krištáľovo čistú vodu s bohatou
flórou a faunou vo svojom okolí, ako aj na svojom dne, čo potvrdil aj potápačský prieskum.
Voda bola až prekvapivo čistá a plná páriacich
sa ropúch či šantiacich mlokov.
Po skončení práce na tejto lokalite sme sa
vydali obzrieť ďalšie nádejné a krásne miesta – vyvieračku Bezodná studňa a Hatinskú
vyvieračku. Prítomnosť f lóry v poslednej
menovanej a niekoľko výverov pár metrov od
skalnatého masívu napovedá o stálej aktívnej činnosti tohto podzemného toku. Obe
vyvieračky sa nachádzajú v krase Medzevskej
pahorkatiny. Rieka Bodva, pretekajúca povedľa vyvieračiek, v minulosti podtínala okraj
tohto terasovitého územia. V týchto častiach
sa krasovatenie územia obmedzuje na samostatné kryhy.
Čo povedať po tejto akcii? Sme vďační
Zbyňovi Valentovi a Ľubovi Kurianovi, že nám
ukázali toľko krásy, ktorá sa nachádza v našej
krajine často nespoznaná, a pritom na dosah.
Pripravujeme sa na ďalšie aktívne práce, pretože aj táto akcia nás presvedčila, že nevyriešených otázok je i v Slovenskom krase stále
neúrekom.
Napísal Miroslav Zverka
Obsahová korektúra Zbyněk Valenta
a Ľubomír Kurian

Spomienka na jaskyne a vojnové udalosti
Peter Holúbek
Keď ma pred niekoľkými
mesiacmi oslovil pán O. Vaněk s otázkou, či neviem o nejakej jaskyni v okolí
Liptovského Mikuláša, z ktorej je výhľad
na údolie Váhu, tak som tomu spočiatku celkom nerozumel. Až keď mi vysvetlil, že sa na neho ako vojenského historika,
ktorý pomohol vypátrať osudy mnohých
nezvestných, obrátil občan USA Peter G.
Štark s prosbou o objasnenie časti jeho života, ktorú strávil v jaskyni, začal som chápať
súvislosti.
Peter G. Štark v súčasnosti žije v Kalifornii
a je potomkom podnikateľov, ktorí v minulosti vlastnili v Liptovskom Mikuláši likérku.
Jeho prastarý otec Armin Štark je dodnes na
Slovensku známy nápojom Fernet, ktorý sa
robí podľa jeho receptu. Dokonca na etikete
tohto nápoja je aj fotokópia jeho originálneho podpisu.

Pozostatky po chate v Partizánskej jaskyni z roku 1971;
vľavo J. Hollý, vpravo A. Chovan, sedí R. Radúch.
Foto: J. Bárta, archív SMOPaJ

Druhá svetová vojna postihla jeho rodinu so
všetkými strašnými dôsledkami. Pred transportom mikulášskych Židov do vyhladzovacích
táborov sa ako 9-ročné dieťa s rodičmi a starými rodičmi skrýval v Kvačanoch, Dlhej Lúke
a na chate v Malom alebo Veľkom Borovom.
Tu ich uprostred noci napadli a okradli banditi, ktorí chceli po lupe zahladiť svoje stopy
výbuchom granátu. Ten sa však pri hodení dnu
odrazil od zárubne naspäť a zlikvidoval votrelcov. Po tejto udalosti sa utečenci presunuli do
hôr a v pamätiach pána Štarka sa uvádza:
Po tej hroznej noci sme sa už necítili bezpečne
a z Borového sme odišli do hôr, kde sme strávili ďalšie štyri alebo päť mesiacov vo veľkej prírodnej jaskyni. Jaskyňa ležala pod rozhraním stromov a kosodreviny v mieste s krásnym výhľadom na celé údolie
(Váhu). Odhadujem, že sme boli asi 500 metrov nad
jeho úrovňou. Jaskyňu sme obývali spolu s partizánmi. Boli slušní a mám príjemné spomienky na to,
ako ma brali na pozorovateľňu a ja som mohol sledovať boje, ktoré sa odohrávali pod nami.
Naviac sa k nám pridal ruský vojnový zajatec,
ktorý ušiel zo zajatia a ktorý žil neďaleko v hore
a k nám v jaskyni chodil porozprávať sa.
Roľníci z okolitých dedín nám nosili jedlo. Našu
stravu tvorili zemiaky, údené mäso, slanina a vajcia. Pili sme roztopený sneh, ktorý chutil príšerne.
Raz som bol chorý, asi zo skazených vajec. Išiel som
do lesa, vyvracal sa a vrátil sa do jaskyne. Rodičia sa
o tom nikdy nedozvedeli. Mali sme veľa času a aby
sme ho naplnili – keďže normálne bol školský rok
– otec sa pokúšal naučiť ma matematiku a ďalšie
predmety. Práve tam som sa naučil násobilku.
Počas nášho pobytu v jaskyni došlo aj k traumatizujúcim príhodám. Jedného dňa uprostred zimy
s pár metrami snehu dostali sme správu, že prichádzajú Nemci. Partizáni, ktorí volili medzi bojom
a odchodom, sa duchaplne rozhodli odísť. Naša
voľba bola rovnako jednoduchá – zostať alebo ísť
vyššie do hôr. Dospelí sa rozhodli, že ľudia dostatočne silní a schopní výstupu pôjdu hore a ostatní
ostanú v jaskyni. Vtedy som nevedel plne doceniť,
čo museli moji rodičia cítiť, keď v jaskyni zanechali
matku a nevedeli, či ju ešte niekedy uvidia.
Odišli sme a v hlbokom snehu vystúpili až do
pásma, kde sa začínala kosodrevina. Tam sme našli
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chránenú dolinku a v nej sa utáborili na niekoľko dní. Bolo to v polovici zimy a teplota bola pod
nulou, ale nepamätám si, že by nám bola zima.
A spomínam si, že sme nemali ani hlad. Na prežitie
vonku musíte mať dostatok jedla a vrstiev oblečenia.
Nikto nedostal ani nádchu.
Jedného jasného slnečného dňa narušila samotu nášho miesta skupina ozbrojencov v uniformách,
ktorí z oboch strán zostúpili do dolinky pripravení
strieľať. Na našu úľavu sme rýchlo zaznamenali,
že na sebe majú slovenské uniformy – teda neboli to
Nemci, ale buď partizáni, alebo dezertéri.
Nikdy sme nezistili, o koho išlo, ale rýchlo sme pochopili, že nás prišli okradnúť. Zohnali nás dohromady
a dospelí museli stáť s rukami nad hlavou, zatiaľ čo
zlodeji hľadali cennosti. Ako malý chlapec som zostal
sám. Môj otec si toho všimol a pošepol mi, aby som
ukryl jeho hodinky. Ja som mu ich len tak mimochodom vytiahol z vrecka, pomaly došiel ku skale a hodinky tam ukryl. Našťastie si toho nevšimli. Nepamätám
si, čo všetko nám zobrali. Pre mňa bol jedinou dôležitou vecou môj vankúš, ktorý som mal všade so sebou,
ale švajčiarske hodinky značky Schaffhausen prežili.
Keď nám dochádzali potraviny, rozhodli sme sa vrátiť do jaskyne, kde zostali moji starí rodičia. Nemali
sme potuchy, či ich tam ešte nájdeme, ale keď sme sa
približovali a videli sme vychádzať dym, vedeli sme,
že tam sú. Na našu veľkú úľavu sme ich našli v dobrom zdravotnom stave. Tak ako sa oni báli o nás, mali
sme obavy o nich aj my. Ukázalo sa, že Nemci k jaskyni nedošli, a keď sa po niekoľkých dňoch vrátili aj partizáni, všetko išlo v starých koľajach.
V jaskyni sa pán Štark s rodinou dočkal
oslobodenia (4. apríla 1945) a vrátili sa do
Liptovského Mikuláša, kde našli vyrabovaný
byt. Zachovalo sa im však rodinné striebro,
ktoré pred odchodom ukryli. No cennosti uložené u bývalého vodiča a dlhoročného zamestnanca rafinérie, ktorému otec pána Štarka
dôveroval, sa stratili. Po týchto udalostiach
sa celá rodina presťahovala do Bratislavy, kde
Peter Štark ukončil v roku 1958 elektrotechnický smer štúdia na Technickej univerzite.
Potom sa mu cez Berlín podarilo emigrovať do
USA, kde začal nový život a založil si rodinu.
Po dlhých rokoch sa rozhodol navštíviť s manželkou jaskyňu a miesta, kde strávil azda najťažšie mesiace svojho života.
Na doplňujúce otázky pána Vaňka o bližšej
identifikácii jaskyne sme dostali iba tieto vety:
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Manželia Štarkovci a O. Vaněk na vojenskom cintoríne
na Háji v L. Mikuláši. Foto P. Holúbek

Nepamätám sa, že by bola nejaká stavba pri
vchode do jaskyne. Blízko jaskyne bol les s vysokými
stromami. Ale dosť jasne sa pamätám, že blízko bol
výhľad na údolie Váhu. Pamätám sa tiež na jedného
Rusa, čo chodil na návštevy. Tiež sa nejako pamätám, že sme boli vlastne v dvoch jaskyniach. V jednej veľkej, ku koncu vojny, a predtým v malej, kde
sme v zime raz nechali mojich starých rodičov a išli
vyššie do hor sa skryť. Tá malá bola v hustom lese.
Stromy všade okolo. Keďže boli stromy okolo jaskýň,
to znamená, že poloha nemohla byť veľmi vysoká,
rozhodne pod úrovňou, kde sa začína kosodrevina.
My sme odišli z Mikuláša koncom augusta
1944, keď bolo povstanie porazené a prichádzali Nemci. Boli sme v rôznych dedinách, myslím,
že aj v Dlhej Lúke, Kvačanoch a v Malom alebo
Veľkom Borovom. Tá rodina, u ktorej sme sa skrývali v Borovom, sa volala Sirota.
Ľutujem, že si robíš také starosti s tou jaskyňou.
Aj keď tá „Židovská“ nie je „naša“, bude to zaujímavé a symbolické ju navštíviť. V tom dokumente
„Rozhovor“ sa hovorí o chate a nie o jaskyni. Mýlim
sa? Mena Bér a Polák mi nič nehovoria. Od starej
mamy brat sa volal Štajn. Ten sa skrýval s nami.
Skúsim zopakovať, a možno trochu spresniť moje
spomienky:
Skrývali sme sa v najmenej 2-och jaskyniach. Na
toto sa pamätám:
Jaskyňa 1: Bola menšia a boli sme v nej, myslím,
len naša rodina: rodičia, starí rodičia, ďalší príbuzný a ja (jediné dieťa). Možno aj iní židia, ale myslím, že partizáni nie. Vchod do jaskyne bol na dosť
strmom svahu, na ktorom bol les. Išlo sa po chodníku na svahu ku vchodu do jaskyni, ktorý bol zakrytý stromami. Neviem, ako dlho sme tam boli. Raz,

všade bol vtedy sneh, sa k nám dostala správa, že
prichádzajú Nemci. Vtedy sme nechali starých v jaskyni a tí, čo mohli, išli hore do hôr. Vo výške, kde
rástla len kosodrevina, sme strávili pár dni a spali
vonku v snehu. Potom sme sa vrátili do jaskyne
a našli tam starých. Nemci neprišli.
Jaskyňa 2: Tam sme boli spolu s partizánmi
a blízko bol výhľad na údolie Váhu. To bolo ku
koncu vojny, odtiaľ sme po oslobodení Mikuláša
išli dole do údolia a potom na nákladnom aute Čs.
armády do Mikuláša. Pamätám sa, že jeden Rus,
ktorý v jaskyni nebýval, tam chodil na návštevy.
Vchod do jaskyne bol dosť veľký a pred jaskyňou bol
rovný, plochý terén a nie svah.
Je tomu 65 rokov, čo som tam bol, a okolitý les
je iste podstatne zmenený. Pochybujem, že to spoznám, aj keby sme tú správnu jaskyňu našli.
Po týchto informáciách sme nadviazali spoluprácu s jaskyniarmi z Liptovského Trnovca,
pretože jaskyne sa pravdepodobne nachádzajú v ich záujmovom území. Dlho sme najmä
s Paľom Vozárikom uvažovali, o ktorú lokalitu by mohlo ísť. Po zvážení všetkých faktov sme sa napokon zhodli na tom, že rodina
pána Štarka sa s najväčšou pravdepodobnosťou ukrývala v Medvedej jaskyni v Suchej doline v Západných Tatrách. Pri pátraní po súvislostiach sme narazili v archíve Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva aj na
zaujímavý, krasopisne písaný dokument, v ktorom sa spomína chata postavená v jaskyni
v súvislosti s vojnovými udalosťami:
Rok 1944 asi 15. jún
Mikulášski Židia, Beer, Polák, Stein a ešte niektoré rodiny, si chceli postaviť chatu v trnoveckých
horách. Chata, ktorá sa mala stavať, bola montovaná a poskladaná v Liptovskom Mikuláši na mýte.
V tom čase bol predsedom urbáru v Liptovskom
Trnovci nebohý Ján Laco (škridliar). Miesto na
chatu bolo vybraté v Sypkých skalách. V hore previedli prehliadku stavby chaty Polák, Beer mladší
a Goldner mladší. Materiál na chatu vozil Koloman
Laco a Alojz Balco. Ján Kabzan, Peter Kabzan
a Jozef Benčo vynášali materiál na pleciach hore,
kde už nebol prístup s koňmi. Chata mala len 1
miestnosť veľkosti asi 4 m × 5 m. Stavba bola prevedená koncom júna. Počas stavby chaty zistili, že im
niektoré časti chýbajú. Boli odcudzené v noci. Ľudia,

Vchod do Medvedej jaskyne, kde sa asi ukrýval P. Štark,
v zime. Foto: P. Holúbek

ktorí stavali chatu, tam aj spávali. Prvýkrát sa Ján
Kabzan, Peter Kabzan a Jozef Benčo stretli s partizánmi jedno ráno na svitaní. Viedol ich Ján Ogurek
z Nižných Matiašoviec. Všetko boli sovietski partizáni a spýtali sa ich, komu stavajú tú chatu. Povedali,
že pre Židov. Sovietski partizáni už pri prvom stretnutí prejavili záujem o chatu. Požiadali robotníkov, ktorí pracovali na chate, aby sa pridali k nim.
Stavba chaty trvala asi 2 týždne a partizáni chodili sústavne k nim. V tom čase boli zhodené výsadky
parašutistov na Babkách a na Rovni.
Sovietski partizáni mali stanovište medzi Vyšným
a Nižným Kameným. Veliteľ sovietskych partizánov, jeho meno je neznáme, chodil oblečený v čiernych šatách a neskoršie padol pri Poprade.
Mikulášski Židia sa nasťahovali do chaty začiatkom augusta. Začiatkom augusta sa celý partizánsky štáb presťahoval do Nízkych Tatier. 28. augusta bolo povstanie, v tom čase sa v našich horách
nachádzalo asi 30 ľudí z Poľska židovského pôvodu. Boli tam len prechodne. Po vypuknutí povstania
opäť prichodili sovietski a naši partizáni. Táborili na
začiatku doliny v jaskyni Dúpnica. Po páde Banskej
Bystrice Štefánikova brigáda prešla z Nízkych Tatier
na Trnovecké lúky. Ďalej pokračovali v ceste závozmi na Kamenô. Druhá časť išla do Roháčov. V tom
čase opustili Židia chatu. Židia mali rozostavené
stráže. Strážny videl prichádzať moc ľudí, vyvolal
paniku. Myslel si, že sú to Nemci. Všetci Židia opustili chatu.
Partizánske jednotky sa utáborili v Huňovej
a Opálenici. Židovské rodiny išli po okolitých obciach
a asi dve rodiny ostali tam, ale nie v chate. Nakoľko
chata ostala prázdna, obsadili ju partizáni. Veliteľ
partizánov sa volal Voloďa a radistka Soňa. Bol to
štáb. Ktovie, či to boli ich vlastné mená alebo krycie.
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Rozhovor bol prevedený s Jánom Kabzanom
z Liptovského Trnovca. Dodal Ján Hollý, Liptovský
Trnovec.

hodli práve v tejto Partizánskej jaskyni inštalovať pri príležitosti návštevy pána Štarka pamätnú tabuľu, ktorá bude náhodným návštevníkom v budúcnosti pripomínať hrozné vojnové
udalosti, ktoré sa v tejto oblasti odohrali.
Dňa 11. septembra 2010 Peter G. Štark spolu
s manželkou absolvovali návštevu jaskyne
Dúpnica, kde sa mohol ukrývať, za účasti O.
Vaňka, jaskyniarov z Liptovského Trnovca R.
Hollého, M. Valaštiaka a P. Vozárika, F. Hanesa
a Ľ. Fronka z TV Markíza, vodičov land
roverov M. Mišíka, R. Běhala a P. Holúbeka
ako zástupcu SSS. Potom sa celá spoločnosť za
dažďa presunula do Partizánskej jaskyne, kde
sa prečítali historické dokumenty viažuce sa
k jaskyni a symbolicky sa odhalila tu inštalo-

Skalné okno pred vchodom do Partizánskej jaskyne.
Foto: P. Holúbek

R. Hollý pri pamätnej tabuli.
Foto P. Holúbek

Autor textu Ján Hollý je starým otcom
dnešného predsedu trnoveckých jaskyniarov
Rasťa Hollého a otcom jedného zo zakladateľov trnoveckého jaskyniarstva Jána Hollého.
Chata spomínaná v predchádzajúcich riadkoch bola postavená v Partizánskej jaskyni,
niekedy zvanej aj Židovský bunker. Nachádza
sa neďaleko Medvedej jaskyne, kde strávila
rodina pána Štarka vojnové obdobie.
Po konzultácii s predsedom SSS B. Kort
manom, R. Hollým, P. Vozárikom, ale aj O.
Vaněkom a samotným P. G. Štarkom sme sa roz-

vaná pamätná tabuľa. Pán Štark s manželkou,
obaja v pokročilom veku, boli radi, že sa dostali až na miesta, kde si manžel cez vojnu zachránil život. Daždivé počasie a náročný terén však
zabránili navštíviť aj neďalekú Medvediu jaskyňu. Azda nabudúce, pretože pán Štark prejavil záujem túto oblasť ešte navštíviť. Jeho
krátky návrat do trnoveckých hôr bol najmä
pre miestnych jaskyniarov vzácnou udalosťou,
pričom sa opäť čo-to poodhalilo z histórie jaskýň, ktoré patria nielen do ich života, ale aj do
života ich rodičov a prarodičov.

Ján Kabzan bol zaistený pre podozrenie 4.
novembra, že mal styky s partizánmi. Partizánske
jednotky boli prepadnuté 8. novembra. Celá chata
bola zničená a spálená. Prepad sa uskutočnil za
pomoci zrady. Vyviedol ich hore jeden, pochádzal
z Palúdzky, v civile bol holič. Vyšli hore v dvoch prúdoch – od Hút a od doliny. Pri prepade boli zabití dvaja partizáni, komisár Petrov a slovenský nadporučík z Popradu. Radistka Soňa bola v tom čase
v Roháčoch. Mala pokazenú vysielačku. V okolí
chaty sa vtedy nachodilo 250 – 300 ľudí, ktorí sa po
prepade Nemcami utiahli do Roháčov.
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Kostrmanka,
strašidelná jaskyňa v Choči
V roku 2010 uplynulo 100
rokov od narodenia významného oravského
jaskyniara Jána Brodňanského. V archíve
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši sa nachádza rukopis správy, v ktorej opisuje prieskum jaskyne Kostrmanka v masíve Choča. Časť rukopisu bola roku 1951 publikovaná v Krásach
Slovenska. Na pripomenutie osobnosti autora sme sa rozhodli uverejniť túto zaujímavú
správu v našom Spravodaji.
P. Holúbek
Ešte ako chlapec omŕzal som starého otca,
aby mi rozprával o strašidelnej jaskyni v Choči,
do ktorej sa neopovážil nikto vkročiť, okrem
strašidiel, ktoré obývali túto kolmú jaskyňu.
Hoci som tieto bájky počul najmenej už po
dvadsiaty raz, stále ma zaujímali ako nové.
Vždy som túžil vidieť nejakú tú jaskyňu –
ovšemže bez strašidiel, pred ktorými som mal
neobyčajný rešpekt. Dávne moje sny a túžby
stali sa skutkom iba v dnešnej dobe ako členovi Slovenskej speleologickej spoločnosti. Prv
ako by som sa rozpísal o návšteve tejto jaskyne, chcem vás informovať o vzniku jej mena.
Bolo to ešte pred sto rokmi, keď v obci
Jasenová, ležiacej pod samým Chočom, stavali kostol, ktorý dal podnet k tomu, aby jaskyňa
dostala svoje meno po človeku, ktorý bol poverený stavbou veže kostola, majstra Kostrmana.
Kostol rástol a rástla i veža. Našli sa však ľudia,
ktorí podceňovali prácu majstra Kostrmana
a dohovárali mu, že veža nie je dobre stavaná
a že sa zrúti. Takmer hotová stala sa pozornosťou občanov a výčitky sa len tak sypali na hlavu
Kostrmana, ktorý prestával veriť svojej svedomitej práci a v rozrušení mysle skončil svoj život
zastrelením sa nad touto jaskyňou, ktorú od
tých čias menujú Kostrmankou. Mnoho bájok
opriada túto jaskyňu. Raz sú to Jánošíkove
dukáty, ktoré by nejeden pastier alebo bača mal
radšej vo svojom vrecku, raz iné poklady mútia
rozum mládencom, ako by ich dostali z tej
začarovanej diery, raz sám Kostrman sa ukazuje ľuďom, ktorí sem zablúdia, aby ich poriadne nastrašil. Ba dokonca i smrť si zvolila túto

Ján Brodňanský. Foto: Archív SMOPaJ

jaskynku za svoje sídlo a beda tomu, kto by sa
opovážil vkročiť do nej, tomu kosou odtne povraz, po ktorom by sa chcel dnu dostať, a je na
veky pochovaný v nej. Nie div, že človiečik, ktorý
príde pred jaskyňu, s bázňou nakukne dnu a čo
smelší i skalku pohodí dnu, načúvajúc potom,
ako hurtuje valiac sa do jej hlbín.
A človek sa odvážil i viac. Našli sa i takí, čo
vošli až do jej pitvorca, odkiaľ videli pomocou
svetiel až do priepasti, no museli odtiaľ zutekať pre hrozný zápach, ktorý bol dnu. Z čoho
pochádzal, nik nevedel povedať a tajomstvo
ostalo nevyjasnené až do dnešnej doby.
Kostrmanka je tesne pod poľanou, ktorú
vidíme od severu dívajúc sa na Choč, za bralom vo výške asi 900 m n. m. Na tejto polianke
býval kedysi salaš, ktorého obyvateľom nedala spokojne spávať blízka Kostrmanka, v ktorej
mali byť skryté Jánošíkove dukáty.
I nám jaskyniarom nedala Kostrmanka
pokoja – nie ani tak pre tie dukáty, ako pre
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vlastný výskum jaskyne. A keďže sa už aj našli
ľudia, ktorí zostúpili do tejto jaskynky a oznámili nám, že v nej sú ľudské kosti, neodolali sme a vybrali sme sa na jej výskum. Cestou
sme si všeličo napredstavovali, každý sme si
vykreslili výzdobu jaskyne podľa svojho vkusu,
no a nezabudol som si predstaviť v duchu ani
čarovné jazierko, také, aké je v Demänovskej
jaskyni, ba ešte krajšie, farebné. Môj kamarát
práve vtedy sníval o sintrových vodopádoch,
o Rímskych kúpeľoch pod Chočom, o stalaktitoch, stalagnátoch, o egutačných jamkách
plných jaskynných perál a o mnohých podzemných plavbách, po ktorých by sa dostal až
do prameňa dolnokubínskeho vodovodu.
Tak už sme na mieste, malou čiernou, nič
dobrého neveštiacou dierou, do ktorej sme
za chvíľu vkĺzli po kolenách a na rukách.
V pitvorci vľavo je priepasť. Hneď sme sa dali
do prípravných prác na zostup. Istený dvoma
lanami 30 m dlhými zliezol som nižšie mierne doľava. Asi po 15 metroch postupu strmým komínom je vklinený balvan vážiaci asi
700 kilogramov, ktorého pevnosť je závislá na
malom, sotva dve päste veľkom kameni a stačilo by udrieť zo dva razy doň nejakým tvrdým predmetom a všetko by spadlo dolu. Veru
som zaváhal, či mám pokračovať a či sa vrátiť.
No zvedavosť bola silnejšia a pokračoval som
v ceste, ležmo na chrbte, opisujúc telom krivku podobnú písmenu S, nechal som sa padať
popod balvan pomocou istiaceho kamaráta.
Komín je v tom mieste veľmi úzky a kamarátovi sa to veľmi znepáčilo, lebo jeho objemnejšie telo by istotne tade neprešlo, z čoho
mala jeho manželka najväčšiu radosť, aspoň
on potom vravel. Po nejakých kvapľoch však
nebolo ani chýru a my sme sa začali prebúdzať
zo snenia do skutočnosti.
Zrútivší sa kameň prezradil mi hĺbku, ktorá
bola podo mnou, a posvietiac si dolu videl
som izbicu o rozmeroch asi 10 × 8 × 5 m. Jej
ľavá strana je predĺžená smerom východným,
strmo klesajúc do hĺbky. Nebol som tam, mňa
celkom zaujala podlaha, lebo v jej lievikovitej
podobe uzrel som okrúhlu dieru vedúcu do
nižších priestorov. Touto dierou sa prepadli
všetky kamene, ktoré som strkal nohami, aby
mi potom nepopadali na hlavu.
Zistiac, že povrazu mám málo k zostupu do
nižšej siene, vyžiadal som si od kamaráta, aby
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mi spustil istiace lano, ktoré som si upevnil
k lanu pomocnému a zaistiac sa ešte skobou,
zanechajúc ostatné skoby a karabínky uviazané k lanu v I. poschodí, hlásil som odchod do
nižšieho poschodia. Musel som ale poriadne
kričať, aby ma bolo hore počuť.
Na karabínke sa to dobre spúšťalo dolu dierou, v ktorej nižšej časti je zhnitý kus dreva, po
ktorom prvý návštevník zostupoval a vystupoval. Len teraz mi prišlo na rozum, že tam v I.
poschodí majú byť ľudské kosti, ktoré som si
aj prezrel, ustáliac, že nejde o žiadny archeologický objav, keďže kosti tohto človeka sú staré
asi 60 – 70 rokov. Teda žiaden Homo speleus.
Doteraz mi bolo ešte dosť veselo, keď som
musel kamarátovi vykrikovať, čo všetko vidím,
ale teraz tu dolu nebolo počuť celkom nič,
všade ticho, jaskynné ticho.
II. poschodie nadol, v ktorom som sa nachádzal, je trochu menších rozmerov, bez zvláštností, len dno tiež s lievikom je zatarasené
zhora napadanými kameňmi, pod ktorými
človek tuší ďalší komín s ďalšími priestormi.
Zabudol som na kostlivca, ktorého prítomnosť sa mi akosi nepáčila, a tiež aj na môjho
kamaráta a venoval som sa nerušene výskumu
tejto jaskyne.
Myšlienky sa rojili hlavou, možnosti sa striedali s nemožnosťami a ja som sa pribral tiež
do jednej z takýchto nemožností, totiž odhádzať kamene z lievika a snáď i preniknúť ešte
hlbšie.
Po odvalení veľkej plochej skaly posvietil som si na miesto, kde stála, s nádejou,
že už odhalím ďalší priechod. Skoro som sa
posadil, lebo som svietil rovno do očí ľudskej lebke škľabiacej sa na mňa. Chvíľu sme
si hľadeli do očí ako dvaja súperi, potom som
premáhal v sebe ten divný pocit, ktorý nie
je práve najpríjemnejší, pri takomto stretnutí a za takýchto okolností v hĺbke 40 metrov.
Pribral som sa zas odvaľovať kamene, a tu
zas ľudské kosti, teraz to bola chrbtová kosť.
Prešla ma chuť k ďalšej práci hrabať sa v človečích kostiach, na ktorých sú ešte stopy po
tele. Myslím, že by nebolo nikomu veselo pri
práci, aká býva v jaskyni v prítomnosti kostlivca, a potom ten prvý pohľad lebke do očí
mi bol stále pred očami a kdekoľvek som sa
pozrel, všade som videl tie čierne oči a vycerené zubále, bŕŕ...
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Vtom som začul akési ťahavé zvuky, ako
keby niekto plakal, čo zbystrilo môj sluch,
ale nič viac, zas bolo ticho. Tu kdesi za mnou
zaznel cinkot, ako keby kosu ostril. Nikdy
v živote som sa tak rýchlo neobrátil, ako vtedy.
Svetlo baterky mihalo sa vzduchom, ako keby
hľadalo, odkiaľ príde tá zubatá s kosou, pričom sa robili strašidelné tiene fantastických
rozmerov. Tu sa mi zdalo, že ma čosi odzadu
chytá za pás, ale nič to nebolo, len sa akosi povraz čudne pohyboval za mnou, ktorým som
bol naviazaný. Ale prečo sa pohybuje, veď ja
som stál ticho, ani som sa len nepohol, sťa by
som bol prikovaný k zemi?
Akoby náhodou, priťapnul som si rádionku, lebo sa mi akosi dvíhala na hlave, neviem
podnes, prečo; ale verte mi alebo nie, v tú chvíľu
som bol ochotný uveriť všetko, čokoľvek sa
o tejto jaskyni hovorilo. Nemyslite si však, že
som mal strach, to by som predsa sem neliezol.
Odrazu som začul nad hlavou jakot, ktorý
nechcel prestať. Ostrenie kosy začalo zas a zároveň som videl i čudné pohyby povrazu. Na
mojom tele už asi nebolo miesta, kde by ešte
mráz nebol pobehal. Keby sa aspoň tá lebka
tak na mňa nedívala! Práve teraz, keď som bol
v tom najlepšom, prišiel som na to, odkiaľ tie
zvuky. Nuž to kamarát tam hore kričí a drme
povrazom, až skoby a karabíny tancujú v I.
poschodí! Niekto by si myslel, že to strašidlo.
Zaraz som sa akosi lepšie cítil, ba hoci mi
bolo akosi zima po tele, hneď som zacítil príjemné teplo v sebe, ba sa mi zdalo, že i tá lebka
sa akosi príjemnejšie na mňa pozerá. I zakričal
som kamarátovi na odpoveď, že ešte žijem, no
sám som sa začudoval nad hlasom, ktorý som
vydal zo seba. Vôbec sa nepodobal hlasu ľudskému, a nieto ešte môjmu. Bolo to čosi, akoby
naraz i pes zavýjal i koza bľačala, akýsi trasľavý, ale to iste od zimy. Na rozlúčku som sa ešte
poobzeral dookola, zohol k lebke a pošepkal
jej: Poď, strašidlo, pôjdeš so mnou, aby si viac nikoho nestrašila! A už som si ju pripol k pásu a poď
hore uspokojiť kamaráta, že ešte žijem.
Mal veľkú radosť, že som ešte živý, čo prejavil najmä tým, že ma ťahal hore komínom ako
malú bábiku a prestal iba vtedy, keď som narazil hlavou na vklinený balvan a ďalej to nešlo.
V očiach sa mi zaiskrilo a hádam som i zajajkal, lebo sa ozval, či mi je niečo. Nič, len už neťahaj, poleziem radšej sám.

Vonku sme prezreli môj zovňajšok, vypadal
som práve tak, ako keby som vyliezol z vápennej jamy, a na hlave veľká boľavá hrča. Čejka
vravel, že to je stalagmit.

Sľúbili sme si, že jaskyňu, ktorá je 40 metrov hlboká, ešte dôkladnejšie preskúmame
za účasti viacerých členov. Posilnení na duši
i tele pohli sme sa o niečo skúsenejší na spiatočnú cestu popri vyvieračkách, ktoré sú pod
Chočom, kde je tak krásne žiť.
V Kostrmanke už nestraší a keby chcel
niekto prezrieť si túto kolmú jaskyňu, nech
si vezme radšej povrazy dva, ako žiaden, je to
istejšie, že sa odtiaľ vráti.
Pátraním sme zistili, že kosti a lebka sú
pozostatky valacha, ktorý sa stratil zo salaša
a viac sa nevrátil. Vojdúc do jaskyne, z nej už
nemohol – zomrel tam hladom. Aj istý bývalý
bača Debnár z Jasenovej vošiel dnu a vyše pol
dňa mu to dalo práce, kým sa dostal z nej von.
Koľko strachu podstúpil v spoločnosti kostlivca, by vám len on mohol povedať.
Ideme popri jasenovskom kostolíku, veža je
celkom dobrá, nič závadného na nej nevidno
– bude ešte dlho stáť, bude ešte dlho pozerať
do cintorína, kde od ľudí uštvaný leží v zemi
samovrah, majster Kostrman.
V Dolnom Kubíne 10. 11. 1951 Ján Brodňanský

Pozn. redaktora: Správu publikujeme prakticky
v pôvodnej podobe, po nevyhnutnej apretúre textu
s ponechaním dobových či nárečových výrazov.
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J. Brodňanského možno považovať aj za
autora loga SSS, aj keď jeho návrh na odznaky a medaily SSS z r. 1975, ktorý reprodukujeme na tejto strane, nemal J. Kasák pri tvorbe
súčasnej podoby loga (pozri Spravodaj 2/2007)
k dispozícii.
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Kto je Charles Brewer-Carías?
Charlesa Brewera-Caríasa
poznajú nielen slovenskí jaskyniari predovšetkým ako iniciátora i účastníka expedícií
do jednej z najväčších kvarcitových jaskýň
na svete – Cueva Charles Brewer na venezuelskej stolovej hore v masíve Chimantá.
Na podnet Martina Sluku sme sa rozhodli priblížiť čitateľom Spravodaja osobnosť tohto 71-ročného bádateľa, prírodovedca a spisovateľa prostredníctvom článku
Roryho Carrolla publikovaného 6. apríla t.
r. na britských webových stránkach guardian.co.uk.
Britský gentleman, z ktorého sa stal
venezuelský Indiana Jones
Charles Brewer-Carías má práve za sebou
úspešný týždeň. Chytil veľmi jedovatého hada.
Pomenovali po ňom jedného slimáka a bol
potvrdený jeho objav nového druhu žiab.
A urobil ďalší krok, aby odhalil niečo, čo
pokladá za najstarší organizmus, ktorý dnes
na svete žije.
Ak to znie nepravdepodobne, potom je to
preto, že sám Brewer-Carías je nepravdepodobný sedemdesiatnik. Tento bádateľ, prírodovedec, spisovateľ a dobrodruh, ktorý patrí do viktoriánskeho románu, žije na vŕšku, z ktorého
vidieť celý Caracas, a okrem iného plánuje expedíciu do El Dorada.
„To je práve to, čo ma drží pri živote – objavovanie,“ ako mi povedal vo svojom dome, vyzdobenom motýľmi, tarantulami a ohromnými
chrobákmi v sklenených vitrínach. „Je to o odovzdávaní informácií, ktoré sa ľudstvu ukrývali po celé veky.“
Je pochybné, či boli modernosť a jej pravidlá
skryté pred Brewerom-Caríasom, vnukom britského diplomata, keď sa pred viac než polstoročím rozhodol preskúmať venezuelské džungle
a žiť svoj život menej obyčajne.
Je vzdelaním zubný lekár a skončil tým, že
použil svoje znalosti a schopnosti pri liečbe
a výskume kmeňa Yekuana, ktorého jazykom
plynne hovorí, a na vedenie botanických a geografických expedícií.

Výsledky sú úžasné: polica plná kníh, ktoré
napísal a ilustroval, objav najväčšej kremencovej jaskyne na svete a 27 rastlín, plazov, hmyzu
a jedného škorpióna, pomenovaných na jeho
počesť, hromada chorôb vrátane malárie a leish
maniózy, ktoré prekonal, a rekord v zakladaní ohňa pomocou trenia drievok (2,7 sekundy).
Časom získal Brewer-Carías aj reputáciu spájajúcu ho so snahou presláviť sa, so zneužívaním Indiánov a s utajovanou ťažbou zlata či
uránu – obvineniami, ktoré energicky odmieta. „To je škandálna záležitosť, špinavé ohováranie,“ vraví po anglicky s ľahkým španielskym
prízvukom.
Existujú náznaky, že tento sedemdesiatnik
čiastočne inšpiroval postavu Charlesa Muntza,
zlopovestného bádateľa z Oskarom odmeneného počítačovo animovaného filmu „Up“,
ktorý sa odohráva v horských oblastiach
Venezuelskej Guayany, kam Brewer-Carías
vykonal viac ako 200 expedícií. Hovorí: „Sám
som ten film nevidel, ale Charles je zrejme
odporná postava.“
Z dvoch manželstiev má päť detí. Žije
v dome, ktorý si sám postavil nad rozliezajúcim sa betónom Caracasu. Návštevníkov vrátane Guardianu víta pozvaním, aby si vypočuli jedno zviera vnútri zalesneného valu. Hostiteľ
sa potom vyšplhá po divom viniči hore a pokropí hosťa spŕškou semien so slovami: „Dostal
som vás!“ Pánske návštevy vyzýva na súboj
v počte zhybov na svojej hrazde. Priemerne ich
zvládne 70. „Keď sa chcem predviesť, urobím
ich stovku.“
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V džbánku na verande je zvinutý malý
hnedý had, Bothrops venezuelensis (krovinár
venezuelský, angl. Lancehead – hrot kopije),
Tohto potenciálne smrteľne jedovatého hada
chytili len pred niekoľkými dňami v záhrade. Brewer--Carías ho vezme do laboratória
na odber jedu.
Minulý týždeň jeden druh slimáka, ktorého našiel na plato tepuí Chimantá, v krajine,
ktorá inšpirovala Stratený svet Arthura Conana
Doyla, nazval holandský moluskológ ataxonóm A. Breure na jeho počesť Plekocheilus
breweri.
Nie je profesionálnym taxonómom, ale upútalo ho, ako tento slimák ohrýzal povrch listu
jednej ananásu podobnej rastliny v noci a cez
deň sa skrýval vnútri rastliny, aby sa chránil
pred dravými vtákmi.
Nedávno blízko svojho domu chytil žabu
druhu, s ktorým sa nikdy predtým nestretol. Taxonóm potvrdil, že ide o nový druh a že
ho neskôr, ešte v tomto roku, pomenuje. Ako
Brewer-Carías vraví s trochou ľútosti, len malý
zlomok druhov, ktoré objavil, nesie jeho meno.
Ale najväčšia odmena môže čoskoro prísť: opálový stromatolit, spôsobom svojho rastu podobný koralom, ktorý rastie z horniny v jednej jaskyni uprostred venezuelských stolových hôr – tepuí.
Je to živý organizmus, ktorého vek sa podľa vedcov odhaduje najmenej na 317 000 rokov a môže
byť starý aj vyše milióna rokov! „Mohol by to byť
najstarší živý organizmus na svete“, hovorí bádateľ a jeho hlas pritom významne klesne. „Pre človeka nikdy neexistoval, ale ja dokážem, že existuje. Je to istý druh mágie.“
Bývalý venezuelský minister pre mládež, ktorý
je držiteľom Radu osloboditeľa, má v súčasnej
Venezuele nebezpečné postavenie. Už roku 2003
vnikli do jeho domu traja votrelci. Postrelili ho
do ramena a jedného nich sám zabil svojou brokovnicou.
Socialistická revolúcia prezidenta Huga
Chaveza nechová voči tomuto zjavnému viktoriánskemu pozostatku nijaké zvláštne sympatie. Brewer-Carías nedostáva žiadnu vládnu
podporu a má malý pravidelný príjem. Jazdí
opotrebovaným starým autom a spolieha sa na
svojich priateľov, že mu zaplatia účty a subvencujú jeho expedície.
Ako hovorí, keď našiel francúzsky lodný
vrak zo 17. storočia, vláda znemožnila jeho
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skupine záchranné práce. Počká si na „spravodlivejšiu vládu“, než sa odhodlá na výpravu
do El Dorada – skutočného miesta, opradeného legendami o zlatom meste.
„To meno ukazuje na človeka, ktorý žil pri
jednom jazere blízko bájneho mesta Manoa.
Poznám to miesto veľmi dobre“, vraví. „Bol
som tam a pozbieral som nejakú keramiku.
Vrátim sa tam so synom a dvoma spoločníkmi. Chystáme plány. Spoločne El Dorado objavíme.“
Pre slovenských jaskyniarov je v tomto článku niekoľko nových informácií: že Charles ešte aj dnes spraví 100 zhybov a že sa dokáže efektívne brániť ozbrojenému komandu svojou brokovnicou. To mi vyrazilo dych. Ja som Charlesa stretol v roku 2009 iba
počas jedinej expedície na stolovú horu Churí. Dobre
však poznám jeho činy, hlavne tie, ktoré súvisia s jeho
jaskyniarstvom. Charlesa začali jaskyne vzrušovať
už v roku 1962, kedy videl z lietadla vchody do jaskyne na stolovej hore Autana. Jeho záujem bol však
viac archeologický ako speleologický. Dúfal, že tam
objaví stopy nejakej dávnej civilizácie. Mňa osobne zaujala najviac jeho prvá, neúspešná „jaskyniarska“ expedícia na Autanu, ktorú zmarili povodne.
Predstavte si, že by sa mu to bolo podarilo a Charles
by vyliezol s priateľmi „pešo“ na túto famóznu horu.
Ak už aj vtedy dokázal urobiť 100 zhybov, mohlo sa
mu to podariť (o vertikálnej džungli vieme svoje).
Bol by to podobný počin ako ten Hillaryho a Charles
by bol tým vyryl nezmazateľnú stopu viditeľnú aj
z vesmíru. Možno aj preto, že sa na Autanu dostal
iba vrtuľníkom, zorganizoval v roku 1974 prvú
expedíciu na stolovú horu Sarisariñama do najväčšieho jaskynného kolapsu na svete – Simy Mayor. Tá
z vesmíru viditeľná je. Charles je „vesmírny rytec“.
Je to významná, kontroverzná črta jeho osobnosti, ktorá spolu s jeho dobrodružnou povahou a odvahou môže za jeho veľkosť. Môžeme len špekulovať,
čo by sa bolo stalo (nestalo), keby Charles nebol letel
v roku 2004 ponad stolovú boru Churí. Osobne si
myslím, že by bol najväčšiu kremencovú jaskyňu na
svete objavil niekto iný. Objav gigantického jaskynného systému na stolovej hore Churí je najväčšou stopou, ktorú tento výnimočný človek spolu so slovenskými, českými a aj chorvátskymi jaskyniarmi vyryl.
Práve tu má ešte priestor, aby dokázal svoju veľkosť.
Stačí, ak predchádzajúce tvrdenie nepoprie svojimi
ďalšími veľkými činmi.
J. Stankovič

Spoločenské správy
Nedožité sté výročie
Jána Brodňanského

V mladosti sa vyučil za hodinára v Martine,
potom sa vrátil na Oravu, ale pre nedostatok
práce odišiel do Turčianskych Teplíc. Tu pracoNarodil sa 16. októbra 1910 v Dolnom val až do 43. roku, kedy sa vrátil v pohnutých
Kubíne a tam aj zomrel 12. januára 1997. vojnových rokoch domov na Oravu a zostal jej
Tohto roku sme si teda pripomenuli nedoži- verný až do konca života. Ako živnostník hodité sté výročie jeho narodenia a pri tejto príle- nár v 50-tych rokoch prešiel pod firmu Chronor,
žitosti sme usporiadali výstavu v spolupráci neskôr Klenoty, kde pracoval do dôchodku.
s mestom Dolný Kubín, Oravským múzeom Jeho veľkou záľubou bolo ochotnícke divadlo,
v Oravskom Podzámku, Čaplovičovou knižni- v ktorom pôsobil ako herec a neskôr režisér. Ako
cou v D. Kubíne, SMOPaJ a SSJ v Liptovskom zanietený ochotník napísal kroniku ochotníckeho divadla v D. Kubíne od jeho prvopočiatkov až
Mikuláši, SSS a OS Orava.
do roku 1956 aj s fotodokumentáciou.
Bol literárne činný, zaznamenával
povesti, napísal divadelnú hru, okrem
toho maľoval, spočiatku kulisy pre
divadlo a neskôr i obrazy. Ďalšou jeho
záľubou bola archeológia, pracoval ako
amatér pri dokumentovaní významných archeologických nálezísk v okolí
Dolného Kubína. Riaditeľ Oravského
múzea Pavol Čaplovič, ktorý bol zároveň aj jeho priateľ, turista, horolezec a jaskyniar, mu tak dôveroval, že
ho poveril riadením a dokumentáciou
týchto archeologických nálezísk. Keď
Ján Brodňanský odišiel do dôchodku,
J. Brodňanský stojaci v pozadí s kolektívom spolupracovníkov
zamestnal ho ako archivára a fotodov roku 1965 pri Jaskyni pri Žleboch, archív SMOPaJ
kumentaristu v Oravskom múzeu.
Svoju lásku k oravskej prírode prejavil
Život Jána Brodňanského bol činorodý a dielo,
ktoré po sebe zanechal, ostalo ako výzva pre ďal- v KČSTL a neskôr v KSTL. Aktívne začal prašie generácie. Dá sa povedať, že každú činnosť covať v turistickom klube od r. 1946, kedy bol
vykonával s veľkým elánom a profesionálne. Je zvolený za pokladníka a túto funkciu vykonáneľahké zdokumentovať jeho záujmy a záľu- val až do zrušenia tejto organizácie v päťdesiaby, ktoré sa menili s časom, ale vždy sa ich sna- tych rokoch. Po r. 1948 došlo k veľkým zmenám
žil vykonávať precízne. Je veľmi ťažké, ba priam v organizovanej turistike. Dovtedy samostatnemožné pokračovať v jeho šľapajach. V dnešnej ný subjekt bol včlenený do systému zjednotenej
dobe sa už nenájde tak všestranne rozhľadený telovýchovy. Chaty na Orave najskôr spravoval
a trpezlivý človek, aby aspoň sčasti pokračoval n. p. Turista Bratislava a od r. 1954 n. p. Interhotely
v jeho stopách. Ja som sa s Jánom Brodňanským Ružomberok. V nových podmienkach dolnokuprvýkrát stretol v roku 1968, keď sa pripravo- bínska turistika postupne prešla pod telovýchovval jaskyniarsky týždeň na Orave pri Brestovskej nú jednotu. V tomto období sa aktívne podiejaskyni a obnovovala sa činnosť SSS. Janko mal ľal na výstavbe turistických chát na Kubínskej
vtedy 58 rokov, bol v zrelom veku pred dôchod- holi (vtedy pod názvom Lettrichova chata)
kom, ja iba 17-ročný začínajúci jaskyniar; naše a v Roháčoch (Maťašákova útulňa a Ťatliakova
cesty sa odvtedy spojili, bol vzorom nielen mne, chata; obe počas vojny vyhoreli). Ako znalec
Oravskej prírody bol spoluautorom Turistického
ale aj všetkým starším i mladším jaskyniarom.
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sprievodcu Orava 1979 a 1982. Turisti združovali záujemcov rozličných odborov, okrem turistiky
a lyžovania aj horolezcov a jaskyniarov. Vo
všetkých týchto činnostiach sa Janko Brodňanský
angažoval a samozrejme i fotografoval.
Roku 1947 založil s Pavlom Čaplovičom
horolezecký oddiel pod hlavičkou Elektropraga
D. Kubín a stal sa jeho predsedom. Viedol ho
asi 10 rokov, až kým oddiel neukončil svoju
činnosť. Spolu s priateľom P. Čaplovičom sa
vyškolili za inštruktorov horolezectva hneď
v r. 1947. Aby nezostal dlžný tejto svojej záľube,
napísal horolezeckého sprievodcu po cvičných
skalách na dolnej Orave. Za toto obdobie urobili 54 výstupov v Tatrách 5 a 6 stupňa obťažnosti. Aj po dlhých rokoch som po nich nachádzal
skoby na Ostrej a Tupej skalke pri D. Kubíne.
Roku 1948 spolu s Pavlom Čaplovičom
robí prvý prieskum Roháčskej jaskyne. Boli
slabo oblečení a z jaskyne vyšli mokrí a drkotajúc zubami, ale s veľkým zápalom pre ďalšie objavovanie. Roku 1949 vzniká SSS so sídlom v Lipt. Mikuláši i jaskyniarska skupina
v Dolnom Kubíne pod vedením P. Čaploviča
a J. Brodňanského. Prvým predsedom skupiny
sa stal Pavol Čaplovič, ktorý v januári 1950 prevzal ako prvý preukaz SSS, hneď nato v marci
dostali preukazy Janko Brodňanský a František
Čejka a potom sa k nim pridal Ján Otradovský.
V r. 1950 po odchode P. Čaploviča do Nitry
na jeho miesto nastupuje J. Brodňanský, ktorý
vykonával funkciu predsedu až do r. 1976.
Ako prvú zdokumentovali r. 1950 Kryštálovú
jaskyňu pod Rozsutcom, čo sa následne zverejnilo v časopise Krásy Slovenska. Obdobie jeho
predsedovania bolo veľmi plodné nielen v objavovaní nových jaskýň, ale predovšetkým v ich
dokumentovaní. Významný prelom v dokumentácii znamenalo zmapovanie Brestovskej jaskyne, ktorá bola jeho srdcovou záležitosťou.
Brestovskú jaskyňu zameral a zdokumentoval
spolu s Františkom Čejkom, Jánom Baričiakom
st. a Milošom Dieškom, ktorý mal už 74 rokov, no
nemohol chýbať pri žiadnej akcii. Neskôr k nim
pribudol Rudolf Otradovský. Odvtedy sa zaužíval názov tejto jaskyne ako Brestovská (predtým
sa používali názvy Roháčska, Zuberecká alebo
Števkovská jaskyňa).
Počas svojej aktívnej jaskyniarskej činnosti
pracoval na dokumentácii 81 jaskýň na celom
krasovom území Oravy. Po kraľovianskych jas-
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kyniach, ktoré sú najkrajšie na Orave, nasledovali Šípske jaskyne a Jaskyňa v Hrdošnej skale
so starým osídlením, kde spolupracoval s Dr.
Jurajom Bártom, pracovníkom Archeologického
ústavu SAV v Nitre. Bolo to jediné osídlenie jaskyne na Orave, ale hľadači pokladov znehodnotili všetky kultúrne vrstvy. Pri dokumentácii
Jaskyne v Ostrej skale sa našli kostrové pozostatky medveďa, o ktorých sa spočiatku myslelo, že
ide o kosti jaskynného medveďa, ale po preskúmaní kostry sa zistilo, že to je medveď hnedý.
Ďalší nález bola halštatská keramika v jaskyni
Jazviny pod Chočom. V Sivom vrchu zameraná
96 m hlboká priepasť patrila v tom čase medzi
najhlbšie na Slovensku.
Zásluhu na obnovení činnosti SSS na konci
60. rokov mal jaskyniarsky týždeň, ktorý sa
uskutočnil na Brestovej r. 1968 a zorganizovala ho skupina Dolný Kubín pod vedením Jána
Brodňanského. Pri tejto príležitosti urobili
prvý potápačský prieskum sifónu Brestovskej
jaskyne potápači zo Žiliny pod vedením P.
Derkiča. Sifón sa nepodarilo prekonať. V 69.
roku bol Ján Brodňanský zvolený do výboru
SSS. V roku 1974 pracovali na lokalite potápači z Aquaspael Košice spolu s brnenským klubom Delfín a Švajčiarom Schärerom. Údajne
zaplávali až do vzdialenosti 170 m a 24 m
hlboko, ale sifón neprekonali. Túto prekážku prekonali až v roku 1979 trenčianski potápači Jozef Kucharovič a Vojtech Sláčik; sifón
mal dĺžku 120 m a hĺbku 17 m. Takto sa Janko
dožil odhalenia ďalšej záhady Brestovskej jaskyne. Treba tu spomenúť aj mladšiu generáciu
jaskyniarov, ktorých Janko zasvätil do jaskyniarstva. Boli to Ivan Harman, Ján Višnievsky,
Ján a Jozef Téglerovci, Jozef Šárfy, Ján Čajka
a Jozef Andris. Po roku 1968 pribudli Vladislav
Mikula, Štefan Andris, Ivan Križenecký.
Odborné vedomosti z geológie, archeológie,
hydrológie a praktickej speleológie J. Brodňanský
využíval pri kvalitnej dokumentácii a pri publikovaní v odborných a populárno-vedeckých
časopisoch, pričom mu poslúžili i jeho schopnosti vo fotografovaní. Brodňanského fotografie a články, hlavne s jaskyniarskou tematikou,
sa často objavovali v časopise Krásy Slovenska,
v zborníku Slovenský kras, v Spravodaji SSS,
v Zborníku Oravského múzea, ale aj v oblastných novinách. Najväčším jeho dielom je však
kronika jaskyniarstva na Orave.

Dlhé roky pracoval ako ochranca prírody,
najprv od roku 1954 ako okresný konzervátor pre jaskyne, neskôr v SZOPK od r. 1969 až
do jeho zrušenia. Mal na starosti ochranu jaskýň na celom území Oravy. Tu spolupracoval
s významnými osobnosťami, ako Anton Kocian
a Ján Halák. Vymieňal si s nimi skúsenosti
a poznatky o krasových javoch na Orave.
Za svoju dlhoročnú objaviteľskú činnosť
a aktivity pri poznávaní a ochrane prírody,
najmä povrchových a podzemných krasových foriem, dostal Ján Brodňanský niekoľko
vyznamenaní vrátane najvyššieho jaskyniar-

skeho vyznamenania, zlatej medaily SSS, ďalej
zlatú plaketu SSJ, pamätnú plaketu od SZOPK
a mnoho ďalších ocenení. Bol to vzácny človek,
od ktorého sa mohol každý učiť a nadväzovať
na ním začaté dielo.
V krátkej spomienke naň sa nedalo obsiahnuť všetky jeho aktivity a zmieniť sa o všetkých
jeho spolupracovníkoch a priateľoch, preto
nech mi to prepáčia.
Pripomeňme si Janka Brodňanského citátom: Čo láska k horám vytvorila, to dobrá vôľa
nech uchová.
Pre Spravodaj SSS napísal V. Mikula

Jubilanti v roku 2011
80 rokov
RNDr.
RNDr.

Mgr.
Ing.
60 rokov
Mgr.
Ing.
MVDr.
Ing.
Ing.

50 rokov
Ing.
Ing.

Jarmila Jirmerová
Emil Kavalír
Adrián Harničár
Otakar Kúdela, CSc.
Miroslav Staštík
Ľudovít Varjú
František Venger
Jiří Audy
Nikolaj Ermakov
Ján Obuch
Gustáv Stibrányi
Vladimír Fudaly
Pavel Pospíšil
Miroslav Kortman
Vladislav Mikula
Ondrej Samčík
Zbyněk Valenta
Ján Galba
Pavel Lovás
Michal Zacharov
Ľubomír Sapák
Ondrej Štefko
Pavol Mikula
Ján Tholt
Miroslav Sova
Ján Kleskeň
Ferdinand Jirmer
Ján Šparec
Tibor Brziak
Ivana Šparcová
Jozef Leščák
Michal Chytčák
Ján Dzúr
Imrich Bugyi
Tomáš Ďurka
Vladislav Čarnecký
Jaroslav Haššo
Karol Demuth
Anton Lacek
Július Stodola

1. 6. 1931
28. 11. 1931
9. 3. 1951
14. 3. 1951
27. 3. 1951
15. 10. 1951
14. 4. 1951
14. 5. 1951
21. 5. 1951
23. 5. 1951
5. 7. 1951
7. 7. 1951
2. 8. 1951
5. 8. 1951
30. 8. 1951
12. 9. 1951
20. 9. 1951
24. 9. 1951
4. 10. 1951
14. 10. 1951
27. 11. 1951
20. 12. 1951
7. 1. 1961
8. 2. 1961
5. 4. 1961
17. 6. 1961
20. 6. 1961
30. 6. 1961
7. 7. 1961
25. 7. 1961
29. 7. 1961
3. 8. 1961
18. 8. 1961
3. 9. 1961
18. 10. 1961
30. 10. 1961
7. 11. 1961
22. 11. 1961
3. 12. 1961
12. 12. 1961

nezaradená
Trenčiansky speleoklub
OS Čachtice
Jaskyniari Plavecké Podhradie
Jaskyniari Plavecké Podhradie
Speleo Bratislava
Speleo Detva
Jaskyniari Plavecké Podhradie
SK Nicolaus
Speleo Turiec
OS Jána Majku
JK Spišská Belá
OS Čachtice
JK Strážovské vrchy
OS Orava
JK Dubnica nad Váhom
OS Jána Majku
Jaskyniari Plavecké Podhradie
SK Banská Bystrica
SK Cassovia
OS Tribeč
Adama Vallu
Trenčiansky speleoklub
SC Chočské vrchy
Trenčiansky speleoklub
SK Červené vrchy
SK Slovakia Ďumbier
Speleo Turiec
SK Nicolaus
Speleo Turiec
JK Spišská Belá
JS Aragonit
JK Demänovská Dolina
OS Liptovský Trnovec
Speleo Bratislava
SK Malá Fatra
JK Strážovské vrchy
JK Dubnica nad Váhom
JK Adama Vallu
OS Liptovský Trnovec

51

Napínavá kniha pre nás i tých druhých
Bohuslav Kortman
Oldřich Štos – Jiří Kyselák,
Peter Medzihradský, Denis Provalov:
HLEDÁME DNO SVĚTA
Nakladatelství PLOT, 2010.
ISBN 978-80-7428-053-5
Formát 17 × 24 cm, 192 strán,
99 farebných fotografií,
cena 16,5 €

„Zatiaľ čo dnes presne poznáme geografické rozmiestenie jednotlivých vrcholov v horách, ich počet, nemennú výšku,
evidenciu počtu úspešných a neúspešných
pokusov o ich dobytie, v speleológii je to
diametrálne odlišné. Je tu len svet tmy
a nedotknutého priestoru, kde sa čas akoby
zastavil. Nikto totiž nevie, kde je najdlhšia,
najväčšia alebo najhlbšia jaskyňa. Ide len
o premennú konštantu v relatívnom čase.
Neznáme jaskyne, hlboké priepasti a obrovité riečne systémy sú poslednými bielymi
miestami na mapách sveta. Objav tých naj-
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väčších a najhlbších jaskýň sa dá prirovnať
k dosiahnutiu štvrtého pólu Zeme. Kde je
teda ukrytá najdlhšia, najhlbšia alebo najväčšia jaskyňa či priepasť na svete? Nikto
nevie! Známe sú iba tie dosiaľ objavené.
Z nich zostavujeme rebríčky tých najväčších a najhlbších. Nielenže ich ďalej skúmame a prepisujeme poradie tých NAJ, ale
tieto jaskyne aj športovo prestupujeme. Je
to rovnaké ako v horo- či skalolezectve.
Objavy tých najhlbších a najväčších jaskýň
sú v speleológii analógiou napríklad s prvovýstupom na Mt. Everest alebo hodnotným
a extrémnym prvovýstupom previsnutou
skalnou stenou, kde sa lezec neraz drží len
za posledné články niekoľko málo prstov
a posúva hranicu klasifikácie zase o stupienok vyššie.
A potom príde mnoho tých „druhých“,
aby zmerali svoje sily alebo si splnili svoje
sny, a posunuli hranicu nielen svojho
poznania, ale trebárs fyzického výkonu.
A tak sa aj do už predtým objavených jaskýň organizujú menšie či väčšie expedície
s cieľom bežného športového zostupu na
dno alebo pre možnosť ďalšieho pokračovania objavných postupov v nekonečných
podzemných labyrintoch chodieb a priepastí. Nezabudnite. Vždy je čo objavovať!“
Veru tak, vždy je čo objavovať – v jaskyniach, v každom z nás, ale aj v knihe, z ktorej som práve citoval úvodné riadky jej autora Oldřicha „Pavouka“ Štosa. Keď mi ju
nedávno dal jeden z Pavoukových spoluautorov Peter „Medzo“ Medzihradský, myslel som si, že predtým, ako o nej napíšem
do nášho Spravodaja, ju len tak prelistujem.
Veď mnohé z toho, čo preskákali, resp. preliezli títo i ostatní členovia združenia KOTA
1000 pri „hľadaní dna sveta“, už poznám z ich
rozprávania, článkov v jaskyniarskych perio
dikách či na internete. Napríklad pri stretnutiach s Medzom sme spolu s ďalšími
poslucháčmi a divákmi vždy znova, niektorí s otvorenými ústami, sledovali dramatické
udalosti odohrávajúce sa na planine Arabika,

ktoré prežil na výpravách do najhlbšej jaskyne na svete. Jeho fotografické snímky z hlbokých priepastí Kaninu sa zase dostali na obálku Spravodaja... No keď som knihu chytil
do ruky, nemohol som sa od nej odtrhnúť.
Rozčítanú som si ju vzal do rýchlika a pri
spiatočnej ceste z Košíc som posledný list
obrátil tesne pred Žilinou. Našťastie, inak by
som možno zabudol vystúpiť z vlaku.
Aj keď sa kniha Hledáme dno světa dá
napriek svojim skoro 200 stranám prelistovať na jeden dúšok, odporúčam vám ju čítať
pomaly, kapitolu za kapitolou. Spolu ich je
17, ak nerátam vstupnú časť s venovaním,
predstavením autorov, predhovorom a úvodom, záverečnú chronológiu výprav a expedícií alebo krátky doslov a obsah, všetko
v češtine a vo farbe – nielen pokiaľ ide o stovku autentických, výrečných fotografií s vysokou výpovednou hodnotou, ale i o farbistý, pútavý a hodnoverný opis zážitkov, napätých situácií a pocitov sprevádzajúcich expedičných prieskumníkov v priepastných
hlbinách, jaskynných meandroch, úžinách
a sifónoch či do ľadových a snehových pekiel
nebotyčných krasových pohorí. To všetko čitateľ nájde v jednotlivých kapitolách s výraznými hlavnými nadpismi a názvami podkapitol, ktoré vystihujú ich obsahovú náplň,
prekrývajúcu sa s aktivitami KOTY 1000 v ich
časovej postupnosti od júla 1994 až po január
2010: zostup do jaskyne Cernelsko brezno
(Slovinsko), expedícia Gouffre Jean Bernard
(Francúzsko), zostup do priepasti Zlatorog
a projekt Možnica (Slovinsko), expedícia
Sistema Cheve a Sotano de las Golondrinas,
najmohutnejšia vertikála sveta (Mexiko), projekt Mt. Kanin – Vrtiglavica, najhlbšia vertikála na svete, Brezno pod velbom a Češka jama
(Slovinsko), zostup do priepasti Gorgothakas
(Grécko), dve expedície do najhlbšej jaskyne
na svete Krubera-Voronja (Abcházsko), objav
a prieskum jaskyne Black jack (Slovinsko),
zdolanie velebitskej vertikály Patkov gušt
(Chorvátsko), výpravy a objavné postupy
v jaskyni Skalarjevo brezno (Slovinsko).
Svojou dĺžkou (majú najviac, 22 a 26 strán),
ale aj vzrušujúcim obsahom vynikajú 10. a 12.
kapitola, venované cestám na Kaukaz za svetovým, českým i slovenským hĺbkovým rekordom, svojím denníkovým spracovaním sa od

ostatných odlišuje 9. kapitola o dvoch slovinských výpravách.
Tí, ktorí v knihe budú hľadať mapy jaskýň
so zakreslenými zostupovými trasami a bivakmi alebo inú dokumentáciu akcií okrem fotografií, sa dočkajú sklamania. Ich sklamanie
však určite nebude trvať dlho, keď sa začítajú do akčných opisov situácií pred zostupom do tej-ktorej jaskyne či priepasti, počas
neho a pri výstupe z podzemia, ale aj prežívania v podzemných táboroch alebo v táboriskách na povrchu.
Som presvedčený, že autor sa sústredil zámerne na túto, neraz obchádzanú či
zabúdanú stránku života jaskyniara-speleo
alpinistu a jeho pôsobenia v extrémnych podmienkach. A urobil dobre. Priblížil tak obyčajným smrteľníkom i väčšine z nás, ktorí
si buď netrúfame na niečo podobné, alebo
nám v tom bránia iné príčiny, svet podzemných Everestov s ich objaviteľmi, bádateľmi
a ak chcete – aj premožiteľmi. Svet divokých
krás, neopakovateľnej atmosféry a nebezpečenstiev, ktoré číhajú na dobrodruhov zverujúcich svoj osud jedinému tenkému lanu.
Nielen lezecké lano, ale to všetko, ba ešte
oveľa viac ich spája navzájom a nás s nimi.
Určite si zaslúžia náš obdiv a uznanie aj ako
spoluautori knihy, tohto podzemného cestopisu, ktorý zaujme a svojou vierohodnosťou
uchváti azda každého, kto ho vezme do rúk.
Aj preto im, resp. redakcii prepáčime drobné
chyby a preklepy v texte, ako niekde nenáležitú interpunkciu, nejednotný alebo chybný
prepis najmä ruských mien a názvov (napr.
Žarkov – Zharkow, lieh či alkohol je spirt,
nie spirit) aj iné nepresnosti (Gorghotakas –
Gorgothakas) alebo ojedinelé nedôslednosti v inak dodržiavanej chronologizácii akcií.
Tým skôr, že bohato fotograficky ilustrovaná, pekne graficky upravená a kvalitne vytlačená kniha sa tak ako v nej opisované jaskyne
a priepasti vyznačuje obsažnosťou a hĺbkou
myšlienok. Nedá mi, aby som na záver aspoň
jednu z nich zo strany 80 necitoval: „Nie je
dôležité, kde si a čo robíš, ale ako to robíš
a s kým to robíš.“
A ešte celkom na koniec – knihu si možno
objednať na sekretariáte SSS alebo priamo u P. Medzihradského (0905 380 671,
medzo.petrus@stonline.sk).
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Jaskynovinky
V. speleotendaro

rodný charakter, pretože sa na nich zúčastňovali okrem slovenských a českých jaskyniaSpeleoklub Nicolaus a Liptovský esperantský rov aj jaskyniari z Maďarska, Litvy, Lotyšska
klub zorganizovali v dňoch 12. – 14. novembra a Bulharska. Výsledkom ich činnosti bol ter2010 v poradí piaty speleotábor (esperantsky minologický speleologický slovníček v espespeleotendaro), na ktorom sa zúčastnilo 15 jas- rante s národnými výrazmi v 16 jazykoch. Na
kyniarov-esperantistov zo Slovenska. V progra- jeho tvorbe sa podieľali príslušníci 8 národnosme boli prednášky v esperante o sprístupne- tí. V tom čase sa v esperante vydával aj inforných slovenských jaskyniach (D. Hofereková), mačný bulletin Vesperto (Netopier), kde boli
o histórii esperantských speleotáborov (J. Vajs) publikované výsledky činnosti medzinárodnej
speleologickej skupiny esperantistov a príspevky o jaskyniach a krase.
Úspešné každoročné pokračo
vanie pravidelných stretnutí jaskyniarov-esperantistov prerušili až spoločenské zmeny v strednej
a východnej Európe. Tohtoročný
V. speleotábor sa preto organizoval
s cieľom ich obnovenia v pravidelných intervaloch. V nasledujúcich
rokoch by mal znovu nadobudnúť
charakter medzinárodného podujatia. Dobrým signálom je aj zaradenie prednášky o vzťahu esperanta a speleológie do programu
Kongresu o aplikácii esperanta vo
vede a technike (KAEST), ktorý sa
uskutočnil v dňoch 18. – 21. 11.
2010 v Modre--Harmónii.
Účastníci spleotábora vo vstupnom aeáli Stanišovskej jaskyne
J. Vajs
a o jaskyniarskych expedíciách esperantistov.
Praktickú aplikáciu medzinárodného jazyka
v praxi si účastníci vyskúšali počas exkurzie do
Medvedej jaskyne, ktorú viedol P. Procházka.
Priamo v jaskyni demonštroval V. Škuta praktické ukážky fotografovania v jaskyni. Na to
nadväzovalo popoludňajšie digitálne spracovanie fotografií, ku ktorému prispel ukážkou
tvorby fotografií 3D technológiou Z. Misura.
V nedeľu počas návštevy SMOPaJ účastníci
priamo v expozícii múzea pracovali na odbornom terminologickom slovníku.
Predchádzajúce štyri speleotábory sa uskutočnili koncom 90. rokov, z toho trikrát na
Slovensku v Nízkych a Vysokých Tatrách a raz
v Maďarsku v pohorí Mecsek. Mali medziná-
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Výstavy jaskyniarskych umelcov
Čaro podzemia. Pod týmto názvom sa
29. júla 2010 vo FotoGalérii NOVA Verejnej
knižnice Jána Bocatia v Košiciach uskutočnila vernisáž výstavy fotografií jaskyniara Pavla
Kočiša zo SK Cassovia. Autor patrí k najlepším slovenským fotografom jaskýň a jeho
diela ocenili na medzinárodných súťažiach
a výstavách jaskyniarskej fotografie u nás
(Speleofotografia) i v zahraničí (Konkurs
fotografii jaskiniowej v Poľsku, Speoarta
a Fotografie anului in speologie v Rumunsku).
P. Kočiš je predsedom Fotoklubu NOVA
Košice a roku 2009 získal medzinárodný
fotografický titul AFIAP.

Posledným tohtoročným podujatím v cykle 12 × jaskyne v Krajskej
knižnici v Žiline otvorili 15. decembra výstavu Pavla Kočiša Čaro podzemia po východoslovenskej metropole aj v metropole na Považí.
K vystavovaným Kočišovým fotografiám pribudli fotografické snímky Ivana Pohanku, člena
JK Strážovské vrchy a fotoklubu
Fénix v Považskej Bystrici, ocenené za umelecké stvárnenie jaskyniarstva na Speleomítingu SSS vo
Svite. Účastníci podujatia si mohli
tiež prezrieť dnes už historické
fotografie od ďalšieho jaskyniara
Pozvánka na vernisáž výstavy Pavla Kočiša Čaro podzemia
zo Strážovských vrchov Slavomíra
Chmelu, priekopníka jaskyniarskeho filmu pri literárnej tvorbe. Budúci rok by mala vyjsť
na Slovensku, ktorý im porozprával aj o svo- jeho kniha Srdce jaskyne ako voľné pokračojich skúsenostiach a zážitkoch z pôsobenia vanie publikácie V zaplavených hlbinách pod
v domácich i zahraničných jaskyniach.
Tisovským a Muránskym hradom.
Red.
Inšpirácie z jaskýň. V Múzeu
Vojtecha Löff lera v Košiciach-Starom meste je od 14. 12. 2010
inštalovaná výstava Zbigniew
Nišponský – Gut / Inšpirácie z jaskýň.
Slovenskú speleologickú spoločnosť
ako spoluorganizátora výstavy prevažne keramických, ale aj bronzových plastík tohto člena SK Tisovec
zastupovali na otvorení niekoľkí
členovia SSS vrátane predsedu B.
Kortmana. Početní účastníci podujatia, ktorého súčasťou bol komorný koncert vážnej hudby, obdivovali medzi vystavenými exponátmi aj
autorove povestné Tisovské fujary.
Dielo získalo vlani Cenu SMOPaJ
v 3. ročníku súťaže o umelecké
stvárnenie jaskyne a Z. Nišponský
v ňom stvárnil unikátne stalagnáty z Jaskyne dvoch kamarátov
v tisovskom krase (pozri Spravodaj
2/2008). Zvuk skutočnej fujary sprevádzal prehliadku vystavených plastík, ktorým dal autor priliehavé názvy,
ako Kráľovná netopierov, Anjel z priepasti, Strážca hlbín či Podzemný labyOtvorenie výstavy Inšpirácie z jaskýň, v strede autor
rint. Z. Nišponského však inšpiruZbigniew Nišponský. Foto: D. Hutka
jú jaskyne nielen pri výtvarnej, ale aj
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Summary
The last issue of „Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti“ – Slovak Speleological
Society Bulletin in the year 2010 includes several interesting contributions concerning the results
of speleological research performed by caving clubs in Slovakia – in the Belianske Tatras Mts.
(Muránska Cave), on Muráň Plateau (Dažďovnica Cave), in the Revúca uplands (Kadlub Cave),
in Jánska valley in the Low Tatras (area of Konský grúň Mt., Sokolová Cave, Jaskyňa slnečného
lúča – Sun Beam Cave) and on Silická Plateau in Slovak Karst (Majkova Cave). During the
exploration of Muránska Cave, which was visited by Polish cavers in the past, nearly 200 metres
of new halls and corridors were discovered in 2007 – 2008. The cave is now 335 m long with
denivelation of +60 m. An attempt to prolong Dažďovnica Cave was also successful; the cave
was measured to the length of 222 m and 37.5 m depth and also a detailed map of the cave
was created. The article about Kadlub Cave writes about water pumping attempts in the cave’s
siphons with an objective to get into its as yet unknown sequel of this cave. The following article
inform about the vegetation of Lentaria epichnoa mushroom in the Sokolová Cave. Probing
works in the Sun Beam Cave should enable the cavers to connect this cave with the Hipman
Caves System, by which the depth of the whole cave system in Krakova hoľa Mt. could reach
633 m. Speleodiving attempt to get through the final siphon of 400 m long Majkova Cave was,
unfortunately, not successful. The two following contributions are devoted to historical events
joined with caves in Liptov and Orava regions. In several caves of Western Tatras, not far from
Liptovský Trnovec village, the Jewish inhabitants from Liptovský Mikuláš were taking a shelter
during the World War II. Among them was also Peter G. Stark, who lives in the USA nowadays.
In September 2010 he visited these places again and during this occasion a memorial plaque
near Partisan Cave was revealed. On occasion of 100th birth anniversary of Ján Brodňanský is
published here his manuscript review about the research of Cave Kostrmanka in Choč mountain
from the year 1951, as well as other documents from the archives of The Slovak Museum of
Nature Protection and Speleology in Liptovský Mikuláš. This important caver from Orava region
is also mentioned in the column Social News. Themes from abroad are represented by Slovak
translation of the article adopted from British web page guardian.co.uk about an important
Venezuelan explorer and biologist Charles Brewer-Carías. The article is supplemented by
a commentary of a Slovak participant at one of expeditions to the Venezuela’s table mountains.
The speleological expeditions were initiated by Brewer-Carías himself. We would like to remind
the readers that Slovak cavers achieved outstanding results during the speleological exploration
of table mountains in Venezuela, e.g. Roraima, Churí and others. We have already written about
them in SSS Bulletin several times. An extensive article by B. Šmída – Ch. Brewer-Carías et al.
with lots of photographs and maps was published in July 2010 in French caving magazine
Spelunca, Šmída’s photo from the cave Cueva Charles Brewer appeared on the front cover page
of September issue of this magazine (the same picture was published on the first page of our SSS
Bulletin 3/2009, which was published on occasion of the 60th anniversary of SSS establishment).
In this issue of the Bulletin you can find a review of a new book called „Hledáme dno světa“
– We are Searching for the Bottom of the World. Its authors, prominent speleoalpinists from
the Czech Republic, Slovakia and Russia, members of international association KOTA 1000,
captured in word and pictures their difficult and record descents into the deepest caves and
vertical shafts in the world (Krubera-Voronja, Gouffre Jean Bernard, Sistema Cheve and Sotano
de las Golondrinas, Gorgothakas, Vrtiglavica, Skalarjevo Brezno etc.).
The final part of the Bulletin includes caving news, in which the activities of Slovak cavers –
esperantists are mentioned and where there is information about the exhibitions of our cavers
and artists P. Kočiš, I. Pohanka, S. Chmela a Z. Nišponský.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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Poďme na prieskum!
Vezmi čižmy, prilbu, lampu,
kombinézu, rukavice,
rebrík, lano,
karbid, vodu,
do batoha rum,
kamarátov jaskyniarov,
horolezcov a turistov,
katolíkov, luteránov
pozvi na prieskum.
Hej-rum, hej-rum,
poďme na prieskum,
hej-rum, hej-rum,
tak poďme na prieskum!

