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Objav Prosieckej jaskyne
Juraj Szunyog
Viac ako 80 rokov odolával podzemný
svet Prosieckej doliny náporu objaviteľov.
Sen niekoľkých jaskyniarskych generácií
sa naplnil 2. 8. 2011 po zdolaní vstupných
úzkych častí Jaskyne pred Vrátami 3 (O-3)
v dĺžke 126 m.
Keďže jaskynný systém Prosieckej doliny
mohol byť objavený z ktorejkoľvek známej
jaskyne v dolnej časti doliny, má právo volať sa Prosiecka jaskyňa a O-3 budeme naďalej nazývať prvých 135 m jaskyne. Zdenko Hochmuth nazval Prosieckou jaskyňou
jaskyňu V-1 nad Prosieckou vyvieračkou,
ktorá bola do roku 2000 najdlhšou v doline (56 m). Pri sústredenej práci, tak ako
v jaskyni O-3, mohol by byť podzemný
systém objavený aj cez túto jaskyňu. Veľkú
šancu na prienik mala aj jaskyňa Blatnačka (V-3), v ktorej vanie prievan.

nodušene rozdeliť do niekoľkých etáp, pričom
za jednotlivými etapami sa skrýva podstatne
viacej mien:
-- Pavol Andaházy (Prosiek) 1929 – 1945,
-- Ondrej Hugáň (skupina Prosiek) 1946 –
1967,
-- Kopáč z Ondrašovej asi 1950 – 1956,
-- Zdenko Hochmuth, Peter Patek (OS Ružomberok) 1968 – 1978,
-- Peter Holúbek, Miroslav Kováčik (Červené
vrchy) 1992 – 1993,
-- Krúžok mladých speleológov pri OS Ružomberok 1991 – 1997.
Od roku 1996 pôsobí v jaskyni Speleoclub
Chočské vrchy (SCHV). Výsledkom odčlenenia SCHV od OS Ružomberok ako aktívnej
kopáčskej zložky v roku 1994 bola aj dohoda
o spoločnom využívaní lokalít v okolí Ružomberka. Ale až 20. 4. 1996 sme zorganizovali
prvú akciu zameranú na preskúmanie jednotlivých lokalít Prosieckej doliny, kvôli odľahlosti
od Ružomberka. Jaskyňa O-3 ihneď zaujala
niektorých členov (iných odradila hneď po
prvej návšteve). Sondovacie práce sme začali
v jaskyni v lete 1997. Prvé tri roky kopania boli
len nesmelým skúšaním spôsobu transportu
pieskovej hliny von z jaskyne a prehlbovaním
prisypaných častí jaskyne. Postupne sme pri
vynášaní hliny vymenili transporťák a pekáč
za 20 l kanistre, ktoré sa v jaskyni O-3 osvedčili

Stručne z histórie
Prvé písomné zmienky týkajúce sa pokusu
o preniknutie do podzemných priestorov Prosieckej doliny pochádzajú z tridsiatych rokov
20. storočia od náruživého jaskyniara Pavla
Andaházyho z Prosieka, ktorého inšpirovali
objavy jaskýň v Demänovskej doline. Dnes môžeme len obdivovať Andaházyho úsilie v podmienkach a s vybavením vtedajšej doby. Jeho
úsilie však bolo viac zamerané na jaskyňu V-1,
kde ho lákal hukot podzemných vôd a blízkosť
známej Prosieckej vyvieračky.
Veľký kus práce urobila v jaskyni O-3 Oblastná skupina Ružomberok pod vedením Zdenka Hochmutha v rokoch 1969
– 1985. Jaskyňu zo vzdialenosti
25 m od vchodu (Bludný dóm)
predĺžila na 45 m (Sienka kopáčov). Oblastná skupina Červené
vrchy (P. Holúbek – M. Kováčik)
sa v rokoch 1992 – 1993 dostala
zo Sienky kopáčov k Prievanovému sifónu 57 m od vchodu.
Históriu kopáčskeho prieskumu v jaskyni O-3 do roku Objav Jazierkovej sienky s objavným otvorom 30. 1. 2011. Foto: J. Szunyog
1997 možno prehľadne a zjed- (samospúšť)
Prieskum a výskum
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najlepšie a používame ich od
roku 1998 dodnes. Práce išli
pomaly, akcie sa organizovali
len v lete, lebo auto sme nemali
a do Prosieka to z Ružomberka
trvalo na bicykli dve hodiny.
Neskôr pribudlo aj zopár bežkárskych akcií v zime od železničnej stanice vo Vlachoch.
Prvý výraznejší postup nastal
v jaskyni 11. 7. 2000, kedy sa
podarilo prekopať Prievanový
sifón a objaviť Prievanovú sienku s Odtokovým kanálom. Zamerané časti jaskyne dosiahli
dĺžku 85 m. Chodbička Odtokový kanál bola neskôr v celej
dĺžke 9 m zasypaná nakopaným materiálom. Stalo sa tak
v čase, keď neboli „ochotníci“,
ktorí by ťahali materiál v kanistroch na štyri etapy až von
z jaskyne.
Tvrdohlavé kopanie
V roku 2001 som investoval
kvôli jaskyni do staršej Škody
120, no i tak som pracoval v jaskyni zväčša bez pomocníkov.
Roku 2002 sa uskutočnilo v O-3
najmenej akcií, len 7, aj z toho
som bol päťkrát sám. V ďalšom
postupe pri rozširovaní chodby
Prievan zdola už bola nevyhnutná aj vŕtačka na diery Ø 12 mm.
Aj keď akumulátorové vŕtačky
v tých rokoch len začínali a boli
drahšie ako moja škodovka,
v roku 2003 som investoval do
kvalitnej vŕtačky Hilti TE-6. Vŕtačku sa mi v jaskyni nepodarilo
zničiť, ale za 5 a pol roka som
spotreboval štyri NiCd batérie.
Od roku 2009 používam lacnejšiu vŕtačku Bosch GBH 36 V-Li
s tromi batériami, no po 18 mesiacoch už bola vŕtačka opravovaná. V takejto zostave dokážem
na akcii vyvŕtať 12 dier.
Od roku 2003 sa počet akcií
každým rokom zvyšoval. Keďže
Spravodaj SSS 4/2011

Pri objave v Objavnej sienke 2. 8. 2011. Foto: J. Szunyog

Plazivka v Chodbe na riečisko 2. 8. 2011. Foto: J. Szunyog

Mrkvičkové jazierko 2. 8. 2011. Foto: J. Szunyog
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aj po dlhoročnom kopaní v O-3 sa
úzka puklina stále nechcela rozšíriť, skúsili sme v lete 2007 šťastie aj na druhom pracovisku. Nad
vyvieračkou v Prosieckej doline
sme otvorili dlhé roky zasypanú
jaskyňu V-1. Pravdou je, že tu sa
mohli realizovať aj jaskyniari, pre
ktorých bola O-3 príliš náročná.
Lákala nás blízka poloha jaskyne
nad vyvieračkou a aj hukot vody na
konci pri zvýšených vodných stavoch. Jaskyňa však nemá prievan, je
viac zablatená a výkopové práce si
vyžadujú nasadenie viacerých pracovníkov na podávanie si vedier cez
vstupnú studňu jaskyne, a tak sa tu
Prieskum a výskum

Najkrajšia výzdoba je v hornej chodbe. Foto: J. Szunyog

6

Spravodaj SSS 4/2011

a

a'

1

2

2'
1'

2

2'

najskôr tak za 4 roky. Pri pravidelných návštevách vo dvojici aj trikrát za týždeň sme boli
schopní vyčistiť jaskyňu od nakopaného materiálu a rozšíriť niektoré úzke miesta na uľahčenie transportu medzi štyrmi medziskládkami:
-- Todorokitová chodba (105 m od vchodu),
-- Prievanová sienka (60 m od vchodu),

uskutočnilo menej akcií (celkovo 50 v rokoch
2007 – 2011).
Výrazný impulz v práci v jaskyni O-3 nastal
na jar roku 2008, kedy medzi nás prišla Daniela Kajúchová, ktorá od 31. 3. 2008 do 27.
7. 2011 absolvovala v jaskyni 130 pracovných
akcií. Bez nej by bolo pokračovanie objavené
Spravodaj SSS 4/2011
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v mokrom období a v suchom vyschne. Pôvodne bola Jazierková puklina „kalibrovaná“ len
na chudého jaskyniara, jaskyniarky s úžasnejším popredím sa cez ňu nedostali. Preto sme
puklinu kompletne porozširovali. Neprieleznú
úžinu pri troch jazierkach v strede Jazierkovej
pukliny sa podarilo prekonať 30. 1. 2011 a objaviť ďalších 8 m Jazierkovej pukliny, ktorá
napokon vyústi do malej sienky s mlákou so
sintrovými hrádzičkami a niekoľkými brčkami. Sienka je už na horizontálnej úrovni, ktorá
prichádza smerom od Prievanovej sienky. Keby
sme za Prievanovou sienkou nešli za prievanom nadol, ale rovno, možno by sme prišli
odtiaľ...

-- Sienka kopáčov (45 m od vchodu),
-- Bludný dóm (25 m od vchodu).
Transport hliny, štrku a skál sme brali ako
pravidelný fitnes a súťažili o rekord v počte
vytiahnutých 20-litrových kanistrov (rátajú sa
kanistre medzi skládkami). V kategórii dvojíc
držia v O-3 rekord Daniela a Juraj v počte 130
kanistrov. Pri väčšom počte ľudí v jaskyni sme
ťahali aj medzi dvoma medziskládkami, pričom sa ušetrilo jedno vysýpanie a znovunakladanie. Sme vďační silným partiám, ktoré nám
takto v jaskyni viackrát pomohli: Kortmanovci, Holúbkovci, Pokrievkovci.
Najpomalší postup (3 cm na akciu) sme zaznamenali pri dosiahnutí najnižšieho miesta
v O-3 pri Prvom jazierku, keď bolo potrebné
rozšíriť a hlavne zvýšiť chodbu o niečo viac pre
zatápanie v daždivom období. Inak sme rozširovali chodbu na veľkosť kľačiaceho strelca
s priemerným postupom 9 cm na akciu.
Za Prvým jazierkom sme našli zdroj hukotu
v chodbe Prievan zdola; je ním dierka pôvodne
s priemerom 6 cm, odkiaľ počuť trvalý vodný
tok. Najskôr sme začali rozširovať túto tzv.
Hučiacu dierku v stene chodby kvôli zvedavosti, odkiaľ to hučí. Potom sme ju rozšírili až
po dno chodby, aby sme mohli do nej urobiť
odvodnenie občasného toku z Todorokitovej
chodby, ktorý v daždivom období spôsobil
stúpnutie hladiny Prvého jazierka až o 0,5 m
(po Hučiacu dierku) a sťažoval nám pohyb
ďalej. Teraz jaskyňu zatopí už len pri povodňových stavoch, keď voda dokáže stúpnuť
až 5 m od hladiny Prvého jazierka (po m. b.
35), pri maximálnom stave vody pozorovanom
17. 5. 2010 však bola zatopená takmer celá
jaskyňa a voda odtekala do pukliny 17 m od
vchodu (pri m. b. 6). Prvé jazierko je zatiaľ
najnižším miestom jaskyne (-13 m od vchodu),
aj keď Hučiaca dierka prichádza z ešte nižších
priestorov. Prvé jazierko sa nachádza už 55 m
pod povrchom a je len 5 m nad úrovňou povrchovej Prosiečanky. Za ním pokračovala nízka
plazivka zväčšená na čupiačky (Todorokitová
chodba), ktorá mierne stúpa a po 5 m prechádzala neprielezne do prudko stúpajúcej vodou
erodovanej pukliny, ktorá sa po 7 m končila
znova neprielezným miestom pri troch malých jazierkach. Jazierka vznikli v erodovanom
vápenci tak, že šikmá vrstva vápenca vytvára
hrádzky. Sú napájané potôčikom, ktorý vzniká
Prieskum a výskum

Konečne väčší priestor!
Z Jazierkovej sienky už vidno väčší šikmý
priestor. Cez úzku zasintrovanú puklinu sa
doň nedalo hneď dostať. Prekonala by ju síce
jedna útočná akcia, ale pri objave si zaslúžili
byť aj dievčatá, ktorým sa nedalo prepchať
cez extrémne úžiny pred sienkou, a tak sme
trpezlivo ďalej rozširovali ešte 6 m dlhú puklinu. Ale už od januára 2011 sme vedeli, prečo
kopeme. Objavnú akciu som naplánoval až na
jeseň 2011, kedy je jaskyňa suchšia a je aj menej
nejaskyniarskych prác. V júli 2011 však niekto
jaskyňu tajne navštívil a pokúšal sa ručne presekať z Jazierkovej sienky do nových priestorov.
Po zhodení skalnej platne v strope vytvoril otvor prielezný pre chudého jaskyniara, no sám
sa cezeň nedostal. Túto skutočnosť sme zistili
pri kopáčskej akcii s Danielou 27. 7. 2011, kedy
sme dosiahli desaťtisíci vytiahnutý kanister.
Udalosti dostali rýchly spád. Cez rozšírenú
dieru som sa bez problémov dostal na druhú
stranu. Za mnou sa tlačila aj Daniela. Prsia
ako-tak prepchala, no zadok ju nepustil. Tak
mi povedala, aby som to prezrel, a počúvala,
kde sa pohybujem. Objavná sienka je šikmý
priestor, kde sa už dá pohybovať vzpriamene
a pri ďalšom sondovaní sa doň zmestí veľa materiálu, takže už ho nebudeme musieť vynášať
von zo vzdialenosti 126 m. Predsa len sme sa
dostali do väčších priestorov v jaskyni O-3 na
440. kopáčskej akcii za celkového vyvŕtania
937 vrtov!
Z Objavnej sienky smeruje jedna vetva na
sever, mierne klesá a asi po 15 m sa zmenší
na plazivku, kde je sintrové jazierko s výzdo8
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cej sa vetvy je zavalený a zasintrovaný a býva
zimoviskom netopierov.
Jaskyňa pokračuje z Objavnej sienky Chodbou na riečisko priamo na sever. Chodba má
dve úrovne. Dolná blatistá býva zatápaná a je
už čiastočne zasypaná prehlbovaním blatistej
plazivky za sintrovým jazierkom (m. b. 50).
Blata sa zbavujeme až v pukline nahor (m. b.
57), ktorú sme pre lepší prechod hlavnou trasou rozšírili na dvoch akciách. Po prekonaní
2 m hlbokej priepasti sa rozporom dostávame
nahor k 3 m dlhej plazivke (m. b. 60), na rozšírenie ktorej bolo potrebných 8 akcií. Nakopaný
materiál končí v 2-metrovej priepasti, ktorá je
kompletne zasypaná, čo tiež uľahčuje prechod
hlavnou trasou.
Jaskyňa sa teraz končí úzkou zasintrovanou
puklinou nadol 200 m od vchodu. Celková
zameraná dĺžka jaskyne je 260 m. Z koncovej
pukliny vanie prievan a znovu počuť hukot
podzemných vôd. Ešte však nejde o hlavné riečisko k Prosieckej vyvieračke, len nejaký menší
potôčik, ktorého hukot sa v čase sucha na jeseň 2011 stratil. Je to však pre nás nová výzva,
a tak začíname ďalšiu etapu našich (nikdy sa
nekončiacich?) kopáčskych prác.

Priestory na terajšom konci Prosieckej jaskyne 13. 9.
2011. Foto: J. Szunyog

Poďakovanie
Nebudem sa tu opakovať z predchádzajúceho článku. Jednoducho ďakujem všetkým,
ktorí podporovali náš jaskyniarsky sen.

bou. Druhá vetva ide opačným smerom strmo
nahor po šikmej pukline. Nahor sa dostávam
tak, že si v blatistom svahu kopem špicami čižiem stupienky, akoby som kráčal do strmého
snehového svahu. Po 15 m prechádza šikmina
do plazivky znova s jazierkom a výzdobou. Za
týmto Mrkvičkovým jazierkom vidno pokračovanie, no nedovolil som si pred odfotením
zničiť dlhodobé dielo prírody. Priestory okolo
Objavnej sienky majú spolu dĺžku asi 40 m.
Dňa 31. 7. vŕtačkou rozširujem priechod
z Jazierkovej do Objavnej sienky pre všetky
veľkosti jaskyniarov a 2. 8. spolu s Danielou
a Slávkou fotíme nové priestory a pre nás vzácnu bielu výzdobu. Až pri takomto objave si
človek uvedomí zraniteľnosť jaskyne a to, že
ju v pôvodnom stave vidí naposledy. Aby sa
človek dostal do hornej sienky vo vracajúcej sa
vetve, kde je pekná výzdoba s vyše 1 m dlhým
stalagmitom, musí prekonať Mrkvičkové jazierko so stalagmitmi (dva sú skrútené do seba
ako dve mrkvy). Už len na fotkách si môžeme
pozrieť jeho pôvodnú čistotu. Koniec vracajúSpravodaj SSS 4/2011
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Prienik potápačov v Žikešovom dóme
Pustej jaskyne
Ján Dzúr, Radek Husák, Daniel Hutňan
Žikešov dóm bol objavený 28. 2. 2004 po
prieniku komplikovaným závalom, ktorý
sa začína na dne 40 metrov hlbokej Šachty.
Zavŕšila sa tým trojročná práca demänovských jaskyniarov dosiahnuť aktívny tok
podzemnej Demänovky pokračujúci proti
prúdu z Achátového dómu na juh, a to suchou cestou, začínajúcou sa o 80 metrov
vyššie položeným Klausovým sifónom. Po
siedmich rokoch sa podarilo preniknúť cez
prítokový sifón potápačom R. Husákovi
a D. Hutňanovi, a tak vzkriesiť našu nádej
na pokračovanie Demänovského jaskynného systému popod Machnatú dolinku.

dokázalo úplne plný sifón vyčerpať priemerne
v priebehu 40 minút. Naše úsilie dostať sa do
ďalšieho pokračovania Pustej smerom na juh
narážalo na nebezpečný zával v Klimešovom
dóme, kde padajú balvany zo stropu aj pri
kýchnutí, nepodarilo sa nám preniknúť cez
zával na konci Chodby pokazených karbidiek.
Vyliezli sme všetky viditeľné komíny, preskúmali plazivky, no nikde nás jaskyňa nepustila
výraznejšie ďalej. Preto sme sa sústredili hlavne
na dve miesta, ktoré majú spoločnú možnosť
prieniku za prítokový sifón Žikešovho dómu.
Prvým z nich je kolmá puklina s citeľným
prúdením vzduchu, nachádzajúca sa okolo
100 metrov nad aktívnym tokom v polovici
Chodby radosti. Na tomto pracovisku sme
postupným rozširovaním úžiny zostúpili o 35
metrov. Práce tu komplikuje stekajúca voda,
ktorá sa triešti o steny pukliny a zmáča studenou sprchou pracujúceho jaskyniara. Bude
tam potrebné zabetónovať záchyt a vodu zviesť
hadicou. Druhé pracovisko sa nachádza 20
výškových metrov nad prítokovým sifónom
Žikešovho dómu, presnejšie v závale Áčkového
dómu. Vanie tu celkom intenzívny prievan a zo

Nasledujúce roky priniesli objavy v oblasti
Jazernej chodby. Tu po prekonaní zasintrovanej úžiny Jazerného dómu bol objavený Slimačí dóm a následne Chodba radosti (november
2005), končiaca sa 12 metrov od povrchu
Machnatej dolinky, kde v súčasnosti razíme
nový vchod do jaskyne. Zatápanie Klausovho
sifónu nám neumožňovalo systematicky v jaskyni pracovať až do chvíle, keď sme v júni 2009
zakúpili kalové čerpadlo Honda VT20X, ktoré

Účastníci októbrovej akcie pod Pustou. Foto: J. Dzúr
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závalu vyteká zurčiaci potôčik s výdatnosťou 2 l/s. Sme presvedčení, že práve tu
je reálna šanca preniknúť za Sifón rešpektu suchou cestou. Zával je však nebezpečný už len tým, že postupujeme proti
nemu, pričom visí nad našimi hlavami.
Čas rýchlo bežal a Pustá statočne odolávala lopoteniu jaskyniarov. Aby sme si
úplne nepokazili chuť chodiť do jaskyne
drinou v nebezpečných závaloch, rozhodli sme sa vykonať potápačský prieskum
prítokového sifónu Žikešovho dómu.
Prvý sa tu zanoril náš člen Ivan Matocha
(Smejo) ešte v marci 2004. Po krízovej
situácii, keď došlo k zamrznutiu jednej
z automatík a zamotaniu vo vodiacej
šnúre, dostal sifón pomenovanie Sifón
rešpektu. Ďalší, kto sa v sifóne zanoril
a sifón sólovo prekonal, bol Moravan
R. Husák 22. januára 2011. Radek píše:
Ze sifonu vytéká čistá voda, poměrně silný
proud. Navazuji naviják na pravé stěně kousek nad vodou, o kousek dál pod vodou vyvazuji ještě jednou. Chodba je široká přes 3 m,
vysoká cca 70 cm, uprostřed písečná duna
s čeřinami. Proud je citelný, chodba poměrně
rychle klesá, vyvazuji ještě jednou a už před
sebou vidím trojúhelníkový otvor v kulise,
která přehrazuje celou chodbu. Voda protéká
jen tímto otvorem, po obou stranách je kulisa
zasypaná pískem, u otvoru je vypraný hrubý
písek, který v proudu pěkně vaří. Naplavu do
otvoru se všemi lahvemi, abych zjistil, že se
všemi tudy určitě neproplavu, navíc mi proud
okamžitě mačká sprchu automatiky a valí se
mi z ní vzduch. Kousek couvnu, sundám si
12-ku, cvaknu ji na šňůru a cpu se do úžiny
znovu. Proud mě tlačí ven, mačká sprchu, musím dotáhnout automatiky na doraz, aby pořád nefučely. Mám hlavu v úžině a prohlížím
chodbu za ní. Chodba se stáčí doprava, stěny,
strop a dno jsou pokryté jemným sedimentem.
Zkouším se prorvat, ale nejde to. Couvnu nebo
spíš mě proud vyhodí zpět. Znovu si otvor
prohlížím, je o hodně menší, než se mi zdál
poprvé. Vyhrnu písek do stran, přitisknu se ke
dnu, ruce dám před sebe a rvu se do otvoru.
Dostanu se do půli těla a už to nejde ani tam
ani zpět. Chvíli to zkouším a nakonec se dostanu ven. Nedá se nic dělat, asi to nepůjde.
Budu se muset vrátit. Voda mě odhodí 3 metry
Spravodaj SSS 4/2011

„Suchozemci“ musia traverzom ponad vodu. Foto: J. Dzúr

R. Husák cestou k sifónu. Foto: J. Dzúr
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čistým liťákem 4 × 2 m, mírně stoupá, zprava
z pukliny stříká voda. Zavrhuji, že bych si sundal
ploutve a lahve a pokračoval dál. Trošku se bojím,
jak to půjde přes úžinu ven. Vytahuji kombajn
(mapovací tabulka s buzolou), obvyklá rutina,
hloubka, azimut a vzdálenost a za chvíli jsem
u úžiny. Zaměřím bod v úžině a už se kolem mě
hrne špinavá voda. Ještě jsem stihl zapsat azimut
a viditelnost klesá na nulu.
Nazpět to šlo samo, voda mě vyplivla ven. Beru
přídavnou láhev, počítám po hmatu uzlíky. U vyvázání je naštěstí trošku vidět, dokončuji mapování
a jsem ven.

dozadu a úžina už se zase nezdá tak úzká. To musí
jít. Chvíli odhrabuji písek na strany, pak vrazím
hlavu úplně do písku, ruky zabořím před sebe a silou
se narvu za úžinu. Když jsem si potom doma stáhl
data z potápěčského počítače, vidím, že to, co mi
připadalo jako věčnost, trvalo 7 minut.
Za úžinou už je proud slaboučký, navazuji
šňůru v úžině, aby nezavazela, a pokračuji dál.
Chodba mírně stoupá, kalí se, jak bubliny strhávají
jemný kal ze stropu. Ještě 4 × vyvážu a jsem na
hladině. Z bubnu mám vymotanou slabou polovinu. Řežu šňůru, vyvazuji nad hladinou a dávám
na konec svoji šipku. Chodba dál pokračuje úplně
Prieskum a výskum
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Čas zanorenia: 14.17 h,
čas vynorenia 14.55 h, dosiahnutá hĺbka 13,3 m,
dĺžka 88 metrov. Použité
fľaše: 2 × 7 litrov, „bokovky“, jedna prídavná
12-litrová.
Ďalšiu potápačskú
akciu zameranú na zdokumentovanie nových
priestorov za sifónom
sme naplánovali na 22.
októbra 2011. Prichádza aj druhý potápač D.
Hutňan spolu s transportným tímom z Prahy. Akcie sa zúčastňuje
celkovo18 jaskyniarov
a Dano ju opisuje takto:
Po náročnom transporte
materiálu pre dvoch potápačov do Žikešovho dómu
sa obaja potápači vystrojili
a začali ponor v sifóne. Použili tlakové fľaše umiestnené na boku potápača
(Radek 2 × 7 l, Dano 2
× 6 l) a naplnené vzduchom na 250 barov. Pod
vodou postupovali chodbou
vysokou v niektorých miestach 70 cm. Po 25 metroch
je v hĺbke 13 metrov reštrikcia tvaru pravouhlého
trojuholníka. Jej prekonanie vyžadovalo odopnutie
jednej fľaše, ktorú potom
potápači tlačili pred sebou.
Za zúžením je sifón priestornejší (cca 4 × 1,5 m)
a dno postupne stúpa až do
jazierka rozmerov 8 × 5 m.
Sifón je dlhý 75 m.
Do jazierka vteká prudký tok, striekajúci spod skaly pol metra nad úrovňou
hladiny. Vytvára značný
hluk. Šikmo uklonenou
sieňou sa dostávame o dva
metre vyššie. Celý prietok
potoka tu prechádza pol
Spravodaj SSS 4/2011
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metra širokou puklinou. Po desiatich metroch
sa puklina mení na riečnu chodbu širokú
5 až 7 metrov. V niektorých miestach dosahuje výšku až 11 metrov. Dno potoka je pokryté
striedavo hrubým pieskom, štrkom a občas
i bahnom. Na niektorých miestach sú veľké
skalné bloky. Priestorná riečna chodba sa
končí po cca 100 metroch závalom, spod ktorého vyteká väčšia časť vodného toku. Zvyšok toku vyteká z pravej odbočky, ktorá po
10 metroch priechodného závalu pokračuje
tlakovými tunelmi (80 × 40 cm) končiacimi
sa extrémne prielezným zúžením. V polovici
uvedenej 100 metrovej chodby z ľavej strany
priteká vodopád (cca 5 l/s) z neprieleznej
pukliny 1,5 metra nad hladinou potoka. Naproti nemu je pod hladinou prítok zo sifónu,
ktorý nebol preskúmaný, ale bude len ťažko
priechodný. V ľavej časti chodby je niekoľko
perspektívnych komínov malých rozmerov
(cca 1 × 0,7 m). Nachádzajú sa tu i miesta
s aktívnym skvapom. Steny sú nad úrovňou
2 m pokryté bahnom. Záverečný zával je
pravdepodobne pri prieniku suchých jaskyniarov prekonateľný.
Celkový čas pobytu speleopotápačov v sifóne
a za ním bol 2,5 hodiny. Z jednej použitej fľaše
spotrebovali 80 barov. Ďakujeme všetkým
zúčastneným jaskyniarom za perfektný transport k sifónu i na povrch. Celá akcia trvala od
9.00 do 16.30 h.
Potápači ukončili prieskum a dokumentáciu priestorov za Sifónom rešpektu a pravdepodobne sa sem už nevrátia.
Nám „suchozemcom“ však priniesli dôležité poznanie, čo nás za sifónom čaká.
Dúfame, že pri troche šťastia a vytrvalosti sa aj my za sifón dostaneme a popasujeme sa i s ďalším závalom na aktívnom toku. Pustá jaskyňa ako súčasť
Demänovského jaskynného systému dosiahla po zameraní nových priestorov
dĺžku 4995 metrov s prevýšením 166
metrov.
Použité pramene
http://www.speleodd.sk/main.php?pageid=13&novinka=417
http://www.speleodd.sk/main.php?pageid=13&novinka=390
Prieskum a výskum

Priestory za sifónom. Foto: R. Husák
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Transportná skupina v januári 2011, celkom vpravo
potápač R. Husák. Foto: J. Dzúr

Jazerný dóm tesne pred spojnicou do Slimačieho dómu.
Foto: J. Dzúr

Zostup do Psích dier Pustej po kovovom rebríku.
Foto: J. Dzúr

D. Hutňan pred sifónom. Foto: J. Dzúr

R. Husák a Z. Chrapčiak pred sifónom – január 2011.
Foto: J. Dzúr

Pripojenie merania na posledný bod pred sifónom.
Foto: J. Dzúr
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Postupy na Husom stoku 1
Alexander Lačný, Matej Zvonár
Súčasný prieskum
Práce na lokalite sme začali na jeseň roku
2006. Predchádzal tomu objav cca 5 m v jaskyni Husí stok 2, kde sme sa dostali do závalových častí. Rozhodli sme sa teda náš prieskum
zamerať práve na Husí stok 1.
Začali sme pracovať nad jaskyňou v komíne.
To preto, aby sme obišli zával v horizontálnej
časti jaskyne. Neskôr sme komín po celom profile vyčistili a fyzicky prepojili s horizontálnou
časťou jaskyne. Teraz nám už nehrozili závaly
z tohto komína a mohli sme začať kopať priamo do masívu.
Z histórie prieskumov
Ešte koncom roka 2006 sme stihli tento
Keďže jaskyňa má vchod v blízkosti lesnej
cesty, dá sa predpokladať, že je známa od komín vystužiť a zabetónovať. Na týchto pránepamäti. Prvý opis jaskyne pochádza z pera cach sa podieľali najmä P. Halenár, A. Lačný,
Pavla Nemčeka (1967), ktorý jaskyňu po prvý M. Kočkovský, M. Zvonár a začínajúci jaskyniaraz aj orientačne zmapoval (obr. 1). Z jeho ri I. Lietavec a M. Ohrablo.
Začiatkom roka 2007 sa však pri výkopopráce sa dá dočítať, že už vtedy tu lokalizovali
prievany. Usúdili však, že postup by bol mož- vých prácach v jaskyni dostávame na pevné
ný iba za pomoci trhaviny. Sporadické akcie dno, ktoré sa ďalej nedalo kopať (pozn.: bol to
tu uskutočňovali počas 70-tych a 80-tych ro- najmä názor A. Lačného). Preto sme ešte v ten
kov minulého storočia L. Nemček, P. Zvonár deň lokalitu opustili a presunuli sa do Jaskyne
na Jelenci. Na Husí stok 1 sme takmer úplne
a Š. Žák.
Zároveň na tejto lokalite začínajú koncom zanevreli.
Prelom prichádza až v novembri 2008, kedy
80-tych rokov pracovať mladí jaskyniari (Z.
Ágh, M. Griflík, E. Kapucian a B. Šmída), ktorí sa I. Lietavcovi a M. Ohrablovi podarilo preneskôr prechádzajú pod OS Chtelnica. Venujú kopať cez niekoľkocentimetrovú presintrenú
sa tak jaskyni Husí stok 1, ako aj Husí stok 2. kôru, pod ktorou bol už iba jemný, naplavený
sediment. V ňom nachádzame rôzne opracované nekrasové obliačiky,
ktoré majú fluviálny pôvod, najmä
pieskovce a ílovce veľkosti do 2 cm.
To dokladá, že jaskyňou v minulosti
prúdil podzemný tok. Domnievame
sa, že by mohlo ísť o starú vyvieračku
(Lačný, 2011).
Pri prácach sa však opäť dostávame do úzkych puklín. Rozhodli
sme sa preto na rozširovanie použiť
Cevamit (látka podobná cementu,
ktorá pri styku s vodou zväčšuje svoj
objem).
Počas výkopových prác sa k nám
pridávajú L. Benian a M. Jánošík.
Obr. 1. Archívna mapa Husieho stoku 1 od P. Nemčeka. Zdroj: Archív Pukliny sú však užšie a užšie, čo nás
SMOPaJ
veľmi deprimuje. Na lokalite opäť
Jaskyňa Husí stok 1 na začiatku Parinskej doliny, asi 4,7 km západne od obce
Horné Orešany, je vytvorená v jursko-kriedových vápencoch vysockého (krížňanského) príkrovu v krasovom území Kuchynsko-orešanského krasu. Jaskyňa sa nachádza
šikmo povyše krasovej vyvieračky Husí stok,
asi 25 výškových metrov nad ňou v nadmorskej výške 342 m. Nad touto jaskyňou 35 m
po ľavej strane leží jaskyňa Husí stok 2
(Lačný, 2007).
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prestávame pracovať a nebyť Mateja Zvonára,
pravdepodobne sa na lokalitu už nikdy nevrátime. Ten sa však po neúspešných prácach
v jaskynke v oblasti Komberka rozhodol ešte
raz zasondovať na Husom stoku.
Práce boli až nadľudské, keď v prvé dni sám
vynášal cez úzke pukliny pekáč a namiesto lana
používal psiu vôdzku. Veru, aj takto sa kope
v Malých Karpatoch. Neskôr sa k nemu pridáva aj M. Kočkovský a A. Lačný. Vtedy sa už začína črtať puklina a dokonca je citeľný i jemný
pulzný prievan. Nečudo, že akcie na lokalite sa
začínajú zintenzívňovať. Ťažíme predovšetkým
jemnozrnný sediment a rozrušujeme väčšie
balvany. Prievan však načas strácame...
Veľký zlom v prácach nastal 20. 8. 2011,
kedy v rámci nášho jaskyniarskeho zrazu sa
podarilo M. Zvonárovi, M. Ohrablovi, I. Lietavcovi a P. Šestákovi pri výkopových prácach
objaviť prvé voľné priestory. M. Zvonár to
opisuje takto: „Všetok materiál bol vytransportovaný von a dokonca sa nám podarilo aj
sienku trocha prehĺbiť. Neskôr sa s Michalom
striedame. Ten kopal v smere pukliny – dopredu, ja som sa sústredil na zahĺbenie po celom
profile, ktoré by nám pomohlo prekonať dva
väčšie bloky pred nami. Už asi po pol hodine
sa nápadne zmenil charakter ťaženého materiálu. Najprv to boli len kamene a červená
terra rossa, neskôr pozdĺžne sa rozpadajúce vápence sfarbené do žlta. Na minulých
akciách sme v týchto miestach spozorovali
prievan, ktorý neskôr zmizol – domnievali
sme sa, že jemné sedimenty upchali voľnejšie
miesta medzi blokmi. Po odvalení menšieho
kameňa začal z diery fučať intenzívny chladný vzduch. Z diery veľkej asi ako dno pohára
fúkal vzduch ako z fénu!
Pri takomto ,objave‘ podskočí srdce nejednému jaskyniarovi. Keď som na to upozornil
chlapcov, začali žartovať, že do nových priestorov môžem hneď zlaniť 60 m predlžovačkou,
ktorá bola pri jaskyni. Po odstránení ďalších
kameňov som uvidel menšiu puklinku s nátekom vápenca a jedným brčkom. Keďže som
nechcel malý voľný priestor zasypať, bola to
priam archeologická práca, keď som drobné
kamienky veľmi opatrne vyťahoval. To nový
člen Peter netrpezlivo čakal na ďalší naplnený
pekáč. Po rozobratí okienka a prvom nahliadnutí som zastal bez slov... Puklina s hĺbkou
Spravodaj SSS 4/2011

Obr. 2. Úzka puklina s krasovou výzdobou.
Foto: A. Lačný

cca 3 a dĺžkou 5 metrov mi vyrazila dych.
V pukline širokej asi 40 cm bolo veľké množstvo brčiek, krásnych zácloniek a červených nátekov (obr. 2) a veľký roj komárov. Po zakričaní
krásneho slova ,objav!‘ a s úsmevom na perách
sme sa všetci vystriedali a obdivovali ohromné
prekvapenie!
Ale to sa už intenzívny prievan zmenil na
chladný vzduch, asi rozšírením okienka. Neskôr prišiel aj Sašo, ktorý nám najprv neveril
a myslel si, že len žartujeme. Keď vyšiel von
a popodával všetkým ruky, stále krútiac neveriacky hlavou, zhodnotil náš dnešný postup
slovami ,gratulujem, chlapci‘. Nikto z nás totiž
nečakal niečo podobné.”
O niekoľko dní sa nám podarilo objaviť
v juhovýchodnej časti jaskyne sienku s peknou
krasovou výzdobou (obr. 3). Tu sa nachádza
aj riečny náplav, ktorý v súčasnosti ťažíme.
Takisto sme objavili úzku puklinu potiahnutú
pizolitmi a smerujúcu severným smerom.
Po rozšírení severozápadnej pukliny sa
nám podarilo odkryť priepasť s hĺbkou 3 m,
ktorá je však zarútená (obr. 4). Na jej
17
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ný na Katedre geológie
a paleontológie PriF UK:
svetlá hornina – karbonát značne tektonizovaný, obsahoval mikrofosílie kalpionel, zaradený
bol do obdobia titón-berias (jura-krieda); tmavočervená hornina – karbonát, tektonizovaný, so
stylolitmi po tlakovom
rozpúšťaní, obsahoval
články echinodermáta,
zaradený do obdobia kimeridž (vrchná jura). Na
základe týchto zistení
sa možno domnievať, že
Obr. 3. Pekná krasová výzdoba v objavnej sienke. Foto: A. Lačný
puklina vznikla na litokonci sme si všimli, že strany pukliny sú logickom rozhraní dvoch typov karbonátov.
z odlišnej horniny (obr. 5). Po odobratí hornín Toto rozhranie bolo neskôr tektonizované.
a následnom mikroskopickom štúdiu sa na V mladšom období využil túto poruchu
šli mikrofosílie, na základe ktorých možno podzemný tok, ktorý ju vo vrchných parurčiť, o aký karbonát ide a akého je veku. tiách rozšíril do súčasných priestorov.
Záverom tohto článku treba dodať, že jasHorninu vyhodnotili M. Sýkora a A. Lačkyňu sa nám podarilo predĺžiť z 9 m na
31,5 m s deniveláciou -10 m. Na lokalite sme
od roku 2006 odpracovali 44 pracovných akcií.
Chceme preto poďakovať všetkým generáciám
jaskyniarov, ktorí sa podieľali na prieskume
tejto jaskyne.

Obr. 5. Vzorky hornín zo spodnej pukliny.
Foto: A. Lačný

Obr. 4. Práce pri rozširovaní pukliny. Foto: M. Jánošík
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Príspevok bol vypracovaný s podporou
projektu VEGA č. 1/0747/11 „Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy
závrtov na vybraných plošinách Malých
Karpát“.
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Nové poznatky o Plaveckom krase II

(alebo ako po ďalších dvadsiatich rokoch očami jaskyniara)
Marek Velšmid
V prvom rade by som chcel týmto príspevkom voľne nadviazať na článok Jána
Tencera Nové poznatky o Plaveckom krase, ktorý uverejnil v periodiku Jaskyniar
z roku 1991. Jaskyniarom v Plaveckom
krase priniesol článok širší prehľad o krase
a ako-tak i moju predstavu o ďalšom pôsobení v tejto oblasti. Na základe situačnej
mapky z článku sa tiež podarilo opätovne
lokalizovať Žľabovú jaskyňu, a nielen to.
Po dvadsiatich rokoch je o čom písať, veľa
sa zmenilo...

a Roštúnska priepasť. Nasledovali však dlhé
roky márneho úsilia o nový objav.
Po neúspechoch v Plaveckom krase bol povzbudením až objav Hačovej jaskyne vo vrcholových partiách Veterlína. Ďalší rozvoj jaskyniarstva v OS31 prinieslo 21. storočie, čo potvrdzujú
postupy v jaskyniach Haviareň a objav Plaveckej
priepasti (PP-2) v hradnom vrchu v Plaveckom
Podhradí, ktorá sa dnes radí medzi najkrajšie
a najteplejšie na Slovensku. Tu sa začína nová
etapa jaskyniarstva v Plaveckom krase.
Plavecký kras s najvyšším vrcholom Záruby
(768 m n. m.) sa nachádza na severozápadnej
strane Malých Karpát medzi obcami Sološnica a Buková. Ide o členité územie s rozlohou
60 km² a pomerne veľkou škálou foriem, ako
sú napr. závrty, jaskyne, fluviokrasové prielomové doliny a plošiny. V stavbe krasu prevládajú vápence, ďalej sú to vápencové brekcie,
dolomity a zlepence, z nekrasových hornín
bazalty, kremité pieskovce a ílovce. Kontakt
krasu a nekrasu je tektonický s prejavom ponorov a závrtových skupín.
V Plaveckom krase sa našli i dôležité archeo
logické a paleontologické nálezy. Ide o jaskyne
Dzeravá skala a Tmavá skala.
Na rozdiel od krasových území stredného
či východného Slovenska, o Plaveckom krase
nenájdeme veľa publikácií. Hoci je to vraj „naj
preskúmanejšie pohorie“, máme pomerne zanedbateľné množstvo informácií pre speleologický
prieskum. Dostupné informácie nezodpovedajú
terajším poznatkom a problematike, geologické
mapy sú pre túto oblasť takmer nedostupné
a podľa niektorých odborníkov v oblasti geológie i nepoužiteľné. Najrozsiahlejšiu prácu využiteľnú pri prieskume predstavuje diplomová
práca B. Šmídu. V čase písania článku je na svete
i nová dizertačná práca od menovaného autora,
ako aj nová geologická mapa, ktorá sa ku mne
ešte nedostala.
Náš prieskum Plaveckého krasu sa sústreďuje
najmä na okolie medzi Plaveckým Podhradím
a Plaveckým Mikulášom. No čoraz častejšie naše
prieskumy smerujú i juhozápadným smerom,
pod vrch Vysoká (754 m n. m.) do Kuchynsko-

Jaskyniarstvo v Plaveckom krase má dlhodobú históriu. Písomné správy o ňom sú od
začiatku 19. storočia. Novodobými priekopníkmi Plaveckého krasu sa v polovici 20. storočia stávajú Ján Staštík a Jozef Leskovský, keď
začali sondážne práce na lokalite Pohanská
a Roštúnska priepasť. Za zmienku stojí ich odvážny zostup do jaskyne Haviareň, pri ktorom
si zo zvonice požičali konopné laná a „zlanili“
do Veľkého dómu (-38 m).
Kým do r. 1975 na území pôsobili dve skupiny, OS Bratislava a OS Dolné Orešany, od roku
1967 sa formuje nová skupina jaskyniarov,
ktorá vo väčšej miere pôsobí v Plaveckom krase. Táto skupina sa začala venovať organizovanému jaskyniarstvu a jej členovia boli zaradení
do zoznamu čakateľov v OS Bratislava, ktorej
pri vtedajšej rajonizácii krasových území pripadol Plavecký kras. O niekoľko rokov výbor
Slovenskej speleologickej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši schválil vznik novej oblastnej
speleologickej skupiny pod názvom OS31 Plavecké Podhradie. Za prvého predsedu skupiny
bol 22. 3. 1975 zvolený Miroslav Staštík.
Skupina začína pôsobiť na území Plaveckého krasu, ktorého geomorfologické podmienky sú menej priaznivé na objavy nových
priestorov. Veľkým úspechom bolo nájdenie
pokračovania v Plaveckej jaskyni, objav Šípkovej jaskyne a po dlhoročnej práci prienik
do podzemia Pohanskej jaskyne. Podaril sa aj
prienik do fragmentu jaskyne v závrte Kržla
a čiastočné prieniky v jaskyniach Haviareň
Prieskum a výskum
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takmer dvojnásobné. Vďaka P. Magdolenovi,
ktorý v spolupráci s našou skupinou zameral
a vyhotovil mapu s farebným rozlíšením jednotlivých poschodí, sa naše bádanie sústredilo do juhozápadných častí jaskyne. V týchto častiach sa predpokladali ďalšie priestory
a možné prepojenie Plaveckej jaskyne s jaskyňou PP-2, ktorá je v tomto hradnom vrchu
vzdialená len niekoľko desiatok metrov.
17. 1. 2006 M. Hubek objavil novú časť jaskyne práve v juhozápadnej časti a prehĺbil tak
vieru v prepojenie s jaskyňou PP-2. Tu sme narazili na vodu, ktorá nám potvrdila, že priestory
v tejto jaskyni treba hľadať nad úrovňou spodného podlažia. Objav vody a merania jej teploty
vysvetlili celkovú vyššiu teplotu tejto jaskyne
(priemerná celoročná teplota sa pohybuje okolo
10,5 °C, merané v Dóme netopierov). Teplota
vody pritom výrazne ovplyvňuje teplotu jednotlivých podlaží. Zaujímavou by mohla byť mapa
s teplotnými rozdielmi jednotlivých chodieb.
Voda má pravdepodobne súvislosť i s vodou
v jaskyni PP-2 (teplota meraná v jazierku má
13,5 °C), čo naznačuje tab. 1. Vo vrchnej časti
jaskyne sa tiež objavilo jazierko so stálym prítokom vody, kde sa predpokladá ďalší prienik.
V čase písania tohto článku v spolupráci
s RNDr. Milošom Briestenským, PhD., boli
v PP-1 a PP-2 umiestnené hladinomery s teplomerom, čo nám výrazne pomôže pri objasnení prepojenia a možno i vzniku týchto dvoch
jaskýň. Plavecká jaskyňa je pre jej lokalizáciu
a jednoduchý prístup ako stvorená na viacero
výskumov.
V súčasnosti v jaskyni prebieha každoročné počítanie
netopierov. Krúžkovaním
netopierov s cieľom zistiť

-orešanského krasu. Lokalít v našej oblasti stále
pribúda. K dnešnému dňu evidujeme okolo 200
jaskýň; prevažne nejde o rozsiahle jaskynné systémy, ale o jaskyne s dĺžkami do 20 m.
Ako už bolo spomenuté, prielom neúspechov
nastal 2. 4. 2001 objavom Miloša Hača vo vrchole Čela. Jaskyňa nesie meno po Milošovom otcovi Jánovi Hačovi. Hneď po objave sa zaradila do
popredia v dĺžke našich jaskýň a teraz dosahuje
dĺžku okolo 700 m, pričom o prvé miesto v krase
súperí s Plaveckou jaskyňou. Významný objav
kryogénneho kalcitu v roku 2010 (B. Šmída)
svedčí o v minulosti zaľadnených priestoroch
tejto jaskyne. Tieto priestory však v súčasnosti
ani zďaleka nezodpovedajú podmienkam vzniku ľadu. Prieskum výskytu a uloženia kryogénneho kalcitu (miesta nálezov sú vyznačené na
obr. 1) nenasvedčuje ani pôsobeniu iných síl
na migráciu tohto minerálu z iných známych
priestorov jaskyne. Veľkosť kalcitových kryštálov sa pohybuje od niekoľkých milimetrov až
po niekoľko centimetrov (obr. 2). Najväčší dosahuje veľkosť 35 mm. Ďalší prieskum by mohol objasniť vznik ľadu i kryogénneho kalcitu
v tejto jaskyni.
Vrátim sa však k článku J. Tencera, ktorý
opis jaskýň začína práve pri Plaveckej jaskyni
(PP-1). Jej prvenstvo v článku nie je náhodné.
Bola to prvá sprístupnená jaskyňa na Slovensku, a to zásluhou nájomcov panstva grófa
J. F. Pálfiho. Jaskyňa stále patrí medzi naše
najvýznamnejšie lokality. Ako posledný údaj
o dĺžke jaskyne (z roku 1989) sa v článku uvádza 536 m. K dnešnému dňu je však toto číslo

Obr. 1. Nálezisko kryogénneho kalcitu v Hačovej jaskyni. Náčrt: M. Velšmid
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Obr. 2. Štruktúra kryogénneho
kalcitu z Hačovej jaskyne, nález
v chodbe Galéria. Foto: M. Velšmid
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dosahuje teplotu 13,5 °C. Čo
zohrieva vodu na túto teplotu,
Teploty v jaskyni [°C]
Vonkajšie teploty vôd [°C]
nie je dosiaľ známe. Môžeme sa
voda
12,3 hlavný prameň (pod j. PP-2) 12,7 len domnievať, že má súvislosť
vzduch – nové časti 11,6 prvý prameň
12,0 s termálnymi prameňmi. Či sa
vzduch – staré časti 9,8 ostatné vývery
okolo 9 geotermálne pramene spolu
s tektonikou a pôsobením atich migrácie sa v minulosti zaoberal F. Matou- mosférickej vody podieľali na vzniku plaveckých
šek. Podarilo sa mu zdokumentovať prelety jaskýň, možno potvrdia až ďalšie prieskumy.
V okolí PP-1 a PP-2 je viacero menších, zato
medzi Plaveckou jaskyňou a jaskyňami v Maďarsku a Rakúsku, čo v niektorých prípadoch však pozoruhodných jaskýň a dier. Najbližšou
predstavuje vzdialenosť okolo 160 km vzduš- jaskyňou v Plaveckom Podhradí je Jaskyňa
nou čiarou. Matoušek tiež v Plaveckej jasky- na Bubne. Nachádza sa priamo nad miestni skúmal orientačné schopnosti netopierov. nym cintorínom. Prieskum tejto jaskyne preNiekoľko jedincov preniesol do Trnavy, kde biehal iba niekoľkokrát ročne, takmer vždy
ich okrúžkoval a vypustil. O tri dni
pri opätovnej kontrole netopierov
v Plaveckej jaskyni zachytil okrúžkovaného jedinca vypusteného
v Trnave (čo je vzdušnou čiarou cca
28 km), ktorý sa naspäť vrátil ku
svojej kolónii. Rozsiahlejší výskum
netopierov tu vedú Blanka a Roman Lehotskí.
Ďalšou zo spomínaných jaskýň je
Plavecká priepasť 2 (PP-2). V tom
čase jaskyniari ani nesnívali o objave, ktorý zásadne zmení pohľad na
kras a prácu jaskyniarov v Plaveckom krase. K objavu sčasti pomohla legenda o ukrytých nacistických
dokumentoch. Nájdené drôty Obr. 3. Stalagnát vo vrchnom poschodí Plaveckej jaskyne.
v jaskyni sa považovali za časť od- Foto: M. Velšmid
paľovacieho zariadenia, ktoré nemeckí vojaci použili pri znemožnení prístupu do útrob jaskyne.
O to väčšie bolo prekvapenie, keď
sa jaskyniarom 13. 7. 2002 naskytol pohľad na unikátnu výzdobu
a podzemné jazero v „žalúdku“ tejto jaskyne. Tá sa však nevyznačuje
len svojou krásou. Má priemernú
ročnú teplotu okolo 13 °C, čo ju
zaraďuje na prvé miesto medzi najteplejšími jaskyňami na Slovensku.
Ako som už uviedol o súvislosti
vôd v Plaveckej jaskyni s jaskyňou
PP-2, teplota vzduchu v susednej
jaskyni sa pohybuje okolo 11 °C.
Túto teplotu pravdepodobne spô- Obr. 4. Speleotéma na strope s bielym mäkkým sintrom, Plavecká jassobuje voda, ktorá v jaskyni PP-2 kyňa. Foto: M. Velšmid

Tab. 1. Meranie teploty v Plaveckej jaskyni a blízkych krasových prameňoch
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To však možné nie je. Pohanskú totiž tvorí
z väčšej časti dolomitický vápenec. Podľa jednej
z teórií by mohlo ísť i o umelé vyhĺbenie závrtov,
a tak vytvorenie obetných kultových jám.
Neďaleko Pohanskej jaskyne sa nachádza
puklina atakovaná M. Bluskom. V zimných
mesiacoch sa lokalita prejavuje silným výduchom, stĺpom pary vysokým niekoľko metrov.
Žiaľ, puklina v najširších miestach dosahuje
len 20 cm. Rozširovanie tejto lokality je náročné, preto jej nevenujeme veľkú pozornosť.
Po presunutí sa na tretí najvyšší vrch Malých Karpát Vápennú (752 m n. m.) môžeme
spomenúť len zopár perspektívnych lokalít.
Jednou z nich je jaskyňa Haviareň.
Haviareň je najvyššie položenou jaskyňou
v Malých Karpatoch. Jej prírodný vchod (obr. 5)
sa nachádza v nadmorskej výške 735 m. V čase
objavu bol vchod do jaskyne možný len za pomoci lán. Gróf Pálfi dal jaskyňu sprístupniť dvom
baníkom z Viedne. Baníci-haviari, asi preto názov
Haviareň, sa so sprístupnením trápili 10 rokov.
Napokon sa im podarilo vytvoriť horizontálnu
štôlňu v dĺžke 68 m, ktorou jaskyňu sprístupnili.
Čo grófa Pálfiho viedlo k takémuto činu, sa môžeme len dohadovať. Keď sa pozrieme na rozsah
prác a vtedajšie možnosti pri sprístupňovaní,
núka sa niekoľko možných teórií. Vzhľadom na
poľovný revír, ktorý tiež obklopuje záhadný múr
na Vápennej, o ktorom sa nedá nájsť žiaden záznam, dalo by sa povedať, že jaskyňa svojou polohou mohla slúžiť na uskladnenie zveriny. Múr
mal vraj slúžiť ako jednosmerná cesta, cez ktorú
zver prešla do revíru, no naspäť sa nedostala.
Mohla to však byť i budovaná cesta, po ktorej by
bol prístup k jaskyni jednoduchší. Múr sa totiž
končí priamo nad jaskyňou.
Priemerná celoročná teplota v jaskyni je
5,73 °C. Táto teplota sa však v čase objavu

okolo Veľkonočného pondelka, až sme jej dali
pracovný názov „Veľkonočná“. Ide o kratšiu,
ale fyzicky náročnejšiu fluviokrasovú jaskyňu,
v minulosti s dvoma vchodmi. Spodný vchod
nie je prielezný, no je dokázané, že bol minimálne s vrchným vchodom spojený, ak nebol časťou
hlavnej vetvy jaskyne, ku ktorej sa len s ťažkosťami dostávame. Posledne pracovné akcie boli
zamerané na spriechodnenie úžin. Prechodom
cez Bubon sa dostávame na vrchol Pohanská.
Pohanská (495 m n. m.), známa prevažne
ako keltské oppidum z doby bronzovej, nepriniesla nijaký významný posun vpred. Pohanská jaskyňa, závrt, ktorým sa preniklo do
podzemia kopca, nesplnila veľké očakávania.
Skôr akoby nám toto miesto dávalo najavo, že
tam nie sme vítaní. Úzke pukliny bez výzdoby
a neprielezné blokovisko nič dobré neveštia.
Závrty v minulosti slúžili ako kultové jamy,
o ktorých svedčia i archeologické nálezy artefaktov, ako brošní či sekier. Silný prievan nie
je dosiaľ objasnený. V závrte sa stráca hneď za
vstupnou studňou.
Spojitosť týchto krasových jám nám však čisto
teoreticky ponúka možnosť súvislosti s neznámym systémom spojeným s Jaskyňou na Bubne.

Tab. 2. Výsledky merania teploty vzduchu [°C]
v Plaveckej jaskyni

počet meraní
priemerná celoročná teplota
priemerná jarná teplota
priemerná letná teplota
priemerná jesenná teplota
priemerná zimná teplota
minimálna teplota
maximálna teplota

Obr. 5. Prírodný vchod do jaskyne Haviareň (Veľký
dóm). Foto: M. Velšmid
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8759
5,73
5,49
6,97
7,21
3,22
-0,1
7,6
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mohla výrazne líšiť. Vyrazením štôlne vznikla
silná cirkulácia vzduchu, ktorá veľmi ovplyvňuje teplotu v jaskyni. To nám ponúka niekoľko nezodpovedaných otázok. Mohla byť jaskyňa po objave zaľadnená? Mohol ľad viesť grófa
Pálfiho k rozhodnutiu vyraziť chodbu? Mohol
by ľad využiť napr. na uskladnenie zveriny?
Na otázky sa nedá jasne odpovedať. Charakter
jaskyne by tomu však nasvedčoval. Presnejšiu odpoveď by sme mohli dať až po pokuse
s uzatvorením vyrazenej šachty. Podarilo by sa
nám však túto chodbu na rok uzavrieť tak, aby
sme mohli vykonať merania? Posledné merania boli v jaskyni len nedávno. V zadnej časti
jaskyne som umiestnil snímač PMICRO TX od
firmy ORA na meranie teploty (jeho cena bola
okolo 15 €). Snímač som nastavil tak, aby zapisoval teplotu každú hodinu. Meranie prebehlo
od 2. 4. 2010 do 8. 5. 2011. Na rozbor som použil dáta do 3. 4. 2011, čo je spolu 8759 meraní
(tab. 2). Najnižšia nameraná teplota koncom
januára 2011 ma prekvapila. Teplotu –0,1 °C
som v tejto časti nečakal. Ďalším prekvapením
pre mňa bola maximálna teplota 7,6 °C, ktorú
by som očakával v letných mesiacoch, no teplota bola nameraná v prvej polovici októbra.
Nové jaskynné priestory na tejto lokalite
môžeme hľadať už len na SV alebo JZ strane
jaskyne. Na najspodnejšom mieste jaskyne sa
totiž nachádza nepriepustná hornina z vápenca a ílu. V pravej strane terasovitých stupňov,
v zadnej časti dómu, sa podarilo nájsť nové
priestory smerujúce nad závalovú časť jaskyne. V tejto časti sa vyskytujú rôzne speleotémy
(obr. 6), ktoré inde v jaskyni nevidno.
O severovýchodnej novoobjavenej chodbe
v šachte Veľkého dómu je predčasné niečo
predpovedať. Chodba zanesená ílovitou horninou smeruje do neďalekého zlomu reiflinských
a pseudoreiflinských vápencov. Najperspektívnejšou časťou sa javí najjužnejšia najnebezpečnejšia časť jaskyne so závalom. Zával, kde sa už
vyťažilo nespočetné množstvo kubíkov vápenca,
nechce povoliť a hrozí zasypaním.
Nemôžem tiež nespomenúť Líščiu priepasť
(Líščie diery) a Roštúnsku priepasť. V Líščej
priepasti sa nám v roku 2004 podarilo preniknúť do nových priestorov a posunúť sa tak
bližšie k Roštúnskej priepasti, ktorá takisto
leží na tektonicky porušenom pruhu. Tento
pruh sa tiahne naprieč Plaveckým krasom
Prieskum a výskum

Obr. 6. Nezvyčajný útvar na stene v nových priestoroch
jaskyne Haviareň. Foto: M. Velšmid

medzi Sološnicou a Bukovou. Zo strany Líščej
priepasti však prišlo k zosunu skalného bloku,
ktorý dnes hrozí zasypaním západne položenej
časti jaskyne. Dnes sú jaskyne od seba vzdialené necelých 40 metrov.
V Roštúnskej priepasti sa v spodnej časti
nachádzajú úzke priestory s viditeľným pokračovaním, no prístup k nim je náročný.
Prechodom cez hrebeň k Malej Vápenej sa
dostaneme k Bluskovej jaskyni. Ide o nevýraznú menšiu jaskynku s ukrytým vchodom.
Okolo jaskyne sa vyskytuje viacero eróznych
dier a dole pod jaskyňou je možné v zime pozorovať niekoľko „mastných fľakov“.
Najzápadnejšou jaskyňou vo vrchole Vápenná sú Hajduškove diery (Gajduškove diery).
Jaskyňa sa nachádza na strete gutensteinských
vápencov borovského a benkovského súvrstvia.
Obyvateľstvu obce Sološnica je táto lokalita
pomerne známa, leží asi 150 m od záhradkárskej osady. Známa je i svojou históriou: jeden
z obyvateľov obce, Hajdušek – Gajdušek sa
v dierach ukrýval pred žandármi... Vraj sa tam
chodievali hrávať deti, no po nerešpektovaní
zákazov dali dospelí vchod do jaskyne zavaliť.
Charakter jaskyne však tejto historke nena24
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Jaskyňa pri kríži alebo „Devina“, ako ju
svedčuje. Ide o tesnú priepasť s hĺbkou necelých 7 m. Za zmienku stojí i teplota nameraná voláme, bola donedávna ťažko prieleznou jastermokamerou vo vchode do priepasti. Pri von- kyňou. Do jej útrob sa dostali len tí najchudší
kajšej teplote –13 °C bola nameraná teplota z nás, aj to sa museli povyzliekať, aby sa ňou
9 °C v hĺbke –1 m (vyhodnotenie termoka- mohli preplaziť. Najužší priestor bol tzv. Kľúč.
Dnes je však jaskyňa prístupná aj pre nás
mery).
Neďaleko jaskyne sa nachádza zachytený obéznejších. V spolupráci s T. Ďurkom sa jasprameň, ktorý nikdy nezamŕza. Spojitosť s jas- kyniarom podarilo túto obávanú úžinu obísť.
kyňou nie je preukázaná, no predpokladám, že V jaskyni sa našlo niekoľko druhov chvosjaskyňa by mohla byť vyhrievaná práve týmto toskokov, no pri opätovnom pokuse o podprameňom. V minulosti pravdepodobne slúžil robnejšiu dokumentáciu bolo toto „jazierko“
na pohon mlyna. V Sološnici bolo päť mlynov, vysušené. Zostala však jedna fotografia, kde je
z nich jeden pracoval počas celého roka i v hl- zachytená časť fauny.
Pokračovanie tejto jaskyne nie je zatiaľ jedbokých mrazoch. Domnievam sa, že to muselo
byť práve tu. Nikde inde sa nedajú splniť pod- noznačné. Priestory jaskyne v niektorých miesmienky na celoročný pohon mlynského ko- tach výrazne modelovala voda pretekajúca jaslesa. Moju domnienku potvrdil i p. Olšovský, kyňou ako krásny meander, ktorý sa nachádza
miestny pamätník a potomok rodiny jedného za studňou, alebo polsrdcovité tvary chodieb.
z mlynárov. Dokonca sa mi do rúk dostala Predpokladá sa, že by jaskyňa mohla „pustiť“
stará mapa so zakreslením mlyna práve poniže pod studňou.
tejto lokality.
Ťažko predpovedať budúcnosť tejto lokality, no
túžba po poznaní nás ženie vpred. Možno sme len
nazreli do menšej časti komína tejto jaskyne a možno sa ani nenachádzame
na mieste opradenom rozličnými historkami; tak či
onak nie sme ďaleko od
objasnenia jednej z mála
legiend v tejto oblasti.
Severovýchodná strana
Vápennej je zaujímavá najmä Závrtom na Studienkach, Jaskyňou pri kríži
a J. pod koreňom. O Závrte na Studienkach toho
nevieme veľa, okrem rozprávania Stanislava Leskovského, ktorého otec
stál na okraji priepasti
a hádzal dole kamene, pričom ich ozvena mizla po
dlhšom čase niekde v hlbinách. V závrte v minulosti
sondovali viacerí jaskyniari, no cez veľké blokovisko sa nikomu nepodarilo
preniknúť.
Obr. 7, 8. Vchod jaskyne Hajduškove diery na snímkach z termovíznej kamery
Spravodaj SSS 4/2011
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v zatemnení rozumu je schopný vykonať inak
v triezvom stave nevykonateľné činy. Rozpisovať sa nebudem, zainteresovaní vedia, o čom
hovorím.
Ďalšie postupy sa tu už nekonali, no práca
na tejto lokalite ukázala smer, akým by sa malo
pokračovať, a čo nás určite čaká po prekonaní
tohto vyschnutého zaneseného sifónu...
Za masívom Vápennej prechodom cez Suchú
dolinu sa dostávame na plošinu Javorinky.
V tejto oblasti predpokladáme najväčší systém v Plaveckom krase. Veľkou nádejou bol
i objav jaskyne Ofrflané. Zdolaním závrtu
v roku 2005 sa dostávame pod povrch plošiny.
Jaskyňa má k dnešnému dňu okolo 250 m,
zmapovaných je 237 m. Žiaľ, práce sa zastavili
v neprieleznom zablatenom zúžení. Peklo, ako
to miesto voláme, je najspodnejšou časťou jaskyne v hĺbke –65 m a akoby nás nemalo rado.
Zablatený priestor, vyzúvajúci gumáky, vyžaduje prehodnotiť taktiku alebo zapojiť odhodlané ľudské sily. Toto miesto však potrebuje
jedincov s dobrou fyzickou kondíciou, pretože
po práci v Pekle je utrpením transportovať
niečo iné ako seba na povrch plošiny. V jaskyni
sa nachádza ešte niekoľko možných pokračovaní, preto nie je vylúčené, že toto miesto
prekonáme nájdením perspektívnej časti na
inom mieste.
Ďalšou významnou jaskyňou v tejto oblasti
je riečna Hubekova jaskyňa. Jaskynné chodby
dosahujúce štvrť kilometra sú z veľkej časti
prekopané. V jaskyni sa nájde len zopár metrov, na ktoré nesiahla ruka jaskyniara. Za jej
dnešnú podobu môžeme poďakovať bratom
Hubekovcom. Jaskyňa bola v minulosti po povrch zanesená sedimentmi; len sotva sa dalo
pozrieť vpred a určiť tak smer možného postupu. Oboch bratov ich „filozofia“ priviedla
tam, kde sa teraz nachádzame. Marcel s Peťom
berú túto jaskyňu niečo ako živú bytosť. Bytosť,
ktorá nás ďalej nepustí, kým nevyprázdnime
medziskládky. A jaskyňa naozaj púšťala až po
ich vyčistení. Je tiež vyhotovený náčrt, ako a kde
bude jaskyňa pokračovať. Náčrt vyhotovil M.
Hubek za pomoci „bagetovania“. Zatiaľ tento
náčrt zodpovedá priebehu objavných postupov
v jaskyni. Podľa tohto náčrtu by nás od veľkého
objavu malo deliť len zopár pracovných akcií.
Pred významným objavom nových častí jaskyne
10. júna 2007 si pamätám na Marcelove slová:

Jaskyňa pod koreňom je dôkazom, že diera
sa dá objaviť i tam, kde ju nikto nečaká. Neďaleko Jaskyne pri kríži pracovali drevorubači.
Práve spílený strom sa oprel o ďalší strom
a vyvalil ho i s koreňmi. Na drevorubačov sa vychrlil oblak pary. Keď zistili, že ide o priepasť,
zavolali nás.
Priepasť je dlhá 20 metrov s deniveláciou –17
metrov. Na dne priepasti sa podarilo vyčistiť
napadanú sutinu, no ďalšia práca je sťažená
zužovaním sa priestoru.
Prechodom cez Čertovu dolinu sa dostávame k Ľubošovej jaskyni, jednej z mála riečnych jaskýň, ktoré nám ešte majú čo ukázať.
Jaskyňa bola dlhodobo opustená. Sem-tam
niekto zašiel zvážiť možnosti, no po väčšinu
rokov sa tu nerobilo nič. Veď kto by sa váľal v mazľavom blate? V zime 2004 sme so
S. Kočíškom túto lokalitu dvakrát pracovne
navštívili. Práca bola úmorná. V polohe ležiaceho strelca nalepujúc červené blato terra rossa
na steny postupujeme vpred. Hoci len o pár
centimetrov, no čo by sme v týchto podmienkach čakali. Hnusná hmota, ktorá ani poriadne
nešla umyť z rúk, mi pripomenula rozprávanie
mojej starej mamy: Ľ. Roman, ktorý do jaskyne
chodieval pracovať v časoch, keď som ešte cikal
do plienky, sa vracal z akcií celý zablatený. Pre
ľudí to bola záhada. Prečo chodí do jaskyne
s červenou hlinou, nosí si ju domov v batohu
a čo s ňou vôbec robí? Dnes už aj ja viem, čo
prináša práca v tejto jaskyni, ako sa vraciam
a ako si nosím „terra rossu“ domov v ruksaku...
Ďalšia akcia bola naplánovaná na 15. januára 2005. V zložení Ľ. Janeček, S. Kočíšek
a M. Velšmid sa po niekoľkých „centimetroch“
prekopávame cez bahno. Uzučkým otvorom,
o niečo väčším ako zovretá päsť, nás privítal
netopier. Tak ako on vyplašení z náhlej zmeny
hádame, aký priestor bude nasledovať. Stano
predpokladal komín, veď ako by sa tam dostal
netopier... Na druhý deň sa vraciame v početnejšom zložení. Veď hrozí objav. Po dvoch
hodinách práce zostávam s V. Tencerom a bez
obednej prestávky prechádzame do nových
priestorov.
Nekonečne dlho na nás čakali vodou modelované chodby plné koróznych rúrovitých
vyhĺbenín a stropných káps.
Spomínam si na stav eufórie, ktorý u mňa
ešte žiaden objav neprekonal, keď človek
Prieskum a výskum
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ďalšia chodba so zvyškom fosílií. Opis jaskyne
však nezodpovedá tejto lokalite, hoci sa tu našli kosti jaskynného medveďa. Širší prieskum by
mohol objasniť niekoľko otázok, vyvrátiť alebo
potvrdiť tak pravdivosť jednej skoro zabudnutej historky.
Záhadou zostávajú i ďalšie jaskyne. V publikácii Malé Karpaty od autora Ladislava Benedeka z r. 1935 sa píše o dvoch jaskyniach
v oblasti Rachšturm. Prvá opisovaná jaskyňa
je s prameňom a troma dómami. Podľa tohto
opisu by mohlo ísť o jaskyňu Haviareň, i keď
tá je bez prameňa. Za prameň by sa však mohlo
v tomto prípade pokladať jazierko vo vstupnej štôlni. Ďalšia by mala byť Kornhuberova
jaskyňa, no bez bližšieho opisu. Jaskyňa by
sa mala nachádzať niekde medzi Haviarňou
a vrcholom Vápenná.
Je zaujímavé, ako sa niektoré fakty prekrývajú s povesťami. Jedna z povestí opisuje Čertovu
jaskyňu pri Plaveckom Podhradí, kde pastier
vrhá do priepasti kameň, ktorý náhodou trafí
čerta. Ten mu nasľubuje zlato, ktoré si napokon pastier z jaskyne vynáša dakde pri Prešporku. Čertovu jaskyňu v našom regióne nemáme,
ale v staršej literatúre sa uvádza prieskum
Čertovej jaskyne, ktorý viedol J. Szendreih. Pri
zisťovaní skutočností však dochádzame k záveru, že Szendreih skúmal Dzeravú skalu. Ale
kde sa vzal ten názov? Čertova – Dzeravá skala.
Nenasvedčuje to, že by mohlo ísť o pokračovanie jaskyne?
Keď už sme pri Dzeravej skale, nedá mi nespomenúť túto najznámejšiu jaskyňu Malých
Karpát. Jaskyňa Deravá skala (obr. 9) sa nachádza na ľavej strane Mokrej doliny na úpätí

„Ešte zopár metrov a mali by sme postúpiť
dopredu. Potom nám stačí ešte prekopať päť
metrov, chodba sa stočí vľavo a sme v systéme.“
Na niekoľko málo odlišností bola táto predpoveď správna. Iba ten systém na nás ešte len čaká.
V jaskyni sa tiež našli osteologické pozostatky medveďa jaskynného (Ursus spelaeus).

Môj „Moonshaft“
Veľa sa toho medzi ľuďmi narozpráva a ešte
viac zveličí. Veď to poznáte. Historky starých
otcov...
Bola to obrovská jaskyňa naprieč Malými
Karpatmi, plná horských kryštálov. Vošli vraj
dakde v Sološnickej doline a vyšli niekde pri
Častej. Rozprávanie vyvoláva úsmev na tvárach
tých, čo sa ťahajú s vedrami plnými hliny, ktorú
im tam nanosila vodička, keď nemala kde robiť
záplavy. (A čo sa kameňov nanosia! Čo z toho
majú? Tým jaskyniarom musia ale dobre platiť!
Pri poháriku sa o sebe naozaj dozviete kadečo.)
To by bolo vzdušnou čiarou 16 kilometrov,
a už ste videli rovnú jaskyňu takých rozmerov?
A v Malých Karpatoch? To by sme tu mali jaskyňu súperiacu o prvé miesta v rebríčkoch jaskýň.
Kde na to tí ľudia chodia? V každom klamstve je však kúsok pravdy a každá legenda
musela vzniknúť na základe čohosi. Veď nebyť
historky, že Nemci na konci vojny ukryli dokumenty do neďalekej jaskyne, nebola by dnes
PP-dvojka, ako ju už poznáme.
Pri pátraní po informáciách sa však všetko
javí inak. V starých čítankách nachádzam
zmienku o jaskyni, ktorú našiel vojenský oddiel vracajúci sa z boja s Turkami. Jaskyňa vraj
bola plná kamennej soli, bludisko, kde sa dalo
stratiť. Naozaj zaujímavé čítanie. Malá dušička poskočí, čo ak by náhodou...
Turistický sprievodca z roku 1910 spomína istú Medvediu jaskyňu (Bärenhöhle).
V sprievodcovi sa píše, že knieža Pálfi
nechal vchod do tejto jaskyne zatarasiť
a zakázal hájnikom dakoho tam vodiť.
Gaži Ámon však poznal vrchný vchod
do tejto jaskyne, a tak sem vodil turistov
i napriek zákazu.
Jediná jaskyňa, ktorú máme pod názvom
Medvedia, sa nachádza neďaleko Suchej
doliny.
Jaskyňa mala byť plná fosílií, s väčšími
priestormi, kde vo výške asi 15 m nasleduje Obr. 9. Pohľad z jaskyne Deravá skala. Foto: M. Velšmid
Spravodaj SSS 4/2011
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vápencového brala pod plošinou Javorinka.
(Keďže strany dolín sa určujú podľa smeru
toku, mohlo prísť v minulosti k zámene niektorých jaskýň.) Jaskyňa bola známa v ďalekej
minulosti a bola už od praveku osídľovaná.
Preto na tomto mieste často prebiehali archeologické výskumy. Koncom júna až začiatkom
júla 2007 sa archeológom podarilo odkopať
vrstvu zeminy, a tak sa im ponad zasypaný balvan naskytol pohľad do pozostatkov jaskynného systému, ktorý tu v minulosti prerezala
voda. Na konci zasypanej chodby, ktorá má
okolo 10 m, jasne vidieť prácu tohto živlu. Je
však otázne, či bude chodba pokračovať alebo
vyústi von z masívu, kam smeruje. Tento nový
poznatok ma len podnietil do ďalšieho prieskumu lokality.
V roku 2010 zisťujem okolnosti týkajúce sa
ochrany archeologickej lokality. Roky sme sa jej
vyhýbali v domnienke, že je nedotknuteľná pre
archeologický výskum. Jej súčasťou je však i jaskyňa, na ktorú sa nám vzťahuje povolenie, a tak
nič nestojí v ceste urobiť zopár sond na tejto
nami nepreskúmanej lokalite. Pred sondážnymi
prácami, ktoré sú v štádiu príprav, som v prvom
štvrťroku 2011 vykonal zopár meraní teplôt.
Prvé už 5. februára pri vonkajšej teplote okolo
3 °C; niekoľko dní sa už teploty držali okolo
bodu mrazu a denné teploty sa nevyšplhali nad
4 °C. Nameranými teplotami som bol príjemne prekvapený. V častiach, kde predpokladám
možnosti pokračovania, boli teploty výrazne
vyššie ako v ostatných častiach (obr. 10).
Druhé meranie som vykonal s T. Kožuchom
23. 2. 2011. Niekoľko dní sa teploty pohybovali
pod bodom mrazu a v deň merania bola priemerná vonkajšia teplota –3,85 °C (vonkajšie
teploty sa zapisovali počas merania). Hoci pri
tomto meraní sa už nezistili až také výrazné
rozdiely, odchýlky sa ukázali na miestach ako
v predošlom meraní.
Najvýraznejšie rozdiely boli pri vonkajších
plusových teplotách, keď nie je zem ešte úplne
zmrznutá a vonkajšia teplota výrazne neovplyvňuje zamŕzanie horniny, presne, ako to bolo pri
prvom meraní. Na porovnanie však musím vykonať ešte jedno meranie pri vyšších teplotách,
pri ktorom by mali byť teploty v predpokladaných častiach nižšie ako okolie. Nižšie teploty
nestúpajú nahor, a tak meranie môže byť úplne
rozdielne ako moje očakávania. Sondážne práce
Prieskum a výskum

Obr. 10. Mapa jaskyne Deravá skala (autor B. Šmída)
s farebným znázornením nameraných teplôt

na tejto lokalite by mohli priniesť viacej svetla,
no zatiaľ nevedno, kedy sa tak stane.
Na území Plaveckého krasu je a bude stále
čo objavovať. Väčšie systémy na nás ešte len
čakajú. Iba sa za nimi načiahnuť. Poznatky
nás však posúvajú stále vpred a každou novou
generáciou ustavične rastú. Túžime po nich,
vedia posilniť, ale i sklamať. Sú ako sny, ktoré
nás nikdy nenaplnia.
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Nová jaskyňa v Západných Tatrách
Peter Holúbek, Zdenko Jurík
Už dakedy v roku 1991 nám (Ľ. Očkaikovi, J. Šmollovi, J. Kleskeňovi, P. Holúbekovi) pán Rybanský, starý drevorubač
z Troch studničiek pri Podbanskom, rozprával o zaujímavých úkazoch podobných tým,
čo sú na Kresanici v nekrasovom masíve
doliny Hlina, ktorá tvorí pravostranný prítok
Tichej doliny. Vtedy však akosi nebolo energie sa na to ísť pozrieť a na vec sa pozabudlo.
Až po rokoch prišiel Z. Jurík s informáciou,
že v nekrasovom masíve Veľkej Kamenistej
(2127,4 m n. m.) našiel na jeseň roku 2009
dieru. Odhodil tu zopár skál a podarilo sa mu
cez tesnú dieru zostúpiť do neveľkej jaskyne.
Prešiel opäť istý čas, kým sme sa jaskyňu vypravili preskúmať a zdokumentovať.

V jaskyni sme namerali dĺžku 13 metrov pri
denivelácii 5 metrov. V ďalšom postupe nadol
po rozsadline bránia napadané bloky skál.
Silný prievan je citeľný najmä pri meračskom
bode 6. Určite by sa tu dalo sondovať a postúpiť asi aj s pomocou výdrevy ďalej. Zísť do
hĺbky je zrejme možné aj v blízkosti meračského bodu 3, kde sme odvalili niekoľko blokov
a vidno približne 3 metre dolu, pričom vhodené skalky padajú minimálne ešte o 2 metre
hlbšie. Podľa nášho názoru je možné na tejto
lokalite, ktorú sme nazvali Diera na Veľkej Kamenistej, postúpiť do hĺbky pár desiatok metrov. Určite by bolo zaujímavé tu nainštalovať
dilatometer, ktorý by meral prípadný pohyb
blokov hornín v tejto rozsadline.
V jaskyni sme pozorovali veľa trusu z hlodavStalo sa tak 22. novembra 2011 za krásneho cov a niekoľko nočných motýľov. Určite je toto
inverzného počasia. Vchod do podzemia sa pred vetrom a mrazom chránené miesto ich
nachádza priamo na hrebeni smerujúcom na dobrým útočiskom.
Podobné rozsadlinové lokality neveľkých
juh z Veľkej Kamenistej v nadmorskej výške
2079 metrov. V zimnom období teplý vzduch rozmerov sú známe aj z iných častí Západvystupujúci z podzemia roztápa snehovú po- ných Tatier (Žiarske sedlo, Gáborovo sedlo,
krývku v okolí vchodu. Jaskyňa predstavu- Ráztoka), takže nejde o ojedinelý výskyt podje rozsadlinu, ktorá šikmo pretína spojovací zemných priestorov vytvorených v kryštalichrebeň medzi Kamenistou dolinou a dolinou kých horninách tejto oblasti. V oblasti PyšHlina. Podľa údajov odčítaných z internetovej ného sedla (1792 m n. m.) západne od kóty
stránky www.geology.sk je táto oblasť budova- Veľká Kamenistá sa vyskytujú s hrebeňom
paralelné depresie, známe aj ako združený
ná migmatitizovanými rulami.
hrebeň. Sú pravdepodobne staršieho pôvodu ako
nami zdokumentovaná
rozsadlina, ktorá šikmo
pretína hrebeň. Nezistili
sme tu totiž žiadny prievan, ktorý by svedčil o cirkulácii vzduchu v týchto
trhlinách, takže podzemné
priestory, ak tu vôbec existujú, sú zanesené sutinou
a hlinami. Podobné javy
sú aj južne od Veľkej Kamenistej v oblasti Grešova,
avšak na rozdiel od Diery
na Veľkej Kamenistej sú
takisto paralelné s hrebeňom. Našli sme tu však
Vchod do rozsadliny v masíve Veľkej Kamenistej. Foto: P. Holúbek
Spravodaj SSS 4/2011
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Združené hrebene v oblasti Pyšného sedla. Foto: P. Holúbek

nové jaskyne vytvorené v tatranských kryštalických masívoch. Myslíme si, že tieto gravitačné pohyby súvisia s podrezávaním svahov
kóty Veľká Kamenistá a následným pôsobením
mrazu, ťahových a tlakových síl.
Literatúra
Dokumentačný
materiál SK
Červené vrchy
Holúbek,
P.
2004: Nekrasové jaskyne
v Žiarskej doline v Západných Tatrách.
In Gaál, Ľ. Ed.
Proceedings of
the 8th International Symposium
on
Pseudokarst
(Teplý vrch),
SSJ, L. Mikuláš, 92–93.

viac miest, z ktorých vystupuje prievan svedčiaci o existencii podzemných priestorov. Azda by
stálo zato pokúsiť sa na niektorých miestach
o prienik do podzemia. Prípadný objav dlhšej
jaskyne by určite pozmenil názor na rozsadli-
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Zaujímavý montanistický objekt
v Kopytovskej doline (Branisko)
Zdenko Hochmuth
V začiatkoch svojho pobytu na východnom Slovensku, v 70-tych rokoch, som dostal informáciu, že v Kopytovskej doline na
Branisku sa nachádza baňa s neznámym
zaplaveným horizontom. Boli to krásne
časy ranej speleológie v Prešove, kde novovznikajúca oblastná skupina Prešov čerpala tiež z kontaktov so znalcami opálových
baní na Dubníku, dobrodruhmi, trampmi
a mineralógmi. Asi najviac o veci vedel Oskár Čiernohorský, ktorý bol v danom regióne považovaný za najväčšieho odborníka
a znalca nielen dubníckeho podzemia, ale
aj iných banských diel.

požičanou od Viktora Ďurčeka som sa ponoril
do nevábne vyzerajúceho jazierka a zistil som,
že hlbšie ako cca 4 m sa nedá preliezť pre
napadané drevá. Neskoršie, niekedy v r. 1980 –
1981, akciu zopakovali ešte F. Koľbik a R. Košč.
Potápal sa Rudo, už mal ušitý aj neoprénový
oblek. Dosiahol hĺbku asi 6 m, s podobným
výsledkom.
Na lokalitu ako nespeleologický objekt sme
pozabudli. Hlavná hybná sila mineralógov Oskár Čiernohorský emigroval totiž do Austrálie
(žije tam šťastne dodnes) a my už iba pre bývalé priateľstvo s ním sme sa stali objektom
sympatií eštebákov. Z dôvodu, že to nebol
speleologický objekt, sme nenapísali technický denník a nikomu ani nenapadlo nakresliť
mapu.
S obnovením speleologickej aktivity v Kopytovskej doline sme si na baňu spomenuli.
Už asi pred dvoma rokmi Jozef Mikloš a Jano
Vykoupil lokalitu znova našli a konštatovali, že vchod je zasypaný – ťažko povedať, či
umelo alebo prirodzene. V lete 2011 sme sa
rozhodli uskutočniť revízny prieskum. Dňa
17. júla sme v trojici – autor, Jozef Kovalik
a Fero Chovanec – dorazili do Kopytovskej
doliny. Nebolo celkom jednoduché lokalitu
nájsť – krajina sa za tridsať rokov zmenila.
Vchod bolo treba vykopať, ale asi o hodinu
sme už boli v bani.

Už si ani nepamätám, kto nás k lokalite
priviedol, pravdepodobne to bol Ervín Némethy, ktorý bol vtedy v kontakte s Oskárom,
ako o tom svedčí historická fotografia. Teda
niekedy koncom 70-tych rokov minulého
storočia sme sa vybrali preskúmať tajuplný
objekt s nádejou na objavenie snáď potopených pokladov.
Za obcou Šindliar v lese bol vchod do zjavne
banského diela, o ktorom neboli známe žiadne bližšie údaje. Pekná chodba nás vtedy ani
veľmi nezaujímala, no končila sa jazierkom,
kde sme sa chceli potápať. Vtedy sme nemali
nijaké skúsenosti s potápaním; vo vojenskom
obleku PL, 5 l tlakovou fľašou a automatikou
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Vchod sa nachádza v odbočke Kopytovskej doliny,
asi 500 m povyše posledných domov obce Šindliar,
v mladine, asi 7 m výškovo
vpravo nad cestou, v nadmorskej výške cca 560 metrov. Zaujímavé je, že pri
vchode nie je žiadna zvlášť
veľká halda – azda mohla
byť v minulosti rozplavená blízkym potokom alebo
ju mohli využiť pri stavbe
cesty. Prekvapili nás krásne, ručne kresané priestory
v metamorfovaných horninách (pararuly, metadiabázy); klenba spočiatku vysoká Nad jazierkom v bani Kopytovská, okolo roku 1980. Zľava Ervín Némethy,
cca 1,2 m prechádza do ve- Oskár Čiernohorský. Foto: E. Némethy
rajovitého profilu s výškou
1,8 m a šírkou iba okolo 80 cm. Baníci teda pách či Gelnice nie je na Branisko ďaleko. Prospríliš neplytvali silami. Asi po 10 m je v chodbe pektori sledovali zrejme polymetalické rudy,
slepá odbočka – možno skladisko nejakých vecí, meď, možno im šlo aj o vzácne kovy, ale pravaby nezavadzali pri transporte hlušiny. Všimli depodobne neboli úspešní. Azda plánované
sme si, že baníci neskôr využili na sever vedúcu vyčerpanie zatopenej šachty napovie viac o dôporuchu, čo im pomohlo pri sekaní skaly. Po vodoch ukončenia prác. Budeme vďační za
cca 25 m sa chodba vetví, pričom pravá odbočka prípadné informácie, o ktorých sme nevedeli.
Zaujímavú dohru mala naša akcia o pár meje slepá, ľavá ide ešte asi 8 m a v priamom smere
siacov neskôr. S naším „objavom“ sa Fero e-maisa končí spomínaným jazerom.
Jazero má pravidelný pôdorys – je to vlast- lom pochválil Oskárovi Čiernohorskému na
ne zaplavená takmer zvislá šachta so zvyška- druhom konci zemegule. Po niekoľkých dňoch
mi výdrevy, ktoré vidieť pri posvietení nadol. sme dostali z Austrálie zaujímavý darček – fotoOlovnica dosiahla hĺbku 4,7 m, ale ide to grafie z prvotného prieskumu v 70-tych rokoch.
hlbšie. Výška hladiny dosahuje úroveň asi 1 m Na fotkách vidieť amatérskych mineralógov
pod vchodom, teda nie je to hladina podzem- a členov začínajúcej jaskyniarskej skupiny Ervínej vody komunikujúcej s povrchovým tokom, na Némethyho a Ľuba Kučmu.
ktorý je asi o 7 – 8 m nižšie. Podľa toho prítok
asi nebude silný a jazero sa bude dať vyčerpať. Literatúra
Chodba za jazierkom ešte niekoľko metrov Hazdová, I. 2002: Fyzicko-geografická analýza
a syntéza krasového územia Braniska. Diplopokračuje, lomí sa na východ a tu práce banímová práca, Prírodovedecká fakulta UPJŠ,
kov ustrnuli. V najvzdialenejších častiach bane
Košice, 82 s.
sme konštatovali pomerne silný skvap vody,
ktorý vytvára sintrové útvary, ale nie kalcitové, Hochmuth, Z. 1982: Podzemné krasové javy
pohoria Branisko. Zborník PdF, Prírodné
ide o limonit. So žilkami hematitu, limonitu
vedy XIX, l, SPN, Bratislava, 215–229.
i nejakými modrastými medenými zrudneniami si však už budú musieť poradiť odborníci, Košč, R. 2000: 20 rokov od založenia OS Prešov. Spravodaj SSS, 31,1, 96–97.
ktorým sme ich poskytli na analýzu.
Žiaľ, dnes už nevieme, kto, kedy a s akým Polák, M., Jacko, S. et al. 1996: Regionálne
geologické mapy Slovenska 1 : 50 000, Geocieľom štôlňu v Kopytovskej doline vyrazil.
logická mapa Braniska a Čiernej Hory, BraNajskôr tu úlohu zohrala relatívna blízkosť
tislava.
baníckych centier dolného Spiša, veď z KromPrieskum a výskum
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Jaskyniarske PR na strednom Považí
Činnosť Jaskyniarskeho klubu Strážovské
vrchy SSS od jeho vzniku roku 1999 nespočíva
len v aktivitách súvisiacich priamo so speleologickým prieskumom a výskumom či ochranou
jaskýň, ale do veľkej miery aj v jaskyniarskej
osvete či po novom v public relations (PR)
čiže rozvíjaní vzťahov s verejnosťou. Na tento
cieľ slúžili i v tomto roku akcie organizované
prevažne v Pružinskej Dúpnej jaskyni – exkurzie pre školy, turistov a iných záujemcov alebo
nové podujatie s názvom Zelená modrá v Pružine-Priedhorí (o ňom sme už v Spravodaji
písali). V Považskej Bystrici a jej okolí to bola
napríklad účasť na 3. ekologickom jarmoku
v okresnom meste, na Envirodni v ZŠ Udiča,
besedy na školách spojené s výletmi za jaskyňami na Veľkom Maníne či pri Zemianskej
Závade, prednášky v Kúpeľoch Nimnica a inde
s premietaním vlastných dokumentárnych filmov a videoprezentácií. Širokú verejnosť sme
o našej činnosti informovali prostredníctvom
médií (miestneho a regionálneho týždenníka,
televízií a Slovenského rozhlasu), klubovej internetovej stránky www.speleostrazov.sk a vývesnej skrinky v Manínskej tiesňave. V tomto
smere je užitočná i spolupráca s miestnymi odbormi Klubu slovenských turistov v Považskej
Bystrici, Považskej Teplej, Pružine a Veľkých
Uherciach a s organizátormi považskobystrického festivalu Horomil fest.
Napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať grant od Nadácie Dexia banky Slovensko
v rámci programu Zelené obce 2011 na projekt
náučného chodníka Karola Brančíka, vlastnými silami a z vlastných zdrojov sme v októbri
a novembri tohto roku zabezpečili vyhotovenie
a osadenie dvoch nových informačných panelov. Jeden pri Priepasti medzi Kačkami a druhý
pri jaskyniarskej základni v Priedhorí, tretia už
dávnejšie jestvujúca náučná tabuľa pri Pružinskej Dúpnej jaskyni zatiaľ na rozdiel od často
atakovaného uzáveru jaskyne odoláva vandalizmu. Veríme, že nové tabule sa budú tešiť rovnakej obľube a spolu s ostatnými aktivitami
zameranými na jaskyniarske PR nám pomôžu
pri šírení poznatkov o krase a jaskyniach, ako
aj o jaskyniarstve nielen na strednom Považí.
Text a foto Bohuslav Kortman
Spravodaj SSS 4/2011
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20 rokov od objavenia CEHI 2
Monte Canin 1990 a 1991
Ján Šmoll
Založením speleoklubu Červené vrchy
(1990) sa začala aj naša organizačná
a prieskumná činnosť v rámci klubu v zahraničí. Naším prvým cieľom bola turistika
spojená s prieskumom Monte Caninu v Julských Alpách; inšpiroval nás zostup slovenských jaskyniarov pod vedením P. Hipmana
do Abisso Michele Gortani (-920 m), o čom
sa písalo v Spravodaji SSS.

preskúmaných lokalít (asi 30) postupne objavujeme dve najväčšie jaskyne, Liptovská
č. 1 a Liptovská č. 2, pričom v druhej partia
demänovcov (konkrétne Rybanský) v hĺbke
cca 150 m už pozerala do mohutnej studne.
Náš úspešný prieskum zastavilo veľmi nepriaznivé počasie v podobe silného dažďa,
hoci trvalo len krátko.
Posledný deň nášho pobytu na Monte Canin čírou náhodou stretávame
skupinu talianskych jaskyniarov, ktorá sem prichádza na
prieskum, a samozrejme, všetko
im vyrozprávame. Veď ísť na
expedíciu s týmito jaskyniarmi
by znamenalo pre nás veľkú
skúsenosť – väčšina z nás bola
vo veku 20 až 25 rokov a ubehli
len necelé dva roky po páde
komunizmu; navyše ani výstroj
potrebný na vystrojenie takej hlbokej jaskyne nebola v tom čase
pre nás až taká jednoduchá vec.
Cestou domov sa zastavujeme
ešte v Dolomitoch a v dvoch
Výstup do bivaku pri priepasti Cehi 2 v roku 1991. Foto: P. Holúbek
lezeckých dvojkách (Vykoupil –
Kováčik, Lovichová – Šmoll) za 15 hodín aj so
Leto 1990
P. Holúbek, R. Staroň, M. Halamová, B. Lovicho- zostupom preliezame pilier Dibuna Kante na
Cima Grande IV+, Tre Cime.
vá a J. Šmoll
Po určitom čase nás zastihnú dve správy:
Na Bibinom aute Škoda 105 prichádzame do
obce Bovec a vystupujeme na plató Rombon, v Liptovskej č. 2 Taliani zostúpili bez probkde začíname s prieskumom. Nemáme ani lémov do hĺbky -1245 m (terajšia hĺbka je
potuchy o miestnom výskume a objavených 1533 m) a zároveň na vedenie SSS a na adrejaskyniach či priepastiach. Krasová oblasť sa su Červené vrchy prichádza list od predsedu
nám veľmi páči, hneď nachádzame vhodné lo- Jamarského zväzu Slovinska Gregora Pintara
kality, a tak po dvoch či troch dňoch s istotou o nelegálnom prieskume na plató Rombon –
Črnelska špica.
plánujeme na budúci rok už ozajstnú akciu.
Krátke predvolanie na vedenie Slovenskej
speleologickej spoločnosti, ktorej predsedom
Leto 1991
P. Holúbek, Š. Labuda, J. Vykoupil, R. Staroň, bol v tom čase P. Mitter, a následne odoslaP. Okoličányi, Ľ. Holík, M. Rybanský, B. Lovichová, ný list, v ktorom sa slovinským jaskyniarom
N. Holúbeková, J. Kleskeň, M. Kováčik, J. Lopčian- ospravedlňujeme za nelegálny prieskum.
A tak zatiaľ najhlbší slovenský objav má
sky, J. Šmoll
Aviou SSS prichádzame pod Monte Canin, „český“ názov CEHI 2 (podľa vtedajšieho Česvystupujeme na plató Rombon a pokračuje- koslovenska), Taliani používajú aj názov La
me v prieskume z roku 1990. Okrem iných Vendeta (Odplata).
Speleológia v zahraničí
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Z činnosti Európskej speleologickej federácie FSE
Peter Magdolen
júce Eurospeleofóra: v čase od 28. 9. do
1. 10. 2012 bude v švajčiarskom mestečku Muotathal a v termíne 10. – 20. 5.
2013 v Millau vo Francúzsku.
FSE už registruje aj záujem o usporiadanie Európskeho speleologického
kongresu vo Veľkej Británii, ktorý by
mal byť 6. – 13. augusta 2016 v Ingletone (Yorkshire). Uskutočnili sa voľby nových
členov výboru FSE namiesto odstupujúcich:
jednomyseľne boli zvolení Ged Campion ako
podpredseda, Manuel Freire ako pokladník
a Alexej Žalov ako zástupca tajomníka. Na
záver valného zhromaždenia bol slávnostne
podpísaný protokol o spolupráci medzi FSE
a Balkánskou speleologickou úniou BSU.
Po valnom zhromaždení výbor FSE naďalej
aktívne pracuje a najnovšie vydal všeobecné pokyny pre organizovanie Eurospeleofóra. Eurospeleofórum je značka, ktorá vznikla
v roku 2005 a každoročne ju prideľujú národnému stretnutiu jaskyniarov, ktoré by v daný
rok chcelo mať celoeurópske rozmery. Takéto
podujatie je dôležité pre európsku speleológiu
a rozvoj vzťahov medzi európskymi jaskyniarmi. Organizátori musia splniť niekoľko kľúčových podmienok: nízke registračné poplatky
(do 30 €), dobrá organizácia, predchádzajúca
reklama podujatia, viacjazyčnosť, zariadenie
pre míting pod strechou, možnosti internetovej komunikácie, dobrý prístup a ubytovacie
možnosti. Súčasťou Eurospeleomítingu môže
byť prehliadka filmov (EuroSpeleo Image´In
Festival), expedičné a ochranárske sympózium.
V rámci registračného poplatku bude 1 € na
deň príspevkom na financovanie EuroSpeleo
Projects (grantov FSE) a zase organizátori
získajú od FSE finančný príspevok 500 € po
skončení podujatia. Organizátor musí bezplatne zabezpečiť stánky pre FSE a jeho oficiálnych
partnerov (zatiaľ sú traja: firma Beal – laná,
Aventure Verticale – výstroj a Scurion – lampy),
ako aj 10 registrácií pre členov výboru FSE.
K uvedeným pokynom neprišli v stanovenom
termíne žiadne pripomienky a vyzerá to tak,
že na najbližšom valnom zhromaždení budú
schválené.

Naša spoločnosť je spolu so Správou
slovenských jaskýň členom FSE, a teda
je dobré vedieť, čomu sa táto organizácia
venovala v uplynulom ročnom období.
Svoju aktivitu vyhodnotila na septembrovom valnom zhromaždení, ktoré sa
tento rok konalo v meste Marbella v
Španielsku, kde sme však pre vysoké cestovné
náklady nemali zástupcu a informácie sú len
z e-mailových správ. Zrejme podobné problémy
so vzdialeným miestom stretnutia mali aj iní,
lebo v Španielsku bolo prítomných len 11 delegátov a z nich malo 7 splnomocnenie na zastupovanie ďalších nezúčastnených. Najnovšie má
FSE 27 členov, keď aktuálne pristúpili Slovinsko, Fínsko a Rakúsko. Problematické je už viac
rokov Grécko, ktoré sa nevie dohodnúť, ktorá
z dvoch národných jaskyniarskych organizácií
ho má zastupovať, a preto ako obyčajne sa hlasovaní nezúčastnilo. Z rozhodnutí zhromaždenia vyberáme len tie dôležitejšie.
FSE sa snažila o štatút pridruženého člena
pri Rade Európy, na svoju žiadosť však dostala
negatívne vyjadrenie. Ďalšiu aktivitu v tomto
smere prebral na seba rumunský zástupca
Viorel Lascu. FSE požiadala aj o členstvo v Európskom environmentálnom úrade EEB, zatiaľ
sa EEB nevyjadril.
Schválil sa vznik pracovnej skupiny „Ženy
a speleológia“, ktorú bude koordinovať Aitana
Tamayo a jej hlavným predmetom je presadzovať speleológiu pre európske ženy. Pracovná
skupina je samozrejme otvorená aj pre mužov
a nebude využívať pozitívnu diskrimináciu.
Všetci európski jaskyniari sú pozvaní na prácu
v tejto pracovnej skupine.
Majú vzniknúť aj ďalšie pracovné skupiny. Cieľom pracovnej skupiny „Speleo-TV“
je vytvoriť voľne prístupnú webovú stránku
so speleologickými filmami, videami a prezentáciami v rámci Európy. Koordinátormi
skupiny budú Elina Saarinen z Fínska a Spiros
Merdenisianos z Grécka spolu s O. Vidalom.
Pracovná skupina zameraná na bridlicový plyn
(shale gas) bude koordinovaná Ioanou Meleg,
ktorá už vedie komisiu pre ochranu jaskýň
ECPC. Stanovilo sa miesto a čas pre nasleduSpravodaj SSS 4/2011
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Zopár slov k príspevkom na Speleomítingu
Oľga Miháľová
Slovenská speleologická spoločnosť dňa
14. apríla 2012 od 9. hodiny v Dome kultúry vo Svite uskutoční každoročné stretnutie
speleológov SPELEOMÍTING 2012, na ktoré pozýva všetkých jaskyniarov i priaznivcov jaskyniarstva.

užité neprimerane a samoúčelne, nemusia ešte
znamenať, že výsledok bude dobrý a zaujme.
Žiaden príspevok nemôže trvať dlhšie ako
15, maximálne 20 minút. Nebude sa tolerovať
ani rozdelenie na dve časti. Treba, aby autor
pochopil, že dlhé príspevky divákov už nudia, mnohí odchádzajú zo sály a rušia ostatných vrátane prednášajúceho. Možno by bolo
vhodné pred samotným premietaním na Speleomítingu dať pozrieť film alebo videoprezentáciu nezainteresovanej osobe, ktorá by mohla
snímky kriticky posúdiť. Totiž častým problémom je to, že fotografie či film sa tým, ktorí
nasnímanú situáciu osobne prežívali, zdajú
veľavravné, jedinečné, ale pre osobu, ktorá ju
nezažila, je dej alebo záber nezaujímavý a nič
nehovoriaci. Preto by sme mali byť k svojmu
výtvoru kritickí a už pri jeho príprave pamätať
na diváka a poslucháča.

Všetci sa už tešíme na vaše kvalitné príspevky do programu Speleomítingu o vašej činnosti a vašich úspechoch v jaskyniarstve. Slová
kvalitné príspevky som zdôraznila zámerne. Za
dvadsať rokov trvania Speleomítingov vo Svite
sme na kinoplátne videli množstvo filmových príspevkov a videoprezentácií z expedícií,
veľkých či menších objavov u nás i vo svete,
z výskumu a prieskumu jaskýň i krasu, zo speleoarcheológie, geológie atď. Táto tematická,
ako aj žánrová pestrosť podujatie oživuje.
Viaceré príspevky mali veľmi vysokú, až
profesionálnu úroveň, iné možno označiť za
dobré, slušné alebo priemerné. Občas sa však
objavia aj také, ktoré by boli vhodné na klubové výročné schôdze, ale nie na Speleomíting.
Ako keby ich autori nebrali do úvahy, že ide
o významné celoslovenské podujatie, na ktorom sa už viac rokov zúčastňujú i jaskyniari
z iných krajín a nechýbajú na ňom ani médiá.
Bolo by žiaduce, aby slovenskí jaskyniari predstavili nielen vlastné skvelé jaskyniarske úspechy, ale aby sa predviedli aj ako dobrí filmári
alebo moderátori svojich prezentácií.
Mnohí z nás videli filmy premietané na
Horskom filme v Poprade či podobných podujatiach na Slovensku. Sú to zväčša kvalitné
filmy profesionálov, ale aj amatérov. Nemyslím
si, že musíme dosiahnuť kvalitu profesionálov,
ale bolo by dobre, keby sme boli k svojim príspevkom viac sebakritickí. Na Speleomíting by
nemali patriť filmové či fotografické snímky
poznačené zlou technickou kvalitou obrazu
alebo zvuku, z rodinných výletov jaskyniarov,
nekonečne dlhé, monotónne, opakujúce sa nič
nehovoriace zábery atď. Výnimkou by azda
mohli byť hoci slabšie, ale autentické zábery
z bezprostredného významného objavu. Treba
si uvedomiť i to, že ani dokonalá technika
a najnovšie technické efekty, najmä ak sú poOrganizačné správy SSS

Stojí zato pripomenúť si síce dávnejšie, ale
stále aktuálne kritické slová P. Hipmana v jeho
článkoch uverejnených r. 1996 a 1998 v Spravodaji SSS. Možno hlavne pre mladšie ročníky jaskyniarov bude vhodný krátky výňatok
z jeho článku Speleomíting ohrozený nenáročnosťou:
„Náš Speleomíting pokladám za osožné podujatie, keď sa vždy po roku terénnej činnosti
zídeme, aby sme si navzájom ukázali, čo je
nové v jaskyniach doma aj v zahraničí. Slovom,
písmom aj obrazom. Najrôznejšie skupinky
aj menej známych jaskyniarov tu po paneloch
rozvíjajú imponujúco dlhé plány jaskýň alebo
vystavujú zaujímavé reportážne fotografie. No
stredobodom takýchto podujatí, aké už od nepamäti poriadali horolezci, turisti, lyžiari a iní
fanatici na celom svete, je nesporne premietanie
diapozitívov a filmov. Túto najatraktívnejšiu
časť Speleomítingu som toho roku opustil predčasne, ako návštevník kina, ktorý sa nevydrží
pozerať na film až do konca, a položil som si
aj otázku, či prídem aj nabudúce. Nevravím,
že všetko bolo zlé, ale povážlivo sa zväčšil pomer fotograficky podpriemerných programov.
Mnohí sa už nehanbia premietať aj diapozitívy
zle exponované, neostré, stranovo prevrátené
36
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pripraviť brilantný diaseriál à la Stibrányi
dá veľa roboty, ale načo sa s tým babrať, keď
diváci skonzumujú hocičo, bez ladu a skladu.
A tak sa pomaly ponárame do stereotypu
a sebauspokojenia.
Na záver by sme si mali uvedomiť, že zaujímavý program nemusí byť len z Bolívie alebo
z Nového Zélandu, ale aj z hociktorej jaskyne
u nás na Slovensku.“

a zavše aj hore nohami. Aj ja som si kedysi zbožne púšťal svoje prvé filmové zábery a opájalo ma,
že sa tam ľudia pohybujú. Ale premietal som si
to len sám pre seba a po týždni som musel konštatovať, že to nestojí za nič. V žiadnom prípade
nemožno prvé fotografické alebo filmárske krôčiky testovať na tak širokom publiku.
Možno nás všetkých opantal duch nenáročnosti a sme v podstate spokojní. Ono totiž

Program, na ktorý sme pri zostavovaní Spravodaja SSS č. 2/2011 zabudli. Aj
touto cestou sa autorke článku ospravedlňujeme. Pozn. redakcie
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Porozmýšľajte
preto nad týmito slovami
a nad svojím príspevkom
skôr, než ho predstavíte
na Speleomítingu. Iste,
i mne možno vytknúť
niektoré nedostatky pri
organizovaní tohto podujatia. Vždy sa vyskytnú
nejaké problémy. Snažím sa ich podľa možností vyriešiť tak, aby ste
si z nášho podujatia odniesli čo najlepši zážitok.
Sústavným nedostatkom
na adresu vás – jaskyniarov je oneskorené prihlásenie príspevkov, ktoré
spôsobuje veľa starostí
a zbytočného chaosu. Preto vás prosím o pochopenie a väčšiu disciplinovanosť. Svoje príspevky
nahláste vždy do termínu,
ktorý je určený na pozvánke, aby bolo možné
zavčasu zostaviť a vytlačiť
program.
Verím, že tento článok
vás neodradí od tvorby
nových, zaujímavých príspevkov, ale naopak podnieti k tomu, aby ste to
boli práve vy, váš klub,
o ktorom povedia, že mali
skvelý film a že Speleomíting bol výborný aj vďaka
vám.
Tešíme sa na stretnutie
s vami na Speleomítingu
2012.
Organizačné správy SSS

Mapovací kurz SSS v Demänovskej doline
Zdenko Hochmuth
Asi nikto nepochybuje o potrebe pedagogic- v piatok 25. 11. sme sa stretli pri Speleodomci
kého pôsobenia na členov SSS a potrebe orga- v Demänovskej doline. Nasledovalo ubytovanie
nizovať „Speleologickú školu“, podobne ako a rozvinutie pracoviska, výpočtovej techniky
je tomu napríklad v zahraničí, v speleologicky a oboznámenie s okolím a so základnými teorevyspelých krajinách. Na časy z konca 80-tych tickými východiskami a klasickými meračskými
rokov, kde sa účastníkom speleologickej školy pomôckami. Už poobede sme si vyskúšali madokonca refundovali mzdy, si už málokto pa- povanie na povrchu a jeho spracovanie. Aj bez
mätá. Zažili sme pokusy o oživenie, napríklad Dista sme dosahovali na 50 m okruhu chyby pod
dobre zorganizovanú Speleologickú školu SSS 10 cm. Navečer sme ešte stihli mapovať i v jasv Pružine v r. 2007. Neskôr však bol pre- kyni. Novovybudovaným dolným vchodom sme
kážkou postupne klesajúci počet účastníkov, vošli do Pustej jaskyne a vo veľkom priestore Pod
konvergujúci k nule. Asi hlavná príčina je priepasťou sme realizovali spoločný uzavretý ťah.
nemožnosť komplexnú náuku o jaskyniach Na akcii sa zúčastnil aj Paľo Staník, ktorému
zhustiť do niekoľkých dní, a tiež málokto si vie merači pomohli s fotením. Večer na chate sme
kreslili a pracovali s programom Abisso, pričom
vybaviť voľno na dlhší čas.
Po vyskúšaní viacerých modelov Speleologic- nám systémovo pomohol Paľo Herich ml., ktorékej školy sa zistilo, že jej najživotaschopnejšou mu touto cestou ďakujem.
V sobotu sme vstúpili do horných častí Pusčasťou sú mapovacie či meračské kurzy, kde
začiatočníci absolvujú základy merania v jas- tej jaskyne (Psie diery). Tu sme vytvorili 3
kyniach, zobrazovania jaskynných priestorov mapovacie úseky, ktoré samostatne mapovali
a vyskúšajú si zamerať nejakú jednoduchú jas- 2-členné družstvá. Takto sme zamerali celý
kyňu alebo jej časť. Preto sa výbor SSS rozhodol hlavný ťah horných častí. Večer na chate sme sa
skúsiť inú koncepciu. Speleologická škola by sa zaoberali kompletným kreslením mapy.
Posledný deň kurzu sme už venovali najmä
skladala zo samostatných modulov, „kurzov“,
ktoré by boli priestorovo aj časovo obmedzené, exkurziám. V Jaskyni mieru sme prešli väčšinu
niektoré by sa mohli konať každoročne (ma- veľkých priestorov (až po sifón do Demänovpovací kurz, základy prieskumu, kurz lezenia skej ľadovej jaskyne). Prehliadka bola spojená
– lezecké dni), iné, vedeckejšieho charakteru s doplnkovými meraniami pod vedením P.
(geológia, klimatológia, biospeleológia atď.) Hericha, iná partia spolu s autorom si prešla
možno aj s dlhšou periodicitou, podľa záujmu jaskyňu Okno.
zisťovaného korešpondenčne a podľa časových možností potenciálnych
školiteľov. Táto koncepcia sa už začala
uplatňovať v r. 2011, v predchádzajúcom Spravodaji sa možno dočítať
o základnom kurze prieskumu jaskýň, konanom na Krakovej holi.
V tomto duchu sa uskutočnil aj tohtoročný mapovací kurz, ktorý prebehol koncom novembra v Demänovskej
doline, resp. vybraných častiach jaskýň
Demänovského jaskynného systému.
Počet účastníkov (šesť) ma príliš neznechutil, hoci pôvodne bol o akciu
väčší záujem. O to serióznejší však bol
prístup adeptov a tiež možnosť intenzívneho pôsobenia na nich. Takže P. Kandričák pri meraní. Foto: Z. Hochmuth
Udalosti v SSS
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Na záver je možné konštatovať, že
mapovací kurz splnil svoj účel. Skupina Čachtice má 2 nových meračov
(Lukáš Kubičina a Marcel Rosa), 2 sú
zo skupiny J. Majku (Kamil Budinský a Miroslav Zverka) a poslední 2 sú
z Komisie pre potápanie (Peter Kandričák a Zoltán Ondrej). Ďakujeme za
ústretovosť Správe slovenských jaskýň,
Speleoklubu Dem. Dolina a za pomoc
na podstatnej časti kurzu Paľovi Herichovi, ktorý nám spríjemnil večery
rozprávaním a diskusiami o objavovaní Štefanovej jaskyne a problematike
mapovania veľkého systému.

Atmosféra na chatke. Foto: Z. Hochmuth

Chodba k priepasti, Pustá. Autori: P. Kandričák a Z. Ondrej

Z LITERATÚRY
Pavel Bella:

Každoročne v nej vyjdú najmenej dva zväzky,
najviac ich doteraz bolo roku 2009 (4). Aspoň
v skratke uvediem, čo je náplňou už vydaných
kníh z tejto edície: najkrajšie vrchy, najvyššie
vrchy, kamene, stromy, národné parky, chránené
krajinné oblasti, vody, najkrajšie doliny, kvetena,
živočíchy. Kniha Jaskyne otvára druhú desiatku
úspešných titulov a za jej strohým názvom sa
skrýva naozaj bohatý obsah.
Kniha je príťažlivá nielen z textovej stránky,
ale aj vizuálne veľkým množstvom farebných

Jaskyne

Edícia Prírodné Krásy Slovenska, 11. zväzok
Vydavateľstvo DAJAMA, Bratislava 2011,
formát 16 × 23,5 cm, mäkká väzba, 120 strán
ISBN 978-80-8136-000-8
Cena od 9,95 � až po 7,96 � (so zľavou)
Bratislavské vydavateľstvo Dajama už od roku
2007 približuje prírodné krásy našej vlasti pro
stredníctvom edície Prírodné Krásy Slovenska.
Spravodaj SSS 4/2011
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jaskyňami využívanými na religiózne účely chýba Mojtínska jaskyňa.
V nasledujúcich ťažiskových
kapitolách knihy sa popri 12
klasicky sprístupnených jaskyniach v správe SSJ predstavujú
slovom i obrazom 4 jaskyne,
ktoré turistickým spôsobom
sprístupnili členovia SSS, ako
aj ďalšie verejnosti prístupné
jaskynné lokality vrátane voľne prístupných jaskýň. Medailóny jednotlivých jaskýň sa
začínajú výstižným nadpisom
s krátkou charakteristikou, na
ktorú nadväzuje podrobnejší
opis vzniku a vývoja jaskyne,
jej terajšej podoby, živočíšstva, histórie, prehliadky jaskynných priestorov a pod. vo vyváženom
pomere textovej a obrazovej zložky. (Apropo:
neviem, prečo sa v celej knihe v spojeniach jaskyňový priestor, jaskyňové ovzdušie a i. uprednostnil tento menej zvyčajný výraz pred zaužívaným
jaskynný...; ešteže medveď zostal jaskynným.)
Kniha sa končí zoznamom jaskýň vyhlásených
za národné prírodné pamiatky a zoznamom
použitej literatúry. Na vnútornej strane obálky príťažlivo graficky upravenej publikácie je
farebná mapa Slovenska s vyznačením polohy
20 sprístupnených jaskýň, ktorú dopĺňa ich
abecedný register a slovníček odborných výrazov
na záložkách.
Po oboznámení sa s touto peknou a užitočnou
knihou ľutujem, že sa do nej nedostali v primeranom rozsahu naše nesprístupnené jaskyne (píše
sa o nich stručne v úvode, prvej a poslednej časti
knihy). Podľa názvu knihy by ich čitateľ v nej
očakával a najmä mnohým z nás jaskyniarov
zaiste budú chýbať. Na druhej strane chápem
takéto rozhodnutie editora a uvedomujem si
dôvody, ktoré ho k nemu priviedli. Treba však
veriť, že nová knižná publikácia zahrnujúca nesprístupnené jaskyne na Slovensku nebude len
hudbou ďalekej budúcnosti. Mala by vyjsť čím
skôr, veď od vydania knihy Jeskyně a propasti
v Československu (Academia Praha 1981) uplynulo práve 30 rokov a knihu Jaskyne a jaskyniari
sme vydali v martinskom vydavateľstve Osveta
pred skoro štvrťstoročím (1987)!
Bohuslav Kortman

ilustrácií, prevažne fotografií doplnených mapovými
plánmi sprístupnených jaskýň. Práve na tieto jaskyne
upriamuje pozornosť čitateľa knihy autor textu, ale aj
mnohých fotografií Pavel
Bella, naslovovzatý odborník
zo Správy slovenských jaskýň
a člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorého
zaiste netreba osobitne predstavovať. Medzi autormi kvalitných fotografických snímok
zaradených do knihy nájdeme
ďalších slovenských jaskyniarov (Gaál, Hipman, Staník,
Stankovič, Szunyog, Vaněk).
Zásluhou tohto autorského kolektívu a editora
Daniela Kollára vznikla kniha, ktorá zaujme
každého, kto má vzťah k prírode, jej krásam
a vzácnostiam ukrytým v jaskyniach SR.
Ako sa píše v úvode, „publikácia prehľadnou
formou prezentuje súborné poznatky a informácie o klasicky a turisticky sprístupnených jaskyniach na Slovensku, ktoré možno navštíviť
a ktorých prostredníctvom možno nazrieť do
nevšedne bohatej a často záhadnej histórie vývoja
našej prírody. Mapuje všetky najzaujímavejšie
jaskynné lokality a približuje nielen ochrancom
a milovníkom prírody, ale aj širokej verejnosti
všetky pozoruhodnosti a tajomstvá podzemného sveta.“ Okrem toho v prvej kapitole, ktorá
výstižne charakterizuje kras a jaskyne u nás, sa
opisujú základné typy krasu, uvádza sa počet jaskýň, ich genetické typy a pozoruhodnosti vzniku
a vývoja, stručné údaje o najdlhších a najhlbších jaskyniach, jaskynných výplniach, ovzduší,
súčasnej faune a o osídlení jaskýň zvieratami
a človekom v minulosti. V súvislosti s ochranou
jaskýň a starostlivosťou o ne sa vyzdvihuje ich
význam ako chránených súčastí našej prírody
a svetového prírodného a kultúrneho dedičstva,
v súvislosti s ich využívaním sa o nich píše ako
o náučných lokalitách a objektoch cestovného
ruchu i speleologického prieskumu a výskumu;
pritom zásluhy na objavoch nových jaskynných
priestorov pripisuje autor najmä dobrovoľným
jaskyniarom združeným v SSS. V tejto časti stála
za zmienku aj prvá známa sprístupnená jaskyňa
na území Slovenska (Plavecká jaskyňa), medzi
Speleologická literatúra
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Na jaskyniarsku nôtu

Za svetlom ísť
Traditional (Wayfaring Stranger)
Text a notový zápis: Bohuslav Kortman
Niekto má rád nad hlavou slnko,
inému mrak rozjasní tvár.
V prievane stáť si ďalší zvykol,
či zima je alebo je jar.

Vždy musíš ísť za svojím svetlom,
za svetlom ísť, putovať v tmách.
Veriť, že každý, kto hľadá, nájde,
aj keby mal len sám seba nájsť.

Vždy musí ísť za svojím svetlom,
za svetlom ísť, putovať v tmách.
Veriť, že každý, kto hľadá, nájde,
aj keby mal len sám seba nájsť.

Na cestu tam sa šťastia spýtam,
kým tmavá noc premôže deň.
Kde v hlbinách túžba je skrytá,
pôjdem snívať objavný sen.

Na kolenách sa lietať nedá,
do priepasti hrozí ti pád.
Nádeje lúč beznádej strieda,
keď zaženie ju tvoj kamarát.

Vždy musím ísť za svojím svetlom,
za svetlom ísť, putovať v tmách.
Veriť, že každý, kto hľadá, nájde,
aj keby mal len sám seba nájsť.

(Z pripravovaného CD, ktoré vyjde r. 2012)
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Jaskyňa a umenie

Aktuality
Ocenenie prispievateľov do Spravodaja SSS
časopisu vyvíjajú úsilie, aby naďalej bol bohatým zdrojom aktuálnych informácií o dianí
v slovenskej speleológii. Keďže jeho obsahovú
náplň v rozhodujúcej miere formujete práve
vy, členovia SSS, hľadáme spôsoby, ako rozšíriť
okruh prispievateľov spomedzi vás, podporiť
produktívnych autorov a zvýšiť kvalitu príspevkov.
S týmto cieľom budeme každoročne na základe posudzovania obsahovej a formálnej
úrovne uverejnených článkov oceňovať na Speleomítingu aj najúspešnejších autorov Spravodaja SSS. Prvý raz by sa tak malo stať už
v budúcom roku, pričom do hodnotenia sa zahrnú príspevky publikované v štyroch číslach
časopisu z roku 2011.
Za redakciu a redakčnú radu Spravodaja
Bohuslav Kortman

Oceňovanie jaskyniarov za úspešné výsledky
dosiahnuté počas celého roka najmä pri ich
pôsobení v krasových územiach na Slovensku
i v zahraničí sa stalo neoddeliteľnou súčasťou Speleomítingov Slovenskej speleologickej
spoločnosti. Pre ocenených je takéto uznanie
ich schopností vzpruhou do ďalšej činnosti,
ostatných účastníkov podujatia a členov SSS
motivuje k podobným jaskyniarskym výkonom a aktivitám.
O mnohých úspechoch, skúsenostiach a nových poznatkoch, ktoré členovia Slovenskej
speleologickej spoločnosti získali ako jednotlivci alebo v rámci činnosti skupín a klubov
SSS, je jaskyniarska i širšia verejnosť informovaná na stránkach nášho Spravodaja. Časopis
vychádza už viac ako 40 rokov. Je vizitkou
nás všetkých, preto redakcia a redakčná rada

Výzva pre jaskyniarov
prispeli do tejto publikácie spomienkami, krátkymi príbehmi alebo dokumentačným materiálom. Materiály (texty, fotografie...) posielajte do
konca marca 2012 na sekretariát SSS na adresu
speleo@ssj.sk. Prípadné ďalšie bližšie informácie
u Z. Hochmutha (P. Mitter), L. Vlčeka (S. Kámen),
P. Holúbeka (S. Šrol), prípadne B. Kortmana.
Výbor SSS

Roku 2012 uplynie 20 rokov od odchodu do
večnosti našich významných osobností Stanislava Šrola (1925 – 1992), Pavla Mittera (1941
– 1992) a Svatopluka Kámena (1921 – 1992).
Na pôde Slovenskej speleologickej spoločnosti
pripravujeme pri tejto príležitosti vydať publikáciu so spomienkami na nich. Touto cestou
vyzývame jaskyniarov, ktorí ich poznali, aby

60. výročie objavenia Gombaseckej jaskyne
novembra 2011 v areáli Gombaseckej jaskyne
zišlo vyše 70 jaskyniarskych nadšencov.
V príhovore vedúci JS SPELEO Rožňava
Ondrej Bolaček povedal: „Na naše pozvanie
pozitívne reagovali nielen starostovia obcí
a mesta Rožňava, ale aj zástupcovia jaskyniarskych skupín zo Slovenska, zástupcovia Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši,
vedúci činitelia maďarských jaskyniarov z Budapešti a z vedenia Aggteleckého národného
parku a Slovenského krasu.“ Každý z účastníkov prevzal pamätný list.

21. novembra 2011 uplynulo 60 rokov, čo
dobrovoľní rožňavskí jaskyniari pod vedením
Viliama Rozložníka prekopaním Čiernej vyvieračky pod západným svahom Silickej planiny
v Slovenskom krase objavili Gombaseckú
jaskyňu. Spolu s ním sa o objav tejto krásnej jaskyne zaslúžili A. Abonyi, L. Herényi,
Š. Ivanec, Š. Roda a A. Rusňák. Mená všetkých
sú zapísané zlatými písmenami v jej kronike.
Jaskyniarska skupina SPELEO Rožňava zorganizovala pri príležitosti tohto výročia spomienkovú slávnosť, na ktorej sa v sobotu 19.
Jaskynovinky
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vité, až 3 m dlhé brká, ktoré ostro kontrastujú
s hnedočerveným podkladom vápencových
stien. Pozoruhodný je nález mnohonôžky rodu
Typhloiulus sp., ktorá dĺžkou tela 26 mm predstavuje doteraz najväčšieho troglobionta – pravého jaskynného živočícha slovenských jaskýň.
Roku 1995 bola Gombasecká jaskyňa zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO.
Ing. Ondrej Bolaček,
vedúci skupiny SPELEO Rožňava

Pripomeňme si niekoľko základných údajov
o jubilujúcej jaskyni:
Jaskyňu verejnosti sprístupnili v roku 1955.
V rokoch 1968 – 1978 sa ako prvá jaskyňa
u nás využívala na speleoterapiu.
Z celkovej doteraz preskúmanej dĺžky 1525 m
je sprístupnených 285 m. Medzi najkrajšie priestory patria Mramorová sieň s 10 m hlbokou
studňou, Herényiho sieň, Rozložníkova sieň,
Brkový dóm a ďalšie. Jaskyňa má bohatú stalaktitovú výzdobu, najmä tenké snehobiele sklo

Momentky zo slávnosti. Foto: Karol Tomány

Kde bude jaskyniarsky týždeň roku 2012?
ktorý má dobrú spoluprácu s viacerými skupinami pôsobiacimi v Tatrách a jeho členom
je aj slovenský speleológ J. Šmoll. Myšlienka
sa zrodila v septembri t. r. na oslavách 60. výročia vzniku tohto klubu, kde sa zúčastnili aj
slovenskí jaskyniari z niekoľkých klubov SSS.
O tom, či sa túto myšlienku podarí premeniť
na skutočnosť, budeme včas informovať.
B. Kortman

V celej doterajšej histórii jaskyniarskych týždňov SSS sa iba dva z nich uskutočnili mimo
územia Slovenska. Bol to 3. JT (1952) a 45. JT
(2004) a dejiskom oboch sa stal Moravský kras.
Aj v poradí 53. jaskyniarsky týždeň SSS
sa bude možno konať v zahraničí – tentoraz
v Poľsku. Ochotu spolupracovať na jeho zorganizovaní na poľskej strane Vysokých Tatier
prejavil Speleoklub Tatrzański zo Zakopaného,
Spravodaj SSS 4/2011
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Jubilanti
Emil Kavalír osemdesiatročný

na ktorej bola zastúpená aj jaskyniarska téma,
a potom odcestoval na ostrov Tenerife, aby ako
jaskyniar navštívil najdlhšiu lávovú jaskyňu
v Európskej únii. Sympatické ponímanie osláv
bez pompy a honosných recepcií, ale s priateľmi a v prostredí, ktoré má rád.
Vlado Škuta (nar. 26. 8. 1951) sa s jaskyňami
zoznámil ako žiak základnej školy. Do ZDŠ-ky
chodil v Liptovskej Sielnici a potom do Kvačian. Tam počul o obrovskej jaskyni. Pátral po
nej a podarilo sa mu s ostatnými spolužiakmi
jaskyňu nájsť. Boli presvedčení, že našli jaskyňu, v ktorej je Jánošíkov poklad. To bol prvý
impulz, ktorý ho priviedol k jaskyniam, hoci
vtedy ešte netušil, že jaskyniarstvo bude popri
fotografovaní jeho veľkým koníčkom. Neskoršie sa dozvedel, že dotyčnou jaskyňou bola
Dúpnica v Suchej doline. To už robil asistenta
svojmu synovi, ktorý vykonával prax v SMOPaJ
v Liptovskom Mikuláši. Pomáhal mu pri dokumentovaní podzemných priestorov. Vtedy
sa stal členom oblastnej skupiny Liptovský Mikuláš. Fotografovanie spojil s jaskyniarstvom
a výsledkom sú jeho účasti na medzinárodných
súťažiach Speleofotografia. Svoje umelecké
vlohy prejavuje aj v písaní krátkych literárnych
útvarov. Niektoré boli publikované v Zborníku
zo stretnutia jaskyniarskych umelcov (2002).
V jaskyniach Jánskej doliny, v Haligovskom krase, Svidovskej doline a Važeckom krase sa zúčastňuje dlhodobého monitoringu sčítavania
netopierov. Pracuje ako predseda Liptovského
esperantského klubu, ktorý každoročne
organizuje stretnutia jaskyniarov-esperantistov. V rámci expedícií do zahraničia
navštívil zaujímavé jaskyne. V ich zbierke
mu chýbala práve lávová jaskyňa, a preto
ten darček k jubileu – Cueva del Viento na
Kanárskych ostrovoch.
Vladko je ideálny partner do podzemia
pre svoje povahové vlastnosti; je rozvážny,
pokojný a cieľavedomý. Jeho umelecké cítenie ho predurčuje na sprístupňovanie podzemných krás nádhernými fotografiami
a pútavým písaným slovom. V mene liptovských jaskyniarov mu prajeme, aby mu chuť
žiť, tvoriť a objavovať vydržala veľmi dlho.
J. Vajs

,,Život ujde ako voda!“ Keď si dnes pomyslím na časté slová nášho oslávenca, začínam
mu dávať za pravdu. Ani sa mi nechce veriť, že
uplynulo takmer štvrťstoročie od chvíle, keď
som ho vyhľadal a začal ma vodiť po jaskyniach a závrtoch v okolí Trenčianskych Teplíc
a Slatinky nad Bebravou. Už vtedy bol najstarším a jediným naozaj aktívnym členom OS
Trenčianske Teplice a zároveň bol jej vedúcim.
Na prieskumných akciách, vždy v typickom
klobúku a s miniatúrnym krompáčikom v batohu, ma ako mladšieho každú chvíľu posielal
nazrieť pod kdejakú skalku či balvan, či odtiaľ
neťahá prievan. Dnes, keď už takto chodiť
nemôže, sa naďalej zaujíma o naše výsledky
a viem, že objav nám naozaj praje.
Dňa 28. novembra sa náš jubilant dožil
osemdesiatky. My Ti, Emil, prajeme dostatok
síl, životného optimizmu a dobré zdravie do
ďalších rokov.
Za Trenčiansky speleoklub Miroslav Sova
Začalo sa to Dúpnicou
Okrúhle životné jubileá oslavujú ľudia rôznym spôsobom. Je pochopiteľné, že jaskyniar
spojí oslavu 60-ky s jaskyňou. Tak to urobil aj
Vladko Škuta. Najskôr ako dobrý fotograf mal
úspešnú fotovýstavu v Liptovskom Hrádku,

V. Škuta pri buste Thora Heyerdahla
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Zbyňo 60-ročný

máhal pri vystrojovaní šácht až do hĺbky 530
metrov.
Roku 2001, v čase vážnych zdravotných
a pracovných problémov Gusta Stibrányiho,
zakladateľa skupiny Jána Majku, sa Zbyňo
stal vedúcim skupiny a túto funkciu vykonáva
dodnes. Skupina pod jeho vedením sa v ostatnom desaťročí venovala najmä aktivitám pri
spoznávaní a odkrývaní nových lokalít na Dolnom vrchu, Silickej planine a Hornom vrchu
v Slovenskom krase. V poslednom období sa
Zbyňo venuje výchove mladých, začínajúcich
speleopotápačov.
Zbyňo je náš spoľahlivý kamarát. Svojím
veľmi tichým, skromným a distingvovaným
vystupovaním sa odlišuje od ostatných vo veselých komunitách jaskyniarov a horolezcov.
Ako človek, ktorý k životu potrebuje veľa „čistého vzduchu“, je tejto potrebe ochotný obetovať pohodlie a akékoľvek materiálne či spoločenské hodnoty. Tým čistým vzduchom je
nielen krásna slovenská príroda, ale aj voľnosť
v konaní a vedomie spolupatričnosti k ľuďom
s podobnou životnou filozofiou.
Zbyňo, blahoželáme Ti k okrúhlemu životnému jubileu. Želáme Ti pevné zdravie, aby si
ešte dlho vedel behať, loziť, lyžovať, bikovať,
kopať a potápať sa.
Gusto s partiou

MVDr. Zbyněk Valenta sa narodil 19. 9. 1951
v Prahe, ale už v jeho útlom detstve sa rodina
presťahovala do Košíc. Svoje štúdiá ukončil na
vysokej škole veterinárneho lekárstva v Košiciach a v minulom režime fungoval vo svojom
odbore v okolí Košíc. Po zmene režimu našiel
uplatnenie vo svete obchodného biznisu, no
napokon sa predsa len vrátil k svojej humánnej
profesii, kde sa teraz stará o udržanie zdravia
seniorov.
Zbyňo mal už
od detstva zmysel a cit pre rôzne, najmä out
doorové športové
disciplíny. Pracoval na sebe a dosiahol významné
úspechy v rozličných športových
odvetviach.
Jeho nasadenie v športovom potápaní viedlo
v rokoch 1976 a 1977 k získaniu titulu majstra
ČSSR v orientačnom potápaní a v tom období
aj k československému rekordu v statickom
potápaní.
Neskôr sa jeho pozornosť rozšírila aj o horolezectvo, lyžovanie a cyklistiku. Stal sa členom JAMES-u a pôsobil v športovom klube
METROPOL v Košiciach. Ako skialpinista
má na konte veľa prvozjazdov v tatranských
žľaboch. Roku 1989 sa zúčastnil expedície na
Špicbergy, kde zlyžovali dovtedy ešte nezlyžované vrcholy.
Od roku 1990 až do roku 2005 sa pravidelne
zúčastňoval rôznych akcií a pretekov v horskej
cyklistike. Cyklistike a lyžovaniu ostal verný
dodnes a hoci na podujatiach už nesúťaží, teší
sa z pobytu v prírode a zo spolupatričnosti
k ľuďom, pre ktorých sú aktivity v prírode
životne dôležité.
Koncom deväťdesiatych rokov ho túžba spoznať aj dobrodružstvo jaskyniarstva
priviedla do skupiny Jána Majku v Turni
nad Bodvou, kde sa pravidelne zúčastňoval
na pracovných akciách i exkurziách. Roku
1999 sa stal členom SSS a zúčastnil sa aj
na nemecko-slovenskej výprave do jaskyne
Gouffre Berger vo Francúzsku, pričom poSpravodaj SSS 4/2011

Jaskyne, jaskyne, jak vás hory kryjú...
Ondrej Štefko oslávil šesťdesiatku
Málokto má také šťastie, že sa narodí v srdci čarokrásnej prírody, má možnosť ju celý
život spoznávať a milovať. Náš oslávenec to
šťastie má.
Ondrej Štefko, dlhoročný vedúci jaskyniarskej skupiny Adama Vallu, sa narodil 20. decembra 1951 v Terchovej. Už ako chlapec si
obľúbil okolitú prírodu svojho rodiska a bydliska. Dôverne spoznáva všetky zákutia Krivánskej Malej Fatry, Vrátnu dolinu, Rozsutce,
Tiesňavy. Ako dospieva, podniká čoraz väčšie
túry po malofatranských hrebeňoch. Ešte aj
dnes pri svojich návratoch domov sa často ide
najskôr prejsť po svojich srdcu milých miestach v neďalekej prírode svojho bydliska a až
potom zavíta medzi svojich najbližších.
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gickú spoločnosť urobil a do ďalších rokov Ti
prajeme pevné zdravie a kúsok šťastia k veľkému jaskyniarskemu objavu.
Členovia JS Adama Vallu v Terchovej
Anton Lacek päťdesiatročný
Člen jaskyniarskej skupiny Adama Vallu
v Terchovej oslávil 3. decembra 2011 svoju
polstoročnicu. Pri tejto príležitosti Ti, milý
Tonko, ďakujeme za čas, ktorý si s nami
strávil pri objavovaní jaskýň a prieskume
krasu Malej Fatry. Spomíname na spoločné
chvíle pri prieskume Kryštálovej jaskyne,
Medvedích jaskýň, Vyvieračky či priepasti
v Kraviarskom.

Osudový vplyv na nášho oslávenca malo spoločné poznávanie prírody Malej Fatry spolu
s Adamom Vallom, nestorom jaskyniarstva v Terchovej. Neraz sa len sami dvaja túlali po okolí, nehľadiac na počasie, a náš oslávenec začal zisťovať,
že jaskyne ho lákajú čoraz viac. S pribúdajúcimi
rokmi ho láska k tajomnému svetu jaskýň už
neopustila a po nečakanom úmrtí Adama Vallu
sa stal jeho dôstojným pokračovateľom.
Ako člen Slovenskej speleologickej spoločnosti od 27. februára 1997 za roky svojej jaskyniarskej činnosti navštívil skoro všetky jaskyne
a jaskyniarske lokality v terajšom národnom
parku Malá Fatra. Za jeho jaskyniarskou prácou
sa skrýva nesmierne vzácny, citlivý a obetavý
človek. Patrí stále medzi našich najaktívnejších
členov a neraz len sám so svojou milovanou
manželkou Ivetkou smeruje pod Malý Rozsutec
do svojej najobľúbenejšej – Kryštálovej jaskyne.
Vďaka nášmu oslávencovi, ktorý jediný predpokladal a veril v jej pokračovanie, máme dnes
v nej objavenú krásnu a nepoškodenú kalcitovú
výzdobu a nové časti, ako Ondrejovu sienku
a Kaplnku Panny Márie.
Náš predseda je nielen obetavým jaskyniarom, ale venuje sa aj práci s drevom. Jeho
samorasty obdivujú nielen domáci, ale aj turisti, ktorí zavítajú do Terchovej. Vo svojom
rodinnom dome má malé múzeum prírody,
v ktorom môžete vidieť zbierku minerálov,
skamenelín a rôznych prírodných zaujímavostí
nielen z okolia Terchovej a z celej Malej Fatry,
ale aj zo sveta. Po jaskyniarskej práci pri poháriku dobrého vínka nám náš jubilant neraz
zaspieva aj krásne terchovské ľudové piesne.
Milý Ondrej, ešte raz Ti pri príležitosti Tvojich jubilejných narodenín ďakujeme za to, čo
si pre jaskyniarstvo a pre Slovenskú speleoloSpoločenské správy

A. Lacek (druhý zľava) pri vchode do Kryštálovej jaskyne na Malom Rozsutci

Ako podnikateľ v cestovnom ruchu v Terchovej si nám neraz pomohol, či už finančne,
materiálne alebo s ubytovaním našich kamarátov-jaskyniarov. Nezabudnuteľné sú naše spoločné brigády pri úprave turistických chodníkov, vyhotovovaní lavičiek a prístreškov, ktoré
si organizoval. Aj keď Ti pracovné povinnosti
nedovoľujú byť vždy s nami na akcii, živo sa
zaujímaš o našu prácu v jaskyniach a prichádzaš si nás aj osobne pozrieť. Po ťažkej drine
v jaskyniach nám dobre padne zaspievať si
ľudovky, najmä tie naše terchovské, pri Tvojej
krásnej hre na harmonike.
Do ďalších rokov Ti želáme zdravie, šťastie,
pohodu a spokojnosť v rodine.
Tvoji jaskyniari z Terchovej
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Jubilant spod Strážova
Na Slovensku nie je veľa takých výnimočných obcí ako Čičmany. Ich svojrázny folklór, starobylý ľudový odev
a najmä maľované drevenice sú známe
nielen na Slovensku, ale i za hranicami
našej vlasti. Návštevníkov sem však
láka aj prírodné bohatstvo Strážovských vrchov, hlboké lesy, lesná zver
a iné krásy a vzácnosti čičmianskeho
okolia. K nim patrí i množstvo jaskýň
a priepastí. To bol hlavný dôvod, prečo
sa tu uskutočnili dva jaskyniarske týž- J. Haššo (druhý zľava) s ďalšími jaskyniarmi pri vchode do
j. Četníkova svadba
dne SSS (1997, 2003).
Možno tieto podujatia alebo pravidelné náv- klubu sa pričinil ešte skôr, ako sa stal jaskyštevy jaskyniarov od Priepasti medzi Kačkami niarom, keď roku 1993 objavil na Strážove
v čičmianskom Kaštieli podnietili u Jaroslava vchod do neznámej jaskyne, aby o rok neskôr
Haššu, ktorý v tom čase v tomto zariadení o ňom povedal aj nám a potom sa s ostatnýpracoval, hlbší záujem o spoznávanie jaskyn- mi zapojil do objavovania a dokumentovania
ného sveta. Určite sa o to pričinil i jeho blízky tejto v súčasnosti najväčšej jaskyne Strážovvzťah k čičmianskej prírode, k okolitým lesom ských vrchov – Četníkovej svadby.
Svoju nezlomnosť preukázal po vážnom
a ich hodnotám, ktorý zdedil po svojich predkoch – veď aj v knižnej monografii o tejto rá- úraze nohy (utrpel ho pri speleofutbale na JT
zovitej obci sa Haššovci spomínajú ako zruční v Čičmanoch), keď v rekordne krátkom čase
drevorubači. Preto hoci sa narodil v Žiline (7. obnovil svoje vychádzky do prírody a za jasky11. 1961), telom i dušou bol vždy Čičmancom. ňami. Tie navštevoval aj počas jaskyniarskych
A nás teší, že aspoň časťou svojho tela a duše týždňov, na ktorých sa spolu s nami zúčastnil
sám alebo s manželkou a dcérou. Doteraz mi
patrí k nám jaskyniarom.
Dobrý kamarát, šikovný, obratný jaskyniar zostal v pamäti náš spoločný výstup či skôr
s citom pre jaskyne, veľký znalec živej i ne- výbeh z Javorovej priepasti cez JT v Pavčinej
živej prírody v okolí Čičmian, adept poľov- Lehote roku 2009, keď som napriek značnému
níctva, rekreačný športovec a účastník Bielej úsiliu nestačil jeho rýchlemu tempu.
Milý Jaro, verím, že svoj život ani po päťstopy SNP – tým všetkým je Jaro Haššo, člen
Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Od desiatke pri všetkých starostiach a radostiach
svojho vstupu do SSS roku 2002 sa stal príno- nebudeš hnať tak rýchlo, aby si si nenašiel čas
som pre náš klub predovšetkým pri praktickej aj na jaskyne a Tvojich priateľov v nich. Do
prieskumnej činnosti. Jeho znalosť krasového ďalších rokov Ti všetci želáme len to najlepšie;
terénu v oblasti Strážova i závideniahodná nech Ti je šťastena (aj tá naša, jaskyniarska)
fyzická kondícia, nadobudnutá za dlhé roky naklonená a nech Ti ešte dlho-dlho slúži
chodenia do hôr, priniesli nejeden jaskynný zdravie.
Bohuš a ostatní zo Strážovských vrchov
objav či postup. O najvýznamnejší v histórii
Dodatočne blahoželáme k významnému životnému jubileu Jarmile Jirmerovej, čestnej členke
SSS, a prajeme jej, ako aj ďalším jubilujúcim i ostatným slovenským jaskyniarom v novom roku
a v tých nasledujúcich dobré zdravie, šťastie a úspechy. Ad multos annos!
Redakcia
Menovitý zoznam členov SSS, ktorí sa roku 2012 dožívajú okrúhlych jubileí, uverejníme v prvom budúcoročnom čísle nášho Spravodaja.
Spravodaj SSS 4/2011
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Summary
The last issue of the Bulletin of the Slovak Speleological Society in 2011, concludes the 42nd
consequent volume of Slovak cavers magazine. The detailed description of all volumes of the
magazine contents published until now, is presented in the Bibliography of Bulletin of SSS
1970 – 2009, which was published this year and will be soon available on the Internet as well.
In this issue you can find many interesting articles mainly from the sphere of speleological
research in the Slovak Republic. In four of the articles, new discoveries and progress in karst
caves in Prosiecka Valley (Chočské Vrchy Mts.), Demänovská Valley (Low Tatra Mts.) and
Parinská Valley (Malé Karpaty Mts.), as well as the discovery of a pseudokarst cave on the Veľká
Kamenistá Mt. (Western Tatra Mts.) are described.
Progress in difficult conditions of Prosiecka Cave (Cave O-3) and Pustá Cave (Siphon of
Respect and space behind it) is very important. Pustá Cave as a part of Demänovský Cave System
reached the length 4,995 metres, the length of the whole system is almost 36 kilometres. An
extensive contribution about Plavecký Karst in the Lesser Carpathians Mts. brings the summary
of information from this karst area caving history and also from the research and exploration
of individual localities, together with the newest knowledge about the area. Information about
the most famous cave in the Lesser Carpathians Mts., Deravá Skala Cave, with archeological
discoveries is also found here, and you can read about the first adjusted show cave in Slovakia
– Plavecká Cave under Plavecký Castle, which was as early as at the very beginning of the
19th century (soon after 1800) opened for the public. This part of the bulletin is closed by an
article aimed at the exploration of mining gallery in Kopytovská Valley (Branisko Mt.) and
a contribution about the protection of karst and caves in Strážovské Vrchy Mts.
Foreign activities of Slovak cavers are captured in a retrospective article aimed at the 20th
anniversary of the discovery of entrance parts of CEHI 2 Cave (La Vendeta) on Monte Canin
Mt. in the Julian Alps (Slovenia). This cave is now 1,533 metres deep. The Slovak Speleological
Society together with the Slovak Cave Administration are members of European Speleological
Federation (FSE). P. Magdolen writes about its activities and events organised by FSE in the
following article. O. Miháľová invites all cavers to an important domestic event with international
participation – Speleomeeting of SSS, which will be held on April 14, 2012 in town Svit under the
High Tatras. Z. Hochmuth informs about the process and results of mapping course which was
organised within the framework of the Speleological School of SSS in Demänovská Valley. The
review of the book Jaskyne (Caves) published by Dajama publishing house, which is dedicated to
all show and adjusted caves in Slovakia and brings articles as well as photographs about them,
is followed by an original caving song with the melody of a famous traditional, after that there
are Caving News (e. g. information about the event commemorating the 60th anniversary of
Gombasecká Cave discovery) and Social News.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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