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52. jaskyniarsky týždeň Slovenskej
speleologickej spoločnosti v Tisovci
Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec
V dňoch 3. – 7. augusta 2011 sa uskutočnil v Tisovci 52. jaskyniarsky týždeň
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Počas
60-ročnej histórie jaskyniarstva v Tisovci
miestna jaskyniarska skupina zorganizovala tri jaskyniarske týždne. Prvý sa uskutočnil 5. až 7. augusta 1979 na lokalite
Teplica – Suché doly. Bol to v poradí 20.
jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti a konal sa pri príležitosti 30.
výročia jej vzniku. Z pochopiteľných dôvodov sa organizoval pod názvom odborno-politické školenie a zúčastnilo sa ho spolu
133 jaskyniarov z celého vtedajšieho Československa. Druhé stretnutie jaskyniarov sa
konalo pri príležitosti 40. výročia vzniku
speleologickej skupiny 6. až 11. augusta
1991 na lokalite Šťavica východne od mesta
Tisovec za účasti 95 jaskyniarov. O desať
rokov neskôr, roku 2001, si jaskyniari mali
možnosť pozrieť Muránsku planinu ešte
raz, a to počas 42. jaskyniarskeho týždňa,
ktorý organizovala Jaskyniarska skupina
Muránska planina – Revúca. Tretí jaskyniarsky týždeň v Tisovci bol pripravený ako
dôstojná pripomienka k 60. výročiu organizovaného jaskyniarstva v Tisovci. Toto
podujatie sa uskutočnilo priamo v centre
mesta Tisovec a zúčastnilo sa na ňom podľa
registračných hárkov 174 jaskyniarov zo 42 skupín a klubov
zo Slovenska, Česka a Poľska,
vrátane 16 členov HZS.
Najväčším problémom na
uskutočnenie takého podujatia
sa nám javilo vybratie vhodnej
lokality, pretože situácia, ako aj
možnosti skupiny sa od posledného jaskyniarskeho týždňa dosť
podstatne zmenili. Nakoniec sa
náš výber zúžil na dve lokality. Po zrelej úvahe sme dospeli
k netradičnému riešeniu. Podľa
neho sa jaskyniarsky týždeň mal
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uskutočniť priamo v centre mesta Tisovec.
Hlavný argument bol, že všetci jaskyniari budú
pokope a ich pobytom v Tisovci by sa podporili aj miestni podnikatelia a služby priamo
v meste. Takéto riešenie ocenil aj primátor
mesta Ing. Peter Mináč, ktorý si celé podujatie
vzal pod svoju záštitu. Na vybudovanie tábora
sme zvolili ihrisko Strednej odbornej školy na
Jesenského ulici. Ubytovanie s kapacitou 90
miest sa ponúklo na internáte tejto školy. Na
kultúrno-spoločenské akcie, prezentácie, registráciu, predaje, premietanie filmov a zábavu
poslúžilo mestské kultúrne stredisko, ktoré je
priamo oproti škole. V tesnej blízkosti sú aj
športoviská a mestský bazén, ako aj väčšina
reštaurácií, ponúkajúcich účastníkom jaskyniarskeho týždňa stravu a občerstvenie. Keďže
na podujatie sa nám podarilo získať pomerne silné materiálno-finančné zabezpečenie od
sponzorov a priaznivcov našej činnosti, celý
jaskyniarsky týždeň sme sa rozhodli pripraviť
dosť veľkoryso.
Prípravy na podujatie sa začali už začiatkom
roka. Na výročnej členskej schôdzi v januári
sme ustanovili prípravný výbor a spoločne
sme prešli vybrané lokality, kde sme na mieste
zaznamenávali nutné úpravy a zabezpečenie,
aby jednotlivé exkurzie prebehli bezpečne, čo
sme považovali za našu prvoradú prioritu.

Organizácie JT sa tentoraz zhostili tisovskí jaskyniari. Foto: M. Slabej

4

Spravodaj SSS 3/2011

Nevyhnutné opravy, ako aj výmena rebríkov, plošín a uzáverov,
inštalácia lán a zabezpečenie niektorých závalov v jaskyniach boli
dosť náročné na čas aj financie,
ale dielo sa podarilo. Do príprav
jaskyniarskeho týždňa sme zapojili okrem členov speleoklubu aj
našich priaznivcov. Súbežne sme
pripravovali pozvánky, propagačné materiály o jednotlivých jaskyniach, exkurzného sprievodcu,
nálepky, kalendáriky, transparenty, ako aj brožúru o činnosti skupiny za 60 rokov. Tu nám vyšlo
v ústrety mesto, ktoré jej vydanie
financovalo. Na jaskyniarsky týž- Základný tábor jaskyniarskeho týždňa v Tisovci. Foto: D. Hutka
deň sme pozývali jaskyniarov aj
formou prednášok prezentujúcich pripravova- práce sme stihli posledný týždeň, kedy sa
nú akciu na Speleomítingu vo Svite, Speleofóre finišovalo. Na mimoriadnej členskej schôdzi
sme si spresnili úlohy pre jednotlivých členov,
v Sloupe i v rozhovore pre Rádio Regina.
Medzi prvými úlohami sme pripravili jednotlivé exkurzné lokality a sprievodcovskú
v mestskom kultúrnom stredisku výstavu pod činnosť. Počas týždňa sme s Dušanom Čipkom
názvom 60 rokov organizovaného jaskyniar- chodili pripevňovať smerové a parkovacie tastva v Tisovci. Použilo sa na ňu takmer 150 buľky k jednotlivým lokalitám a v utorok sme
fotografií formátu A3, ktoré naši členovia spoločnými silami natiahli ponad Jesenského
nafotili v jaskyniach v okolí Tisovca, ale aj na ulicu uvítací transparent. Po dvoch týždňoch
zahraničných expedíciách. Výstavu dopĺňalo pršania sa konečne začiatkom augusta vyčasilo
16 plagátov Jaskyne svetového dedičstva na a pekné počasie nám vydržalo počas celého
Slovensku, ktoré nám zapožičal Dr. Jaroslav jaskyniarskeho týždňa.
Stankovič z Krásnohorskej jaskyne, za čo mu
Streda 3. augusta
patrí vďaka. Súčasťou expozície bolo aj nieOd skorého rána sme doťahovali prípravu
koľko zaujímavých trojrozmerných exponátov.
Výstava sa otvorila 14. júla pri príležitostí Dní tábora a okolia. Mesto podľa dohody pomohlo
mesta Tisovca. Pri otvorení zahrala aj známa s prenosnými toaletami, lavicami, odpadovýkapela Cigánski diabli, ktorí si výstavu s uzna- mi košmi, kontajnerom, dopravou. Mestské
kultúrne stredisko nám poskytlo priestory
ním prezreli a podpísali sa do našej kroniky.
S blížiacim sa termínom jaskyniarskeho tanečnej sály, hudobného salónika a vestibulu
týždňa sme jednotlivým klubom a skupinám i logistickú pomoc pri pripravovaných akciposielali pozvánky. Každá skupina dostala ách. Za to všetko patrí kolektívu oddelenia
písomnú pozvánku. S predstihom sme uve- kultúry, najmä Bc. Mirke Kojnokovej, srdečrejnili na internete program podujatia a sprie- ná vďaka. Stredná odborná škola s pomocou
vodných akcií. Väčšina účastníkov sa prihlásila riaditeľky Ing. Anny Kožiakovej zabezpečila
písomne alebo e-mailom, čo bola podmienka pokosenie ihriska, pomohla elektrinou, vona ubytovanie na internáte. Napriek tomu dou, sprchami, internátom. Drevo na vatru
takmer jedna tretina účastníkov prišla ne a na udržiavanie ohňa zabezpečil Peter Vetohlásená, väčšinou v posledný deň, čo ponúka rák. Organizáciu a vedenie stanového tábora
poučenie pre organizátorov do budúcnosti. sme zverili Jankovi Hámošovi, ktorý sa svojej
Niektorým sa ešte ušli miesta na internáte, úlohy zhostil znamenite počas celého trvania
ostatní sa ubytovali v stanovom tábore a po- tábora. Niektorí jaskyniari prišli už v utorok
núkaných alternatívnych ubytovniach. Najviac večer, ale väčšina sa začala registrovať v stredu
Spravodaj SSS 3/2011
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poobede. Registrácia prebiehala
vo vestibule mestského kultúrneho strediska, kde po zápise
a zaplatení účastníckeho poplatku dostal každý propagačné materiály a mohol sa prihlásiť na
stravovanie, ktoré ponúkol dom
dôchodcov v tesnej blízkosti tábora. Tu sa účastníci zapisovali
na jednotlivé exkurzie; táto možnosť bola ešte na druhý deň do
9. hodiny v stanovom tábore, kde
sme mali postavený prístrešok.
Visela tu aj nástenka so základnými informáciami, k dispozícii I. Kubíni otvára jaskyniarsky týždeň. Foto: M. Slabej
tu boli na každý deň ráno a večer
exkurzné hárky, do ktorých sa zapisovali účast- ku, vyhotovenú počas trvania jaskyniarskeho
níci exkurzií na nasledujúce dni. Po vybavení týždňa.
všetkých formalít sme jaskyniarov usmernili
Štvrtok 4. augusta
do stanového tábora, kde sa zároveň aj parkoRáno do 9.00 sa bolo možné dopísať na jedvalo, alebo na ubytovanie v internáte Strednej
notlivé exkurzie. Medzi 8. a 9. h sa jaskyniari
odbornej školy.
Večer o 20. h bola po príhovore predse- zhromažďovali na exkurzie pri jednotlivých
du Slovenskej speleologickej spoločnosti Mgr. tabuľkách s názvami jaskýň, ktoré boli viditeľBohuslava Kortmana, predsedu Speleoklubu ne rozmiestnené po obvode ihriska. Tu si ich
Tisovec Ivana Kubíniho, zástupcu Správy slo- prevzali jednotliví sprievodcovia a po dohode
venských jaskýň Dr. Ľudovíta Gaála a primá- o trase a doprave postupne vyrážali k jednotlitora mesta Ing. Petra Mináča zapálená vatra. vým jaskyniam. Záujem o niektoré jaskyne preTýmto aktom sa slávnostne začal jaskyniarsky sahoval naše možnosti, preto nám pomáhali aj
týždeň. Oheň sa nádherne rozhorel, čo si nie- členovia spriatelených skupín. Neoceniteľnú
ktorí účastníci vychutnávali pri gitare a speve pomoc nám poskytol Speleoklub Muránska
dlho do noci. Treba povedať, že pri ohni ne- planina, jeho vedúci Ing. Ivan Rusnák, Ing. Michýbal výčap a bufet, takže k dobrej nálade nič lan Poprocký a Peter Varga, ktorí sprevádzali
nechýbalo. Pre ostatných, ktorí sa nerozišli po po jaskyni Bobačka. Tu sa vystriedalo za tri dni
výletoch za spoznávaním mesta, sme zabezpe- vyše 110 jaskyniarov. Veľký záujem prejavili aj
čili od 21. do 24. h premietanie
jaskyniarskych filmov v mestskom kultúrnom stredisku. Náš
program počítal pri premietaní
filmov a zábave, ale aj niektorých akciách s účasťou verejnosti.
Preto bolo zabezpečené na celé
štyri dni vo večerných hodinách
premietanie filmov s jaskyniarskou tematikou, ako aj odborné
prednášky. Premietanie a ozvučenie sme zverili nášmu členovi
Júliusovi Krajčimu a filmy, ako
aj odborné prednášky zabezpečil
Mgr. Lukáš Vlček. Vyhlásila sa
súťaž o najlepšiu fotomoment- Odhalenie pamätníka v centre mesta. Foto: M. Slabej
Udalosti v SSS
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o ostatné jaskyne, najmä Novú
Michňovú, Jaskyňu dvoch kamarátov, Teplicu, ale dosť záujemcov
bolo aj o banskú činnosť v baniach Talcum Hnúšťa, čo zabezpečoval riaditeľ baní Ing. Pavel
Cibuliak; návšteva bola spojená
aj s ochutnávkou slivovice. Počet
ľudí v každej skupine bol limitovaný na 10, a preto sa robilo aj
niekoľko výprav denne. Návrat
z jednotlivých jaskýň sa predpokladal medzi 14. a 17. h, čomu sa
prispôsobil aj popoludňajší a večerný program. O 17. h sa pred Knihu Srdce jaskyne krstil primátor mesta P. Mináč. Foto: M. Slabej
mestským kultúrnym strediskom
slávnostne odhalil pamätník venovaný 60. vý- jarová a píšťalová hudba Milana Katreniaka.
ročiu jaskyniarstva v Tisovci. Pôvodne sme Pohostenie pod vedením Moniky Lopušnej
chceli len skrášliť priestor a umiestnili sme pripravil dom dôchodcov. Bufet s výčapom
tam so súhlasom mesta dva vápencové bloky, zabezpečovala Janka Rončáková a obchodný
ktoré pekne vymodelovala voda. Potom mi dom CSM. Vo vedľajšej miestnosti bola súbežnapadla možnosť osadiť tu pamätnú bronzovú ne otvorená už spomínaná fotografická jaskytabuľku. Tejto úlohy sa výborne zhostil Karol niarska výstava. Pre účastníkov jaskyniarskeho
Ličko, umelec z Brezna. Za účasti množstva týždňa a záujemcov pokračovala prednáška
jaskyniarov a hostí po príhovore primátora od- Lukáša Vlčeka, komplexne predstavujúca kras
halil pamätník predseda speleoklubu Ivan Ku- a jaskyne v okolí Tisovca, a premietanie jaskybíni. Akciu sme využili aj na propagáciu našich niarskych filmov do neskorých nočných hodín.
sponzorov, ktorých väčšinu získal Ing. Jaroslav
Hecko. Účastníci jaskyniarskeho týždňa tiež
vzdali úctu pietnou spomienkou pri pamätnej tabuli venovanej nestorovi jaskyniarstva
v Tisovci Ing. Svatoplukovi Kámenovi. Priebeh
prvého dňa zaznamenával redaktor Rádia Regina, ktorý pripravil súbežný rozhlasový vstup,
dojmy z neho prinieslo aj Rádio Tisovec.
Už o 18. h nás čakala v MsKS ďalšia milá
slávnosť. Ing. Zbigniew Nišponský, člen nášho
speleoklubu, predstavil svoju druhú knihu
s názvom Srdce jaskyne. Kniha je voľným pokračovaním jeho prvej knihy V zaplavených
hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom. Vo forme príbehov v nej opisuje začiatky
bádania v jaskyni Michňová. O tom, že bol
o knihu i o jej autora mimoriadny záujem,
svedčila plná sála mestského kultúrneho strediska. Knihu pokrstil vodou z jaskyne Nová
Michňová primátor mesta Ing. Peter Mináč.
Po slávnostných príhovoroch nasledovala autogramiáda, ako aj prvý predaj knihy. Výbornú
náladu v sále plnej diskutujúcich speleológov
i hostí širšieho zamerania podfarbovala fu- Pripravení na exkurziu! Foto: P. Medzihradský
Spravodaj SSS 3/2011
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Piatok 5. augusta
V stanovom tábore, ktorý pozostával už
z vyše 30 stanov, prebiehal od skorého rána
čulý ruch a zapisovanie na exkurzie. Operatívne sme presúvali sprievodcov, pretože záujem
bol aj o povrchové a kombinované exkurzie.
V kurze boli najmä Čertova dolina s Čertovou
jaskyňou, ktorými sprevádzal Ivan Kubíni,
Hlboký jarok, jaskyňa Kostolík a Suchodolská
jaskyňa so sprievodcami Števom Pohorelským
a Mirom Heckom. Sprevádzanie náučným
chodníkom Hradová mal na starosti miestny turistický oddiel. Záujem bol aj o tunel
Dielik a Husleho jaskyňu, kde zabezpečovali
exkurzie Hanka a Števo Dianiškovci. V Teplici
sa striedali traja sprievodcovia: Dušan Čipka, Ing. Rasťo Guzma, Jano Pavlík; v Jaskyni
dvoch kamarátov sprevádzal Ing. Dušan Hutka a vystriedalo sa v nej vyše 70 jaskyniarov.
Najnáročnejšiu z lokalít, Novú Michňovú, zabezpečovali Mgr. Lukáš Vlček, ktorý si vzal
na starosť speleoalpinistickú časť, Jan Pavlík,
Miro Hecko a Ing. Ivo Kámen, ktorí sa s exkurzantmi dostali na dosiahnuteľné dno jaskyne
bez použitia lanovej techniky.
Po skončení exkurzií sa vo vestibule mestského kultúrneho strediska vytvoril priestor
na predaj jaskyniarskych pomôcok, kníh, časopisov, suvenírov, ale aj perníkových netopierov,
ktoré pre nás napiekla Mgr. Eva Manicová. V tomto priestore bola tiež nainštalovaná
výstava kresleného jaskyniarskeho humoru
z bohatej zbierky Mgr. Lukáša Vlčeka.

Počas exkurzie v jaskyni Teplica. Foto: P. Medzihradský

nému vtipu, ktorú vyhral veselý a nápaditý jaskyniar z Plaveckého Podhradia Ľuboš Janeček.
Nasledovalo oficiálne ukončenie jaskyniarskeho týždňa – s jaskyniarmi sa rozlúčili Bohuš
Kortman, Ľudo Gaál, Ivan Kubíni, Lukáš Vlček
a Dušan Hutka. Výborná zábava pokračovala
až do skorých ranných hodín.

Sobota 6. augusta
Posledný deň, ako to už býva zvykom, chceli
takpovediac „všetci stihnúť všetko“. Preto sa
zahusťovali exkurzie do jednotlivých jaskýň.
Aby boli všetci spokojní, stihlo sa aj niekoľko
výprav za deň. Večer o 18. h nastúpila na pódium v hudobnej sále country skupina Blue
trend z Rimavskej Soboty, aby nás zabávala
až do rána. Skúsení hudobníci, mimochodom
tiež s jaskyniarskou minulosťou, bezproblémovo zahrali všetko, čo od nich publikum žiadalo.
Nálada bola výborná, sála plná. Podával sa
výborný guláš šéfkuchárky Moniky Lopušnej.
Súbežne fungoval bufet s výčapom. Večerné
pohostenie vrátane pivného výčapu bolo tento
večer gratis, v réžii hostiteľov. Okolo desiatej
sa vyhodnotila súťaž o najlepší text ku kresleUdalosti v SSS

Nedeľa 7. augusta
Jaskyniari dospávali skvelú zábavu a tábor
sa pomaly zobúdzal až okolo 9. hodiny, kedy
začali jaskyniari odovzdávať izby na internáte
SPŠ, ako aj baliť stanový tábor. Na ihrisku sme
napočítali vyše tridsať stanov a minimálne toľko automobilov. Napriek energickému baleniu
a intenzívnemu pohybu v tábore pokračoval
predaj literatúry z edície Slovenskej speleologickej spoločnosti a Správy slovenských jaskýň,
poľských jaskyniarskych kombinéz z dielne
pani Zofie Chruściel zo Speleoklubu Bielsko
Biała a rozličných suvenírov. Všetko prebiehalo plynulo a bez problémov. Odchádzajúci sa
lúčia a ďakujú za príjemný a zaujímavý jaskyniarsky týždeň. O 12. h sme v tábore zvesili
8
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zástavu Slovenskej speleologickej
spoločnosti a rozlúčili sa s poslednými moravskými jaskyniarmi.
Doslov
Všetko prebehlo, ako sme si
priali, exkurzie sa obišli bez
úrazov a vážnejších problémov.
Účastníci boli disciplinovaní,
pozorní a v mnohých prípadoch
i nápomocní. V nedeľu poobede
sme skonštatovali, že je čas na
oddych. Tak ako nám vydržal čas
počas celého podujatia, už popo- Kto by to bol povedal, že účastníkov exkurzií najviac zaujme táto nená
ludní začalo poprchávať. Okolo padná jaskyňa? Foto: M. Jagerčík
piatej sa prihnala mimoriadne
silná búrka a vzápätí sme konštatovali, že šty- pojku, riešiacu otáznik v dnových partiách jasria skúsení českí jaskyniari, ktorí sa vybrali do kyne. Jaskyniarom sa tiež podarilo pozorovať
dnových partií jaskyne Nová Michňová, nám Teplický koridor za zvýšeného stavu vody, prinedali správu o svojom návrate. Keďže vieme, čom zistili, že voda ním prúdi opačným smeaké peklo môže v týchto častiach jaskyne zne- rom, ako sme dosiaľ predpokladali (!) – z konnazdajky vypuknúť pri čo i len slabšej letnej cového sifónu vyteká a stráca sa po niekoľkých
búrke, únava z nás okamžite spadla a s Lu- desiatkach metrov v odtokových dierach na
kášom Vlčekom berieme kombinézy, lezecké dne chodby. Toto zistenie nás priam šokovalo,
vybavenie a ponáhľame sa do Suchých dolov pretože znamená, že za sifónom sa tu musí
hľadať kolegov, dúfajúc, že sa nič nestalo. zákonite nachádzať ešte jedna takáto rozsiahla
Kým v Tisovci silná búrka priniesla značné jaskyňa, prebiehajúca v oblasti severne od Čipškody a okolo cesty vidieť polámané stromy kových jám. Jaskyniarsky týždeň 2011 sa tak
a zátopy prívalového dažďa, nečas Suché doly stal prínosný a osožný pre jeho návštevníkov
akoby zázrakom obišiel. A tak sa dostávame i organizátorov. Chceme poďakovať všetkým,
k jaskyni ešte stále vyprahnutou krajinou bez ktorí pomohli počas príprav, v jeho priebehu,
náznaku spadnutých zrážok. Keďže jaskynia- ale aj jeho účastníkom za to, ako napokon dori sa na povrch ešte stále nevrátili, na chate padol, veď každý z nás či vás svojím spôsobom
si expresne zostavujeme plán a rozdeľujeme priložil ruku k dielu!
úlohy. Už v Žabej sieni, len 10 m
pod povrchom, sa pred nami
blyskne svetielko a z úvodnej
plazivky do Žltej vetvy vyliezajú
unavení, ale spokojní jaskyniari.
Napokon všetko dobre dopadlo
a večer o desiatej si konečne môžeme s chuťou zájsť na pivo. Prečo meškali? Podaril sa im objav
v Teplickom koridore, v blízkosti
najhlbšieho dosiaľ dosiahnutého
bodu jaskyne.
Po vylezení komína sa Asu
(Mgr. Lukáš Abt) dostal do priestorov nadväzujúcich na Chodbu
tekutých ľudí, a objavil tak pre- Poexkurzné pranie kombinéz vo Furmanci. Foto: D. Hutka
Spravodaj SSS 3/2011

9

Udalosti v SSS

Speleo Photo Moment 2011
Speleoklub Tisovec
a Milana Jedináka z Jaskyniarskeho klubu
Handlová (fotografia: Foťák). Víťazom súťaže blahoželáme a prajeme veľa príjemných
chvíľ s prstom na spúšti jaskyniarskeho fotoaparátu.

Pre účastníkov 52. jaskyniarskeho týždňa Slovenskej speleologickej spoločnosti
v Tisovci, ktorí počas podujatia zachytávali
svoje zážitky prostredníctvom objektívu fotoaparátu, prichystali členovia Speleoklubu
Tisovec fotografickú súťaž
s názvom Speleo Photo Moment 2011. Súťaž predstavuje fotografie „momentky“
s jaskyniarskou tematikou.
Pravidlá súťaže boli jednoduché: stačilo počas jaskyniarskeho týždňa fotoaparátom
zaznamenávať momenty z je
ho priebehu a svoje fotografie
poslať na e-mailovú adresu
speleoklubu. Jedinou podmienkou bolo, aby fotografie
mali očividný súvis s jaskyniarskou činnosťou, pričom
nešlo o technickú dokonalosť,
ale o zachytenie momentu so
špecifickou atmosférou danej
situácie. Do súťaže sa zapojilo
24 fotografov z dvoch krajín
a poslalo nám dokopy takmer
200 fotografií, z ktorých podmienky súťaže spĺňala viac
než polovica. Viaceré z nich
sú uverejnené na webstránke
Speleoklubu Tisovec. Potešili
nás aj mnohé fotografie, ktoré ste nám zaslali nesúťažne;
niektoré z nich môžeme vidieť na 2. strane obálky tohto
čísla Spravodaja.
Po uzávierke, 31. augusta
2011, fotografie vyhodnotila
organizačná porota a autori troch najlepších fotografií
boli ocenení. Z diel mnohých
fotografov sa na ocenenie vybrali fotografie Dušana Kleberca z ZO-ČSS 6-21 Myotis
(fotografia: Čakanie), Jána
Šmolla zo Speleoklubu Červené vrchy (fotografia: Prielez)
Jaskyňa a umenie
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História prieskumov, súčasný stav
a speleologické perspektívy
jaskyne Michňová a jej blízkeho okolia
(Suché doly, Muránska planina)
Lukáš Vlček, Dušan Hutka, Ivan Kubíni, Dušan Čipka,
Zbigniew Nišponský, †Štefan Dianiška – Speleoklub Tisovec
poprezerať, nakoľko povesť zodpovedá pravde,
a zpustiv sa na povrazoch dolu, našiel som, že
spomínané bájky p r e h á ň a j ú.
Vrchný otvor jaskyne je asi 2 štvorcové métre
veľká a 10 métrov hlboká studňa, ktorej šikmý
spodok z vätša z nahádzaných skál pozostáva.
Z tadeto vedie bočný odchýlok do druhej strmej diery, kde pohnuté balvány odpadaného
stalaktitu a nahádzaných skál, pri zrúteniu sa
veľkého hrmotu natropili. Týmto zrútením
utvorenou strminou stúpal som, opierajúc sa
o povraz, ešte asi 8 métrov hlboko, kde som
k mojmu prekvapeniu pre nedostatok ďalšieho otvoru, zastať musel. Všeobecná mienka
tedy, že Michňová je nedostyžná priepasť, je
n e p r a v á, a dlhý hrmot vhodenej skaly
vysvetlujem si tak, že tým vhodením z miesta
pohnuté skaly kotúlajú sa jedna za druhou na
dno; z jich dlhého dunenia ale vysvetlovala sa
domnelá priepasť jaskyne. Dolu zpustenému
napadnul mi, zo zvierat v jaskyni prehnitých
povstalý zápach, ktorý ale plameňom fakly
skoro bol porazený. Steny jaskyne pozostávajú
z čiastky z vápenca, z čiastky z pekných, na
kvapkaných povstalých stalaktitov; o vode ale
v celej jaskyni ani stopy.“

Píše sa rok 1878, keď na dno priepasti
neďaleko Tisovca zostupuje prieskumník. Do
akej hĺbky siahajú jej chodby? – vŕta mu
nevdojak v mysli. Kam vedú jej útroby? A čo
sa nachádza v tme tam dole – kam až nedo
vidia moje oči? Za mihotavým lúčom horiacej
fakle zostupuje síce do neveľkej hĺbky, tajom
ný svet priepasti ho však fascinuje natoľko,
že po sebe zanecháva krátku správu. Sčasti
kritickú, sčasti otvorenú a inšpirujúcu k ďal
šiemu bádaniu... Niekoľko viet napísaných
na žltkastom papieri, na základe ktorých si
mohli podzemný svet Suchých dolov predsta
viť stovky ľudí po prečítaní vtedajších novín.
Možno jeho rozprávanie inšpirovalo i ďalších
odvážlivcov prahnúcich po poznaní. Tí sem
však našli cestu až o polstoročie neskôr.
Š. Daxner: Jaskyňa „Michňová“
neďaleko Tisovca (1878)
„Práve spomenutá jaskyňa, jejž meno i v ďalších kruhoch známo je, a ktorej skúmanie
od dávnejších časov bolo známym, leží asi 2
hodiny cesty od Tisovca v „Teplici“ na miernom
svahu. Kam známosť ľudu nesiaha, zastupuje
jej miesto b á j e n i e. S poviedkami oboznámený: že skala dnu hodená sa dve hodiny hučí,
až napokon do vody zpadne; že kačica, do
nej vpustená, vypláva na vzdialenom mieste
z vody atď. predsavzal som si, fakľou opatrený

A predsa bájky nepreháňajú!
Ďalej ako Štefan Marko Daxner sa v jaskyni
dostali o pol storočia neskôr niekoľkí od-

Pohľad na centrálnu časť Suchých dolov spod svahov Javoriny, šípkou je označená poloha jaskyne Michňová.
Foto: L. Vlček
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jej práci Topographia oppidi privilegiati Tiszóltz
cum adnexa eidem officina ferraria caesareo – re
gia… (1803) a neskôr podľa neho Jozef Maliak
v rozsiahlej práci Tisovec v minulosti (1912)
prinášajú takúto geografickú charakteristiku
Suchých dolov: „Hradovou, Javorinou a Červenou uzatvorené sú Suché doly, ktoré trebárs sú
dosť priestranné, nemajú značnejšieho potoka.
Potôčik tu sa vyskytujúci vteká kolmo do jaskyne Michňová a opäť sa vynoriac v Teplickej
doline, nikdy nezamrzáva a vteká do Furmaneckého potoka. V obvode týchto Suchých
dolov vyskytujú sa stopy starodávnych baní,
pravdepodobne na železo.“ Okrem zmienky
o jaskyni Michňová, ponore a vyvieračke, ktorých vzájomný súvis už Šulek určil správne,
starodávnymi baňami zrejme nazýval niektoré z početných závrtov na Suchých doloch
a v blízkych Kráľových jamách. Toľko 19-te
a začiatok 20-teho storočia; v jeho polovici sa
však začína éra „modernej vedy“.
Už Michal Lukniš (1948), geograf veľkého
formátu, venoval Suchým dolom významný
článok v Československom krase. V stati „Tvary na povrchu krasu“ píše: „Odtoky z prameňov na západnom, juhozápadnom a južnom
obvode Suchých dolov po krátkej ceste po povrchu zanikajú pod nízkymi skalnými výklenkami, ktoré uzatvárajú slepé údolia, zarezané
o 6 – 7 m do starého zahlineného dna Suchých
dolov. Sú tu štyri takéto slepé údolia so štyrmi
ponorami.“ Lukniš celkom správne uvažoval
o Suchých doloch ako o pliocénnom visutom
údolí, kde „smer podzemného toku sledujú
rady a skupiny závrtov misového i lievikového
tvaru“. Ďalej uvádzal, že „asi na ploche 1 km2
je tu spolu 31 závrtov“. Uvažoval, podobne ako
jeho žiak a neskôr veľký slovenský hydrológ
Juraj Pacl (1949), že vody zo Suchých dolov
napájajú dve výrazné vyvieračky v doline Furmanec. Tento názor po nich zdieľal i nestor
tisovského jaskyniarstva Svatopluk Kámen,
ktorý v roku 1954 (Kámen, 1954a) nakreslil
a publikoval priebeh prúdenia podzemných
tokov zo Suchých dolov od Michňovej k vyvieračke Teplica a od Jaskyne netopierov a ponorov u Daxnera k Periodickej vyvieračke. Sám
zrejme celkom neveril úplnej správnosti týchto
úvah, pretože roku 1952 spomínal z jaskýň
Suchých dolov len jedinú vyvieračku. Písal:
„Suché doly sú bohaté na závrty, niektoré sú

vážlivci. Roku 1932 priniesol Skautský časopis
správu o zostupe do Michňovej. Z tohto obdobia pochádzajú aj nápisy na stenách Veľkej
sály, do ktorej sa Daxnerovi pred rokmi nepodarilo zostúpiť. Organizátori výpravy Čech
a Takáč sa tak s veľkou pravdepodobnosťou
stali prvými, koho noha stála v hlbinách pod
druhou šachtou Michňovej – a teda de facto
objaviteľmi Veľkej sály. Z informácií uvedených v článku vyplýva, že sa dostali až nad
ústie tretej priepasti, dnes známej ako Hlavná
priepasť. Do nej už pre nedostatočné materiálové zabezpečenie nezostúpili. Konštatovali však, že sa pod nimi otvárala jaskynná
priepasť nedozernej hĺbky... Úvahy o hĺbke
Michňovej sa tak posunuli opäť do roviny
neznáma. A čo na to moderná veda?
Suché doly očami vedcov od polovice
dvadsiateho storočia do dnešných dní
O poldruha storočia po prieskumnej ére
polyhistora Mateja Šuleka či trištvrte storočia
po Štefanovi Markovi Daxnerovi sa do okolia
Michňovej dostalo v rámci základného geologického a geografického prieskumu niekoľko
prírodovedcov. I oni prišli presvedčiť sa, potvrdiť či vyvrátiť dohady, ktoré o území kolovali
už začiatkom devätnásteho storočia. Sledovali
pri tom stopy kusých historických prameňov.
Už roku 1803 sa totiž objavila myšlienka
o existencii podzemného jaskynného systému
v centre Tisovského krasu, spájajúceho ponor
pri Michňovej s vyvieračkou Teplica vo Furmaneckej doline (Šulek, 1803; Maliak, 1912
a jeho reedícia 1998). Matej Šulek vo svo-

Fotografia zachytávajúca prieskumníkov priepasti
Michňová v roku 1932. Autor neznámy
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Treba poznamenať, že
dnes už v každom zo spomínaných ponorov poznáme
pokračovanie vodného toku
v podzemí. Tri z nich – Dax
ner, Jaskyňa v Čipkových ja
mách a Jaskyňa netopierov (Te
ľacia) – spomínajú aj Vlček
a kol. (2005), do štvrtého sa
podarilo preniknúť až v roku
2006, kedy bola objavená
najrozsiahlejšia jaskyňa Suchých dolov – vtedajšia M-2,
teraz nazývanáNová Michňová (Vlček, 2010).
Speleológia však nie je len
o povrchovom prieskume či
hydrologických skúškach, no
a práve Michňová by mohla
slúžiť ako učebnicový príklad
rôznorodosti tejto široko
spektrálnej multidisciplinárSchéma vzájomnej polohy slepých dolín, ponorov a jaskýň na Suchých doloch
nej činnosti. Práve tu sa totiž
a vyvieračky Teplica, kam smeruje odtok ponorných vôd z oblasti.
už od 50-tych rokov realizujú
Spracovali: L. Vlček, M. Kaczara
výskumy počnúc klimaticaž 100 m v priemere a dosť hlboké. Prvý zo kými pozorovaniami a meraniami (Kámen,
závrtov je lemovaný na južnej strane vysokou 1956b), ktoré tvorili základ výskumu, aký by
skalnou stenou, pod ktorou sa prepadá potok. sme dnes asi nazvali komplexným speleokliDĺžka nadzemného toku je len niekoľkosto matologickým monitoringom – pred 60-timi
metrov. Potom sa potok tratí a objaví sa asi rokmi to bolo tepelné hodnotenie jaskýň.
o 2 km južnejšie ako veľmi silná vyvieračka.“ V Michňovej prebiehali aj onakvejšie pokusy.
O 4 roky neskôr kreslila geologička Marcela V roku 1969 sa tam na niekoľko dní zabývala
Bukovanská mapku s vyznačením konexie po- trojica dobrovoľníkov – Ladislav Doboš, Ján
norov severne od Daxnera s Teplicou a ponory Kordoš a Anna Ťažká, ktorá bola v spojení
u Daxnera bez jasnej vyvieračky. Kam teda s povrchom prostredníctvom telefónneho vev skutočnosti voda Suchých dolov prúdi? Na- denia, avšak bez hodiniek a presného pojmu
o čase. Šesť a pol dňa trvajúci pokus poukázal
pája jednu vyvieračku, alebo dve?
Vo vede platí, že pokiaľ sa názor jasne nedo- na relativitu času a dokázal, že čas človeku
káže, ostáva v štádiu hypotézy. Preto sa v rokoch v odlišných podmienkach neplynie rovnako
1957 a 1958 vykonali dva farbiace pokusy, kto- rýchlo. Keď v stanovom tábore na dne jaskyne
ré potvrdili súvislosti ponorných a výverových zazvonil telefón a oznamoval ukončenie pokuvôd. Zafarbená voda z ponoru pri Michňovej sa su, jeho účastníci, ktorí si viedli podrobný, priobjavila v Teplici po 23 a pol hodine (Kámen, tom slnečnými cyklami neovplyvnený denník,
1963). Kámen (1959) tiež dokázal súvis ponorov boli prekvapení. Nazdávali sa totiž, že tu ešte
u Daxnera s Teplicou. V súčasnosti vieme, že určite strávia aspoň jeden deň navyše. Pretože
nie všetky ponory Suchých dolov smerujú do v jaskyni im biologický čas ubiehal omnoho
Teplice; z ponorov v juhozápadnej časti územia pomalšie, v skutočnosti mal ich posledný deň
je pravdepodobný odtok smerom na juh – k Bô- až 36 hodín! (Kámen a Dobiš, 1969). Prírodné
rovskej vyvieračke. S istotou vieme tiež povedať, laboratórium poskytlo v 80-tych rokoch i cenže podzemné rezervoáre Periodickej vyvieračky né informácie o obsahu radónu v jaskynnom
ovzduší (Vitásek a Kubíni, 1986a, b) a v povo Furmanci so Suchými dolmi nesúvisia.
Spravodaj SSS 3/2011
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mi, ktoré sú viditeľné i voľným okom. Lastúry
megalodontov (lastúrniky s veľkým zámkom
na schránke, od čoho je odvodený ich názov)
a ustrice v týchto vápencoch dosahujú rozmery až 10 cm. V jaskyni sa vyskytujú takmer
všetky typy sintrovej výzdoby od nátekov, povlakov, drapérií, cez kvaple rôznorodých tvarov
a veľkostí, sintrové kopy a závesy, až po krehkú
kryštalickú kalcitovú a aragonitovú výzdobu.
Mineralogická skladba výplní je pomerne pestrá, bohatú skupinu tvoria tzv. guánové minerály, úzko viazané na letné kolónie netopierov,
ktoré tu, podľa dnešných poznatkov, boli v minulosti mimoriadne hojne rozšírené. V jaskyni
sa našli cenné paleontologické a osteologické
nálezy (kostry vlkov, líšok, oviec a rožného dobytka, hlodavcov, obojživelníkov a netopierov).
Michňová je domovom siedmich druhov netopierov, ktoré počas zimného spánku dosahujú
početnosť až viac než 250 jedincov, pričom najhojnejším druhom je podkovár krpatý (do 250
jedincov). Zaujímavé je, že v ostatných 50-tich
rokoch, kedy bolo možné sledovať hibernujúce
kolónie netopierov pravidelne, sa ich početnosť výrazne nemenila, na rozdiel od blízko
ležiacej Jaskyne netopierov, kde zimné kolónie

Jaskyniari hĺbiaci sondu na dne Michňovej, 50-te roky
20. stor. Autor neznámy

sledných rokoch otvorilo bránu mimoriadne
úspešnému biospeleologickému (napr. Papáč,
2000) či mineralogickému výskumu (Orvošová
et al., 2010). Michňová, ako sa zdá, ešte stále
nepovedala svoje posledné slovo!
Lokalizácia a význam jaskyne
Spod svahov Javoriny (873 m n. m.) sa smerom na severovýchod a neskôr po zalomení na
sever vinie 650 m dlhé slepé údolie, končiace
sa ponorom v skalnom amfiteátri s ľudovým
názvom Na Ďurke. Nad amfiteátrom sa vo
svahu v nadmorskej výške 619 m nachádza
ústie Michňovej. Vchod jaskyne má na Suchých
doloch úplne špecifickú pozíciu, ako jediný je
situovaný nie na dne, ale vo svahu (!) závrtu
či ponorovej depresie. Priamo nad jaskynným
vchodom stojí chata miestnej jaskyniarskej
skupiny.
Dnes vieme, že Michňová je mimoriadne významnou jaskynnou lokalitou z viacerých prírodovedných hľadísk. Z geologického hľadiska
je vytvorená v najmladších strednotriasových
– dachsteinských vápencoch s hojnými fosíliaPrieskum a výskum

Ponorový záver slepej doliny na Suchých doloch, vo
svahu ktorej sa nachádza Michňová. Foto: L. Vlček

14

Spravodaj SSS 3/2011

na určitý čas takmer úplne vymizli.
Tento jav sa dáva do súvisu s používaním agrochemikálií, ktoré sa dostávajú do jaskýň prostredníctvom
vodného toku, a keďže Michňová
nie je aktívnou ponorovou jaskyňou,
ostala po celý čas pred týmito vplyvmi uchránená. V neposlednom rade
treba uviesť vzácnosť autochtónnej
podzemnej fauny jaskyne (mnohonôžky, chvostoskoky, žižavky), zastúpenej kavernikolnými druhmi typickými pre južné oblasti Muránskej
planiny či ešte užšie viazanými výlučne na jaskynné prostredie Suchých
dolov alebo ešte užšie – výlučne na
jednu jedinú známu jaskynnú lokalitu! Významná je i pre genetický
súvis a pravdepodobne i prievanovú
komunikáciu s blízkou mohutnou
jaskyňou Nová Michňová. Jaskyňa
si zasluhuje pozornosť aj z pohľadu
už spomínanej histórie, ako i histórie písanej prvými organizovanými
jaskyniarmi.

Mapa jaskyne Michňová, publikovaná v Československom krase roku
1954. Kreslil: S. Kámen

Mapa jaskyne Michňová a časti blízkej Novej Michňovej – rozvinutý pozdĺžny rez. Kreslil: L. Vlček
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História prvých
organizovaných
prieskumov
Medzi Daxnerovou
návštevou a prvými zostupmi organizovaných
jaskyniarov do Michňovej uplynulo takmer
storočie. V článku z Krás
Slovenska (Kámen, 1952)
sa dozvedáme, že „koncom roku 1951 založila
sa v Tisovci jaskyniarsko-geologická skupina,
vedená Ing. Kámenom
ako pobočka skupiny
v Brezne“. Za krátky
čas jej členovia preskúmali viac ako 20 jaskýň
v okolí mesta. Zamerali
sa hlavne na prieskum
jaskýň Jazerná v doline
Furmanca a Michňová na Suchých doloch.
V roku 1952 prebehlo aj
ich zameriavanie.
Prvé zostupy do Michňovej mali za úlohu odkrytie vchodu, zasypaného miestnymi pastiermi,
spriechodnenie Vstupnej
chodby a prekonanie závalu pri mieste zvanom
Tri diery. Toto miesto,
nachádzajúce sa v hĺb- Mapa jaskyne Michňová a časti Novej Michňovej – pôdorys. Kreslil: L. Vlček
ke 14 m, ústi komínom
do priestoru Veľkej sály. Jaskyniari následne Ako pokračovať po dosiahnutí dna (-85 m)?
zostúpili do Veľkej sály a tak ako Takáčovci
Po dosiahnutí dna Michňovej sa začalo ručzostali stáť nad ústím Hlavnej priepasti. ne, len s čakanom a kladivom, sledujúc odtok
Zostup do nej sa realizoval v roku 1952, podzemného potôčika, pracovať na hĺbení
kedy za pomoci vrátku zostúpili na jej dno sondy, ktorá čoskoro dosiahla pevný skalný
Svatopluk Kámen, Bedřich Polák a Zbigniew masív s menšími odtokovými kanálmi. Na poNišponský.
moc prišli výbušniny, pomocou ktorých sa
Priepasť má vo vertikálnom reze jednoduchý sonda začala rozširovať a stalo sa z nej skupriebeh a podľa súbežného zamerania dosiah- točné „banské dielo“. Prvé vrty sa robili ručne
lo roku 1952 jej dno hĺbku 85 m. Tu, na najniž- a ich vysekávanie trvalo i niekoľko týždňov.
šom dosiahnutom mieste, sa tratil nevýrazný Na uľahčenie prác vyhotovili jaskyniari nievodný tok zo skvapovej vody do sutiny na dne. koľko kladkostrojov, vyťahovacie zariadenie
Voda predstavuje jasnú indíciu a zároveň výzvu a rumpál. Roku 1955 boli jaskyniari údajne
pre jaskyniarov hľadajúcich pokračovanie pod- už 5 m pod starým dnom jaskyne (t. j. -90
zemných priestorov do hĺbky...
m). Kámen (1955) s neskrývaným nadšením
Prieskum a výskum
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Prieskum v priestoroch jaskyne a jej genéza
Kým sa pracovalo na hĺbení sondy na dne
Michňovej, jaskyniari súbežne skúmali i viaceré odbočky jaskynného traktu. Tak sa v roku
1953 podarilo prekonať zával vo Veľkej sále
a preniknúť do Chodby objaviteľov, nadväzujúcej na strednú časť Hlavnej priepasti. Tu
je ešte i dnes určitá perspektíva postupu cez
čiastočne presintrovaný kamenný zával. Oproti
cez priepasť sa podarilo vyliezť do meandrovitého komína. Kámen (1955) napísal: „Puklina
priepasti pokračuje pred nami a je vo svojich
výškach len čiastočne preskúmaná. Povalové
časti sme preskúmali asi do vzdialenosti 50 m.
Tento prieskum robili sme bezprostredne nad
priepasťou skoro po kolmej stene a bol veľmi
nebezpečný.“ Prieskumníci tu zastali pred nadol sa do 20 m priepasti rozširujúcou úžinou
netušiac, ako blízko sú od objavu ďalšej, krásne
vyzdobenej siene (dnes Oltárna sieň). Pri pohľade na komplikovanosť jaskynných chodieb
a ich priestorovú orientáciu sa podvedome
vynára celý rad otázok: Ako jaskyňa vznikla?
Mohol ju skutočne vyhĺbiť potôčik, ktorý sa
dnes tratí na jej dne? A je vôbec vodný tok
na povrchu zhodný s tým, ktorý nachádzame
v podzemí?
Netrvalo dlho a jaskyniari čoskoro zistili
nový dôležitý poznatok, a to, že voda, ponárajúca sa na povrchu v záverovom amfiteátri
slepého údolia (do dnešnej Novej Michňovej), sa v „starej“ Michňovej vôbec neobjavuje!
To znamená, že Michňová musí byť akousi senilnou ponorovou jaskyňou rieky, ktorá
tu kedysi tiekla. Pozor, nie potôčika, ktorý
dnes tečie slepou dolinou spod Javorín! Ten-

opisoval, že na dne sondy boli dva úzke otvory,
„kde sa voda prepadá s hukotom do nižších
častí. Vyletujúce netopiere a prievan sú znamením, že pred nami sú ďalšie priestory“. Dnes
však uvažujeme, či boli vyhliadky skutočne
také svetlé, pretože prolongácia jaskyne zrejme
vplyvom generačnej výmeny jaskyniarov načas
ustala. Až neskôr, po roku 1968, prišla na rad
mechanizácia, keď sa začalo pracovať s pomocou kompresora (Kámen, 1969b). Jaskyňa sa
zrejme opäť premerala, pretože roku 1967 sa
spomínala ako 95 m hlboká, 1969 ako 100 m
hlboká a neskôr sa začala udávať jej definitívna hĺbka 105 m (mimochodom presne toľko,
čo udával Kámen ako hĺbku celého hydrologického systému Michňová – Teplica už roku
1958), i napriek tomu, že kopaná sonda na jej
dne je dodnes hlboká iba 6 m. Jej dno dosiahlo
pevnú skalu, cez ktorú prúdi odtekajúca voda
len milimetre úzkou puklinkou. Táto bariéra
sa stala neprekonateľnou prekážkou, ktorá
odradila jaskyniarov od posledných pokusov
o ďalšie prehlbovanie sondy. Povedľa sondy
vedie v skalnej stene spleť úzkych freatických
kanálov, zanesených mazľavou hlinou, kadiaľ
predpokladáme, že by jaskyňa mohla prirodzene pokračovať ďalej, avšak priestory sú
nielenže zanesené sedimentmi, ale aj priúzke.
I sem smerovalo úsilie jaskyniarov o prehĺbenie Michňovej, žiaľ, bez väčších postupov.
Roku 1952 profesor Bedřich Polák v Michňovej vymodeloval z hliny sochu ženy v takmer
životnej veľkosti, symbolizujúcu krásu jaskýň
a súčasne túžbu jaskyniarov po ich spoznávaní.
Nestarnúca jaskynná múza dodnes neústupne
stráži vchod do suchodolského podzemia.

Výzdoba na križovatke do Chodby objaviteľov. Foto: L. Vlček
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priemyselných prevádzok, iné sa vyrobili špeciálne na túto príležitosť. Aj oceľ však koroduje, a tak sa bolo treba o rebríky aj náležite starať a zabezpečovať ich pravidelnú údržbu. Pred
pár rokmi sa začalo s ich generálnou opravou;
do jaskyne pribudli reťaze, stúpačky, držadlá a hrazdy, zabezpečujúce plynulosť zostupu
a výstupu jaskyňou. Dnes je tu umiestnených
18 samostatných rebríkov dlhých 1,6 až 11,5
metra v celkovej dĺžke 85 m. Azda najkomplikovanejším dielom je 17,5 m dlhý rebrík pod
Veľkou sálou, ktorý sa začína na horizontálnej
oceľovej plošine a skladá sa z dvoch rebríkov, dlhých 6 a 11,5 m, navzájom prepojených
ďalšou oceľovou plošinkou priamo v strede
priepasti.
Krásne príbehy o vystrojovaní Michňovej
rebríkmi priniesol vo svojej knihe Zbižo Nišponský (2011). Také rozsiahle technické práce
si vyžadujú dokonale sústredený a oddýchnutý
manšaft. A tak vznikla myšlienka vybudovania
terénnej bázy, predstavujúcej istotu návratu,
strechu nad hlavou i teplo horiaceho jaskyniarskeho kozuba.

to totiž nedokáže niesť obrovské nekrasové okruhliaky, dosahujúce veľkosť balvanov,
opracované do takmer guľovitého tvaru, ktoré
bežne nachádzame na povrchu i v jaskyni.
Obliaky sem priniesol vodný tok, ktorý dnes
už nepoznáme. Keďže o ňom uvažujeme ako
o predchodcovi dnešného Furmanca, nazývame ho Paleofurmancom. I keď dnes už neexistuje, zanechal nám po sebe široké zaštrkované
údolie Suchých dolov, visuté viac než 100 m
nad okolité doliny. Jeho priebeh je jasný z 3D
modelu reliéfu alebo pri pohľade z vtáčej perspektívy. Keď sa na severe územia zahĺbila dolina Furmanca medzi masívy Káštera (908 m n.
m.) a Hradovej (887 m n. m.), alochtónny tok
Suché doly opustil a ich reliéf odvtedy modelovali výlučne tunajšie autochtónne toky, ktoré
dnes nie sú dlhšie než niekoľko stovák metrov
(700 m v prípade slepého údolia Daxner) a následne sa v rámci Suchých dolov ponárajú do
podzemia. Ich toky a ponory sú limitované
lokálnym vystupovaním krasových a nekrasových hornín v rámci oblasti Suchých dolov.
Paleofurmanec pôvodne tiekol zo severu na
juh, pod Červenou (752 m n. m.) sa stáčal smerom do Hlbokého jarku, kde nadväzoval na
depresiu pozdĺž muránskeho zlomu. Podobný
priebeh majú aj priestory Michňovej a Novej
Michňovej, preto uvažujeme o tom, že jaskyne
boli vytvorené ponárajúcim sa Paleofurmancom a voda, ktorá nimi preteká dnes, ich už
formuje iba sekundárne (Vlček, 2010).
Pokiaľ si uvedomíme zákonitosti, za ktorých
jaskynné priestory postupne vznikali, vieme
cieľavedome orientovať i ďalší jaskyniarsky
prieskum a výskum. No ak chceme v jaskyni
na riešení konkrétnych problémov pracovať,
musíme si cestu na pracovisko čo najviac zjednodušiť. Tak sme sa pustili do toho!
Uľahčime si to!
Rebríky. Poviete si, čo už sa dá písať o rebríkoch? A veruže dá – tie naše nám výrazne
uľahčujú postup jaskyňou a dnes ho skracujú
na časový horizont niekoľkých minút. Sprvu
sa sem doniesli brvná, z ktorých sa priamo
na mieste pozbíjali drevené rebríky, síce masívnej konštrukcie, no vyznačujúce sa krátkou
životnosťou. Už roku 1954 sa preto Michňová
vystrojila prvými oceľovými rebríkmi, ktoré
z časti pochádzali z nadbytočných zariadení
Prieskum a výskum

Jeden z 18 rebríkov umiestnených v jaskyni.
Foto: P. Medzihradský
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Jaskyniarska chatka VTS Suché doly s novou strechou
po generálnej oprave. Foto: L. Vlček

Zákutie symbolického cintorína vo Veľkej sále.
Foto: L. Vlček

Výskumná terénna stanica Suché doly
Na zjednodušenie prieskumu v Michňovej
a jej okolí sa priamo nad jaskyňou postavila
jaskyniarska chata so štatútom výskumnej terénnej stanice – VTS Suché doly. Jej základy sa
položili už v roku 1952. Odvtedy sa niekoľkokrát prestavovala, rozširovala a opravovala,
až po generálnu opravu v roku 2010, kedy sa
vymenila strecha a dobudovalo podkrovie.
Pôvodná chata bola vystavaná priamo nad
ústím Michňovej, avšak vplyvom prúdenia
vlhkého vzduchu z priepasti čoskoro začala
hniť a jej údržba vyžadovala značné úsilie.
Neskôr sa od nutnosti vchodu do jaskyne
z interiéru chaty upustilo a situoval sa vedľa
nej. Dnes VTS slúži ako jaskyniarska terénna
základňa, ktorá bezproblémovo pojme 10 –
15 jaskyniarov a využíva sa pri prieskume lokalít na Suchých doloch, ako aj na výročných
stretnutiach a oslavách. Prvá kniha návštev,
zavedená roku 1952, s úvodnou básňou Bed
řicha Poláka Balada jeskyňářská a ilustráciami Evy Marholdovej je skvostným umeleckým dielom, ktoré čitateľa vťahuje do diania
počas výstavby a prvých dní využívania chaty.
Pri jej čítaní si nemožno nespomenúť na ľudí,

ktorí venovali jaskyniam na Suchých doloch svoje srdce a práve v jaskyniarskej chate
prežili nezanedbateľnú časť svojho života.
Boli to zakladatelia jaskyniarstva v Tisovci,
jedni z prvých jaskyniarov vôbec. Žiaľ, nie
s každým z nich si už dnes môžeme potriasť
rukou.
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Symbolický cintorín
V Michňovej sa nachádza pre slovenské pod
zemie jedinečné pietne miesto – symbolický
jaskyniarsky cintorín. Myšlienka vzniku cintorína sa zrodila pred 32. jaskyniarskym týždňom Slovenskej speleologickej spoločnosti,
ktorý sa konal v Tisovci v roku 1991 pri príležitosti 40. výročia založenia jaskyniarskeho
klubu. Vtedy sa pripevnili na stenu Veľkej sály
prvé mosadzné tabule s cieľom uctiť si spomienkou jaskyniarskych spolupútnikov, ktorí
sa zaslúžili o prieskum podzemia Muránskej
planiny a už nie sú medzi nami (Hutka, 2009).
Vďaka materiálovej odolnosti voči agresívnemu jaskynnému prostrediu sa neskôr začali
používať keramické tabule, ktorých autorom
je jaskyniar a zároveň známy umelec so záľubou v keramickej tvorbe Zbigniew Nišponský.
19
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V súčasnosti je na symbolickom cintoríne pripevnených 14 tabúľ, venovaných Svatoplukovi
Kámenovi, Miroslavovi Hinduliakovi, Jurajovi
Knížovi a Jánovi Gálovi v starej časti a Svatoplukovi Kámenovi, Bedřichovi Polákovi, Miroslavovi
Nešverovi, Milanovi Guzmovi, Aloisovi Vitáskovi,
Vladimírovi Kámenovi, Petrovi Ošustovi, Vladimírovi Korfantovi, Štefanovi Markovi Daxnerovi
v novej časti. Spoločná tabuľka patrí jaskyniarom Jozefovi Barniakovi, Jozefovi Bencovi, Milanovi Došekovi a Jánovi Lazorovi a v nedávnych
dňoch sme s ľútosťou v duši museli osadiť tabuľku i náhle zosnulému priateľovi Štefanovi
Dianiškovi. Do jaskyne sa viackrát do roka zostupuje na pietnu spomienku. Sama Michňová
sa znovu stala frekventovanejšou až po objavení
vedľa ležiacej rozsiahlej jaskyne Nová Michňová,
ich vzájomné polohy bolo preto treba presne
zosúladiť.
Najnovšie poznatky z jaskyne a jej
najbližšieho okolia (objav M-2)
Keďže časom sa údaje zo starých meraní kamsi
zapotrošili a stará mapa bola na účely prolongácie i odhadu perspektív v Michňovej prakticky
nepoužiteľná, muselo sa pristúpiť k novému
zameraniu jaskynných priestorov do polygónovej
siete. Jaskyňu sa podarilo zamerať koncom roka
2008 dvojici L. Vlček a T. Kovalančíková. Už po
zbežnom prepočte polygónových ťahov bolo
jasné, že treba ujasniť údaj zaznamenávajúci doterajšiu hĺbku jaskyne a tak aj, žiaľbohu, vyvrátiť
tušený mýtus o prekonaní stometrovej hĺbky.
Dno sondy v Malej sále sa totiž nachádza v hĺbke
„iba“ 72 m. Dĺžka meračského polygónu v jaskyni dnes dosahuje 336,5 m pri hĺbke jaskyne 72 m.
Meranie však prinieslo i príjemné správy. Po
vynesení meračských údajov na papier sa zistilo,
že priestory Michňovej sú od Novej Michňovej
vzdialené pôdorysne len 10 m. Cintorín netopierov a Trojkráľová chodba Novej Michňovej je,
dá sa povedať, kúsok za stenou dna Malej sály
v jaskyni Michňová. Smerom na Novú Michňovú
pokračuje odtiaľto i generálna puklina, na ktorej
sa vytvorila väčšina priestorov Michňovej – priepasti, Malá sála i Oltárna sieň. Puklina, ktorá je
vodou pretvorená na krásny meander, je však na
viacerých miestach neprielezne zúžená a inde
zatarasená sedimentmi a sintrom. Napriek tomu
sa prikláňame k názoru, že prepojenie týchto
dvoch jaskýň sa v budúcnosti môže podariť.
Prieskum a výskum
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V poslednej priepasti pred Malou sálou. Foto: L. Vlček
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Takto, za pomoci kladiva a sekáča, sa
objavovala Oltárna sieň vo výške nad
Malou sálou. Foto: L. Vlček

Výstup po lane do Oltárnej siene. Čo nás ešte čaká v meandri smerom na
Novú Michňovú? Foto: L. Vlček

je ešte stále obrovský speleologický potenciál.
Jaskyňa Michňová a jej bezprostredné okolie
nám neustále ponúkajú neklamné znaky, že
podzemné priestory Suchých dolov ešte vždy
pokračujú kamsi do neznáma. Nechajme sa
teda viesť indíciami, prežime neopakovateľné
zážitky a spoznajme tajomné zákutia, ktoré
nám ešte suchodolské podzemie nachystá!

Perspektívy do budúcnosti
Nebolo to tak dávno, keď sme si mysleli, že
v Michňovej okrem cesty nadol, k predpokladanému vodnému toku, už niet čo objavovať.
A ako ďaleko sme boli od pravdy! Vylezením
komínov nad Malou sálou sa objavila Oltárna
sieň s možnosťou postupu smerom na Novú
Michňovú. Prekopaním úzkej chodbičky pod
uzáverom sa roku 2005 našlo pokračovanie
v dĺžke 6 m. Prelezením úžiny a závaliska
Chodby objaviteľov sa medzi presintrenými
blokmi dokonca lokalizovali zaujímavé odbočky s prúdiacim prievanom!
V okolí vchodu do Michňovej sa nachádzajú
viaceré závrty, v ktorých sa pokúšali preniknúť
jaskyniari hlbšie už v 50-tych rokoch (Májový
závrt, kde sa roku 1999 preniklo do Nišponského jaskyne, alebo závrt s pracovným pomenovaním M-3). Za zmienku stojí niekoľko
hlbokých závrtov so strmými svahmi na druhej strane lesnej cesty pri Michňovej, kde by
možno už krátka sondáž priniesla zaujímavé
výsledky.
Krasové územie vertikálne limitované ponormi a vyvieračkou prináša možnosť spojenia
jaskýň do systému s hĺbkou okolo 170 m.
V dnešných dňoch tu evidujeme 15 jaskýň
s celkovou dĺžkou 2,2 km. Vzdušná vzdialenosť ponorov od vyvieračky Teplica je 1600
až 2200 m. Priestorové rozloženie závrtov na
Suchých doloch nasvedčuje, že oblasť poskytuSpravodaj SSS 3/2011

Ďakujeme a príďte zas!
Na záver chceme poďakovať všetkým našim
priateľom a známym, jaskyniarom i ľuďom
s veľkým srdcom a vzťahom k podzemným

Počas Jaskyniarskeho týždňa mala Michňovská Venuša
množstvo obdivovateľov. Zbigniew Nišponský ju po
rokoch trochu skrášlil; tu v tichu a tme jaskyne trpez
livo čaká na chvíľu, kedy jaskyniari prepoja priestory
Michňovej s vodným tokom Teplice... Foto: M. Jedinák
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krásam a nerozlúšteným záhadám tohto vápencového kraja, ktorí za 60 rokov činnosti
tisovskej jaskyniarskej skupiny na Suchých
doloch priložili nápomocnú ruku k dielu, zaslúžili sa o objavovanie a pracovné postupy
v jaskyniach, realizovali technické práce na
sondách, v jaskyniach i chate VTS a svojou
činnosťou v akejkoľvek viditeľnej miere prispeli k rozvoju jaskyniarstva i samého poznania
jaskýň a krasu. Priatelia, bolo vás mnoho, no
na vás a vaše nadšenie nemožno zabudnúť.
Dúfame, že výročné stretnutie, ktoré sa tohto
roku uskutočnilo v Tisovci pod hlavičkou 52.
jaskyniarskeho týždňa Slovenskej speleologickej spoločnosti, sa vám páčilo a prídete nás
opäť navštíviť či už ako aktívni jaskyniari alebo
ako priatelia so záujmom o spoznávanie a rozvoj speleológie v našom regióne. Tešíme sa na
vás. Do skorého videnia!
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Veľmi zriedkavé termodynamické prejavy
predisponujúcich porúch v Slovenskom krase
Gabriel Lešinský, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
Liptovský Mikuláš – pracovisko Košice
V Slovenskom krase, kde v súčasnosti
poznáme 1100 jaskýň, sa prakticky všetky
vertikálne jaskyne, resp. ich časti vyvinuli
na nejakom type sekundárnej nespojitosti.
Buď ich vývoj predisponovala tektonická
štruktúra (napr. dislokácia), puklina, alebo
svahová deformácia. Primárna nespojitosť
– vrstevnatosť – sa podieľa na vývoji jaskynných priestorov oveľa menej, aj to len tam,
kde sú na to predpoklady, keďže materskú
horninu väčšiny vertikálnych jaskýň v Slovenskom krase tvorí masívny vápenec.

-rútivý subtyp koróznej jaskyne, ktorá sa odlišuje
od väčšiny vertikálnych jaskýň. Podobných lokalít v Slovenskom krase je však viac, ale nie veľa.
Ústie je otvorené atypicky postupujúcou
denudáciou svahu krasovej jamy, vstupné časti sú premodelované rútením a kryogénnym
zvetrávaním. Jaskyňu dosiaľ nik neprolongoval, každého odradila relatívna senilita a veľké
množstvo sutiny balvanovitej frakcie na dne.
Z plánu jaskyne (obr. 4), ktorý mi láskavo
dovolil použiť jej autor Tibi Máté, je zrejmý
súčasný stav na lokalite.
Po predchádzajúcom oteplení a nástupe
mrazov i snehových zrážok som si všimol nad
jaskyňou, presne v smere predisponujúcej poruchy Portálovej priepasti, niekoľko metrov
široký a až niekoľko desiatok metrov dlhý vytopený pás (obr. 2), ktorý sa tiahol až takmer
na temeno krasovej vyvýšeniny nad jaskyňou.
Takýto termodynamický efekt vídať bežne len
na trase ryhy tranzitného plynovodu, ale nie

Počas zimných rekognoskácií sme sa zameriavali na termodynamické prejavy ešte neobjaveného endokrasu – teda také, ktoré súvisia s výmenou tepla medzi prostrediami; v našom prípade
medzi neznámym krasovým podzemím a krasovým povrchom. Na základe ich pozitívneho určenia sme potom jaskyne vykopávali. Využívali sme
vlastne rozdiel teplôt medzi prostrediami. Tento
teplotný gradient sa prejavoval rádovo centimetrovými výduchmi (pozri G. Lešinský, 1999a, 1999b).
Treba zdôrazniť, že tlakový gradient sa prejavuje
oveľa silnejšie, ale nie hocikde, a v Slovenskom
krase minimálne. Najvýraznejší je azda vo vysokohorskom krase, kde prievany dokážu vyfúkať
mimoriadne objemné diery do snehu. Vo vzťahu
k spôsobu vzniku oboch gradientov si prejavy,
ktoré ich sprevádzajú, nemožno vzájomne zamie
ňať, akokoľvek sa na seba podobajú (podľa mňa
vôbec). Napriek tomu sa s omylmi prameniacimi
z nepochopenia podstaty stretávame bežne v jaskyniarskej literatúre i na internete.
V januári tohto roku som na Plešiveckej planine zaznamenal jav takého rozsahu, s akým
som sa za vyše dvadsať rokov intenzívnej činnosti v Slovenskom krase nikdy nestretol, ak
nepočítam ryhu tranzitného plynovodu, resp.
cca 1 m široký a asi 5 m dlhý termodynamický
efekt na Zádielskej planine, na ktorý sme už
dávnejšie pri povrchovke naďabili spolu s P.
Holúbekom a P. Magdolenom.
Portálová priepasť (pozri obr. 1) predstavuje
tektonicky výrazne predisponovaný kryogénnoPrieskum a výskum

Obr. 1. Ústie, resp. vchod do Portálovej priepasti v SZ
časti Plešiveckej planiny. Foto: G. Lešinský
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v centrálnej časti plošiny, kde sa svahové deformácie známe z jej okrajových častí vysky-

tujú len vo veľmi malom rozsahu. Lístie bolo
v tomto mieste úplne premočené, hoci teplota
dosahovala cca -10 °C. Všimnite si zreteľne
ohraničené kontúry efektu i rozsah snehovej pokrývky v okolí. Domnievam sa, že ide
o veľmi vzácny prejav tepelnej disponovanosti
otvorenej tektonickej štruktúry, ktorá je v istej
miere skrasovatená koróznym pôsobením vertikálne cirkulujúcich atmosférických vôd.
Prečo je prejav s takýmito parametrami taký
vzácny? Treba, aby sa stretli mimoriadne priaznivé okolnosti, lebo vhodné intervaly jeho výskytu
majú doslova efemérnu životnosť. Hovorím o maximálne niekoľkých hodinách, lebo stačia minimálne výkyvy teplôt a sublimácia takejto drobnej
snehovej vrstvičky sa prejaví veľmi rýchlo. Nutná
je tepelne extrémne disponovaná štruktúra, minimálna
čerstvá snehová pokrývka, rádovo v milimetroch, prud
ké oteplenie a okamžitý nástup silných mrazov.
Usudzujem, že v línii štruktúry je masív
značne porušený sprievodnými nespojitosťami
– asi v dôsledku tektonického pohybu. Osobne si v týchto miestach predstavujem stredne
hlbokú jaskyňu s morfológiou analogickou
jaskyni Čertov dych (Horný vrch) a bez priamej
nadväznosti na fluviokrasové priestory (obr. 3).
Napriek tomu, že Čertov dych je jeden zo
subtypov rozsadlinových jaskýň, tí, ktorí ho
navštívili a prípadne boli aj v Tajnej jaskyni
na Zádielskej planine, resp. vo Veternej
priepasti na Hornom vrchu, sa isto vedia
stotožniť s touto mojou predstavou. Zostáva zistiť pravdu – ako inak – pravou
jaskyniarčinou. Výkopom.
Poznámka: tému som spracoval a zverejnil vo forme komentovanej PPT prezentácie na Speleomítingu 2011 vo Svite.

Obr. 2. Rozsiahly výduch nad Portálovou priepasťou
v S stráni krasovej jamy. Foto: G. Lešinský

Obr. 3. Neznáme pokračovanie Portálovej priepasti
môže mať morfológiu, ktorá je analogická geneticky
úplne odlišnému typu jaskyne; na fotografii je cca 130 m
hlboká jaskyňa Čertov dych (Horný vrch, Slovenský
kras). Foto: G. Lešinský

Obr. 4. Plán Portálovej priepasti od T. Mátého a A. Jerga
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Hydrologické a vzduchové pokusy
na Krakovej Holi a v Jánskej doline
Marián Jagerčík a Peter Holúbek
SSS písali už viac ráz. Na lepšiu orientáciu
nám môžu poslúžiť rôzne grafické znázornenia výsledkov z tejto oblasti.

Pre ďalší výskum a prieskum v krasových
územiach sú nenahraditeľné metódy, ktorými sa dá zistiť, či a ako jednotlivé jaskyne
alebo jaskynné systémy medzi sebou „komunikujú“. O skúsenostiach a poznatkoch získaných z pokusov s farbením vody a vzduchu v jaskyniach Krakovej hole a Jánskej
doliny v Nízkych Tatrách sme v Spravodaji

Prieskum a výskum

Krakova hoľa
V masíve Krakovej hole sa vyskytujú desiatky
jaskýň rôznej dĺžky a genézy, ktoré sú vytvorené od jej vrcholových častí (Jaskyňa slnečného
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medzi Jaskyňou slnečného lúča a Systémom
HJ, znázornená zelenou prerušovanou čiarou.
Okrem týchto komunikácií sú v oblasti ďalšie
známe hydrologické komunikácie:
a) Systém HJ s jaskyňami nachádzajúcimi
sa v Jánskej doline – Jaskyňou v Hlbokom
a Občasnou vyvieračkou v Medzibrodí,
b) Jaskyňa v Záskočí – Na Predných s jaskyňami
v Jánskej doline (Jaskyňa v Hlbokom a Občasná vyvieračka v Medzibrodí), a teda aj so
Systémom HJ a Jaskyňou slnečného lúča.
Takéto pokusy sa robili aj v iných jaskyniach
Krakovej hole. Napriek blízkej vzájomnej po-

lúča) po úpätie obtekané Štiavnicou (Jaskyňa
v Hlbokom) a majú medzi sebou určite nejakú
komunikáciu. Buď ide o prepojenie tečúcou vodou (hydrologické), alebo komunikujú prostredníctvom prúdenia vzduchu, teda prievanom.
Na základe uvedených skutočností sa jaskyniari snažia jednotlivé jaskyne spojiť do
jaskynného systému. Takto sa podarilo na
základe vzduchovej komunikácie spojiť jaskyňu
Večnú robotu so Starým hradom do Systému
Hipmanových jaskýň (Systém HJ); situácia
je graficky znázornená bielou prerušovanou
čiarou. Ďalšia je hydrologická komunikácia, a to
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farbeným vzduchom sa dokázala v letnom období aj komunikácia medzi Jaskyňou Sokolová
a Poschodovým potokom; tieto jaskyne sú síce
vytvorené v masíve Ohnišťa, ale hydrologicky
komunikujú s jaskyňami Jánskej doliny, resp.
Krakovej hole. V zimnom období farbil P. Vaněk
aj studený vzduch nasávajúci do jaskyne Brána
v Podkove, ktorá sa nachádza v pravej (východnej) strane Jánskej doliny v oblasti medzi Sokolovou a Špatnou dolinkou. Jeho výstup na
povrch sa však nepodarilo lokalizovať.
Hydrologická komunikácia sa dokázala zafarbením Ponoru Štiavnice; voda tu vteká
cez Jaskyňu Sokolová a Poschodový potok do
neznámych priestorov a popod dno Jánskej
doliny vteká do Jaskyne v Hlbokom, čiže aj
tieto lokality súvisia s rozsiahlym jaskynným
systémom vytvoreným v Jánskej doline. Farbením sa v roku 2011 chcela zistiť podzemná
cesta vôd ponárajúcich sa v Čiernej dolinke.
Pri nízkom stave vody (z Občasnej vyvieračky v ústí Čiernej dolinky nevytekala voda)
18. 5. 2011 sa zafarbil posledný ponor v Čiernej
dolinke, nachádzajúci sa približne 250 metrov
nad Občasnou vyvieračkou. Do 3. 6. 2011 sme
sledovali tok Bystrej a vyvieračku Hlbokô, farbivo sa nikde neobjavilo.
Možno teda tvrdiť, že horizontálne jaskyne
Stará Poľana, Jaskyňa zlomísk, Medvedia jaskyňa, horizontálna Ľadová sonda, Jaskyňa Sokolová, Jaskyňa v Hlbokom, Občasná vyvieračka
v Medzibrodí a Poschodový potok dokázateľne

lohe sa dosiaľ nepotvrdila komunikácia medzi
Javorovou priepasťou a jaskyňou Kosienky, ale
ani medzi ďalšími jaskyňami nachádzajúcimi
sa v ich okolí, bez rozdielu, či je to Jánska dolina, Demänovská dolina, prípadne Iľanovská
dolina; znázornené zelenou prerušovanou čiarou s otáznikom.
Jánska dolina
V Jánskej doline sa vyskytujú zväčša horizontálne jaskyne.
Vzduchová komunikácia v tejto oblasti sa dokázala v letnom období medzi jaskyňou Stará
Poľana a horizontálnou Ľadovou dierou, neskoršie sa merkaptán v značne zriedenej forme
objavil aj na južnom konci Jaskyne zlomísk. Komunikácia Jaskyne zlomísk a Medvedej jaskyne
bola dokázaná zafarbením prievanu v Ujgurskej
šikmine. Po niekoľkých hodinách sa zafarbený
vzduch objavil tesne pred vchodom do Medvedej jaskyne, kde roztápal snehovú pokrývku.
S cieľom ozrejmiť prúdenie vzduchu v Merkaptánovom komíne v Jaskyni zlomísk sa zafarbil
vzduch v zimnom období a následne sa po
niekoľkých hodinách zafarbený vzduch objavil
v sutine na povrchu medzi horným vchodom
do Jaskyne zlomísk a Medveďou jaskyňou. Za-

Jarný sneh pred vchodom do Jaskyne slnečného lúča.
Foto: M. Jagerčík
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Vyvieračka Medzibrodie pri farbiacom pokuse v Starom
hrade. Foto: J. Slančík

Spravodaj SSS 3/2011

Idealizovaný bokorys Jánskou dolinou, Nízke Tatry, zostavil P. Holúbek

súvisia s horskými jaskyňami vysoko v masíve
Krakovej hole, a to so Systémom Hipmanových
jaskýň, Jaskyňou v Záskočí – Na Predných, Jaskyňou slnečného lúča a Mrazivou dierou.
Summa summarum: Jaskyne na Krakovej
holi a v Jánskej doline tvoria „jeden“ systém,
v ktorom sa veľkosť známych jaskýň blíži
k 29 km. Okrem toho z uvedenej grafiky vyplýva, že v spomínanej oblasti existuje ešte veľké
množstvo neprebádaných miest, ktoré môžu
súvisieť s týmto systémom.
Literatúra
Hipman, P. 1981: Podzemný hydrologický systém Krakova hoľa – Jánska dolina. Spravodaj
SSS, 12, 4, Liptovský Mikuláš, 16–19.
Hipman, P. 1997: Priepasť Večná robota. Spravodaj SSS, 28, 1, Liptovský Mikuláš, 13–20.
Hipmanová, E. 2000: Prievany vo Večnej robote. Spravodaj SSS, 31, 3, Liptovský Mikuláš, 3–6.
Hipmanová, E. 2005: Farbiaci pokus v Slnečnom lúči. Spravodaj SSS, 36, 2, Liptovský
Mikuláš, 25.
Dokumentačný materiál SK Nicolaus.

Skúška merkaptánom. Foto: J. Slančík ml.
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Speleologická škola – základný prieskum
Marián Jagerčík
Keď sa na zasadnutí výboru vo februári
2011 a následne na jar na predsedníctve
predniesol návrh na pokračovanie Speleologickej školy SSS formou tematických kurzov,
bol som presvedčený, že takáto forma vzdelávania našich jaskyniarov môže priniesť
vzostup úrovne vedomostí a praktických skúseností jej frekventantov. Potvrdili to už tohtoročné Lezecké dni SSS v Mojtínskom krase,
ktoré ukázali, že členovia skupín a klubov
SSS majú o jaskyniarsky výcvik záujem.

identifikovať postup prievanu v jaskyniach
pomocou dymových trubičiek.
Myslím si, že absolventi kurzu získali aspoň
prvotné vedomosti, návyky a praktické skúsenosti pri konkrétnych činnostiach v rámci
základného speleologického prieskumu, ktoré
budú môcť sami ďalej využívať a zdokonaľovať.

Kurz speleoškoly zameraný na základy spe
leologického prieskumu sa uskutočnil v dňoch
2. – 4. septembra 2011 a zabezpečil ho klub
Speleo Detva priamo na jeho pracoviskách na
Krakovej holi v Nízkych Tatrách. Na kurze sa
zúčastnilo 6 jaskyniarov, čo úplne vyhovovalo
aj preto, lebo tamojšie podmienky limitovali
počet účastníkov. Chlapci si najprv vyskúšali
vynášku na bivak, pričom hmotnosť nákladu
presiahla 20 kg. Ešte v piatok sme si ukázali
prípravu materiálu na zabezpečenie prieskumných prác v sondách, slúžiaceho na zhotovenie
výdrevy proti zavaleniu sond. Na druhý deň
sme priamo realizovali zaistenie a kopanie
sondy v spodnom vchode Jaskyne slnečného
lúča, kde sme si vysvetlili aj základy prúdenia
vzduchu medzi horným a dolným vchodom
do jaskyne. Keďže teplota v jaskyni dosahuje Hlavička brožúrky Praktické skúsenosti zo základného
3,6 °C a intenzita prievanu bola výrazná (pre- prieskumu v jaskyniach
výšenie vchodov je skoro
100 m), nemali sme problém s vysvetľovaním; navyše
pracovať v sonde bolo dosť
náročné, najmä ak vonku teplomer ukazoval až
26 °C. Posledný deň speleologickej školy sme si
vysvetlili postupové práce
v Liehovej sonde, kde účastníci okrem klasických pomôcok, ako krompáč, lopata, kladivo, sekáč a vedro,
používali aj akumulátorové
zbíjacie náradie. Zároveň
sme demonštrovali, ako Presun na pracovisko. Foto: M. Jagerčík
Prieskum a výskum
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Vybrané slobodomurárske iniciačné jaskyne
v Čechách a na Slovensku
Ján Ducár
Tento príspevok je venovaný umelým vybraným
iniciačným jaskyniam v Čechách a na Slovensku. Aj
keď je to téma menej známa, iná, ako sú príspevky
o objavovaní prírodných
jaskýň, verím, že si nájde
a zaujme svojho čitateľa.
Česká republika
Podzemie lákalo ľudí už
oddávna. Celými dejinami
ľudstva sa tiahne niť očarovania podzemím, pričom sa
mu pripisuje zvláštna moc.
Poznáme praveké kultové jaskyne, ale aj slobodomurárske
iniciačné jaskyne.
Kaplnka Márie Magdalény. Foto: J. Ducár
Priznám sa, že pieskovcové
Prvým objektom je Kaplnka svätej Márie
oblasti ma fascinujú viac, ako vápencové oblasti. Pri svojej tretej výprave za pieskovcami Magdalény, vytvorená vo voľne stojacom balv Českej republike som v roku 2010 navštívil so vane. Mohlo ísť o slobodomurársku iniciačnú
synom a zvedavými priateľmi Petrom a Paľom jaskyňu, súčasť cesty slobodomurára, miesto
prvej skúšky, takzvanú komôrku rozjímania,
oblasť Kokořínska.
Je tu množstvo neskutočných skál, objektov, v ktorej mohla byť v prázdnej temnej miestprirodzených aj umelých jaskýň, technických nosti umiestnená ľudská lebka. Napovedá
pamiatok, skalných obydlí, hradov, podzem- tomu mnoho náznakov, avšak neskôr v obdoných tovární aj celých pieskovcových osád. bí prenasledovania bola kaplnka zamenená za
Medzi nimi zvláštne miesto majú pri obciach kaplnku svätej kajúcnice.
Vnútorné rozmery kaplnky sú: 2 metre hĺbLiběchov – Želízy – Tupadly neďaleko Mělníka aj umelé jaskynky vysekané v pieskovci, kto- ky, 1,1 metra šírky a 2,3 metra výšky. V zadnej
rým sa pripisuje ich využitie slobodomurármi. časti je plastika Stromu poznania v Rajskej
Jan Jáchym Pachta z Rájova, významná posta- záhrade. Nad klenbou vchodu je vysekaný výva pražského osvieteneckého slobodomurár- klenok s obrazom Márie Magdalény.
Druhým objektom je Harfenice, pieskovcoskeho hnutia, ktorý sa poznal s Casanovom
i s Mozartom, v okolí svojho zámku v Liběcho- vý reliéf od českého sochára Václava Levého.
ve – strediska vzdelanosti, umenia, pokroku tej Pozostáva zo Siedmich hláv, Jaskyne u jaštera
doby – zanechal mnoho stôp. Tie však po urči- (s rozmermi 3 m hĺbky, 1,9 m výšky a 1,2 m
tom čase v období prenasledovania museli byť šírky) a ďalších vytesaných sôch, z ktorých je
zamaskované, pretvorené na iný účel, pretože najvýznamnejšia postava s lýrou, pravdeposlobodomurárom sa pripisovalo sprisahanie dobne postava Orfea.
Pri Harfenici si pripomeňme príbeh, ktorý
proti cirkvi a spoločnosti.
Ale venujme sa našej téme, umelým jasky- sa viaže k podsvetiu a je odvodený ešte od gréckych bájí. Postava má pri nohe lýru (nie harfu,
niam.
Spravodaj SSS 3/2011
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tá je väčšia) a pripomína
bájnu postavu božského
speváka a hudobníka
Orfea. V jeho rukách znela tak, že divé zvieratá
krotli, stromy a balvany
sa dávali do pohybu, aby
ho poslušne nasledovali.
Orfeus premohol svojou
hrou a spevom aj smrť.
Jeho žena Eurydika, do
ktorej sa zamiloval, keď
ešte ako vodná víla počúvala jeho spev, stretla v údolí rieky Peneus
Aristea, a ten sa ju pokúsil znásilniť. Chudera
pred násilníkom utekala,
šliapla pritom na hada
a jeho jedom zomrela.

Harfenice, jaskyňa s jašterom. Foto: J. Ducár

Orfeus sa s tým nezmieril, zostúpil priepasťou Tanarion do podsvetia a svojím umením
dojal a presvedčil Persefonu a jej manžela Hádesa, vládcu podsvetia, aby mu manželku vrátili.
V iniciačnom priestore je miesto, kde sú
vysekané tváre zomrelých, ktoré majú rozškľabené tváre. Hudba Orfea však premohla aj des
pekla a nechala ho na okamik ustrnúť. Orfeus
dokázal to, čo sa pred ním žiadnemu smrteľníkovi nepodarilo.
Po víťazstve Orfeovej lýry však nasledoval
osudový pád. Hrdina sa pri odchode z podsvetia napriek zákazu obzrel, aby zistil, či jeho
milovaná Eurydika ide za ním. Tým ju však
navždy stratil.
Orfeus potom zasväcoval ľudí do tajných
mystérií. Každé ráno na vrcholku hory Pangaion zdravil východ slnka a hlásal, že najvyšším
bohom je Helios.*
Tretím objektom pripomínajúcim jaskyňu
je Klácelka nad obcou Želízy. Tu je objekt
Blaník s viacerými do pieskovca vysekanými
postavami (Jan Žižka, Prokop Holý, Z. Zásmucký, údajný vodca blanických rytierov, a iné
plastiky), ale aj podzemný priestor s rozmermi
pri podlahe 5,1 × 2,4 m a 2,4 m výšky.

Klácelka. Foto: J. Ducár

* Ďalšie pokračovanie báje už nesúvisí s jaskyňami a podzemím. Tento príbeh zo starých bájí je však dôležité
uverejniť, aby sme pochopili, ako asi rozmýšľali vzdelanci svojej doby a čo inšpirovalo ľudí pred zhruba 200
rokmi. Súvislosti s jaskyňami sú tu jasné. Podobné objekty sú podľa literatúry po celej Českej republike.
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vala do dnešných dní, že prežila
svetové vojny, výčiny rôznych ideológií... A stojí tu dodnes, keď
kaštieľ využíva nezisková organizácia Dom sociálnych služieb
Domovina. Táto organizácia sa
stará o mentálne postihnutých
mužov. Tí sú však pre návštevníkov neškodní. Potešiteľné je,
že sa začína s novou službou –
sprievodcovstvom v objekte kaštieľa. O využití jaskynky však
sprievodcovia veľa nevedia.
Netvrdím, že v Hodkovciach
bol stvárnený konkrétny Orfeov príbeh. Predpokladám,
že ide skôr o univerzálnu iniciačnú jaskynku. Za dnešným
plotom objektu hodkovského parku sú ďalšie
vápencové balvany, ktoré mohli byť rovnako
využité v nám neznámych stavbách.
Podobný objekt mali Čákiovci aj nad Iliašovcami, v bývalom komplexe Sans Souci. Podľa
literatúry bol však zničený.

Hodkovce – jaskynka. Foto: J. Ducár

Slovenská republika
Na Slovensku rovnako musia byť podobné
slobodomurárske objekty. Po prečítaní knihy
Ján Rombauer (1782 – 1849). Levoča, Petrohrad, Prešov (Slovenská národná galéria, Bratislava 2010; editorka Katarína Beňová) som sa
vybral na Spiš, do anglickej záhrady pri kaštieli
rodiny Čákiovcov (Csákyovcov) v Žehre-Hodkovciach. Predpokladám, že o tejto umelej jaskynke ešte nikto na Slovensku nepísal.
Súčasťou anglickej záhrady tu totiž je aj umelý
objekt vytvorený z vápencových platní, ktorý považujem za iniciačnú jaskyňu slobodomurárov.
Čákiovci boli známou slobodomurárskou rodinou, veď aj na blízkom náhrobku sú vysekané
slobodomurárske symboly kružidlo a uholník.
Mnoho informácií som získal z článku maďarského autora Gézu Galavicsa: Záhrada
v Hodkovciach a rodina Csáky, uverejneného
v spomínanej knihe. Významný maliar Ján
Rombauer totiž všetky architektonické pamiatky anglickej záhrady namaľoval.
Podľa indícií plnila táto jaskynka rovnakú
funkciu ako tie v Liběchove a okolí (Želízy,
Tupadly), teda bol to priestor na rozjímanie,
ale aj priestor, kde sa odohrávali zasväcovacie
rituály (na jednotlivé stupne učňa, tovariša,
majstra). V priestore pred jaskynkou si môžeme domyslieť aj lavičky, kde sedeli prizerajúci
sa svedkovia rituálu.
Je až neuveriteľné, že krehká stavba (s vnútornými rozmermi cca 1 m × 1 m × 1 m) sa zachoSpravodaj SSS 3/2011

Záver
Nakoniec chcem ešte dodať niekoľko viet ku
vzťahu jaskyniarstvo – podzemie – slobodomurárstvo.
Možno bude pre niekoho prekvapením, že
tieto veci spolu súvisia. Totiž jaskyniarstvo
ako organizovaná činnosť ľudí so záujmom
o podzemie je vo svojich začiatkoch spojené so
zvedavými a po pokroku a poznaní túžiacimi
jedincami, ktorí boli organizovaní v spolkoch
na výskum prírody. Boli to alchymisti, prírodovedci, mineralógovia, geológovia, chemici... Za
otca modernej speleológie sa považuje Francúz
Édouard-Alfred Martel, spájaný dokázateľne
aj so slobodomurárstvom. Jeho priateľom bol
ďalší obdivovateľ podzemia, Jules Verne.
Týmto príspevkom chcem potvrdiť málo
známy fakt, že dnešná speleológia svojím spôsobom ideovo nadväzuje na ideály, ktoré sa
formovali koncom 18. storočia a začiatkom
a v priebehu 19. storočia boli úzko späté so
slobodomurárskym hnutím. Nie je témou príspevku detailne rozoberať tento zložitý a v priebehu času sa meniaci vzťah, ale vzťahy, ideály
a vzájomné vplyvy sú tu jednoznačné.
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Mesačné jaskyne
Časopis Kozmos 2011, 42, 3, 1–2*
Prepadliská na Mesiaci
Optimálna poloha Slnka a americkej sondy
Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) umožnili
odfotografovať vnútro „diery“ v pohorí Marius
Hills na Mesiaci. Nie je to hocijaká diera: má
priemer 65 metrov. Pohľad dovnútra tohto

prepadliska potvrdil predpovede analyzátorov
predchádzajúcich snímok, ktorí tvrdili, že pod
mesačným povrchom a nielen v tejto oblasti, je
rozsiahly labyrint sopečných jaskýň. Tie vznikli
počas období, keď sa pod stuhnutým prúdom
lávy udržali podzemné potoky riedkej magmy.
Magma odtiekla, prírodné „potrubia“
ostali, ale na niektorých miestach sa
strop prepadol. Tak vznikli na Mesiaci
prepadliská a priepasti, ktoré otvárajú
vstup do labyrintu pod povrchom.
Na Zemi existujú stovky podobných
útvarov. Vyskytujú sa najmä vo vápencových pohoriach, kde voda vytvorila
rozsiahle jaskynné systémy, ktorých
stropy sa prepadli. Na stolových horách vo Venezuele objavili jaskyniari
podobné útvary aj v pieskovci. Najrozsiahlejšie lávové tunely a jaskyne sú na
Islande a na Havajských ostrovoch.
Objav mesačných jaskýň nadchol
najmä projektantov základní na Mesiaci. Prieskumníkov budú účinne chrániť
nielen pred kozmickým žiarením, ale
aj pred extrémnymi výkyvmi teploty či
impaktmi – dopadmi meteoritov.
Prepadlisko v oblasti Marius Hills má priemer 60 metrov a hĺbku
Sonda LRO obieha okolo Mesiaca,
najmenej 50 metrov. Dno je pokryté sutinou. Do prepadliska ústia
pričom počas 30 dní zmonitoruje celý
lávové tunely, pozostatok po dávnom vulkanizme na Mesiaci.
V poradí štvrtú snímku útvaru urobila americká sonda Lunar jeho povrch. Riadiaci tím preto dokáže
najzaujímavejšie útvary opakovane sníReconnaissance Orbiter

Schéma znázorňuje polohu sondy a Slnka v momente exponovania
snímky prepadliska na Marius Hills

Prvú snímku prepadliska nasnímala japonská
sonda SELENE/Kaguya

* Článok prevzatý so súhlasom redakcie časopisu, upravený
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mať v rozličných svetelných podmienkach. Na
prvých troch snímkach vidieť iba čiernu dieru či
slabšie osvetlené steny prepadliska. Až štvrtá, posledná snímka umožnila nahliadnuť až na dno
prepadliska. Kamera na sonde snímala vnútro
pod uhlom 43°, Slnko svietilo pod uhlom 34°
voči vertikále. Na kvalitnej snímke vedci rozlíšili
nielen kužeľ regolitu* na dne a ústie lávového tunela, ale aj obnažené vrstvy na stenách prepadliska. Analýza týchto vrstiev umožní rekonštruovať
sopečnú činnosť v oblasti.
Ďalšie jaskynné prepadliská na Mesiaci
More túžby sa vyznačuje výraznými „vírmi“,
útvarmi s vysokým albedom**, ktoré sa vyskytujú v magnetických anomáliách. V Mori túžby sa však nachádzajú aj iné zaujímavé útvary.
Japonská sonda SELENE/Kaguya v ňom objavila prepadlisko. Na pripojenej snímke sondy
LRO ho vidieť v rozlíšení 0,55 m/pixel. Poloha
prepadliska: 35,95° severnej šírky a 166,06°
východnej dĺžky.

Jedno z troch prepadlísk objavených sondou Kaguya

Ďalšie z menších prepadlísk (na obrázku)
objavila sonda LRO v Mori pokoja. Priepasť
je od veľkého krátera v pohorí Marius Hills
vzdialená 200 kilometrov na severovýchod.
V Mori pokoja objavili aj ďalšie, väčšie prepadlisko s priemerom 100 metrov.

Prepadlisko priemeru 25 metrov, objavené sondou LRO

Na ľavej, osvetlenej strane dna prepadliska možno
rozoznať hrubú sutinu. Otvor, ležiaci uprostred poľa so
šírkou 550 metrov, má priemer 130 metrov

Sonda Kaguya objavila na Mesiaci ďalšie tri
jaskynné prepadliská s priemerom 100 metrov.
Jedno z nich vidno na obrázku. Rozlišovacia
schopnosť japonskej sondy neumožňuje spoľahlivé rozlíšenie prepadlísk s menším ako
100-metrovým priemerom. Americká sonda
LRO však objavila najmenej 10 menších „dier“,
ktoré ešte treba preveriť.

Takto vyzerá lávová tuba s pretekajúcou tuhnúcou lávou
na Havajských ostrovoch

* vrstva nespevneného materiálu pokrývajúca povrch Mesiaca, „mesačný prach“
** spôsobilosť povrchu vesmírneho telesa odrážať žiarenie Slnka a oblohy
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Zaujímavosti

Jaskynovinky
Úspech nášho jaskynného fotografa
na Czech Speleo Photo 2011
Českí speleológovia vybrali počas
prvého októbrového víkendu víťazov 2. ročníka súťaže v speleologickej fotografii Czech Speleo Pho
to. V troch hlavných kategóriách
rozhodovala o umiestení odborná
porota, o Cene divákov rozhodli hlasovaním účastníci Stretnutia
speleológov v Českom krase, ktoré
sa konalo od 30. septembra do 2.
októbra v Srbsku neďaleko Karlštejna v ČR.
Kým v prvom ročníku súťaže sa
v kategórii Tematická fotografia oceňovali autori za zachytenie vzťahu
človeka a podzemia formou reportážnej fotografie, tohto roku sa
organizátori – Česká speleologická
spoločnosť a ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha – rozhodli
oceniť fotografov za umelecké zobrazenie človeka v podzemí v podobe portrétu, aktu či glamour
fotografie.
Cena za prvé miesto v tejto kategórii putuje na Slovensko – za
snímku s názvom Prieskum si ju
odniesol Pavol Kočiš zo Speleo
klubu Cassovia Slovenskej speleo
logickej spoločnosti.
V kategórii Krasová fotografia
získal prvé miesto Igor Harna za
snímku Bárova jeskyně – Hodař.
Pavol Kočiš bol úspešný aj v tejto
kategórii – jeho snímka Cez vodu
sa umiestila na druhom mieste (fotografiu uverejňujeme na obálke
tohto čísla Spravodaja SSS). V kategórii Montanistika a historické podzemie udelila porota prvé miesto
Radkovi Táslerovi za snímku Když
v podzemí prší. Cenu divákov získal Vlastislav Káňa za snímku Tři
grácie.
Bohuslav Kortman
Jaskynovinky

Prieskum. Foto: P. Kočiš

Bárova jeskyně – Hodař. Foto: I. Harna
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Duša jaskyniara
Ivan Kubíni, Speleoklub Tisovec
na hory, odpovedal: jednoducho, lebo sú. Iste
sa to dá do určitej miery aplikovať aj na jaskyniarstvo.
Alebo je to túžba po poznaní, dobrodružstve
a u niekoho aj po sláve?
Určite z každého niečo. Ale v prvom rade je
to aj úžasný a neopísateľný pocit, keď vstúpite
do priestorov, kde stá tisícročí od vzniku jaskyne nikto pred vami nebol, keď obdivujete
neopakovateľnú silu a krásu prírody vkovanú
do jaskynnej výzdoby a jej rozmanitosť. Je to aj
silné kamarátske puto medzi jaskyniarmi, súdržnosť a spolupatričnosť kolektívu, lebo v jaskyniarstve je rozhodujúca tímová spolupráca.
Neviem, či je to dostačujúca odpoveď na
otázku, prečo to robíme, ale inak odpovedať
neviem. Je to jednoducho v nás, v našich dušiach, mysliach, cítení, konaní, správaní...
P. S. Aby ste si však nemysleli, že jaskyniarstvo je len doménou mužského pokolenia. Tak
ako v minulosti, aj teraz sa jaskyniarstvu venuje aj krajšia polovička ľudstva a verte mi, že sú
v tom čertovsky dobré. Ale prečo to robia ony,
na to sa musíte spýtať ich.

Často my jaskyniari dostávame otázku: prečo
a hlavne za čo to robíme, čo z toho máme?
Niekedy si túto otázku dávame aj my sami.
Prečo sa plahočíme pod zemou, kopeme hlinu,
prehadzujeme kamene, čvachtáme sa v blate, ponárame do studenej vody? Prečo miesto teplej postele s milovanou žienkou neraz
uprednostňujeme studené lono matky prírody,
miesto pobytu pri mori, kúpalisku alebo wellness centre zdolávame skalnaté bralá, tesné
plazivky a váľame sa v chladnom, určite nie
liečivom bahne?
Prečo miesto spoločenských akcií v predpísaných oblekoch dávame prednosť zadymeným putikám, kde s kamarátmi oslavujeme
úspech alebo neúspech pri pohári piva? Prečo
sme istejší na klzkých, zablatených kameňoch
v jaskyni, ako na vyleštených parketách a kobercoch spoločenských podujatí?
Prečo investujeme viac financií do kvalitného jaskyniarskeho výstroja, ako do spoločenského obleku?
Veľa otázok a ťažko na ne odpovedať. Keď
sa raz pýtali známeho horolezca, prečo lezie

Koláž z fotografií J. Kasáka, P. Medzihradského a J. Szunyoga. Zostavil: J. Kasák
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Z LiteratúrY
Marcel Lalkovič:

pevku uvedená krátka anotácia. Nasledujú
registre k zoznamu článkov, a to menný, lokalitný a vecný register. Súpis plánov jaskýň
v druhej časti publikácie obsahuje 1325 položiek; ich vyhľadávanie uľahčuje názvový register jaskýň, ktorý bibliografiu uzatvára.
Toto veľmi užitočné dielo určite ocení každý,
kto hľadá článok v Spravodaji a nechce strácať
drahocenný čas. Okrem toho v ňom nájde údaje o ilustráciách a iných náležitostiach súvisiacich s jednotlivými článkami vrátane jaskynných plánov, ako aj ďalšie potrebné informácie.
Na hodnote diela neuberajú ani drobné chyby,

Bibliografia Spravodaja SSS
Ročníky 1970 – 2009 (I. – XL.)
Slovenská speleologická spoločnosť,
Liptovský Mikuláš 2011,
formát 15,5 × 22,7 cm, 231 strán
ISBN 978-80-970734-0-4
Cena 10 �

Rok
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

V lete roku 2011 vyšla v náklade 200 výtlačkov
Bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti od jeho založenia v roku 1970
do čísla 4, 2009. Autor tejto užitočnej jaskyniarskej pomôcky Marcel Lalkovič v nej spracoval
139 čísel nášho periodika, ktoré za toto obdobie
vyšli. Do tlače publikáciu redakčne pripravil
B. Kortman a graficky upravil J. Kasák.
V predslove autor približuje vznik a vydávanie Spravodaja, cenná je tabuľka s rokmi,
číslami jeho vydania a názvami, ktoré sa často
(5 ×) menili (Spravodaj, Spravodajca, Jaskyniar). V zozname článkov (2549) sú zaradené
všetky príspevky, kurzívou je za názvom prísSpeleologická literatúra

Názov
bulletinu

Spravodaj SSS

Spravodajca SSS
Spravodajca SSS
Jaskyniar
Spravodajca SSS

Spravodaj SSS

Vydané čísla
1, 2, 3 – 4
1, 2, 3, 4, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2 – 3, 4
1 – 2, 3 – 4
1 – 2, 3 – 4
1–2
1–2
1, 2
1
1
1, 2
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, m. č.
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

Formát
bulletinu

A5

cca B5

cca B5
cca B5
cca B5

cca B5

Zmenšený
formát B5

Tabuľka z bibliografie s prehľadom vydávania od roku
1970 a vývojom názvu periodika
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pokazené navždy. Zachrániť to môže už iba
múdra milujúca žena.
Zbižove príbehy sú produktom veľkého šťastia, ktoré v tomto kritickom období života
mal. Na strednej škole v Tisovci našiel všetko,
čo potreboval. Profesor Kámen mu bol nielen
vzorom, ale aj priateľom, s ktorým ho spájal
spoločný cieľ. Získal tu i mnoho priateľov medzi spolužiakmi, s ktorými spolu našiel cestu
von z Údolia duniacich kopýt. (To je jedna
z tých kníh, ktoré čítam stále znova.)
Liberálne prostredie školy vytvorili českí
„emigrovaní“ profesori. Na jednej strane prísni učitelia, na druhej strane schopní zahynúť
v úžinách Michňovej priepasti. Príbeh o tom,
ako profesor Béďa modeluje z hliny na dne
Michňovej sochu Venuše podľa skice nahej
profesorky matematiky a chlapci mu pomáhajú
nosením hliny, hovorí za všetko. Ak som ja mal
takých profesorov na gymnáziu, tak ma od nich
oddeľoval ostnatý drôt. Ako len Zbižovi závidím! Tisovec, Suché doly, jaskyne... sa mu stali
domovom. S nedoliečenou prepichnutou obličkou necestoval z nemocnice domov, ale vrátil
sa tam, kde mu teta Kožiaková natrie domáci
chleba s maslom a čakajú ho priatelia jaskyniari.
Rozmýšľam nad tým, prečo som ja nezažil
takéto príbehy. Tiež sme boli na gymnáziu
skupina chlapcov jaskyniarov. Boli sme však
odkázaní sami na seba. Nemali sme profesora
Kámena a starší rožňavskí jaskyniari o náš
rast nemali veľký záujem. Aj preto dodnes
spomínam hlavne na A. Abonyiho, s ktorým
som zažil ojedinelú akciu v Krásnohorskej
jaskyni. Ako veľmi sme potrebovali, aby sa nás
ujal. Nemali sme ani také šťastie ako tisovskí
„priemyslováci“. Zbižo síce skončil dochrámaný po páde z trojnožky do závrtu a skoro ho
zahlušila nálož dynamitu, ale všetci to nakoniec prežili. Naše začiatky poznačila smrť Petra
Herényiho. Bolo to ako úder kladivom do skla.
Všetko sa rozsypalo na márne kúsky. To sa už
nikdy nemôže podariť poskladať naspäť.
A tak si znova čítam Zbižove jaskyniarske
príbehy. Nastavujem a prepletám nimi vlastné.
Rovnako ako sa Zbižovi Tisovský kras stal domovom, ani ja si neviem predstaviť svoj život
bez planín a jaskýň Slovenského krasu. Vďaka
Zbižovi sa však túžim vrátiť aj do Suchých dolov, hoci sám som tam nikdy nebol.
Jaro Stankovič

ktoré sa v tejto rozsiahlej práci vyskytujú; na
príklad v mennom registri BOTVINKIN, A. D.
má byť miesto 1887 číslo 1877 alebo pri čísle
literatúry 1888 má byť druhý autor HUBEK, P.
Bibliografia bola distribuovaná do všetkých
skupín a klubov SSS, je možné zakúpiť ju aj
na sekretariáte spoločnosti. Bude sprístupnená
i v elektronickej forme.
Peter Holúbek
Zbižo Nišponský:

Srdce jaskyne

Slovenská speleologická spoločnosť,
Liptovský Mikuláš 2011, formát A5, mäkká
väzba, 104 strán, ISBN 978-80-966963-9-0,
cena 7 �

Náš priateľ Zbižo vydal pokračovanie svojich
jaskyniarskych príbehov V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom.
Mnohí sme sa na to veľmi tešili. Sú knihy, ktoré vám rezonujú v duši. Ja mám takých kníh
mnoho. Čítam ich stále znova. Veľa z nich sa
nejako viaže k môjmu obdobiu života, ktoré sa
prekrýva s tým, o ktorom píše autor vo svojej
knihe. Roky, keď sa z chlapca stáva muž, sú
rozhodujúce. Ak sa tu niečo pokazí, môže byť
Spravodaj SSS 3/2011
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Jaroslav Hromas:

Balkáne, v okolí ruského Bajkalu alebo so
študijnými cestami po Afrike, Ázii a USA.
Pritom Hromasove objaviteľské začiatky sú
spojené i s priepasťami Slovenského krasu.
Ako sám píše, inšpirovali ho hľadať nové jaskyne a priepasti aj v Českom krase. Svoj záujem o jaskyne, kras a prírodu však postupne
zameral na ich hlbšie spoznávanie, ochranu,
sprístupňovanie ich krás a vzácností a starostlivosť o ne. Popri profesijnom pôsobení
o tom svedčí jeho publikačná činnosť; okrem
iného je editorom rozsiahleho 14. zväzku
edície Chráněná území ČR s názvom Jeskyně
(2009). Je preto prirodzené, že ako naslovovzatý odborník i ako človek, ktorému jaskyne prirástli k srdcu, pozýva v závere knihy
Jeskyně – můj osud všetkých jej čitateľov slovom i prostredníctvom farebných fotografií
na návštevu 14 verejnosti sprístupnených jaskýň Českej republiky. K autorovej pozvánke
pripájam ešte moje odporúčanie: ak sa vám
táto jeho kniha dostane do rúk, prečítajte si
ju. Určite neobanujete, najmä ak aj vy patríte
k ľuďom s „jaskynným osudom“.
Bohuslav Kortman

Jeskyně – můj osud

Radioservis, Praha 2010,
formát 12 × 16,5 cm, tvrdá väzba, 172 strán,
25 čiernobielych fotografií a ilustrácií,
17 farebných fotografií
ISBN 978-80-86212-72-2
Cena 229 Kč / 9,80 �

Ďalej vyšlo

Aragonit

Vedecký a odborný časopis
Správy slovenských jaskýň
Roč. 15, č. 2, december 2010, 60 strán
Roč. 16, č. 1 – 2, september 2011, 84 strán
ISSN 1335-213X
Vydala ŠOP – SSJ

Knihu vydal Radioservis v spolupráci
s Českým rozhlasom v edícii Osudy. Vychádza z rozhlasových spomienok autora knihy
odvysielaných na stanici Vltava. Vzdelaním
geológ a srdcom jaskyniar RNDr. Jaroslav
Hromas, rodák z Prahy (1943), patrí medzi
zakladateľov Českej speleologickej spoločnosti a Českého zväzu ochrancov prírody.
Stal sa prvým riaditeľom Českého ústavu
ochrany prírody a neskôr Správy jaskýň ČR.
Jeho životné príbehy, ktoré v knihe pútavo
približuje čitateľovi, sa točia najmä okolo
jaskynného a historického podzemia. Súvisia s objavovaním a sprístupňovaním Koněpruských a Bozkovských jaskýň, s výskumom
podzemných priestorov v niekdajšom Československu i v iných krajinách, s prieskumnými výpravami do jaskynných systémov na
Speleologická literatúra

Slovenský kras
Acta Carsologica Slovaca

Vedecký karsologický a speleologický časopis
Roč. 48, č. 2, 2010, 184 strán
ISSN 0560-3137
Vydala ŠOP – SSJ a SMOPaJ
Pavel Bella: Jaskyne
Edícia Prírodné Krásy Slovenska,
11. zväzok, 120 strán
ISBN 978-80-8136-000-8
Vydavateľstvo DAJAMA, Bratislava 2011
Recenziu knihy uverejníme ďalšom čísle
Spravodaja
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Spoločenské správy
Gustova šesťdesiatka

Ako dlhoročný predseda Technickej komisie Slovenskej speleologickej spoločnosti sa
zaslúžil o vznik školy jednolanovej techniky
a v roku 1985 napísal skriptá Základy jednolanovej techniky, ktoré dodnes patria k používaným príručkám. Veľa cestoval a prenášal
skúsenosti západoeurópskych a amerických

Gustáv Stibrányi (nar. 5. 7. 1951) je význačnou
osobnosťou slovenskej speleológie. Svojou činnosťou výrazne ovplyvnil metodiku skúmania
vertikálnych jaskýň a priepastí, prispel k rozvoju
technických pomôcok a zaslúžil sa o šírenie dobrého mena slovenského jaskyniarstva vo svete.
Jeho otec PhMr. Gustáv Stibrányi bol nadšeným speleológom, uznávaným amatérskym
archeológom a vynikajúcim znalcom prírody
aj histórie Slovenského krasu. Mladý Gusto
nasledoval príklad svojho otca. Roku 1969
bol prijatý za člena Speleologickej skupiny pri
Baníckom múzeu v Rožňave a člena Slovenskej speleologickej spoločnosti. Stal sa jedným
z najznámejších priekopníkov moderného
speleologického prieskumu pomocou lanovej
techniky. Už v roku 1970 zostúpil po lane
do 75 metrov hlbokej Jelenej priepasti na
Plešivskej planine. Neuspokojil sa s existujúcimi riešeniami, neúnavne vynachádzal a zlepšoval speleologické a horolezecké pomôcky,
rozpracoval nové metódy prieskumu priepastí,
zostavil bezpečnostné pravidlá, ktorými sa
jaskyniari dodnes riadia. Zaviedol testovanie
horolezeckých lán, uzlov a ďalších pomôcok
a spolupracoval s ich výrobcami na vylepšeniach. Metódy G. Stibrányiho sa rozšírili v celej
strednej Európe a sú uznávané aj v tradičných
speleologických krajinách, ako Francúzsko,
Taliansko či Španielsko. Jeho výskum lán v extrémnych podmienkach bol ocenený ako najlepší technický príspevok na Svetovom speleo
logickom kongrese v roku 1986.
Roku 1983 založil Gusto Oblastnú skupinu Jána Majku a do roku 2001 pôsobil ako
jej predseda. S mladými spolupracovníkmi
objavil, preskúmal a zdokumentoval desiatky
jaskýň a priepastí v národnom parku Slovenský kras; k najvýznamnejším patria Vápenná jaskyňa, Čertova diera na Hornom vrchu,
Ponorná priepasť a Jaskyňa na Kečovských
lúkach. Roku 1994 prispel k príprave úspešného návrhu Slovenskej republiky a Maďarskej
republiky na zaradenie jaskýň Slovenského
a Aggteleckého krasu do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO.
Spravodaj SSS 3/2011

jaskyniarov zo speleoalpinizmu a záchranárstva do strednej Európy a naopak. V roku 1992
založil v Turni nad Bodvou firmu Meander,
ktorá vyrába a exportuje slovenské výrobky do
desiatky európskych krajín.
Roku 1997 bol vedúcim organizačného štábu premostenia Zádielskej doliny; tzv. Veľký
traverz znamenal prielom do techniky dlhých
lanových premostení a ako najdlhší lanový
traverz na svete bol zapísaný do Guinnessovej
knihy rekordov. Ešte predtým zorganizoval alebo spoluorganizoval poznávacie aj objaviteľské
expedície do známych svetových jaskýň a krasových oblastí, ktoré urobili slovenskému jaskyniarstvu dobré meno vo svete (najvýznačnejšie boli výskumná expedícia do Sima G.E.S.M.
v Španielsku v roku 1981 a dve objaviteľské
expedície na planinu Biokovo v Juhoslávii).
Významne prispel k cezhraničnej spolupráci
v oblasti speleológie, organizoval spoločné slovensko-maďarské stretnutia, expedície a súťaže
v Slovenskom a Aggteleckom krase, je členom
Českej speleologickej spoločnosti.
Gustáv Stibrányi je držiteľom zlatej medaily
Slovenskej speleologickej spoločnosti a vzorom a autoritou pre niekoľko generácií našich
jaskyniarov.
Edo Kladiva
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Tri pozdravy jubilantom

na pravidelné akcie jaskyniarov v Martine, ale
aj na prieskum podzemia organizovaný Edom
Piovarčim v Malej Fatre. Dokonca jeden čas mal
Jano najviac akcií nielen v Martine, ale aj vo Varíne. S menom J. Kleskeňa sú nerozlučne späté
mnohé postupy a objavy v jaskyniach na Stratenci v Malej Fatre, Belianskej doline vo Veľkej
Fatre alebo v Červených vrchoch v Západných
Tatrách i v Strážovských vrchoch. Jano bol pri
prvých priekopníckych akciách v Macedónsku,
Kosove či na Kanine v Slovinsku.
O nezvyčajnej húževnatosti Jana a azda aj
o víťazstve ducha nad hmotou svedčí nedávny
príbeh Jana z posilňovne. Na súťaži silákov
a siláčok si ho jeden z účastníkov doberal, koľko vytlačí. Dobrák Janko mu oznámil, že s činkou s hmotnosťou 75 % tela (62 kg) má rekord
180 vytlačení. Silák v snahe pochváliť sa mu
odpovedal, že takto vytlačí 500 ×. Janko začal
dvíhať činku, prepol sa do režimu nevnímania
vlastného tela a dosiahol neuveriteľný výkon
616 × 62 kg! Súper vytlačil činku iba 400 ×.
Janko, aj touto cestou ťa kamaráti pri Tvojom jubileu pozdravujú a veria, že si ešte nájdeš čas na prieskum podzemia v Červených
vrchoch, Demänovskej či Jánskej doline, ale aj
v domácich lokalitách na Tlstej alebo v Belianskej doline.
Za kamarátov z Turca a Liptova Peter Holúbek

Janovi Kleskeňovi do Martina
Kto zo strednej jaskyniarskej generácie by
nepoznal Jana Kleskeňa? Pravidelne sa dlhé
roky zúčastňoval všetkých akcií organizovaných Slovenskou speleologickou spoločnosťou
a nemohol chýbať na takmer žiadnej akcii
venovanej prieskumu jaskýň v Malej a Veľkej
Fatre. V júni 2011 sa dožil päťdesiatky a aj keď
už niekoľko rokov v jaskyni nebol, jeho duch
je stále medzi nami a veríme, že Janko sa ešte
medzi nás vráti.

O jaskyniarstvo sa začal zaujímať už ako
chlapec po vypočutí rozhlasovej relácie o prie
skume podzemia. Sám navštevoval dostupné
jaskyne v okolí Martina, ale aj vzdialenejšiu
Liskovskú jaskyňu. Dobrou pomôckou mu
bola knižnica Matice slovenskej, kde získal
dostupné informácie o známych a opísaných
jaskyniach v literatúre. Jano, od 11 rokov ako
polosirota, iba s mamou, žil v skromných
pomeroch. Celé roky chodil k jaskyniam bez
poriadneho ruksaku, len s povestnými taškami Čedok. No veľký záujem o poznanie mu
nahrádzal materiálne nedostatky. Zabezpečil
si solídnu fototechniku, amatérsky si zhotovil
napríklad funkčný synchronizátor elektronických bleskov. Jeho fotografie patria k nadpriemeru, čo vtedy na Slovensku vzniklo.
Ku skutočným jaskyniarom sa dostal cez
skupinu Petra Mrázika, keď sa podkopal popod mreže do Suchej jaskyne č. 1 v Belianskej
doline. Po získaní členstva v SSS chodil nielen
Spoločenské správy

Janovi Dzúrovi do Demänovskej doliny
V letných mesiacoch sa demänovskí jaskyniari v rýchlom kolobehu života na chvíľu zastavili. Jano Dzúr, jaskyniar, ktorý v jaskyniach
strávil viac ako 30 rokov života, chlap ako hora
a prirodzená autorita, oslavoval okrúhle životné jubileum. Do jaskýň sa dostal rodák z Pavčinej Lehoty (18. 8. 1961) už ako chlapec. Spolu
s vrstovníkmi prešiel všetky dostupné jaskyne
v Mošnickej a Demänovskej doline. Veľký vplyv
na ich pohľad na svet mal Vladimír Žikeš, ktorý v tom čase žil v Demänovskej doline. V roku
1982 sa sedem jaskyniarov pôsobiacich v Demänovskej odčlenilo od jaskyniarov z Oblastnej skupiny Liptovský Mikuláš a ich vedúcim
sa stal J. Dzúr, ktorý v tejto funkcii zotrval až
do roku 1987. V tomto období sa uskutočnili
stovky výprav do jaskýň s cieľom poznania
rozsiahleho podzemia Demänovskej doliny,
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mu Janovi životný optimizmus dlho vydržal
a aby sa mu spolu s kamarátmi z Demänovskej
doliny podarilo preniknúť za sifóny v Pustej
jaskyni a objasniť záhady ponorných vôd, ktoré tu tečú z ponorov na Lúčkach a neznámych
priepastí z útrob Krakovej hole.
Kamaráti z Demänovskej a Jánskej doliny

ale aj transportovania materiálu na potápanie,
ktorému sa vtedy časť skupiny venovala.
V mladíckom veku 22 rokov sa po odchode
V. Žikeša do večnosti stal vedúcou osobnosťou jaskyniarstva v Demänovskej doline. Jeho
organizačný talent sa prejavil v postupoch
v Augustovej jaskyni, pri výkopoch v Mošnickej
jaskyni, postupoch v Kosienkach a mnohých
iných podujatiach; napríklad na prelome rokov 1986 – 1987 sa uskutočnila významná
celoslovenská akcia na prepojenie Jaskyne slobody a Jaskyne mieru.

Vladovi Mikulovi na Oravu
Vladislav Mikula, narodený v Čechách (30.
8. 1951), no srdcom skutočný Oravčan, sa
v tomto roku dožil okrúhleho, tesne preddôchodkového veku. Je to pozorný žiak nestora oravských jaskyniarov Jána Brodňanského
a patrí k posledným klasickým slovenským jaskyniarom. Zaujímajú ho iba lokality na území
Oravy, ktoré takmer všetky pozná a dôsledne
ich chráni pred ich devastátormi, ale aj cudzími prieskumníkmi. Pri rozhovore o jaskyniach
v Kraľovianskom meandri sme sa dostali aj
k Priehradnej jaskyni, ktorá sa nachádza na
území obce Šútovo v Martinskom okrese, asi
100 metrov od hranice s Oravou. Vlado tento
smer komunikácie rýchlo ukončil s tým, že ide
o lokalitu mimo územia Oravy, on tam nebol
a ani ho nezaujíma.

Roku 1989 sa v Pavčinej Lehote uskutočnil
pamätný jaskyniarsky týždeň a po spoločenských zmenách v závere toho istého roku ho
život vtiahol do víru podnikania a venoval
sa budovaniu súkromnej telekomunikačnej
služby. No duša jaskyniara sa nedala podnikateľským svetom umlčať a v novembri 1999
je Janko opäť v strede jaskyniarskeho diania
v Demänovskej doline. Životné skúsenosti sa
tu naplno prejavili a systematickou a cieľavedomou činnosťou v Pustej jaskyni sa podarilo
demänovcom preniknúť cez ťažký sifón zatápaný vodou do významného pokračovania
Demänovského jaskynného systému. Takisto
úspešne aj jeho zásluhou zorganizovali v roku
2009 jubilejný 50. jaskyniarsky týždeň SSS.
Janko, skutočný lokálpatriot, pôsobí iba
v jaskyniach Demänovskej doliny, ale keď treba,
tak vie zburcovať partiu na pomoc i v susednej
Jánskej doline. Pri tomto krátkom zastavení azda ešte treba vysloviť želanie, aby nášSpravodaj SSS 3/2011

S Vladom sme prišli do styku prvý raz niekedy na začiatku 90. rokov minulého storočia.
Tajne sme sa vtedy s P. Magdolenom vypravili
na Osobitú do Západných Tatier. V tomto období sa totiž v tabuľke hlbokých slovenských
jaskýň objavili z tejto oblasti dve lokality, o ktorých jaskyniarskej verejnosti chýbali informácie.
Chceli sme si vtedy overiť, čo sú to za zabudnuté
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Tomáš Ďurka oslavuje päťdesiatku

jaskynné lokality. V prievanovom mieste nad
Teplým žľabom sme vtedy vykopali orientačnú
sondu. Aby sme tu nezanechali stopy, vytiahnuté
kamene sme ukrývali pod okolitými svrčinami.
No napriek našim zahladzovacím aktivitám už
na druhý deň oravskí jaskyniari vedeli o našich
pirátskych aktivitách. Potom prišlo naše odchytenie strážcami TANAP-u po výlete na Radové
skaly. Na najbližšom výbore spoločnosti Vlado
osobne žiadal potrestať vinníkov, ktorí bez dohody vstúpili do krasových území Oravy. Vtedy,
priznám sa, to medzi nami zaškrípalo, no po
čase nás Vlado sám zavolal na prehliadku Jaskyne v Okolíku. Zaujímavú jaskyňu s dĺžkou 439
a deniveláciou 106 metrov sme počas jedného
dňa poctivo zamerali so stabilizáciou merač
ských bodov (V. Mikula, S. Mikula, J. Šmoll,
P. Magdolen, J. Kleskeň a P. Holúbek). Pomaličky sme sa s Vladom začali zbližovať. Posledné
ľady sa roztopili pri prieskume jaskyne v starom
kraľovianskom tuneli. Vlado, vtedy už päťdesiatročný chlap, sa plazil cez úžiny ako mladík
a šikovne vŕtal v krkolomných plazivkách diery
na osadenie meračských bodov. Pri vchode do
tunela sa v tom čase začalo vytvárať smetisko
a mizli travertínové bloky zabezpečujúce stabilitu tunela. Keď začal podnikať aktivity na
zamedzenie týchto negatívnych javov, uvedomili
sme si jeho úprimný vzťah ku krasu a podzemiu.
Vlado je dnes plne vtiahnutý do sveta podnikania a aby ako živnostník prežil, musí sa
poriadne obracať a neostáva mu veľa času
na jaskyne tak ako kedysi. No stále sa snaží
byť v centre jaskyniarskeho diania na Orave
a organizuje rozličné podujatia, ako napríklad
výstavu o jaskyniach v Oravskom múzeu alebo
spomienku na J. Brodňanského v spolupráci
s Mestským úradom v Dolnom Kubíne. Z je
ho popudu napríklad Ivan Tomáň zameral
zemepisné súradnice takmer všetkých vchodov
do jaskýň a priepastí Oravy. Azda sa podarí
uskutočniť aj zámer sprístupnenia Brestovskej
jaskyne pre návštevníkov, ktorý Vlado nosí
v hlave už dlhý čas.
Veríme, že si náš jubilant nájde ešte na pod
zemie čas a že sa v jaskyniach veľakrát stretneme. Trebárs v Brestovskej jaskyni v suchých
častiach za vodným sifónom alebo pri sondovaní v Brodňanského jaskyni v Kraľovianskom
meandri.
Peter Holúbek
Spoločenské správy

Bolo to niekedy začiatkom roka 1981. Na
schôdzi sme sa dvaja dohodli na nočnej akcii
do Silnického jaskyne (vtedy sa ešte volala
Jaskyňa pod Dujničom alebo skrátene Dujnič),
že pôjdeme rozbíjať koncové zúženie. Autobusom do Borinky, ďalej nocou peši sme sa okolo deviatej dostali k jaskyni a po pol hodine
sme už na jej konci pracovali. Ako pracovné

nástroje sme mali jedno kladivo, krátky sekáč,
ale hlavne veľké odhodlanie. S tým sme chceli
odbíjať horninu zo stien 10 cm širokej pukliny tak, aby sme sa dostali ďalej. Po hodine
zúfalého búchania do súvislého masívu sme
už dostávali kŕče do rúk, ale Tomáš vytrvalo
povzbudzoval a čoraz častejšie ma striedal na
čelbe. Až okolo polnoci sa mi podarilo zlomiť
kladivo, a tým ukončiť beznádejnú, vysiľujúcu
drinu. Tomáš akciu neskončil, ale prečkali sme
v jaskyni noc pri sviečke (šetrili sme nifky),
pričom sme sa bavili pálením rúčky od kladiva. Okolo piatej nadránom Tomáš rozhodol,
že si ešte pozrieme hornú vetvu jaskyne, a za
svitania, ako bol pôvodný plán, sme vyšli von.
Takéto odhodlanie a neústupnosť sú dodnes
charakteristické pre oslávenca Tomáša Ďurku
(nar. 18. 10. 1961).
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Jubileum rusko-slovenského jaskyniara

S jaskyniarstvom začal na gymnáziu v druhej polovici sedemdesiatych rokov. Medzi rovesníkmi sa zoskupila partia, ktorú to každý
víkend ťahalo do prírody. Striedali sa turistické, horolezecké, vodácke, prípadne bežkárske
akcie. Tomáš bol ten, kto ťahal ostatných
do jaskýň, a začiatkom maturitného ročníka
spolu s časťou partie prišiel na schôdzu oblastnej skupiny Bratislava, aby vstúpil do jej
radov. Už po roku, v r. 1981, dostáva preukaz
a stáva sa členom SSS. V bratislavskej skupine
sa začína s Tomášom a s mladými jaskyniarmi
okolo neho mohutná obroda. Uskutočňujú
sa viaceré veľkolepé akcie, na ktoré sa dodnes
spomína. Pripomeňme si zopár z nich – kopanie Tunelovej chodby v jaskyni Sedmička,
otváranie jaskyne Vlčie jamy, čerpanie sifónov
vo Veľkom Prepadlom a následné nočné meračské akcie, kopanie v Limbašskej vyvieračke.
Azda vrcholnou akciou tohto obdobia bolo
Tomášom organizované napustenie Bahennej
chodby v Sedmičke vodou pomocou hasičskej
techniky, ktoré viedlo k prerazeniu sedimentov na jej dne a k neskorším objavom nových
priestorov (r. 1987). Spomenúť treba aj vôbec
prvú zahraničnú akciu bratislavských jaskyniarov, ktorú vymyslel Tomáš, do Rumunska
v r. 1985. Koniec 80. a celé 90. roky sa Tomáš
venuje najmä rodine, stále je však jednou
z hlavných osobností bratislavskej skupiny.
Navyše v roku 1993 preberá funkciu aj vo
výbore SSS, kde pôsobí ako tajomník, neskôr
podpredseda dlhých 14 rokov.
V novom storočí sa Tomáš aktivizuje a v Borinskom krase vedie pracovné akcie do koncových častí jaskyne Veľké Prepadlé P-2, do
Zbojníckej jaskyne a neskôr do jaskyne Staré
Hájne. Nezastupiteľná je jeho úloha pri budovaní vchodov a uzáverov. Autorský podpis
má na vchode do Jubilejnej jaskyne, Veľké
Prepadlé – vchod č. 3 a najnovšie na vstupe do
Ananásovej jaskyne. Tomášovo pracovné úsilie
vyvrcholilo v posledných dvoch rokoch pri
prácach na novej základni, kde bol motorom,
ktorý poháňal stavbu až do dnešného úspešného stavu. Veríme, že sily, ktorých má na rozdávanie, ho neopustia a naďalej bude v aktívnom
jaskyniarskom jadre. Do ďalšieho života mu
prajeme veľa zdravia, úspechy v pracovnom
i rodinnom živote a aj jaskyniarske objavy.
Za Speleo Bratislava Peter Magdolen
Spravodaj SSS 3/2011

Už je to niekoľko rokov, čo v speleoklube
Nicolaus aktívne pôsobí ruský jaskyniar Nikolaj Vasilievič Jermakov. Narodil sa roku 1951
v uralskom meste Sverdlovsk (dnes Jekaterinburg), kde žil iba prvé tri roky. Jeho otec, ktorý

pracoval vo vojenskom priemysle, sa za prácou
často sťahoval, a tak časť života strávil aj na
Sibíri či Kazachstane. Keď navštevoval 8. triedu
základnej školy v Moskve, prečítal si sprievodcu
po moskovskej oblasti, kde sa opisovalo aj okolie rieky Pachva v Leninských gorkách. V podzemných baniach sa tu oddávna ťažil vápenec,
ktorý používali v Moskve ako stavebný materiál.
Nikolaj s kamarátmi so sviečkami prechádzali
kilometre v podzemí a hľadali spojenie medzi
štôlňami na ľavom a pravom brehu rieky. Azda
tu v prirodzených krasových dutinách nafáraných štôlňami vznikol záujem o speleológiu
a spolu s kamarátom vstúpili do speleologického
združenia Kras, ktoré viedol Sergej Korogodov.
Nebola to oficiálne založená a podporovaná
jaskyniarska skupina, iba akési voľné združenie
nadšencov. Doma si vyrábali jaskyniarske pomôcky, o ktorých v obchodoch vtedy ani nechyrovali. Rebríky zhotovovali z duralových a titánových rúrok, ktoré si zaobstarávali v závodoch
vyrábajúcich leteckú techniku, s požiarnikmi
menili oceľové karabíny za vodku, prilby zháňali
v prevádzkach moskovského metra, kombinézy
a batohy šili z látky pochádzajúcej z padákov
a laná získavali z odstavených trolejbusov. Ako
16-ročný chlapec sa v 10. triede vypravil spolu
s kamarátmi z Krasu na krymský Čatyr-Dag.
Vtedy sa im s pomocou jednostopových rebríkov
podarilo zostúpiť do 49 metrov hlbokej priepasti.
Po prijatí na univerzitu, kde študoval telekomunikačnú techniku, sa roku 1969 začal
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tor Blinov najali 3 kone, s ktorými urobili dve
vynášky do tábora na krasovom plató Fišt a zostúpili tu do hĺbky 510 metrov v novej priepasti. V ďalšom postupe ich zastavilo veľké jazero.
V roku 1975 smerovala na Fišt ďalšia výprava, no vtedy havarovalo auto a prišli nielen
o veľkú časť potrebného materiálu, ale vážne
sa zranili aj viacerí jaskyniari. K týmto problémom sa pridalo aj zlé počasie, a tak speleologické výsledky tejto výpravy boli mizivé.
Potom prišli rodinné starosti, 5 detí, a Nikolaj sa zúčastnil speleologických výprav na
Pamír, Ťanšan, Kaukaz či Krym len ako radový
člen bez väčších ambícií.
Roku 1975 si kúpil v obchode s knihami
s názvom Družba národov slovenské knihy
Demänovské jaskyne a Nízke Tatry. Keďže
v tom období už pôsobil v armáde, mohol iba
túžiť navštíviť miesta opísané a odfotografované
v knihe, pretože vtedy sa vojakom cestovať do
zahraničia nepovoľovalo. V roku 1990 opustil armádu a začal sa živiť v komerčnej sfére.
S cieľom začať nový život v zahraničí s priateľkou Tatianou odišli v roku 1999 na Slovensko.
Hranice prekročili na Dukle a smerovali do Žiliny. Náhoda spôsobila, že v Liptovskom Mikuláši zablúdili a zamierili do Demänovskej doliny,
kde strávili noc v hoteli Repiská. Ráno sa zobudili v dávno známej a vysnívanej Demänovskej
doline. Akosi sa im tu zapáčilo, našli si ubytovanie v Bodiciach a začali pôsobiť na Slovensku vo
farmaceutickej oblasti s firmou Darya.
Nikolaj, typický Rus, ktorý má v sebe zakódovanú húževnatosť a túžbu po poznávaní,
začal so psom Nestorom navštevovať všetky
dostupné liptovské vrcholy. Pritom sa samo
zrejme dostal do styku s krasom a odtiaľ
už bol iba krôčik k oprášeniu jaskyniarskej
minulosti. Náhoda ho priviala v múzeu do
speleologickej skupiny Nicolaus, kde dnes
aktívne pôsobí. Z jeho iniciatívy poznáme
mnohé doteraz nám neznáme jaskyne v masíve Smrekovice (Volova, Jaskyňa pod Volovou),
v masíve Sinej v Demänovskej doline (Nikolaj, Tatiana) alebo na Ohništi (Nikolajova
sedmička). Pomohol pri ťahaní materiálov
z mnohých výkopov a zúčastnil sa aj sprístupňovacích prác v Malej Stanišovskej jaskyni.
Počas ciest po Európe navštívil mnohé významné krasové oblasti, obzvlášť sa zamiloval
do krasu Talianska a Slovinska.

angažovať v moskovskej speleologickej škole,
ktorej predsedal V. Iljuchin. Tu sa dva roky
pripravoval na skúšky v teoretickej a praktickej
oblasti. Tie prebehli v roku 1971 počas výpravy
na Kaukaz do oblasti rieky Alek. Súčasťou
testov bol zostup a zmapovanie 320 metrov
hlbokej priepasti Geografičeskaja. Po úspešnom absolvovaní kurzu sa Nikolaj s dvoma
kamarátmi načierno vypravili do 550 metrov
hlbokej priepasti Nazarovskaja. Týždeň nosili
k jej vchodu s dvoma pomocníkmi rebríky. Zostup bez bivaku im trval 30 hodín. Po vyjdení
na povrch spali nepretržite celé dva dni.
Roku 1972 sa Nikolaj s Viktorom Blinovom,
Alexandrom Čikunovom a Oľgou Alymkinovou vybrali na kaukazské krasové plató Fišt,
kde našli a preskúmali veľa vchodov do jaskýň.
Po tejto výprave sa dostali na pozvanie jaskyniarov z Novosibirska na krasový masív Arabika, kde pôsobili v medzinárodnej sovietsko-bulharskej výprave Sibírskej akadémie vied.
Na krasový masív Fišt sa vypravili opäť
v roku 1973. Nikolajovi a Alexandrovi Čikunovovi sa podarilo nájsť vchod do priepasti
Parjaščaja ptica (Plachtiaci vták). K jej objavu
došlo kurióznym spôsobom. Keď sa chceli
skryť pred útočiacimi orlami, zaliezli do najbližšej diery, pokračujúcej hlbokou priepasťou,
do ktorej voľne padali skaly.
Roku 1974 si jaskyniari Nikolaj Jermakov,
Alexander Čikunov, Alexander Zagoruj a Vik-
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Veríme, že s čerstvým šesťdesiatnikom
Nikolajom ešte budeme dlhé roky pôsobiť
v podzemí a podarí sa nám spolu uskutočniť
expedíciu na kaukazský Fišt, kde by chcel pre-

skúmať jaskyňu s paleontologickými nálezmi
leoparda.
Pre Spravodaj SSS napísal za členov
Speleoklubu Nicolaus Peter Holúbek

Za Štefanom Dianiškom

rozľahlého priestoru Muránskej planiny a najmä Tisovského krasu prinášali nové objavy, z
ktorých boli prekvapení aj starší členovia Speleoklubu. Pri svojom neúnavnom chodení znovu
objavili aj dávno zabudnuté jaskyne, ako napríklad Dažďovnicu, Borišove včely, Tri dierky
a iné. Podpísali sa pod objav Diviačej jaskyne,
ktorá má významný potenciál do budúcnosti.
Pochodili staré banské diela na Magnete, Mašne
a Striebornej, pričom niektoré sa im podarilo
otvoriť a preskúmať. V poslednom období sme
spoločne otvárali sondu v Daxnerovom závrte
a objavili jaskyňu Boženku v masíve Hradovej.
Rekonštrukcia a oprava jaskyniarskej chatky – to
sú z jeho strany desiatky hodín poctivo odrobenej práce. Jeho pomoc bola neoceniteľná pri
príprave jaskyniarskeho týždňa, organizácii a zabezpečení jednotlivých jaskýň. Spoločne sme pripravovali jaskyne ako Kostolík, Husleho, Novú
Michňovú, Suchodolskú a Michňovú, no najviac jaskyniarskej práce sme urobili v sonde na
Bielych vodách, kde nám pomáhali jeho manželka Anna, Rasťo Guzma a Dušan Čipka. Tešil
sa na výsledok bádania a celé hodiny sme po
večeroch pri pive diskutovali, čo nás tam čaká
a koľko je tam ešte roboty, ktorá nás delí od
očakávaného nového objavu. Tešil sa z každého,
aj malého úspechu. Nebolo tomu inak ani niekoľko hodín pred tým, než nás navždy opustil.
Pri svojom prvom, a nik netušil, že aj poslednom zostupe do Novej Michňovej sa nadchýnal
jej veľkosťou a krásou. V zložitých podmienkach v období dažďov sme inštalovali a skladali
mostík k priepasti Tartaros, aby bol zabezpečený dobrý prístup počas jaskyniarskeho týždňa.
Krátko predtým som mu doniesol z dna tejto jaskyne pekný kremenný okruhliak. Pekne
si ho označil a uložil do svojej zbierky. Práve
tento kamienok si zobral so sebou do jaskyniarskeho neba.
Števko, kamarát, lúčim sa s Tebou a v mene
všetkých členov speleoklubu Ti ďakujem za
objavy a vykonanú prácu. Budeš nám veľmi
chýbať! Česť Tvojej pamiatke!
Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka

Iba dva týždne uplynuli od skončenia 52. jaskyniarskeho týždňa v Tisovci, keď nás zasiahla
správa o nečakanej smrti nášho kamaráta Štefana Dianišku. Všetci, ktorí boli na jaskyniarskom
týždni, si ho pamätajú, ako spolu so svojou manželkou Annou sprevádzali jaskyniarov v tuneli
a jaskyni pod Dielikom, ako aj v Husleho jaskyni.

Štefan sa narodil 6. marca 1954 v Martine,
kde navštevoval aj Základnú deväťročnú školu.
Pokračoval v štúdiu na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Mošovciach. Po vojenčine
nastúpil na roľnícke družstvo v Moravanoch nad
Váhom. Neskôr pracoval v kamenárskej firme
a určitý čas aj v zahraničí. Po otvorení živnosti
začal podnikať v Piešťanoch. Popri práci si našiel
miesto aj na svoje rôznorodé záľuby. Zaujímali
ho tajomstvá vesmíru a vedel sa nadchnúť víziami v oblasti kozmického výskumu. Vnímal
krásu tunajšej prírody, ktorú pri prechádzkach
zachytával na fotografie, popritom zbieral kamienky a iné prírodniny, ktorými obohacoval
svoje obydlie. Poľovníctvo a turistika patrili neodmysliteľne k tomu. Zaujímal sa o históriu,
lákali ho tajomstvá.
Toto všetko našiel v Tisovci, kde sa prisťahoval
v roku 2002 a postavili si so svojou manželkou Annou nový domček. Takmer všetky jeho
záľuby sa mu skĺbili, keď vstúpil s manželkou
do Speleoklubu Tisovec. Denné vychádzky do
Spravodaj SSS 3/2011

47

Spoločenské správy

Summary
This issue of a magazine of Slovak cavers brings up-to-date news about speleological activities
within Slovak Speleological Society (SSS), the activities of clubs and individuals as well as other
interesting information. An extensive space is devoted to articles written by cavers from Speleo
club Tisovec, who successfully prepared and organized Cavers Week in August this year in order
to commemorate the 60th anniversary of organized caving in town Tisovec.
In the first contribution written by D. Hutka the readers will learn more about this international meeting of cavers from Slovakia, the Czech Republic, Poland and about the rich programme of the event, which was followed by a photo competition called Speleo Photo Moment,
briefly described in the following article, where the rewarded photographs can be seen as well.
The third and the most extensive contribution from Tisovec cavers describes the history of exploration, present state and speleological perspectives of Michňová Cave and its surroundings
(Suché doly area, Muránska Plateau).
G. Lešinský from Slovak Museum of Nature Protection and Speleology scientifically evaluates
thermo-dynamic phenomena of endokarst and their connection with cave space. M. Jagerčík
from club Speleo Detva comments on graphical illustrations of hydrological and aerial communication of cave systems of Krakova hoľa Mt. and in Jánska Valley in the Low Tatra Mts. (the
measured length of well-known caves in this area is almost 30 km) and he informs about a course
of Speleological School of SSS aimed at the basics of speleological exploration.
After the articles from the area of speleological exploration and research follows an article by
J. Ducár about some artificial freemason initiation ritual caves in the Czech and Slovak Republic
and an article about alleged lava caves on the Moon, originally published in Kozmos magazine.
Caving news inform about the results of Czech Speleo Photo 2011 competition, in which one of
Slovak cave photographers, P. Kočiš was awarded one of the main prizes. I. Kubíni considers The
Soul of a Caver in the next article. Reviews of new books follow up, two of the reviewed books
were published by Slovak Speleological Society; M. Lalkovič compiled the Bibliography of SSS
magazine from the beginning of its continuous publication in 1970 until 2009, Z. Nišponský has
already written his second book about Tisovec cavers and caves with the title The Heart of a Cave.
The magazine is closed by Social News as usual; one of the personage celebrating an anniversary is G. Stibrányi (60th jubilee), an important person in Slovak speleology, known abroad as
well as at home, an organizer and participant in successful expeditions to several caves and karst
areas in the world, a researcher in the branch of speleoalpinist equipment and technology and
the founder of a famous company, Meander, Slovakia.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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