
22012
SPRAVODAJ
 slovenskej speleologickej spoločnosti





Spravodaj SSS 2/2012
ročník XLIII

Foto: Lukáš Vlček



Spravodaj SSS 2/2012 ročník XLIII

Fotografie na obálke
1. strana obálky:  Jazerný dóm – jeden z najkrajších priestorov jaskyne Štefanová. Podzemná rieka, ktorá
  ním preteká, sa po prekonaní sifónu objavuje v Pekelnom dóme Chrámu slobody.
  Foto: Marek Audy
2. strana obálky:  Novoobjavená priepasť vo Veľkej Bikfe na Silickej planine. Foto: Tomáš Fussgänger
3. strana obálky:  Jaskyňa slnečného lúča, Krakova hoľa – miesto prístupné novým prekopaným vchodom.
  Foto: Marián Jagerčík
4. strana obálky:  Dóm titanov je zatiaľ najobjemnejším priestorom jaskyne Štefanová – na fotografii vidieť
  len vrchol rozsiahleho blokoviska, ktoré sa nachádza v jeho strede. Foto: Marek Audy

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

ISSN 1335-5023 

OBSAH

• Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti na rok 2012   4
• Oľga Miháľová: Speleomíting 2012   9
• Ľuboš Holík, Pavel Herich: Jaskyňa Štefanová, objavy od roku 2009   13 
• Marián Jagerčík: Ďalší vykopaný vchod na Krakovej holi   25
• Ľudovít Gaál: Črepiny zo štyridsaťročnej histórie jaskyniarstva v Rimavskej Sobote, 1. časť   28
• Dušan Hutka: Z histórie jaskynného potápania v Tisovskom krase – jaskyňa Teplica   39
• Lukáš Vlček – Peter Vlček – Dušan Hutka – Ivan Kubíni:
 Najnavštevovanejšie jaskyne v Tisovskom krase   47
• Peter Laučík: Hĺbková kniha v jaskyni Brtkovica   49
• Peter Holúbek – Ján Šmoll: Macedónsko máj 2012 (návrat po 20 rokoch)   50
• Peter Laučík: Posolstvo jaskynného pustovníka   53
• Alexander Lačný a Peter Magdolen:
 V Malých Karpatoch sa uskutočnila prvá jaskyniarska škola pre verejnosť   56
• Jaskynovinky   58
• Recenzia   59
• Spoločenské správy   60
• Summary   64



CONTENTS

• Address Book of the Slovak Speleological Society for 2012   4
• Oľga Miháľová: Speleomeeting 2012   9
• Ľuboš Holík, Pavel Herich: The Štefanová Cave, Discoveries since 2009   13
• Marián Jagerčík: Another One Digged Entrance on the Krakova Hoľa Mt.   25
• Ľudovít Gaál: Fractions of the 40-year-long History of Caving in Rimavská Sobota (Part I)   28
• Dušan Hutka: From the History of Speleo Diving in the Tisovec Karst – Teplica Cave   39
• Lukáš Vlček – Peter Vlček – Dušan Hutka – Ivan Kubíni:
 The Most Frequently Visited Caves in the Tisovec Karst   47
• Peter Laučík: The Depth Book in the Brtkovica Cave   49
• Peter Holúbek – Ján Šmoll: Macedonia, May 2012 (Comeback after 20 Years)    50
• Peter Laučík: The Message of A Cave Hermit   53
• Alexander Lačný a Peter Magdolen:
 The First School of Speleology for the Public Took Place in the Lesser Carpathians Mts.   56
• Caving News   58
• Review   59
• Social News    60
• Summary   64

Cover photos
 the 1st cover photo:  The Jazerný dóm Chamber is one of the most beautiful spaces in the Štefanová Cave,
  Low Tatras. The underground river f low trough the swump to the Demänová Cave
  of Liberty. Photo: Marek Audy
 the 2nd cover photo: A recently discovered chasm in the Veľká Bikfa Cave on the Silická Plateau. 
  Photo: Tomáš Fussgänger
 the 3rd cover photo: The Jaskyňa Slnečného Lúča (Sun Beam Cave) on the Krakova Hoľa Mt. – 
  – place in the cave accesible through the newly digged entrance. Photo: Marián Jagerčík
 the 4th cover photo: The Chamber of Titans is the biggest one by volume in Štefanová Cave. The picture shows
  only the top of enormous blocky mound in the middle of chamber. Photo: Marek Audy

Bulletin of the Slovak Speleological Society  No 2/2012

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

ISSN 1335-5023 



4

Kontrolná komisia
Meno funkcia adresa telefonický kontakt, e-mail

Peter Strečanský predseda Morovnianska 53/1
972 51 Handlová

046/547 36 81, 0908 642 970
pstrecansky@pobox.sk, peter.strecansky@gmail.com

Ing. Ivan Demovič člen A. Hlinku 18/38
921 01 Piešťany

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

Ing. Slávka
Szunyogová členka Vajanského 8

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

Výbor SSS
Meno funkcia adresa telefonický kontakt, e-mail

Mgr. Bohuslav
Kortman predseda Stred 66/61

017 01 Považská Bystrica
042/432 10 64, 0905 488 028
bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Doc. RNDr. Peter
Magdolen, PhD. podpredseda Opavská 26/A

831 01 Bratislava
02/602 96 603, 0904 141 186
magdolen@fns.uniba.sk 

Mgr. Lukáš
Vlček, PhD. tajomník Varguľa 349/21

976 56 Pohronská Polhora
0940 807 327
lukasvlcek@yahoo.com

Ing. Peter Holúbek ekonóm 1. mája 1959/36
031 01 Liptovský Mikuláš

044/552 20 61, 044/552 51 74
0904 333 613, holubek@smopaj.sk

Doc. RNDr. Zdenko 
Hochmuth, CSc. člen M. Nešpora 17

080 01 Prešov
051/774 72 55, 0908 977 594
hochmuth@upjs.sk

Oľga Miháľová členka Ul. mládeže 34
058 01 Poprad

052/773 37 54, 0915 326 163
omihalova47@gmail.com

Ing. Marián Jagerčík člen Komenského 112
976 66 Polomka

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

Ing. Ján Tulis čestný
predseda

Brezová 9
052 01 Spišská Nová Ves

0903 811 687, 053/446 33 04
speleoraj@uranpres.sk

Jaskyniarske skupiny/kluby
Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Jaskyniarska skupina
Adama Vallu Ondrej Štefko Školská 99

013 06 Terchová
041/569 50 30
jsav@post.sk

Jaskyniarska skupina
Aragonit Eduard Piovarči Osiková 2

010 07 Žilina
0904 800 082, jsaragonit@post.sk
http://aragonit.webovastranka.sk/

Speleoklub Badizer
Ardovo

Alexander
Skokan

J. A. Komenského 13
048 01 Rožňava

0907 058 332
skokan@kidrv.sk

Oficiálna adresa SSS: Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.sss.sk
sekretariát: 044/552 45 56, 0908 931 034 (M. Strmenská), speleo@ssj.sk,  
úradné hodiny: pondelok, streda 8.00 – 15.00, piatok 8.00 – 14.00 hod.

ADRESÁR
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Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Speleoklub
Banská Bystrica

Stacho Mudrák Adámiho 12
841 05 Bratislava s.m@speleo.sk 

poštu posielať:
Ing. Š. Mlynárik

Javornícka 25
974 11 Banská Bystrica

048/417 40 10, 0903 514 704
stevo.mlynarik@post.sk

Speleo Bratislava
Doc. RNDr. 

Peter Magdolen, 
PhD.

Opavská 26/A
831 01 Bratislava 

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

Oblastná skupina
Brezno Ľubomír Múka Cesta osloboditeľov 171/109

976 46 Valaská
0905 269 845
speleobrezno@gmail.com

Speleoklub Cassovia Ing.
Jozef Thuróczy

Toryská 4/28
040 11 Košice

0905 515 979, thuroczy@netkosice.sk
thuroczy@vsh.sk

Oblastná skupina
Čachtice Ľubomír Vince Moravské Lieskové 1295

916 42 

0944 545 083
0914 230 387 (Lukáš Kubičina)
lvince@atlas.sk*, kubicina@zoznam.sk
www.jeskynar.cz/cachtice

Speleologický klub
Červené vrchy Slovakia Ján Šmoll Nám. SNP 2

031 01 Lipt. Mikuláš
0903/512 283, smoll@alconet.sk
www.cervenevrchy.speleo.sk

Jaskyniarsky klub
Demänovská Dolina Lukáš Benický Pavčina Lehota 145

031 01 Lipt. Mikuláš
0903 624 032, benicky@speleodd.sk 
www.speleodd.sk

Speleo-Detva Elena
Hipmanová

Komenského 16
960 01 Zvolen

045/536 02 69, 0910 993 703
hipmanova@host.sk
ehipmanova@gmail.com

Oblastná skupina
Dolné Orešany

Ing.
Peter Zvonár

Horné Orešany 492
919 03 Horné Orešany

0905 736 917
driny@ssj.sk

Speleoklub Trnava
Mgr.

Alexander Lačný
Ovocná 2839/1
917 08 Trnava

0908 895 769, sasol@speleott.sk 
www.speleott.sk

Speleoklub Drienka
Košice

Ing.
Jozef Psotka

Ružová 43
040 01 Košice

0904 338 683, jozef.psotka@gmail.com
www.drienka.netkosice.sk

Jaskyniarsky klub
Dubnica nad Váhom

Peter
Medzihradský

SPK 641/38
018 41 Dubnica n. Váhom

0905 380 671
medzo.petrus@stonline.sk

Speleoklub
Ďumbier Milan Štéc Mlyn 312

976 45 Hronec
048/617 54 28, 0905 135 535
jmn@nextra.sk, www.jmn.sk

Jaskyniarsky klub
Handlová Peter Strečanský Morovnianska 53/1

972 51 Handlová

046/547 36 81, 0908 642 970
pstrecansky@pobox.sk
www.jkhandlova.estranky.sk
http://jkhandlova.webnode.sk/

Speleoclub
Chočské vrchy

Ing.
Juraj Szunyog

Vajanského 8
034 01 Ružomberok 

044/436 35 84, 0910 555 654
juraj.szunyog@mondigroup.com
http://schv.4d.sk/

Oblastná skupina
Inovec

Ing.
Ivan Demovič

A. Hlinku 18/38
921 01 Piešťany

033/599 13 52, 033/762 81 87
0908 420 545, demovic@mail.t-com.sk

Oblastná skupina
Jána Majku

MVDr.
Zbyněk Valenta

Moldavská 27
040 11 Košice

0948 383 178, zvcave@email.cz
www.stubadivers.sk/osjm.php

Oblastná skupina
Liptovská Teplička Vlastimil Knapp 059 40 Lipt. Teplička 551 knapp.vl@gmail.com

052/779 83 65, 0908 903 798

Oblastná skupina
Liptovský Mikuláš Alfréd Gresch 032 44 Lipt. Kokava 266 0905 306 328

gresch.fredy@gmail.com

Jaskyniarsky klub
Liptovský Trnovec Rastislav Hollý Liptovský Trnovec 79

032 22 Liptovský Trnovec
0903 596 509
kakus@citycom.sk*



6 Spravodaj SSS 2/2012

Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Speleoklub
Malá Fatra

Ing.
Pavel Pokrievka

Gorkého 44/5
036 01 Martin

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

Speleoklub
Michalovce Tomáš Pešta 072 37 Lastomír 185 0902 274 573, tomaspest@gmail.com 

www.speleoklubmi.qsh.sk

Speleoklub
Minotaurus

RNDr. Jaroslav
Stankovič

Edelényska 10
048 01 Rožňava 

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

Speleoklub
Muránska planina

Ing.
Ivan Rusnák

Vl. Clementisa 1211/14
050 01 Revúca 

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

Speleoklub Nicolaus Ing.
Peter Holúbek

1. mája 1959/36
031 01 Liptovský Mikuláš

044/552 20 61, 552 51 74
0904 333 613, peholubek@yahoo.sk
www.speleonicolaus.sk

Oblastná skupina
Orava

Vladislav
Mikula

Pelhřimovská 1191/5
026 01 Dolný Kubín

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

Jaskyniari
Plavecké Podhradie Jozef Kovárik

Pod liehovarom 211
906 36 Plavecké

Podhradie

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

Oblastná skupina
Prešov Rudolf Košč Exnárova 33

080 01 Prešov
051/775 18 67, 0905 237 565
kosc@zladiera.sk, www.zladiera.sk

Oblastná speleo-
logická skupina
Rimavská Sobota

Stanislav 
Scholtz

sídl. Rimava 1065/18
979 01 Rimavská Sobota

0908 714 306, 0904 862 248 (Igor 
Balciar), sscholtz@gmail.com 

Speleoklub Rokoš Ľubomír
Kubíček

Šulekova 20/2
971 01 Prievidza

0948 879 898
lubomir.kubicek@gmail.com

Speleo Rožňava Ing.
Ondrej Bolaček

Ružová 2
048 01 Rožňava

058/734 14 22, 0908 083 334
bercis@inmail.sk
speleoroznava@gmail.com
http://speleoroznava.webnode.sk/

Oblastná skupina
Ružomberok

Miroslav  
Jurečka

I. Houdeka 45/16
034 01 Ružomberok

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

Speleologický klub
Slovenský raj Ing. Ján Tulis Brezová 9

052 01 Spišská Nová Ves

053/446 33 04, 0903 811 687
speleoraj@uranpres.sk
www.speleoraj.sk 

Jaskyniarska skupina
Spišská Belá Vladimír Fudaly kpt. Nálepku 23

059 01 Spišská Belá

052/626 58 31, 052/458 14 59
0905 833 176, vladimir.fudaly@spp.sk
fudalyv@gmail.com

Jaskyniarsky klub
Strážovské vrchy

Mgr. Bohuslav 
Kortman

Stred 66/61
017 01 Považská Bystrica

042/432 10 64, 0905 488 028
bohuslav.kortman@speleostrazov.sk 
www.speleostrazov.sk

Speleoklub Šariš Ing.
Peter Hurný

Fučíkova 5
080 01 Prešov

0907 955 243, speleosaris@gmail.com
hurny.peter@condornet.sk
www.speleosaris.estranky.cz

Speleoklub
Tisovec Ivan Kubíni Štefánikova 956

980 61 Tisovec
0915 979 284, 0940 807 327 (Lukáš 
Vlček), kubinii@centrum.sk

Trenčiansky
speleoklub Miroslav Sova L. Novomeského 7

911 08 Trenčín
0918 602 869
sovamiro@gmail.com

Organizačné správy SSS
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Iné užitočné kontaktové údaje
•	 Jaskynná	záchranná	skupina	Horskej	záchrannej	služby	– tiesňové tel. číslo HZS 183 00
 0903 624 411 (vedúci JZS), 0903 624 290 (lekár HZS), speleo@hzs.sk
•	 ŠOP	SR	–	Správa	slovenských	jaskýň	(SSJ)	– Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
 044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk
• SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy (RNDr. Ľ. Gaál) –
 Železničná 31, 0979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0903 235 246, gaal@ssj.sk

Dobrovoľná záchranná služba SSS 
Oblasť meno a priezvisko adresa telefón 

Západné
Slovensko

Mgr.
Branislav Šmída, 

PhD.

Ovocná 7
917 08 Trnava

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

Slovenský kras RNDr.
Jaroslav Stankovič

Edelényska 10
048 01 Rožňava 058/734 34 26, 0905 412 048

Severné
Slovensko

Ing.
Peter Holúbek

1. mája 1959/36
031 01 Liptovský Mikuláš

044/552 45 58, 044/552 51 74
0904 333 613

Potápanie Doc. RNDr. Zdenko 
Hochmuth, CSc.

M. Nešpora 17
080 01 Prešov

055/625 85 94, 051/774 72 55
0908 977 594

Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Oblastná skupina
Tribeč

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

poštu posielať:
Mgr. Juraj Šurka

Bystrická 43
966 81 Žarnovica

0908 144 540
ostribec@gmail.com

Jaskyniarsky klub 
Speleo Turiec Jozef Haráni Dielenská kružná 48

038 61 Vrútky
0905 641 325, speleo@stamaplus.sk
www.speleoturiec.sk

Oblastná skupina
Uhrovec

Ľubomír Hajšo M. R. Štefánika 161/14
956 41 Uhrovec

038/769 44 44, 0904 231 772
lhajso@zoznam.sk

poštu posielať:
Jozef Kováčik

A. Hlinku 1184/3-39
957 01 Bánovce n. Bebravou

038/760 70 38, 0903 273 475
jzfkvck@gmail.com

Speleoklub
Univerzity
Komenského
Bratislava

Mgr.
Branislav Šmída, 

PhD.

Katedra geológie
a paleontológie 

Prírodovedecká fakulta UK 
Mlynská dolina (pav. G.) 

842 15 Bratislava

0915 668 914 (Branislav Šmída)
0903 427 598 (Marcel Griflík)
0903 967 836 (Igor Pap)
brano.smida@gmail.com
www.suk.sk, www.mesacnytien.sk

Jaskyniarsky klub
Varín Ján Nemček Trizuljaka 231

013 03 Varín

0908 751 388; 0905 365 688 (Pavol 
Cvacho), jkvarin@centrum.sk
www.speleovarin.sk

Oblastná skupina
Veľká Fatra Ján Vacek štvrť Čajkovského 4/14

036 01 Martin 8

0904 875 946
jan.vacek@volkswagen.sk
vacek.frantisek@gmail.com
janova246@gmail.com

Speleoklub
Univerzity P. J. 
Šafárika Košice

Doc. RNDr. 
Zdenko

Hochmuth, CSc.

M. Nešpora 17
080 01 Prešov

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

Žilinský
jaskyniarsky klub Tibor Pajtina Gerlachovská 10

010 08 Žilina

0903 772 579
jaskyniari@jaskyniari.sk
www.jaskyniari.sk

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

Organizačné správy SSS
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• Speleologická strážna služba – koordinátori: 0903 256 953, stanik@ssj.sk (P. Staník)
 0904 862 248, balciar@ssj.sk (I. Balciar)
•		Slovenské	múzeum	ochrany	prírody	a	jaskyniarstva	(SMOPaJ)	– Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
 044/552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk
•	 SMOPaJ	–	pracovisko	Košice – Ďumbierska 26, 040 01 Košice (Ing. J. Psotka, Ing. D. Vacková, G. Lešinský),
 055/633 30 23, gabishark@post.sk
•		Česká	speleologická	společnost	– Na Březince 1513/14, 158 00 Praha 5, +420 722 651 110, www.speleo.cz
•		Krásnohorská	jaskyňa	– RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
 058/734 34 26, 0905 412 048, www.svssk.sk
•		SpeleoZáchranka	Mesačný	tieň	– prior. tel.: Šmída 0915 668 914, Pap 0903 967 836,
 Megela 0903 903 323, Jindra +420 777 175149, Stankovič 0905 412 048
•		Jaskyňa	mŕtvych	netopierov	– Milan Štéc, 976 45 Hronec 312, 048/617 54 28, 0905 135 535, jmn@nextra.sk
•		Jaskyňa	Zlá	diera	– Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov
 051/775 18 67, 0905 237 565, kosc@condornet.sk, www.jaskyna.szm.sk
•		Malá	Stanišovská	jaskyňa	– 032 03 Liptovský Ján, Jánska dolina 185, správca jaskyne: 0908 640 061,
 info@sibir.sk, www.stanisovska.sk, www.cave4you.com, www.liptovspeleo.sk
•  MEANDER, s. r. o. – 044 02 Turňa nad Bodvou
 055/489 91 01, fax 055/466 22 30, meander@meander.sk, www.meander.sk

Výber z aktívnych internetových stránok
Oficiálne stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti www.sss.sk
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Jaskyniarska skupina Aragonit http://aragonit.webovastranka.sk/
Speleo Bratislava www.speleobratislava.host.sk
OS Čachtice www.jeskynar.cz/cachtice
Speleologický klub Červené vrchy Slovakia www.cervenevrchy.speleo.sk
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina www.speleodd.sk
Speleoklub Drienka www.drienka.netkosice.sk
Jaskyniarsky klub Handlová www.jkhandlova.estranky.sk
Speleoclub Chočské vrchy www.schv.host.sk
Oblastná skupina Jána Majku www.stubadivers.sk/osjm.php
Speleoklub Malá Fatra www.speleomalafatra.webnode.sk
Speleoklub Michalovce www.speleoklubmi.qsh.sk
Speleoklub Muránska planina www.speleomuran.sk
Speleoklub Nicolaus www.speleonicolaus.sk 
Jaskyniari Plavecké Podhradie www.kike.sk/speleo
Jaskyniarska skupina Speleo Rožňava http://speleoroznava.webnode.sk/
Ružomberský jaskyniarsky server www.speleork.sk
Speleologický klub Slovenský raj www.speleoraj.sk
Speleoklub Šariš www.speleosaris.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy www.speleostrazov.sk
Jaskyniarsky klub Speleo Turiec www.speleoturiec.sk
Speleoklub Trnava (OS Dolné Orešany) www.speleott.sk
Jaskyniarsky klub Varín www.speleovarin.sk
Žilinský jaskyniarsky klub www.jaskyniari.sk

In
é

Jaskyňa mŕtvych netopierov www.jmn.sk
Malá Stanišovská jaskyňa www.stanisovska.sk
Krásnohorská jaskyňa; speleologická vodcovská služba www.svssk.sk
Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo www.unesco.eu.sk
Zlá diera (Zla džura); speleologická vodcovská služba www.zladiera.sk
Jaskyňa Velika Klisura/Gryka e Madhe v Kosove www.klisura.speleo.sk
ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva www.smopaj.sk
THERION softvér http://therion.speleo.sk/
Stránka venovaná speleoterapii www.speleoterapia.sk
Výroba/predaj jaskyniarskych a horolezeckých potrieb a pomôcok www.meander.sk
Pre cestovateľov a jaskyniarov: „Objavte nespoznanú slobodu!“ www.sibir.sk
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Apríl je každoročne mesiacom, v ktorom 
jaskyniari Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti bilancujú svoju činnosť za minulý rok. 
Aktivity jaskyniarov vrátane výsledkov spe-
leologického prieskumu, výskumu a ochrany 
krasových javov sa hodnotili 13. 4. 2012 na 
zasadnutí predsedníctva SSS vo Svite. Na-
sledujúci deň, 14. apríla, sa v Dome kultúry 
vo Svite uskutočnilo tradičné celoslovenské 
stretnutie jaskyniarov SPELEOMÍTING 
2012. Na podujatí, ktoré začína mať me-
dzinárodný charakter, sa zúčastnilo do 180 
jaskyniarov a priaznivcov speleológie zo 
Slovenska, Česka a Poľska.

Po úvodnom príhovore predsedu SSS Bohu-
ša Kortmana, ktorý privítal účastníkov Speleo-
mítingu vrátane hostí, medzi nimi i predsedu 
Českej speleologickej spoločnosti Zdenka Mo-
tyčku, prevzali ocenenia členovia SSS za vla-
ňajšie najvýznamnejšie speleologické aktivity 
na Slovensku a v zahraničí. Prvý raz sa oceňo-
vali aj autori najlepších príspevkov v časopise 
Spravodaj SSS za uplynulý rok.

Počas celého dňa sa v programe Speleomí-
tingu (pozri ďalej) prezentovali na kinoplátne 
aktuálne výsledky prieskumu, výskumu jaskýň 
a krasu u nás i vo svete, objavy členov SSS 
v Slovenskej republike a v zahraničí i zaují-
mavosti z oblasti speleológie. Premietlo sa 16 
súťažných filmov. Na paneloch vo vestibule 
domu kultúry jasky-
niari pripravili zau-
jímavú výstavu ma-
povej a fotografickej 
dokumentácie. Na zá-
ver podujatia prítom-
ní diváci vyhodnotili 
hlasovaním najlepšie 
príspevky a najlepšiu 
panelovú výstavu.

Naša úprimná vďaka 
patrí tým, ktorí daro-
vali hodnotné ceny pre 
ocenených jaskyniarov: 
Meander s. r. o., Che-
mosvit-Fibrochem, a. s.,  

Žilmont s. r. o. Žilina a Správa slovenských jas-
kýň. Takisto ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili 
o dobrý a nerušený priebeh Speleomítingu, a te-
šíme sa na stretnutie vo Svite roku 2013.

Niekoľko postrehov
Príspevky v programe Speleomítingu nasle-

dovali plynulo. Vo vestibule bolo rušno, panely 
boli plné fotografií a mapovej dokumentácie, 
čo je znak bohatej činnosti jaskyniarov. Azda 
chýbala len firma Meander, aby si záujemcovia 
mohli nakúpiť jaskyniarsky materiál.

Vždy netrpezlivo čakám do poslednej chvíle 
na príspevky do programu. Mala by som oveľa 
menej stresu, keby ich autori prihlasovali prie-
bežne a nenechávali si prihlášku na poslednú 
chvíľu, resp. až po určenom termíne.

Menší problém nastal pri zabezpečení uby-
tovania. V hoteli Mladosť, kde sme boli už ako 
doma celých 20 rokov, začali s rekonštrukciou. 
Preto po hľadaní náhradného riešenia sa na-
koniec vybrala ubytovňa Skala, ktorá ponúkla 
stravu a ubytovanie za solídnu cenu. Niektorí 
boli možno zaskočení touto zmenou. Výnim-
kou nebol ani personál ubytovne, ktorý mal 
iné zvyky, bolo potrebné riešiť niektoré nedo-
rozumenia pri registrácii, platení atď. Nako-
niec všetko dobre dopadlo aj s ubytovaním i so 
stravovaním v Skale bola všeobecná spokojnosť, 
pravda, s jedinou výhradou, týkajúcou sa kaž-
doročne sa opakujúcej situácie: Tí, ktorí si  

Panelová výstava vo vestibule Domu kultúry vo Svite. Foto: F. Miháľ

SPELEOMÍTING 2012

Oľga Miháľová

Spravodaj SSS 2/2012
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v záväznej prihláške objed-
najú stravu, majú na ňu 
prednostný nárok. Majite-
ľom ubytovne a reštaurá-
cie v dome kultúry, ktorí si 
podľa počtu prihlásených 
nakúpia potraviny, spôso-
buje problémy, keď stravu 
požadujú i neprihlásení 
účastníci. Tých je čoraz 
viac, lebo sa spoliehajú na 
to, že stravu dostanú aj bez 
záväznej prihlášky. Preto 
od budúceho roka bude 
platiť, že nárok na stravu  
v cene uvedenej na pozván-
ke budú mať len záväzne 
prihlásení účastníci. Ne-
prihlásení budú musieť za 
stravu zaplatiť o 1 € viac.

Ocenenia SSS za rok 2011 získali
• Členovia Speleoclubu Chočské vrchy za 

objav Prosieckej jaskyne ako výsledok dlho-
dobého úsilia vynaloženého v jaskyni O-3 
v Prosieckej doline, Chočské vrchy

Jaskyňa dosiahla dĺžku 260 m, r. 2011 v nej jasky-
niari objavili a zamerali po dlhom období vytrvalej 
a náročnej práce 146,63 m.

• Členovia Speleoklubu Drienka Košice za 
objav jaskyne Prievanová diera na Plešivec-
kej planine v Slovenskom krase

Po kopáčskych prácach vo viac ako desaťro-
čie opustenej speleologickej sonde Prievanová diera 
jaskyniari prenikli do novej jaskyne. Ku koncu 
roka 2011 sa podarilo v jaskyni zamerať 260 m 
polygónu s hĺbkou -34 m. Dĺžka jaskyne však 
prevyšuje 600 m a jej zameriavanie pokračuje od 
začiatku r. 2012.

• Členovia SK Červené vrchy a ďalší účastníci 
expedícií Jakupica – Macedónsko zo spe-
leologických klubov SSS Banská Bystrica, 
Detva, Drienka, Inovec, Malá Fatra, Nico-
laus, Šariš, Turiec, UK Bratislava za objavy 
v jaskyni Slovačka jama na Karadžici

V náhornej planine pohoria Jakupica naši jasky-
niari vstúpili do rozsiahleho jaskynného systému. 
Dosiahli v ňom hĺbku -598 m, dĺžku 2,5 km, objavili 
ďalších 0,5 km nových chodieb, zamerali 1300 m. 

• Členovia SK Drienka Košice a SK Šariš za 
objavy v rumunskej jaskyni Drăcoaia v po-
horí Bihor

•	V jaskyni prenikli do nových priestorov v dĺžke 
cca 900 m, pričom sa podarilo zamerať 560 m. 
Jaskyňa dosiahla k 15. 1. 2012 dĺžku 1667 m pri 
prevýšení 106 m.

Ocenenia redakčnej rady Spravodaja SSS 
pre autorov najprínosnejších príspevkov za 
rok 2011
• Ľubomír Plučinský: Nové objavy v Javorinke
• Juraj Szunyog: Objav Prosieckej jaskyne
• Zdenko Hochmuth: Zaujímavý montanistic-

ký objekt v Kopytovskej doline
• Peter Holúbek: Čo nové v Novej Stanišovskej 

jaskyni
•	

Ocenenia divákov Speleomítingu 2012
• Najhodnotnejší príspevok z domácich 

lokalít
 Juraj Szunyog: Objav Prosieckej jaskyne
• Najhodnotnejší príspevok zo zahranič-

ných ciest
 Branislav Šmída, Jozef Grego: Jaskyniarsko- 
 prírodovedecká predexpedícia – Vietnam 2012
• Najlepšia panelová dokumentácia
 Eduard Piovarči: Snívanie o kráse
 (fotodokumentácia)

Panely poskytujú dostatočný priestor aj na prezentáciu takýchto rozsiahlych 
mapových plánov. Foto: F. Miháľ
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Stručný prehľad najzaujímavejších
objavov klubov a skupín SSS v roku 2011

Speleo Bratislava
V jaskyni Stará garda sa podarilo preniknúť do 

nových objavov v odhadovanej dĺžke cca 400 m.

SK Červené vrchy a ďalšie kluby SSS
Kosovo – Velika klisura: jaskyňa má výšku 

+310 m, zameranú dĺžku 7,5 km. Ďalšie asi 3 km 
treba ešte zamerať.

Macedónsko – Jakupica: v jaskyni Slovačka 
jama na Karadžici – CEKI 1 účastníci expedícií 
vstupujú do rozsiahleho jaskynného systému, v kto-
rom dosiahli hĺbku 598 m, dĺžku 2,5 km a objavili 
ďalších asi 0,5 km nových chodieb.

JK Demänovská Dolina
V jaskyni Štefanová postúpili do 

ďalších častí zatiaľ neznámej dĺžky. 
Počas roka zamerali spolu 1961 m. 
Celková dĺžka jaskyne k 31. 12. 
2011 dosiahla 13 105 m. Demänov-
ský jaskynný systém – dĺžka spra-
covaných polygónových ťahov spolu 
s obrysmi jaskynných priestorov je 
50,450 km.

SK Drienka
Na Plešiveckej planine prenikli po 

výkopových prácach vo viac ako de-
saťročie opustenej speleologickej sonde 
Prievanová diera do novej jaskyne. 
Ku koncu roka 2011 sa podarilo v jas-
kyni zamerať 260 m polygónu s hĺb-
kou 34 m. Dĺžka jaskyne však prevyšu-
je 600 m a jej zameriavanie pokračuje 
od začiatku roka 2012.

V jaskyni Drăcoaia (Rumunsko, 
pohorie Bihor) SK Drienka spolu  
s SK Šariš prenikli do nových priesto-
rov v dĺžke cca 900 m, pričom vlani 
zamerali 560 m. Jaskyňa dosiahla  
k 15. 1. 2012 dĺžku 1667 m pri pre-
výšení 106 m.

SC Chočské vrchy
Objav Prosieckej jaskyne, ktorá 

vrátane jaskyne O-3 dosiahla dĺžku 
260 m; 146,63 m v nej zamerali. Spo-
lu roku 2011 objavili na domácich 
lokalitách 217 m.

SK Nicolaus
V Novej Stanišovskej jaskyni v spolupráci s jas-
kyniarmi zo Zakopaného a Demänovskej Doliny 
objavili okolo 500 m nových priestorov. Roku 2011 
dĺžka jaskyne vzrástla o 852 m. Na začiatku roka 
2012 mala jaskyňa dĺžku 3186 m.

V Jaskyni zlomísk sa sondovalo v Hučiacej 
plazivke. Dĺžka jaskyne koncom roka 2011 bola 
11 018 m. Za posledný rok sa jaskyňa predĺžila 
o 152 m.

SK Slovenský raj
V jaskyni Duča zamerali a zdokumentovali 183 m  

nových priestorov, čím jaskyňa dosiahla dĺžku  
289 m.

Záver Speleomítingu – spočítavanie diváckych hlasov... 

...a odovzdávanie ocenení. Foto: F. Miháľ
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Dĺžka Stratenskej jaskyne: 19 594 m + Psie 
diery 2670 m = 22 264 m. V roku 2011 sa objavilo 
92,4 m.

SK UK Bratislava
Pokračujúce práce v jaskyni Mesačný tieň vo 

Vysokých Tatrách priniesli 2 km nových objavov. 
Aktuálna dĺžka systému je 28 699 m.

JS Spišská Belá
Roku 2011 prirodzené prepojenie Nádejnej jas-

kyne s jaskyňou Javorinka prispelo k novým obja-
vom 640 m priestorov, zameraných 536 m chodieb. 
V súčasnosti jaskynný systém Javorinky s celkovou 
dĺžkou zameraných chodieb 10 501 m a prevýšením 
477 m sa stal druhou najhlbšou a piatou najdlhšou 
jaskyňou na Slovensku. 

PROGRAM SPELEOMÍTINGU 2012

OTVORENIE SPELEOMÍTINGU
Ocenenia: za úspešnú činnosť členov SSS na Slovensku a v zahraničí

Názov prezentácie prednášajúci /
autor OS / SK

1 Optimistická 1980 (prepis 16-mm filmu) Slavomír Chmela JK Strážovské vrchy

2 Jaskyňa nad vyvieračkou – 40 rokov Pavol Cvacho JK Varín

3 Archeologická perspektíva Silickej ľadnice Marián Soják SK Slov. raj, AÚ SAV Nitra

4 Silická ľadnica Jaroslav Stankovič SK Minotaurus

5 Snívanie v tráve – z činnosti OS Veľká Fatra 
a JS Aragonit v roku 2011 Eduard Piovarči JS Aragonit, OS Veľká Fatra

6 Jaskyniarsky týždeň SSS
v poľských Tatrách

Jadwiga Trojan,
Lukáš Vlček

SK Tatrzański, Zakopane, 
SSS

7 Snívanie o kráse – zo zahraničnej cesty
JS Aragonit, Slovinsko a Chorvátsko Eduard Piovarči JS Aragonit, OS Veľká Fatra

8 Jaskyňa Džimova spása Ľubo Semelbauer JK Strážovské vrchy

9 Jaskyne Strážova Ján Kasák JK Strážovské vrchy

10 Vrgoracko polje – krasové polje v tieni
Biokova (Chorvátsko) Milan Horňák 

SK Malá Fatra,
Jamarski klub Železničar 
Ljubljana 

11 Objav Prosieckej jaskyne Juraj Szunyog SK Chočské vrchy 

12 Prievanová diera na Plešiveckej planine Jozef Psotka Speleoklub Drienka 

13 Jaskyniarsko-prírodovedecká  
predexpedícia – VIETNAM 2012

Branislav Šmída,
Jozef Grego SK UK Bratislava 

14 Novinky z Javorinky Ján Lizák JS Spišská Belá 

15 Jaskyňa Drăcoaia
(Rumunsko, Bihor) 2002 – 2012 Vladimír Papáč Speleoklub Drienka 

16 Mexiko Zdeno Hochmuth SK UPJŠ Košice

S prilbou a zápisníkom (prepis 16-mm filmu) Slavomír Chmela JK Strážovské vrchy
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Opisovať objavovanie rozsiahlej jaskyne 
na niekoľkých stránkach nášho Spravodaja 
je úloha priam sizyfovská, tým skôr, že väč-
šina zážitkov a poznatkov už bola opísaná 
na webovej stránke JK Demänovská Doli-
na a počas rokov sa tu nazbieralo pomer-
ne veľké množstvo textov. Tieto príspevky 
zachytávajú atmosféru objavovania a boli 
napísané bezprostredne po tej-ktorej akcii, 
a preto sme si dovolili zvoliť netradičnú 
formu tohto článku, a to prenesením častí 
správ z webovej stránky na papier nášho 
periodika. Mnohé z týchto príspevkov za-
znamenávajú nielen to, čo sa v podzemí pri 
prieskume jaskyne Štefanová odohrávalo, 
ale i čiastočne opisujú jaskyňu samotnú. 
Keďže prieskum jaskyne intenzívne prebie-
ha a mozaika poznania podzemného krasu 
pod Stodôlkou sa stále skladá, samostatný 
opis jaskyne a náčrt genézy na spracovanie 
ešte len čaká. Príspevky z internetu sme 
sa snažili vybrať a čiastočne skrátiť tak, 
aby čitateľ mohol sprostredkovane zažiť at-
mosféru objavovania na slovenské pomery 
veľkej jaskyne.

Nasledujúce tri články opisujú prienik 
kľúčovým miestom do nových, najrozľah-
lejších častí jaskyne, ktoré sa nachádzajú za 
Difúzorom.

PRÍTOKOVÝ SIFÓN V „ŠTEFANOVKE“

Prvá etapa prieskumu priestorov jaskyne, ktoré 
boli objavené v januári 2007, je skončená. A čo 
ďalej?

Koncom roka 2008 bolo jasné, že objav 
z roku 2007 je z väčšej časti preskúmaný  
a zdokumentovaný. Zamerali sme okrem 
pár odbočiek skoro všetko a dĺžka jaskyne je  
4913 m. Musím však priznať, že preskúmanosť 
jaskyne je zatiaľ nízka. Sú časti, kde sme boli 
len raz, prípadne dvakrát. Ale to sa mi zdá  
v súčasnom stave prieskumu ako nepodstatné. 
Skôr ma trápia iné, dôležitejšie otázky. Jasky-
ňa prerezáva masív Stodôlky z juhozápadu 
na severovýchod, ale len v najsevernejšej časti 

vápencového komplexu Stodôlky. Tu je masív 
najtenší, prerušený zo severu dolinou Zadnej 
vody. Odtiaľto však Stodôlka strmo stúpa sme-
rom na juh a dosahuje nadmorskú výšku 1212 
metrov. Je to prevýšenie cca 400 metrov. A to je 
výzva, ktorej rozumie každý skúsený jaskyniar. 
A prečo by mala jaskyňa pokračovať? Pretože 
prievan v Mikulášskej chodbe, ktorá nesme-
ruje na dolinu Zadnej vody, ale viac dovnútra 
masívu Stodôlky, stúpa k hornému otvoru.  
A je to ozajstný demänovský prievan. Len nájsť, 
kde mizne. Mikulášska chodba ešte nie je ani 
domeraná, ani preskúmaná.

Potom je tu hlavný tok, o ktorom na základe 
stopovacích skúšok D. Haviarovej vieme, že sa 
do jaskyne nedostáva z niektorého blízkeho 
ponoru. Najvyššie proti prúdu tohto potoka  
(v j. viac tokov) sme sa dostali v Aquaparku. Tu 
tok s výdatnosťou cca 20 l/s (suché obdobie) 
tečie riečnou chodbou s 1,5 m vysokou kaská-
dou. Steny chodby sú samá ostrá hrana a dno 
pod hladinou tvorí vápencový masív. Rozmer 
chodby je priemerne 3 × 3 metre. Chodba proti 
toku sa končí v menšej sienke, kde voda prite-
ká z akéhosi bahenno-štrkového močiara. A tu 
je cieľ našej akcie vo štvrtok 5. 2. 2009. Do jas-
kyne sme sa vybrali v osvedčenej objaviteľskej 
dvojici Rybanský – Holík. Jaskyňou postupuje-
me pomaly, nazeráme do dier, do ktorých sme 
ešte nepozreli, rozširujeme plazivky, skrátka, 
užívame si to. Istý mladý člen by nám povedal: 
„Starci v jaskyni“.

Po príchode do Aquaparku sa Maťo pre-
zliekol do „atómbordelu“, ja zatiaľ znižujem 
vodnú hladinu v močiari cca o 10 cm. Tým 
sa cez močiar vytvára prúdnica a voda nám 
sama ukazuje, kde zamerať svoju pozornosť. 
Za močiarom, ktorý prekonávame v „atómbor-
deloch“, je prítokový sifón. Ten sme predtým 
považovali za statické jazero. Aj v sifóne zni-
žujeme hladinu vody o 10 cm. Postúpime cca 
7 metrov do sifónu, Maťo presvecuje hladinu 
i profil chodby pod vodou svojimi potápač-
skými baterkami. Vidíme, že sifón pokračuje 
ďalej veľkým profilom. Prekonanie sifónu sa 
nám zdá možné ďalším znižovaním hladiny 
vody až o 0,5 m, čím by sa mohol sifón otvoriť. 

JASKYŇA ŠTEFANOVÁ, OBJAVY OD ROKU 2009

Ľuboš Holík, Pavel Herich
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Ak sa to nepodarí, skúsime ho podplávať. Sme 
lepšie vybavení ako legendárny A. Vallo. Ak 
predsa neprekonáme sifón, sú aj iné možnosti 
postupu v jaskyni.

Cieľ akcie sme splnili. Zistili sme, odkiaľ do 
Aquaparku priteká voda, a určili sme miesto, 
kam v najbližšom čase zameriame naše úsilie. 
Končíme náš prieskum, čaká nás hodinová tra-
sa ku vchodu. Na povrch vychádzame v dobrej 
nálade; vieme, že jaskyňa pustí a 5 km dĺžky 
nie je konečných.

Autor: Ľuboš Holík | 7. 2. 2009 16:13

PRED OBJAVOM?

Poznáte to. Telo skrútené, hrudný kôš stlačený, 
hlava vykrútená v neprirodzenej polohe. Načo to 
všetko? No predsa, pred nami je objav!

Do jaskyne Štefanová sa nechodí na výlet. 
Je to jaskyňa, ktorá nám dáva zabrať. Od po-
slednej akcie, ktorá bola opísaná na stránke, 
sme uskutočnili ďalšie tri. Aj keď po každej je 
človek dobitý, akoby ho v kolese lámali, vidina 
objavu nás stále ženie do podzemia. Dve akcie 
sme venovali znižovaniu hladiny vody v príto-
kovom sifóne v Aquaparku. Tu sme limitovaní 
kapacitou batérií k vŕtačke. Čo akcia, to 5 cm 
zo skalného rebra dolu. Skalné rebro vytvára 
prirodzenú hrádzu pred sifónom. Ak sa podarí 
zlikvidovať túto hrádzu, znížime hladinu sifó-
nu cca o 1 meter. Či to bude stačiť na prekona-
nie sifónu, to ešte nevieme.

Pokrok pri znižovaní vody je pomalý a ne-
adekvátny vynaloženému úsiliu, preto sme sa 
na druhej akcii rozhodli preveriť možnosť po-
kračovania jaskyne o poschodie vyššie v Mi-
kulášskej chodbe. Tu pomocou ChSM Zdeno 
určuje miesto, kde mizne prievan. Je to plazivka 
ukončená jazierkom, za ním je však väčší pries-
tor. Dopredu ide najmladší a najtenší, a to je 
Lukáš (Benický). Po prekonaní jazierka ozna-
muje, že je tam veľká chodba, takže vyrážame 
za ním. Spolu potom objavujeme pokračovanie 
jaskyne – chodbu dlhú asi 60 metrov, ktorá je 
však unikátne vyzdobená. Na podlahe sú sne-
hobiele jazierka, zo stropu visia rôzne zakrivené 
stalaktity a na stenách sú excentriká. Škoda, že 
neovládame umenie levitácie. Chodba sa končí 
ďalším jazierkom. Pred ním dumáme, čo ďalej. 
Všetci traja sme ticho, premýšľame. A vtedy 
začujeme ten monotónny hukot. Priškrtený 

prievan. Vliezam po kolená do jazierka, čo na 
tom, že čižmy sú plné vody, veď tohtoročný feb-
ruár je teplý. Pol metra nad hladinou jazierka je 
diera vo veľkosti prilby a v nej je ten zvuk najsil-
nejší. Vŕtačka je však už bez energie a kladivom  
v pevnom masíve nič nespravíme. Všetci traja sa 
zhodneme, že objav počká, a o týždeň sa pokú-
sime prekonať kľúčové miesto.

O týždeň, 28. 2. 2009, znovu v trojici vy-
rážame do „Štefanovky“. Miesto Lukáša ide  
s nami Pavel (Aragonit). Lukáš sa totiž inten-
zívne pripravoval na Lehotskú zlatú šľapku a je  
indisponovaný. Po príchode do Mikulášskej 
chodby začíname merať novoobjavené priestory 
vo dvojici s Pavlom, Zdeno medzitým pomocou 
vŕtačky zväčšuje dieru na konci chodby. Po 
hodine je diera zväčšená, batérie vybité a Pavel 
sa pripravuje na prienik. Nebude to však jed-
noduché, diera sa zatáča za roh a stúpa. Keby 
sme mali ešte jednu batériu, bolo by to jedno-
duchšie. Pavel sa natláča do diery, trčia mu len 
čižmy. Bojuje a my chceme od neho, aby podal 
hlásenie. Oznamuje, že stena pod ním je previs-
nutá, vidí 1,5 metra vysokú chodbu a jej dno 
tvorí hlboké jazero. Situácia je komplikovaná: 
ak by aj prekonal kritické miesto, čo je podľa 
neho možné, mohol by spadnúť dolu hlavou 
do jazera. Nohy by mu mohli zostať zaklinené 
v plazivke, a to by nemuselo dopadnúť dobre. 
My dvaja so Zdenom by sme mu nevedeli po-
môcť. V takomto prípade musí objav počkať. 
Zdeno chce prísť už o tri dni. On je hlavný razič 
a my sa s radosťou prispôsobíme. Končíme ak-
ciu a vydávame sa úmornou trasou na povrch.

Z jaskyne vyliezame o 18.00 hod., čiže v čase 
štartu Lehotskej šľapky. Obidvaja moji parťáci 
mali v úmysle sa týchto preslávených pretekov 
zúčastniť, ale vedia, že už to nestihnú. To favo-
ritom uľahčilo situáciu. Zdeno ani Pavel však 
neľutujú, vedia, že pred nami je veľký objav, 
a to je pre nich prednejšie ako sláva víťazov. 
O dva dni volám Zdenovi, či platí utorňajšia 
akcia. On mi však smutne oznamuje, že „Šte-
fanovka“ ho zlomila. Má opuchnuté kolená, 
horúčky a nedokáže sa bez pomoci postaviť 
na nohy. Zabudol si totiž do jaskyne zobrať 
nákolenníky, a to sa mu vypomstilo. Prajem 
mu skoré uzdravenie a akciu odkladáme. Objav 
musí čakať.

Autor: Ľuboš Holík | 3. 3. 2009 18:22
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ŠTEFANOVÁ – NEKONEČNO

10. 3. 2009 sme objavili významné pokračova-
nie jaskyne Štefanová.

Po poslednej akcii sme vedeli, že objav je istý, 
ale aký bude jeho rozsah, prípadne jeho význam 
pre ďalší prieskum, sme nemohli vedieť. Do jas-
kyne sme išli plní očakávaní. Skutočnosť však 
predbehla všetky naše predstavy. „Štefanovka“ 
nás znovu príjemne prekvapila. Bolo to už tretí 
raz. Roku 1991 sme prenikli do stúpajúcich čas-
tí jaskyne s vodným tokom. Týmito časťami sme 
prenikli cca o 90 m vyššie od odtokového sifónu 
a dostali sme sa do masívu Stodôlky. Roku 2007 
sme objavili obrovské chodby a dómy (najväčší 
100 × 35 m), koridor siahajúci od ponorov na 
Repiskách až k sifónu, ktorý je spojený hydrolo-
gicky s Dem. jaskynným systémom (vzdialenosť 
100 m). Akoby to boli dve jaskyne, jaskyňa r. 
1991 a jaskyňa r. 2007. A 10. 3. k nim pribudla 
morfologicky úplne iná časť – jaskyňa r. 2009. 
Na akciu sme šli štyria. V pláne je fotodoku-
mentácia, meranie a hlavne rozšírenie kľúčové-
ho miesta a následné objavovanie. Pri príchode 
do Mikulášskej chodby Jano začína s fotením, 
Zdeno ide zväčšovať okno nad posledným ja-
zierkom. Meranie rušíme, je nás málo. Rozši-
rovanie okna ide ako po masle, len keby tých 
batérií bolo viac. Keď končia batérie, končí sa 
i rozširovanie. Okno je už prijateľne široké na 
prienik, či prejdeme všetci, to sa uvidí. Prvý Pa-
vel hravo prekonáva úžinu a vzápätí sa dostáva 
do euforického ošiaľu objaviteľa. Idem za ním, 
trochu bojujem v najužšom mieste a potom ele-
gantne prepadávam do jazera. V jazere je vody 
po stehná, ale je celkom teplá. To spôsobuje 
objaviteľská horúčka. Za mnou prelieza Zdeno, 
už bojuje viac, asi sa tá úžina správa ako Scylla  
a Charybda. Už sme na druhej strane traja, 
štvrtý, Jano, ktorý má zdravotné problémy, sa 
rozhodol radšej nás počkať pred oknom.

Jazero, v ktorom stojíme, je dlhé 10 m, za 
ním však vidno priestor. Voda nie je termálna, 
takže rýchlo vpred. Nikto nás nemusí po-
háňať. Dopredu nás ženie zvedavosť. Po 100 
metroch ani po 500 sa jaskyňa nekončí. Keď 
prejdeme asi 1 kilometer, konštatujeme, že 
ďalej to nemá zmysel. Čas rýchlo beží, hlási 
sa únava a čaká na nás Jano. Cestou naspäť si 
lepšie všímame novoobjavené časti. Charakter 
jaskyne je tu iný ako dosiaľ. Ide o senilné riečne 

chodby bez závalov, v dlhých úsekoch akoby 
sme šli po škrapovom poli, potom zas po pies-
kových dunách. Je tu veľa odbočiek, niekoľko 
výrazných puklín v podlahe chodieb, kto-
ré komunikujú s nižším poschodím. Jednou  
z týchto puklín sa Pavel dostáva dolu a ozna-
muje, že to ide vľavo-vpravo, no skrátka všade. 
Voláme ho späť, velíme na návrat, nechceme sa 
už nikde zdržiavať. Na jednom mieste predsa 
len odbočíme šikmo klesajúcou chodbou –  
a tu sme ho našli. Aktívny podzemný tok. To je 
tá čerešnička na torte. Je síce malý, ale poteší. 
Má oveľa menší prietok ako tok, ktorý vyteká 
z prítokového sifónu v Aquparku. Zbežná ob-
hliadka a rýchlo k Janovi. Cez úžinu len tak 
preletíme „za potlesku médií a fotoreportérov 
(1 kus)“. Už len malé občerstvenie a vydávame 
sa na strastiplnú cestu na povrch. Akciu končí-
me v „svätostánku“ demänovských jaskyniarov 
v Pavčinej Lehote. Konštatovanie na záver: 
keď som prišiel v roku 1987 do Demänovskej 
doliny, jaskynný systém mal 21 km. Všetci sme 
vedeli, že 30-ka je reálna. Pred pár rokmi sme 
začali uvažovať o 40-ke. Dnes smelo môžem 
vyhlásiť, že v podzemí Demänovskej doliny je 
50 km jaskynných chodieb.

Autor: Ľuboš Holík | 11. 3. 2009 20:45

Čo bolo ďalej za Difúzorom...

ŠTEFANOVÁ NA POKRAČOVANIE

21. 4. 2009 sme objavili ďalšie významné po-
kračovanie jaskyne.

V nedeľu som si v Betliari kúpil zaujímavú 
publikáciu o V. Rozložníkovi od J. Stankoviča  
a P. Horvátha. Okrem iného ma v nej zaujal opis 
objavovania Gombaseckej jaskyne. Z neho vy-
berám: „Na prvú prieskumnú akciu sa náležito 
pripravili... Zhromaždia potrebný materiál: laná, 
povrazový rebrík, karbid, gumový čln z Domice, 
riady a potraviny na týždenný pobyt v jaskyni. Je 
vidieť, že emócie a predstavivosť pracovali.“ Po 
cca 1500 m boli objavitelia pri sifóne, ktorý ich 
zastavil v ďalšom postupe a po 18 hodinách boli 
všetci z jaskyne vonku. Tento krásny jaskyniar-
sky príbeh ma vedie k úvahám, že asi na koľko 
dní pobytu v „Štefanovke“ by som si mal zobrať 
potravín? Zároveň ma inšpiroval podať správu 
o objavoch v jaskyni z dňa 21. 4. 2009, ako som 
si to zapísal do svojho jaskyniarskeho denníka 
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hneď po príchode z akcie domov. Písal som pod 
dojmom objaviteľskej eufórie, unavený, tak ako 
mi myšlienky samé plynuli. Preto ten slovosled, 
málo výpovedný text. Cítim však vnútornú po-
trebu uviesť zápis v plnom rozsahu.

Zápis v denníku: „21. 4. 2009 – j. Štefanová. Vo 
dvojici s Maťom sa vyberáme zameriavať objavy 
za Difúzorom (jazierko s prievanom). Cestou 
odoberáme vzorku vody z Aquaparku. Napájame 
sa na posledný m. b. č. 680. Cieľ je dosiahnuť  
č. 700. Cca po hodine merania zisťujem, že 
meriame časti, v ktorých sme neboli, a teda 
sme zablúdili. Pri bode 699 sa nám zdá, že sme  
v slepej vetve. Charakter priestorov napovedá, že 
by sme mohli byť v blízkosti nejakého paleopo-
noru. Je tu chladnejšie, steny sú skorodované  
a zvetrané, chodbu (plazivku) prerušujú popada-
né bloky. Rozhodneme sa pri m. b. č. 700 končiť, 
ale Maťo navrhuje, aby sme prezreli vetvu do kon-
ca, že ak sú to len 2 – 3 zámery, tak to dorazíme, 
aby sme sa sem už nemuseli vracať. Idem teda 
ďalej, preliezam úžinu, za ňou je sienka, volám 
Maťa. Pokračujeme do ďalšej sienky, potom 
ďalšej a zrazu vstupujeme do priestorov, ktoré 
majú celkom iný charakter. Priestory sú veľké, na 
stenách vidno mohutné erózne tvary, čo svedčí 
o množstve kedysi tu pretekajúcej vody. Všade 
je svetločokoládová vrstva blata v hrúbke 1 cm. 
Maťo pre istotu stavia mužíka, aby sme trafili 
späť. Ešteže to urobil. Prechádzame nové prie-
story s rozmermi chodieb priemerne 10 × 4 m. 
Nestačíme sa čudovať. Zase celkom iná jaskyňa 
ako doteraz. Po 500 – 600 metroch jednej chod-
by, ktorá je prerušovaná len malými zníženinami, 
sa vraciame späť. Chodba však pokračuje ďalej. 
Nie sú tu výrazné orientačné body, preto trochu 
blúdime. Vďaka za mužíka. Nachádzame cestu  
k meracej súprave. Škoda, že sme nemali so se-
bou kompas, aby sme určili smer nových priesto-
rov. Po dvoch hodinách sme na povrchu, celkovo 
teda 10 hodín v podzemí. Myslím, že až teraz sa 
Stodôlka otvára. Účasť: M. Rybanský, Ľ. Holík. 
Čas: 11.00 – 21.00 hod.“

Toľko teda zápis. Pokračovanie nabudúce.
Autor: Luboš Holík | 22. 04. 2009 19:32

ŠTEFANOVÁ Č. 1

Ďalšie kilometre, radosť i zúfalstvo.
Na akcii, ktorá sa uskutočnila 29. 4. 2009, 

sme dosiahli dĺžku zameraných priestorov 

5662 metrov. Číslo bude však naďalej rásť, 
pretože po skončení práce oboch meračských 
tímov sme sa vydali na prieskum, v ústrety 
neznámym priestorom pred nami. Z viacerých 
smerov sme vybrali, ako sa neskôr ukázalo, prí-
tokovú vetvu smerujúcu približne na juhozá-
pad, čiže na Repiská. No po niekoľkých desiat-
kach metrov sme sa neocitli v tých typických 
štefanovských, maximálne zúfalých riečnych 
chodbách, dláždených „žuliakmi“. Namiesto 
toho nás čakala široká chodba, vysoká od  
1 m až po 4 – 5 metrov, na mnohých miestach 
prechádzajúca do menších dómov a siení. Vý-
plňou boli všetky možné aj nemožné útvary, 
3,5 m široký sintropád, mohutné stalagnáty, 
sintrové jazierka, jaskynné perly či obnažené 
egutačné jamky, neuveriteľné, koraly pripomí-
najúce excentriká na skalách...

Takýmto spôsobom sa nám míňali ďalšie 
stovky metrov, stále nasledujúc hlavný, relatív-
ne priamy ťah hore dolinou, čo sme za jazdy 
overovali pomocou SAP merača, ktorý sme sa 
rozhodli zameniť pri meraní za starý dobrý ba-
nícky kompas a sklonomer (už pri predposlednej 
akcii sme sa vzdali nosenia nespratných debien 
s nimi pre neustále sa zväčšujúcu vzdialenosť 
a obťažnosť jaskyne). Asi po 800 metroch nás 
zastavil zával vápencových blokov. Na našu čo-
raz väčšiu radosť sme pokračovali ďalej, dolu, 
pomedzi bloky. Vzápätí sa pod nami otvoril 
mohutný priestor, cca 20 m vysoký. Na jeho dne 
tiekol aktívny tok! V Dóme tancujúcich skál (ná-
zov podľa hojdajúceho sa poltonového balvana  
v strede potoka) sa jaskyňa nekončila, druhá časť 
našej partie, ktorú sme celý čas neúspešne stíhali 
po novoobjavených chodbách, zašla ešte ďalších 
300 metrov po prúde, v objaviteľskom ošiali ich 
nezastavil ani prvý polosifón a dobrovoľne si 
zaplávali v štefanovskom bahne. Pri návrate sme 
už radšej ignorovali všetky tie núkajúce sa odboč-
ky, svedčiace o pravdepodobnom pokračovaní.  
Odhadom teda dosahuje jaskyňa Štefanová č. 1  
s novými časťami dĺžku 7 km, čo však, ako sa zdá, 
nie je ani zďaleka konečné číslo, keďže ešte aj na 
začiatku akcie bolo v labyrinte za brkovou chod-
bou objavených asi 300 m strmo stúpajúcich 
nekončiacich sa chodieb, kde sa pravdepodobne 
zbiehajú prievany od Dómu tancujúcich skál aj  
z Difúzora (kľúčové miesto postupu z 10. 3. 
2009) a smerujú k predpokladaným horným 
poschodiam. No prieskum a dokumentácia budú 



17Spravodaj SSS 2/2012 Prieskum a výskum

veľmi náročné, pretože čas prechodu na koniec 
známych častí sa od prelomu rokov takmer zdvoj-
násobil, na 3 až 3,5 hodiny chodenia, ľahšieho 
lezenia a vyčerpávajúceho plazenia. Na viacerých 
miestach sa prechádza cez mokré blato, resp. 
vodu, takže človek je buď spotený od „atómbor-

delu“ alebo premočený v klasickej kombinéze.  
Z týchto dôvodov sú akcie čoraz ťažšie, z ešte ne-
dávno 6 hodín trvajúcich sú 10- až 12-hodinové. 
Začíname si uvedomovať, že jaskyňa Štefanová  
č. 1 je práca na ešte mnoho budúcich rokov...

Autor: Paľo Herich | 30. 4. 2009 21:38



18Prieskum a výskum Spravodaj SSS 2/2012

Štefanová do prekonania Difúzora dosa-
hovala dĺžku takmer 5 km. Za ním bolo 
objavených ďalších 9 km chodieb a jaskyňa 
stále pokračuje. Tieto nové a najväčšie prie-
story jaskyne sa nachádzajú v južnej časti 
masívu Stodôlky, kde karbonáty dosahujú 
najväčšiu rozlohu a hrúbku. Priestory jas-
kyne sú v nadmorskej výške od 810 do 880 
metrov, pričom vrchol tejto masy guten-
steinských vápencov je vo výške 1212 m n. m.

TRI DNI V PODZEMÍ A ĎALŠIE  
ŠOKUJÚCE OBJAVY

To, že v Demänovskej doline nie je všetko ob-
javené, sme vedeli dávno, ale že na nás ešte čaká 
niekoľko kilometrov dlhý labyrint, sa nám ani 
nesnívalo. Tento labyrint s názvom Štefanová má 
už zameranú dĺžku 9302 metrov.

V dňoch 15. – 17. 1. 2010 sme uskutočnili 
trojdňovú prieskumnú akciu v jaskyni Štefa-
nová. Do jaskyne vchádzame v piatok o 12.00 
hod. Bivak máme zriadený v Stĺpovej sieni, 
kam sme si už na predchádzajúcich akciách 
nanosili množstvo materiálu, ktorý je potreb-
ný na trojdňové pôsobenie v jaskyni. Aj napriek 
tomu každý účastník nesie dva transporťáky. 
Cesta do bivaku prebehla hladko a už po 
dvoch hodinách od vstupu do jaskyne varíme 
obed v tábore. Po obede sa rozdeľujeme na 
dve meračské družstvá. Mladí (Palino a Lukáš) 
odchádzajú do Siene chaosu, aby preskúmali 
a zamerali nedolezenú puklinu, ktorá smeruje 
na sever. My starší si vy-
beráme jeden z mnohých 
meandrov v blízkosti tá-
bora, veď len v okolí tábo-
ra poznáme viac ako 1 km 
nezameraných jaskynných 
chodieb. Ani samotné 
miesto tábora nie je ešte 
zmapované. Cca o 21.00 
hod. ležíme v spacákoch  
a čakáme na návrat druhej 
dvojice. Nechápeme, kde 
môžu byť. Dávame im ho-
dinu, potom ich musíme 
ísť hľadať.

Prichádzajú 10 minút 
pred limitom. Sú usmiati 
a hlásia veľký objav. Veľ-

ký objav v Štefanovke, to je viac ako 1 km 
nových chodieb. Všetko pod 1 km je normál-
ny postup. Zamerali 42 polygónových ťahov 
smerujúcich na sever. Lukáš ma ubezpečuje, 
že tieto časti sa vôbec nepodobajú na nič, čo 
je v doline. Tvrdí, že Eldorádo, ako tú vetvu 
nazvali, musí byť priamo pod dnom povr-
chovej Demänovky a je vytvorené na výraznej 
tektonickej poruche smeru S – J. Je tam nie-
koľko vodopádov v mohutných studniach, 
ktoré pohlcujú svetlo karbidiek, ale predsa len 
ich výšku možno odhadnúť na 10 – 20 metrov. 
A to nekonečné množstvo odbočiek a všade-
prítomný hukot vody. Pekný záver prvého dňa.  
Na druhý deň je v pláne prieskum juhovýchod-
nej vetvy jaskyne, konkrétne častí za priepasťou 
Pandora. Tu sme na predchádzajúcej akcii 
skončili v strope studňovitej siene s výhľadom 
do ďalšieho pokračovania. No bez lana nebolo 
možné sa tam bezpečne dostať. V sobotu sme 
už lano mali. Už sme sa nerozdelili, pretože 
plán na sobotu bol jasný. Zmerať chodby sme-
rujúce z dna priepasti Pandora na sever, po-
tom vyčerpať vedierkom dva malé polosifóny  
v južnej chodbe a na záver zdokumentovať prí-
padné priestory nad Studňovou sieňou, ktorá 
je najbližšie k ponorom na Lúčkach v rámci 
celého Demänovského jaskynného systému.

Meranie priestorov severne od Pandory pre-
behlo hladko, aj „kýblikovanie“ vody išlo rých-
lejšie, ako sme predpokladali, a na záver zosta-
lo už len uspokojiť našu zvedavosť. Čo je nad 
Studňovou sieňou? Aj to bolo rýchlo vyriešené, 

Bivak č. 2 v Stĺpovej sieni, cca 3,5 h vzdialený od vchodu. Foto: M. Miedziński
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veď vo štvorici ide všetko rýchlejšie, zvlášť keď 
každý vie, čo má robiť.

Prvý sa do novej chodby dostáva najdlhší,  
a tým je Palino. Bez pár cm má dva metre, tak-
že rozpätie jeho rúk a nôh je neprekonateľné,  
a keďže je istený cez spit a kvaple, ani previs-
nutý traverz mu nerobí problém. Na druhej 
strane ukotvuje lano, takže aj my nižší sa bez-
pečne dostávame ponad Studňovú sieň. Hneď 
začíname s meraním, Lukáš fotí. Jeho srdce 
geológa sa naplňuje radosťou. Upozorňuje nás 
na rôzne rarity. Jedno je jasné aj neškolenému 
jaskyniarovi: tektonika tu riadne zapracovala. 
Stúpajúca chodba sa končí v závaloch, cez 
ktoré sa preháňa štefanovský vietor. Za jed-
ným zo závalov vidno pokračovanie. Treba 
len pajser a istú dávku odvahy. Chodbu som 
nazval Drvenica. Sobotný plán splnený, od-
chádzame do tábora. Tu varíme obedo-večeru, 
hrá MP3 a Palino vyberá karty. O zábavu je 
postarané. Ideme spať o trochu skôr, v nedeľu 
nás čaká Eldorádo a potom cesta na povrch.  
V nedeľu ráno sme pobalili tábor a bez zby-
točného zdržiavania sme vyrazili do Eldoráda. 

Po príchode do nových častí, kde predtým boli 
len Lukáš s Palinom, som príjemne šokovaný. 
Skutočnosť predčila moje očakávania. Zrazu 
sme v typicky horskej jaskyni, a nie v demä-
novskej. Vysoké, čierne meandre, mohutné 
studne, spleť bočných chodieb a paralelných 
meandrov, hukot vody, silný prievan... Toto 
že je Demänová? Po chvíli pochodu už nie je 
jasné, čo je hlavný ťah, aj „akože“ odbočky 
môžu ním byť. Ale nakoniec je to nepodstatné. 
Treba merať, veď je čo. Obraciam sa na Palina 
a hovorím mu: „Už ti zakazujem objavovať!“  
S úsmevom sa spýtal, či Lukáš môže. Radšej 
som ticho, veď sme sa pochopili.

Rozdelili sme sa na dve meračské družstvá 
a začali mapovať. Nám starším pánom šuhaji 
láskavo prenechali akože hlavný ťah, oni si 
vybrali jednu z bočných (?) vetiev. Po dvoch 
hodinách merania sme už mokrí od padajúcej 
vody, aj čas pokročil, a preto sme sa pobrali 
na miesto stretnutia s druhým tímom. Cha-
lani nás už čakajú. Návrat do bivaku, ľahký 
obed a potom len strastiplná cesta na povrch.  
Na záver konštatovanie: „Čím nás ešte 
prekvapíš, jaskyňa Štefanová? Tešíme sa.“  
Akcie sa zúčastnili skalní štefanovkári: M. Ry-
banský, L. Vlček, P. Herich a Ľ. Holík.

Autor: Ľuboš Holík | 19. 1. 2010 18:53

ŠTEFANOVÁ

Od Speleomítingu sme zorganizovali niekoľko 
akcií v Štefanovej a jej bezprostrednom okolí na 
povrchu. Zvládli sme aj netradičnú stopovaciu 
skúšku so zaujímavým výsledkom. 

Na sobotu (24. 4.) bola v pláne ťažká 
meračská akcia do zadných častí Eldorá-
da, po prúde potoka smerujúceho na S, 
kde sme dúfali v jeho voľné pokračovanie 
a možno väčšie priblíženie k Pustej jasky-
ni. Zišli sme sa netradične až vo štvorici 
(Ľ. Holík, L. Vlček, J. Mrázik, P. Herich).  
Po 2,5-hodinovom presune rozbaľujeme tech-
niku, Ľuboš naznačuje prvý bod. Sme na dne 
pukliny, ktorej známa časť je dlhá 300 m, 
tiahne sa až do Siene chaosu (je ňou zjavne 
poznačená, preto ten názov) a pozorovateľná 
je ešte v chodbe medzi Kasprovou šikminou  
a Dómom legionárov. Na tejto dĺžke ňou pre-
tekajú dva výraznejšie toky s nespočetnými 
prítokmi najmä vo forme priesakov z povr-

Hlavná puklina Eldoráda, na ktorej došlo k posunom 
vápencových blokov, pôdorysne každých 20 – 25 m sa 
tu vytvorila šachta kruhového prierezu. Foto: L. Vlček
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chu, z riečky Demänovky, 
ktorá sa nachádza pria-
mo nad týmito priestor-
mi. Tá pokračuje ďalej vo 
svojom povrchovom ko-
ryte, ale nás pod ňou za-
stavila zasedimentovaná 
nízka chodba s jazerom 
na dne. Pokračovanie je 
možné len s lopatkou  
a v kúpacom obleku. Ob-
raciame pozornosť teda 
na druhý vodný tok, 
vzdialený asi 100 m južne 
od nás. Z juhu aj priteká, 
no neďaleko Megažuliaka 
sa stáča naspäť, smerom 
hore dolinou, a neskôr sa 
stráca do neznáma. Proti 
prúdu však postupujeme 
len asi 30 m a pekne ero-
dovaná meandrovitá chodba sa končí závalom 
„žuliakov“. V tej chvíli ma teší jedine to, že je 
veľká šanca zával obísť niektorou z vyšších 
chodieb začínajúcich sa na dne Tajomnej 
šachty. Tým smerom sa aj vydávame a do 
tretice začíname merať. Vyberáme si jednu  
z asi 25 odbočiek na ceste k Šachte K. R., kto-
rú by sme veľmi radi obišli aj s jej drobnými 
balvanmi levitujúcimi po stenách. Odbočka 
sa postupne rozširuje na 4 – 6 m a ponúka 
viac-menej voľnosť pohybu, pretože sa rozvet-
vuje na nezmapovateľné množstvo chodieb 
a kanálov vo viacerých úrovniach. Pomaly 
rezignujúc uzatvárame polygónový okruh, 
napájame sa na body v hlavnej pukline Eldo-
ráda, končíme s meraním. Počas akcie sme si 
pri fotení vďaka výkonnej čelovke od Halamu 
mohli konečne podrobnejšie obzrieť aj vysoké 
priestory hlavného zlomu Eldoráda. S istotou 
sme identifikovali pomerne výrazný vertikál-
ny pohyb vápencových krýh, o čom svedčí 
akoby odrezaná svetlá vrstva dolomitu vysoko 
v stenách viacerých šácht. Tektonika v praxi.  
Večer po akcii ma Therion presviedča, že sme 
zamerali len 103 m, teda jaskyňa má 10 152 m. 
Nuž, 10 hodín v podzemí, mokrí hneď od za-
čiatku, podaktorí poriadne premrznutí a ťaž-
ké podmienky merania v pukline, štvornožky 
v potokoch, priesakové dažde na každom 
druhom kroku. Aj tak to občas musí vyzerať.  

Niekoľko ďalších poobedí sme venovali po-
vrchovému prieskumu Stodôlky zo strany 
Demänovky, Priečneho potoka i zo strany 
Zadnej vody. Objavy v Štefanovej menia do 
istej miery náš pohľad na kras Demänovskej 
doliny, jej speleologický potenciál, otvárajú 
sa pred nami nové, dosiaľ azda ani netušené 
možnosti a výzvy. Vo svetle nových poznatkov 
o hydrografických súvislostiach pod Stodôl-
kou sme sa snažili identifikovať ponorové 
zóny alochtónnych vôd podieľajúcich sa na 
tvorbe jaskynných priestorov v tomto masíve. 
Uskutočnili sme aj trochu netradičnú sto-
povaciu skúšku na zistenie súvislosti medzi 
ponorom Zadnej vody poniže Striebornej 
jaskyne a občasným tokom pretekajúcim No-
vembrovou sieňou a Chodbou driev, ktorý 
sa neskôr objavuje v hlavnej chodbe do Ja-
zerného dómu. Ponor sa nachádza v strede 
medzi ponorom pod Striebornou jaskyňou 
a sútokom Demänovky a Zadnej vody. Pra-
covali sme v ňom už pred niekoľkými rokmi, 
ešte pred objavom v Štefanovej r. 2007, po-
darilo sa ho prehĺbiť na 3 m, kde sa otvorila 
horizontálna nízka chodba, takmer až po 
strop vyplnená jemnými sedimentmi. V sú-
časnosti je v podobnom stave, ako sme ho 
zanechali. Keďže ako sme zistili, je schopný 
hltať pomerne značné množstvo vody, bolo 
jednoduché ho pomocou hrádze prehradiť, 

Chodba mŕtvych jazier, ďalšia horizontálna úroveň v nadmorskej výške 878 m, 40 
m nad Metrom. Foto: L. Vlček
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aby vyschol, následne ho zatopiť a sledovať, 
či sa táto voda objaví v jaskyni. Predpoklad 
sa naplnil, 55 minút po spustení vody sme 
boli na mieste a už sme len pozorovali pekný 
staronový tok vinúci sa pomedzi „žuliaky“  
a bloky bývalou suchou chodbou, ústiaci do 
hlavného riečiska do Jazerného dómu, odkiaľ 
vody putujú do Pekelného sifónu v j. Slobody.  
Medzi ponorom a jaskyňou zrejme nebudú 
nijaké ohromujúce priestory ani kilometre 
chodieb, no každý dielik poznania krasu 
Demänovskej doliny nás posúva o čosi ďalej, 
prináša nové poznatky, novú radosť z objavo-
vania nevideného, ďalší kus skladačky pocho-
penia toho krásneho diela prírody.

Autor: Paľo Herich | 30. 4. 2010 21:34

Výstižne opísal objavené priestory Štefa-
novej vo svojom prípevku nedemänovec, ale 
o to väčší štefanovkár L. Vlček (máj 2009).

Demänovskí jaskyniari prenikli do anasto-
mózneho systému chodieb tvoriacich genetic-
ký začiatok Demänovského jaskynného systé-
mu, akúsi obrátenú deltu chodieb, smerujúcu 
z juhu – od kryštalinického jadra Nízkych 
Tatier na sever – do vápencovo-dolomitic-
kej kryhy nízkotatranských príkrovov. Podľa 
analógie s inými veľkými systémami sveta  
a teóriami popredných krasových geomor-
fológov vieme, že dĺžka jaskynných chodieb 
v tejto zóne môže byť vzhľadom na pries-

torovú konfiguráciu kra-
su Demänovskej doliny 
smerom na juh veľmi, 
veľmi veľká... Práve tu,  
v blízkosti kontaktu kras/
nekras sa totiž do pod-
zemia ponára množstvo 
rozptýlených prítokov, 
ktoré sa ďalej na sever 
zbiehajú do väčších a väč-
ších krasových kanálov, 
až napokon tvoria jednu 
hlavnú tepnu podzemné-
ho odvodňovania smeru-
júcu k vyvieračke. Keďže 
vývoj krasu je pomerne 
dlhotrvajúcou záležitos-
ťou, postupujúca erózia 
do hĺbky vytvára aj v in-
váznej zóne viacúrovňový 

trojrozmerný labyrint. Demänovskí jaskyniari 
objavujú tento labyrint smerom proti prúdu 
vodných tokov, pritekajúcich sem tak od Lú-
čok, ako aj od doliny Zadnej vody. Agresívna 
nenasýtená voda zo žulového masívu Tatier sa 
tu zahryzla do krasového masívu takmer ako 
do masla. Hustota podzemného skrasovatenia 
v Štefanovej je taká vysoká, až sa čudujem, 
ako masív Stodôlky ešte drží pohromade... 
Dnes vieme, že Štefanovej chýba už len krô-
čik na spojenie napríklad s Pustou... Kým sa 
však nepripojí k Demänovskému jaskynnému 
systému, je samostatnou jaskyňou s jediným 
vchodom. Na koniec zameraných častí to trvá 
od vchodu niekoľko hodín. Náročnosť pre-
chodu a možnosti transportu robia z tejto jas-
kyne skutočne tvrdý oriešok. Objav Štefanovej 
sa však môže hrdo porovnať s objavom De-
mänovskej jaskyne mieru. To sa samozrejme 
týka aj estetických a vedecko-náučných hod-
nôt jaskyne. Popri nádhernej a veľmi bohatej 
sintrovej výzdobe tu nachádzame i niekoľko-
centimetrové aragonitové kríčky, ba i veľké 
kryštály sadrovca, ktorými sú pokryté sko-
rodované žulové balvany napríklad v Dóme 
sadrovcov. Jaskyňa Štefanová je síce fyzicky 
značne náročnou, no z vedeckého hľadiska, es-
teticky i emočne neopakovateľnou lokalitou. 
Klobúk dolu pred ľuďmi, ktorí sa podieľali na 
jej objavení, zameriavaní a dokumentácii!

Autor: Lukáš Vlček | 13. 5. 2009 18:14

Dóm Iddešš, pravdepodobne bývalý hlavný koridor tokov ponorných vôd Zadnej 
vody. Foto: L. Vlček
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Na záver ešte krátke zhrnutie 
našich aktivít a náčrt toho, čo nás 
možno ešte v jaskyni čaká.

V čase napísania príspevku mala 
jaskyňa dĺžku 13 976 m s prevýšením 
104 m. Pri jej prieskume a dokumen-
tácii sme od januára 2009 uskutoč-
nili 46 jednodňových akcií. Dve dvoj-
dňové a päť trojdňových akcií bolo 
spojených s bivakovaním v jaskyni. 
Väčšinu času stráveného v podzemí 
sme venovali mapovaniu objavených 
priestorov. Preskúmali a zamerali 
sme viac ako 9000 m priestorov jas-
kyne. Množstvo stabilizovaných me-
račských bodov dosiahlo počet 2167. 
Náročnosť jaskyne nás však donútila 
aj k nepopulárnym sprístupňovacím 
prácam. Na mnohých miestach sme 
osadili umelé pomôcky, ktoré uľah-
čujú prechod od vchodu k bivaku 
č. 2. Mnohé plazivky sme prekopali 
a úžiny rozšírili. Naše úsilie bolo za-
merané aj na hľadanie kratších a jed-
noduchších prístupov do južných 
častí jaskyne, v čom pomáhala vy-
hotovená mapa jaskyne. Podarilo sa 
nám objaviť dve významné skratky: 
prvou sa podarilo dostať zo „starej 
jaskyne“ (prvých 205 m objavených 
v r. 1953) takmer priamo do Dómu 
titanov a druhou sme dvoma polosi-
fónmi prenikli od Difúzora na potok 
tečúci od DTS. Bude však nutné 
ich ďalej prispôsobovať na rozmery 
postačujúce na pohodlný prechod 
jaskyniara s plnou bivakovacou výba-
vou. V januári 2012 sme vybudovali 
v Dóme sadrovcov už 3. bivak, aktu-
álne najvzdialenejší od vchodu jasky-
ne, ktorý nám umožní účinnejšie sa 
zaoberať prieskumom západnej časti 
Metra, priestorov okolo Hadieho me-
andra či Kryštálových riek.

Napriek intenzívnemu priesku-
mu v Štefanovej však naďalej ostá-
va mnoho nezodpovedaných otázok 
v súvislosti s podzemím Stodôlky  
a tejto časti Demänovskej doliny. 
Jednou z najdôležitejších je prípad-
ná existencia jaskynných priestorov 

Kasprova šikmina (35 × 65 m), horná časť priestoru, vytvoreného po 
sklone vrstiev. Foto: L. Vlček

Kryštálové rieky, horizontálna úroveň vo výške 842 – 846 m n. m. 
Foto: P. Herich

Štandardná veľkosť chodby priestorov Labyrintu, mnohoúrovňového krí-
ženia chodieb predisponovaných prevažne sklonom vrstiev. Foto: L. Vlček



23Spravodaj SSS 2/2012 Prieskum a výskum

v masíve Stodôlky vysoko nad dnom doliny 
Zadnej vody i Demänovskej doliny. Jaskynné 
priestory Štefanovej sú takmer výlučne vytvo-
rené vo výškovom rozmedzí od 810 po 890 m 
n. m. Dná oboch dolín sa v miestach známych 
častí Štefanovej pohybujú v nadm. výškach 830 
až 880 metrov. Vápencovo-dolomitický kom-
plex masívu Stodôlky vrcholí v nadm. výške 
1212 m.

Pôdorysne sa jaskyňa južným smerom pri-
blížila k styku s nekrasovými horninami, ale 
ešte stále ostáva 300 – 600 m karbonátového 
masívu, ktorý zaiste v sebe ukrýva ďalšie jas-
kynné priestory.

Fyzické spojenie jaskyne Štefanová s De-
mänovským jaskynným systémom (DJS) sme 
zatiaľ riešili viac-menej len v teoretickej rovine. 
Geneticky jaskyne spolu úzko súvisia a už  
r. 2007 sa dokázalo aj ich hydrologické spoje-
nie. V Pekelnom sifóne Chrámu slobody sa ob-
javuje voda miznúca v sifóne Jazerného dómu 
Štefanovej, ktorý na svoj potápačský prieskum 
ešte len čaká.

V južnej časti jaskyne sme sa najviac pri-
blížili k Pustej jaskyni v Eldoráde (na 80 m), 

z ktorého podzemné toky odtekajú ďalej do 
neznáma. Eldorádo nebolo dosiaľ kompletne 
preskúmané, do mnohých odbočiek hlavnej 
línie ešte ľudská noha nevkročila.

Prieskum Štefanovej nie je jednoduchá zále-
žitosť, vyžaduje veľa síl, vytrvalosti a predovšet-
kým správneho jaskyniarskeho nadšenia. Dalo 
by sa dlho písať o našich zážitkoch, o večných 
bojoch v úzkych priestoroch, o plávaní v pod-
zemných potokoch či jazerách, o sklamaní 
i veľkej radosti z nových objavov... No nateraz 
toľko; dúfame, že sa nám aspoň trochu poda-
rilo týmto textom načrtnúť atmosféru objavo-
vania veľkej jaskyne a aj pre ostatných sa stane 
ďalším impulzom pri odkrývaní neznámych 
podzemných svetov.

Od roku 2009 sa na prieskume Štefanovej 
zúčastňovali a svojím dielom prispeli: L. Be-
nický, M. Danko, J. Dzúr, P. Herich, Ľ. Holík, 
P. Holúbek, Z. Chrapčiak, J. Jančo, J. Kokavec, 
V. Lieskovec, M. Lutonský, J. Macháček, M. Mie-
dziński, J. Mrázik, M. Rybanský, L. Semelbauer, 
A. Stachoń-Haziak, J. Trojan, P. Tuka, L. Vlček 
a ďalší.

 Južná časť Dómu legionárov, 40 × 50 m. Foto: L. Vlček
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Horizontálna úroveň Metro s dĺžkou 550 m, 836 –  
838 m n. m., prerezávajúca Stodôlku zo západu na 
východ. Foto: L. Vlček

Kalcitové výplne západnej časti Metra. Foto: L. Vlček

Kalcitové výplne Západnej časti Metra. Foto: L. VlčekBivak č. 3. Foto: L. Vlček
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Tohto roku na Krakovej holi pribudol ďal-
ší vykopaný vchod do jaskyne. V podstate ide 
už o štvrtý vchod, a to do Jaskyne slnečného 
lúča. Len pre všeobecnú znalosť uvediem, 
ako sme miesta na tieto vchody určovali.

Prvý vchod jaskyniari ešte z oblastnej sku-
piny SSS Zvolen č. 14 prekopali v Jaskyni na 
Predných, čo je vlastne horný vchod do Jaskyne 
v Záskočí. Dĺžka vykopaného vchodu je 13,5 m.  
Podarilo sa im to už roku 1978; vtedy sa 
v podstate určilo miesto vchodu pomocou 
dymovnice, keď na povrchu jaskyniari zacítili 
dym z jaskyne, neskôr sa natiahol aj povrchový 
polygón od dolného vchodu.

Druhý vchod sme prekopali trocha neskôr – 
do Javorovej priepasti na jeseň roku 1990. V tom-
to prípade to šlo asi najjednoduchšie, pravda, aj 
zásluhou presného mapovania, čo u Petra Hip-
mana bola základná samozrejmosť. Na základe 
merania sme presne určili miesto, kde sa posled-
ný bod v jaskyni nachádza. Jeho lokalizáciu sme 
si potvrdili ešte účinnou akustickou skúškou. 
Na prekopanie nového vchodu nám vtedy stačili 
necelé dva metre ešte v tom istom roku.

Tretí vchod sme kopali 15 rokov. Išlo o vchod 
do Starého hradu z Večnej roboty, pričom mies-
to na kopanie sme našli na základe vytopeného 
miesta v snehu a potvrdením merkaptánovou 
skúškou. Ale kým sme sa dostali do Starého 
hradu, museli sme objaviť a prekopať jaskyňu 
až do hĺbky 330 m. Identifikácii posledného 
meračského bodu v jaskyni Starý hrad sme 
v tomto prípade nevenovali nejakú zvláštnu 
pozornosť, keďže bolo potrebné sa tam skôr či 
neskôr prebiť.

Spodný vchod do Jaskyne slnečného lúča
Ešte po objavení jaskyne v minulom storo-

čí sme chceli identifikovať najbližšie miesto  
v teréne nad priebehom jaskyne. V prvom rade 
sme museli natiahnuť pomerne dlhý polygón, 
a to za skutočne sťažených podmienok. Celý 
polygón sme od vchodu jaskyne totiž ťahali 
ponad kosodrevinu, dokonca aj s využívaním 
vrcholcov stromov (obr. 1). Dĺžka jedného poly-
gónu bola okolo 20 m. Po prepočítaní a určení 

miesta na povrchu sme zistili, že toto miesto sa 
nachádza skoro na turistickom chodníku, a tak 
otváranie druhého vchodu za týchto okolností 
nebolo veľmi vhodné. Neskoršie sme merkap-
tánovou skúškou zistili, kde prievan z jaskyne 
vyteká (Mrazivá diera), a tam sa začalo kopať, 
aj keď toto miesto bolo pomerne ďaleko od po-
sledných meračských bodov v jaskyni. Nakoniec 
sme sa však rozhodli, že urobíme nové merania 
pomocou digitálnych lavínových vyhľadávačov 
(DLV), v našom prípade zn. Pieps (obr. 2), pri 
ktorých nám výdatne 
pomohol Lukáš Be-
nický. Samozrejme, 
že sme mu označili 
predpokladané mies-
to posledného bodu 
v jaskyni už z minu-
lých meraní, ktoré sme 
trocha nasmerovali na 
inú časť jaskyne, aby 
sa druhý vchod nemu-
sel kopať na chodní-
ku. Lukáš nám určil 
miesto, kde je najlepší 

Obr. 1. Ťahanie povrchového polygónu. Foto: P. Hipman

Obr. 2. Lavínový vyhľadávač

ĎALŠÍ VYKOPANÝ VCHOD NA KRAKOVEJ HOLI

Marián Jagerčík, Speleo Detva
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signál z druhého piepsu, s ktorým bol Ondro 
v jaskyni pri poslednom meračskom bode (obr. 
3). Zistili sme, že bod sa nachádza kolmo pod 
nami a prevýšenie je 9 m. Niečo podobné nám 
ukazovalo aj polygónové meranie, len s tým 
rozdielom, že sme zabudli prirátať 
magnetickú deklináciu, čo za 
tridsať rokov pri takej dĺžke 
polygónu malo za ná-
sledok celkom zaují-
mavú chybu (obr. 4  
– 5). V našom prí-
pade sa to však 
našťastie zaobišlo 
bez zbytočného 
kopania. Okrem 
toho sme na ko-
munikáciu s pod-
zemím použili vy-
sielačky Motorola, 
ktoré takisto zabez-
pečil Lukáš. Pri po-
užívaní vysielačiek sme 
zistili, že ich dosah pod 
povrch bol skoro 80 m pri 
výkone 5 W, čo je tiež veľmi zau-
jímavý údaj.

Postup, ako určiť miesto na kopanie
V predchádzajúcich odsekoch som stručne 

zhrnul, ako sme tieto miesta určovali, v tomto 
odseku opíšem trocha konkrétnejšie celý postup.

Určiť miesto na kopanie je dosť zložitá úlo-
ha. V prvom rade sa natiahol povrchový poly-
gón od dolného vchodu jaskyne až po posled-
ný meračský bod v jaskyni, pričom sa všetko 
počítalo ručne v teréne. (Teraz je to záležitosť 
pomerne jednoduchá a môžete pri tom využiť 
prehliadač Aven, ktorý je súčasťou programu 
Survex, kde sa po zadaní údajov zobrazí prie-
bežný stav povrchového polygónu, ďalší smer 
a vzdialenosť ďalšieho postupu si odčítate zo 
situácie v tomto programe.) Po určení tohto 
miesta a na vylúčenie náhodných chýb v mapo-
vaní nasledovali rozličné skúšky komunikácie 
od posledného bodu v jaskyni s povrchom. Ak 
v jaskyni prúdil prievan, na lokalizáciu sa páli-
la čečina alebo sa použili dymovnice, prípadne 
čuchové metódy pri aplikácii už spomínaného 
merkaptánu. Okrem tohto na určenie miesta 
slúžili i akustické kontakty, ako poklepká-
vanie, kričanie ap. Tu si treba uvedomiť, že 
akustika v jaskyni je oveľa citlivejšia ako na po-
vrchu, a tak tieto zvuky počujú skôr jaskyniari 
v jaskyni ako tí, čo sondujú z povrchu.

Posledná možnosť, spomenutá už pri ur-
čení spodného vchodu do Jaskyne slnečné-

ho lúča, sa nám momentálne javí 
ako pomerne najjednoduchšia 

a skutočne presná. Ak máte 
jaskyňu zameranú v sú-

radnicovom systéme 
podporovanom GPS 

prístrojom (napr. 
UTM-34), nie je 
v tomto prípade 
potrebné robiť 
povrchový po-
lygónový ťah – 
stačí na povrchu 
pomocou GPS 

od čítať súradnice 
bodu nad bodom  

v jaskyni, ku ktorému 
sa chcete prekopať. Kol-

mo pod týmto bodom by 
ste mali začať kopať smerom 

dole, prípadne si určiť výpoč-
tom sklon a smer kopania.

Obr. 3. Meranie pomocou DLV. Foto: M. Jagerčík

Obr. 4. Chyba magnetickou 
deklináciou. Grafika: M. Jagerčík
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Prekopanie vchodu
Po určení najvhodnejšieho miesta sme začali 

kopať kolmo dole. Do jaskyne sme sa prekopali 
za cca 12 dní, pričom sme vykopanú sondu 
museli aj zabezpečovať výdrevou, aby sa nám 
nezasypala. Priebežne so zahlbovaním sme son-
du orientačne zameriavali, aby sme si určili 
smer postupu; ten nám väčšinu času naznačoval 
chladný prievan s teplotou okolo 2 °C, vanúci 
z jaskyne. Na spresnenie postupu sme využívali 
aj komunikáciu (zvukovú, vysielačkovú ap.) me-
dzi jaskyňou a povrchom. Akcie na prekopanie 
vchodu sme organizovali od augusta minulého 
roka, čiže prekopanie nám netrvalo dlhšie ako 
rok. Vykopaná sonda má hĺbku 7 m, chyba 
merania v pôdoryse je 3,23 m a výšková 0,24 m. 
Hlavným dôvodom na vykopanie nového vcho-
du bolo skrátenie času na výstup a zostup jasky-
ňou na prolongačné pracovisko cca o 2 hodiny.

Na akciách sa pravidelne zúčastňovali  
E. Hipmanová, O. Ratkovský, Š. Ratkovský,  
J. Slančík st. a ml., L. Halička a sporadicky  
A. Slančík, L. Benický, A. Holúbek, A. Turek, 
M. Orolín a A. Benediktová. Za promptné 
konzultácie v oblasti magnetickej deklinácie 
(GMD) a ich využitia v Therione sa chcem po-
ďakovať M. Dankovi a M. Budajovi.

Použité pramene
Hipman, P., Hipmanová, E. 1978, 1990: Kroni-

ka Speleo Detva.
Hipmanová, E. 2007: Jaskyňa slnečného lúča. 

Spravodaj SSS, 38, 3, 10–12.

Obr. 5. Polygón Jaskyne slnečného lúča spolu s povrchovým polygónom. Grafika: M. Jagerčík

Obr. 6. Výdreva vo vstupe do sondy. Foto: E. Hipmanová
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Pred štyridsiatimi rokmi, v roku 1972, 
vstúpili do SSS siedmi jaskyniari z Rimav-
skej Soboty. Odvtedy sa v skupine vystrie-
dalo 54 členov. Spočiatku skúmali jaskyne 
Drienčanského krasu, ktorý sa stal domov-
ským územím skupiny, neskôr však pries-
kum rozšírili na krasové javy Sásy, Burdy, 
Lubeníka, Skerešovsko-licinského krasu, 
krasu Rimavskej kotliny, Jelšavského kra-
su, Tuhárskeho krasu a juhozápadnej časti 
Muránskej planiny. Ako prví na Slovensku 
preskúmali jaskyne v magnezitoch na ložis-
kách Bankov, Miková, Burda a Podrečany. 
Zaoberali sa aj pseudokrasovými jaskyňami 
v oblasti Revúckej vrchoviny, Poľany, Kru-
pinskej planiny, Ostrôžok, Burdy, Lučen-
skej kotliny, Štiavnických vrchov a Cerovej 
vrchoviny a prvýkrát v novodobej histórii 
slovenského jaskyniarstva opísali jaskyne 
po stromových pozostatkoch. Ku skupine 
sa viažu objavy niekoľkých jaskýň, ako 
systému Podbanište-Nad Kadlubom, Kad-
lub, Frontovej jaskyne, Jaskyne pri Holom 
vrchu, Špaňopoľskej jaskyne, Stĺpovej jasky-
ne, jaskyne Praslen a i. Za štyridsať rokov 
preskúmali a zmapovali dve stovky jaskýň 
v celkovej dĺžke 5900 m podzemných cho-
dieb. V nasledujúcom článku podávame 
výber dôležitých medzníkov a zaujímavých 
udalostí viažucich sa k tejto činnosti.

Rasca – hľadanie cesty k jaskyniam

Na začiatku sedemdesiatych rokov sme akosi 
nevnímali stále dusivejšiu atmosféru Husáko-
vej „normalizácie“ života. Nikto z nás nemal 
ani dvadsať rokov, kypeli sme energiou a túž-
bou odletieť niekam ďaleko do sveta, hoci aj 
do podzemia. Každému bolo síce jasné, že 
ďaleko do sveta sa tak ľahko nedostaneme 
a stranícka moc znovu pochovala na dlhý spá-
nok aj slovenský skauting. Nám to však až tak 
neprekážalo, vymýšľali sme iné dobrodružné 
programy. Počas dlhých zimných večerov sme 
so záujmom počúvali aj otcove skautské prí-
behy z predvojnových čias. A tak sme sa dozve-

deli, že pri Bretke skauti preskúmali jaskyňu, 
v ktorej ich v ďalšom postupe zastavila tesná 
puklina a následne aj druhá svetová vojna. 
Vojnu sme našťastie nezažili, aj 1968. rok bol 
za nami, takže sme sa roku 1971 vybrali do 
Bretky hľadať onú jaskyňu a puklinu. A stal sa 
zázrak! Mladý chlapec Štefan Hegedűs z Bret-
ky nám naozaj ukázal jaskyňu v Maši, s pukli-
nou na jej spodnej úrovni, za ktorou sa črtali 
nejasné obrysy kvapľami porastenej sály. Viac 
nám nebolo treba: od Hegedűsovcov sme pri-
niesli sekáč a kladivo a puklina čoskoro začala 
odrážať iskry z cvengajúcich kovov. Nepraco-
vali sme ani hodinu a úžina sa poddala. Ako 
prvý sa cez ňu prepchal bratranec Matej Gaál 
a za ním ostatní: hlavný organizátor podujatia 
Jozef Gaál, Štefan Hegedűs a ja. Sála nebola 
väčšia ako činžiaková izba, o to väčšie však 
bolo naše nadšenie. Veď na toto miesto pred 
nami nikto nevstúpil!

Do Bretky sme potom zorganizovali ďalšiu 
výpravu, počas ktorej sme jaskyňu aj svojským 
spôsobom zmapovali: turistickou buzolou 
a cólštokom (o polygónových bodoch sme ne-
mali ani tušenie).

Medzitým nám zamestnanec rimavskoso-
botského Zväzarmu Štefan Kinka ukázal nie-
koľko podzemných dier v bazaltoch Pohan-
ského hradu v Cerovej vrchovine. To už bolo 
dostatočným dôvodom na založenie jaskyniar-
skeho spolku v Rimavskej Sobote. S nápadom 
prišiel brat Jozef (Dodo), ktorý vymyslel aj 
názov novej organizácie: Rimavskosobotský 
amatérsky speleologický club, v skratke RASC. 
Štefan Daňko, ďalší člen klubu, to prekrstil do 
zrozumiteľnejšej podoby „Rasca“. V hierarchii 
klubu sa Dodo stal automaticky predsedom. 
Namiesto ostatných funkcií sa udelili čísla: 
dvojka patrila Matejovi (Matašovi), trojka mne 
a tak ďalej. Čísla sa nastriekali na všetky zaob-
starané speleologické pomôcky: prilby, mon-
térky, karbidky. Akési stanovy klubu síce exis-
tovali, ale tie sa zo šuplíka často nevyťahovali, 
pretože o všetkom rozhodoval Dodo. Členom 
to sprvoti nebolo proti srsti. Dodo mal rešpekt 
a postupne začal organizovať zaujímavé jasky-

ČREPINY ZO ŠTYRIDSAŤROČNEJ HISTÓRIE 
JASKYNIARSTVA V RIMAVSKEJ SOBOTE, 1. ČASŤ
Ľudovít Gaál, Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota
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niarske akcie. Dozvedel sa, že na Silickej plani-
ne je jaskyňa Milada s tajuplným sifónom na 
konci, ktorý doteraz nik neprekonal. Nato bola 
podľa nás stvorená Rasca. Dodo s Matašom 
v krátkom čase zostrojili potápačskú kyslíkovú 
bombu z hasiaceho prístroja a vyskúšali ju vo 
vodnej nádrži Kurinec pri Rimavskej Sobote. 
Skúšky síce hraničili s utopením skúšajúcich, 
napriek tomu sme sa bez obáv vybrali do Mi-
lady sifón preplávať. Pre vážnosť akcie sme si 
vzali so sebou aj gumený čln. Na konci jaskyne 
sa Dodo s Matašom vyzliekli do plaviek a na 
člne zaplávali doprostred sifónového jazierka. 
Ostatní sme na brehu napäto sledovali his-
torickú udalosť – prekonanie sifónu. Ďuro 
Gyökeres si pripravil aj fotoaparát. Najprv sa 
s potápačským prístrojom ponoril Dodo, ale 
vo vode s teplotou 9 °C nevydržal dlhšie ako 
5 sekúnd a vynoril sa von. Potom ho vystrie-
dal Mataš s rovnakým výsledkom a akcia bola 
ukončená. Na spätnej ceste sme navyše prede-
ravili aj gumený čln.

Druhú akciu sme pre istotu zorganizovali 
do suchých chodieb Ardovskej jaskyne. Mataš 
sa niekde dočítal, že veľkí jaskyniari sa údajne 
po dlhšom pobyte v úplnej tme vedia akýmsi 
šiestym zmyslom orientovať a vycítia predmety 
okolo seba. Po troch dňoch pobytu v jaskyni sa 
už každý z nás cítil byť veľkým jaskyniarom aj 
po zhasnutí karbidiek a snažil sa vnímať všet-
ko okolo seba. V skutočnosti však len podľa 
zvuku. Kvaple však bohužiaľ nevydávali žiadne 
zvuky a experiment ukončil bolestný rev a po-
riadna hrča na čele jedného z účastníkov akcie.

Začiatkom roka 1972 sa na nás usmialo šťas-
tie. V konzervárni RISO v Rimavskej Sobote sa 
rýchlo rozšírila správa, že tam pracujú dvaja 
jaskyniari: Matej Gaál a Štefan Daňko. Praco-
val tam aj Juraj Vincel, obyvateľ zo Slizkého 
a miestny znalec okolia, ktorý im ochotne uká-
zal záhadnú dieru v zemi neďaleko od dediny. 
Diera sa prepadla pod kolesom voza ešte pred 
vojnou, keď tadiaľ Vincel vozil drevo. Netrvalo 
nám dlho a otvor sme rozšírili natoľko, aby 
sme doň mohli pomocou konopného lana 
spustiť Doda. Na dne 21 m hlbokej priepasti 
Dodo objavil krásnu jaskynku s cibuľkovými 
stalaktitmi. Na povrch vyniesol guľometné 
pásy a niekoľko nábojníc z druhej svetovej voj-
ny. Jaskyňa preto dostala názov Frontová. Ujo 
Vincel nám ukázal aj ďalšiu priepasť s názvom 

Podbanište, kde sme v júli 1972 s Matašom 
presekali úžiny zvané „prvý polosifón“ a obja-
vili 40 metrov na riečisku.

Nadšenie teda bolo nekonečné a ani sme 
si neuvedomovali, že Rasca bola vari jedinou 
nezávislou organizáciou v Československej so-
cialistickej republike, ktorá fungovala mimo ná-
rodného frontu, vedeného KSČ. Našťastie ešte 
predtým, než by sa o nás začala zaujímať štátna 
bezpečnosť, sme sa z novín dozvedeli, že „ozaj-
stní speleológovia“ v lete 1972 organizujú veľký 
jaskyniarsky týždeň v Gombaseku. Na takomto 
podujatí sme predsa nemohli chýbať a s veľkým 
nadšením sme sa vybrali do doliny Slanej.

Jozef Gaál pri objave Frontovej jaskyne v roku 1972. 
Foto: J. Gyökeres

Pred sifónom jaskyne Milada v roku 1971. Foto: J. Gaál
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Gombasek a prvé kroky v Slovenskej 
speleologickej spoločnosti

Keď sme sa 
v Gombaseku roz-
hliadli po tábore, 
prekvapila nás 
príkladná organi-
zácia: stany pekne 
v radoch, pri štábe 
spoločenský stan 
a kuchyňa, v stre-
de tábora vlajka 
SSS. Našu rascovú 
vlajku sme radšej 
skryli pod stan. 
Tým sme ju záro-
veň odsunuli do 
histórie. Netrvalo 
nám dlho a spoz-
nali sme vtedajšiu 
elitu slovenskej 
speleológie, ako 

Jozefa Jakála, Pavla Mittera, Alfonza Chovana, 
Juraja Bártu, Mikuláša Erdősa, Štefana Rodu 
alebo Arpáda Abonyiho. Na naše prekvapenie 
sme dostali zadarmo celodennú stravu, zabez-
pečené boli školenia a perfektné exkurzie. Keď 
sme sa trochu osmelili, večer sme premietali 
diapozitívy z našich jaskyniarskych akcií. Ne-

prekážalo nám ani to, že dvaja mladí jaskynia-
ri z Ružomberka, Zdenko Hochmuth a Peter 
Patek, nás poriadne tromfli, pretože mali kva-
litnejšie snímky, bohatšiu činnosť a ovládali 
aj latinské názvy netopierov. Nakoniec sme 
s nimi nadviazali kontakty a naplánovali spo-
ločné akcie.

V Gombaseku sme absolvovali aj odborné 
školenia: známy geológ Ján Bystrický účastní-
kom vysvetľoval geológiu Slovenského krasu, 
Bárta základy archeológie a ochrany jaskýň, 
Roda hydrológiu krasu a Peter Štefanča nás 
naučil zameriavať jaskyne. Po napísaní testov 
nás prijali do SSS ako prvých rimavskoso-
botských jaskyniarov: Jozefa Gaála, Mateja 
Gaála, Ladislava Vasku, Štefana Daňka, Juraja 
Gyökeresa, Jozefa Purdeka a mňa. V tej chvíli 
sme si ani neuvedomili, že sme práve založili 
jaskyniarsku tradíciu v Rimavskej Sobote, hoci 
nás spočiatku na skúšobnú dobu pričlenili 
k skupine Tisovec. O legendárnom vedúcom 
tisovských jaskyniarov Svätoplukovi Kámenovi 
sme veľa počuli, najmä vďaka Števovi Daňkovi, 
ktorý v Tisovci absolvoval priemyslovku.

Po návrate z Gombaseku sme využijúc nové 
skúsenosti začali zameriavať našu Frontovú 
jaskyňu. S mapou sme utekali rovno do Tisov-
ca k vedúcemu skupiny Kámenovi. Už z jeho 
prvého pohľadu na predložený elaborát sme 
zistili, že to asi nebude veľdielo. Veď jaskyňu 
sme zamerali len našou turistickou buzolou. 
Kámen kýval hlavou, potom však mlčky vytia-
hol zo šuplíka malý medený banský kompas 
a podal nám ho. Frontovú jaskyňu sme mohli 
teda merať znovu. Robota sa nám nakoniec 
tak zapáčila, že sme v jaskyni aj nocovali. Na 
starostlivo zvolenú plochú jaskynnú stenu 
sme veľkými písmenami napísali, kto jasky-
ňu objavil, kto zameral a preskúmal. Keďže 
sme nevynechali nikoho zo skupiny, historický 
nápis zabral úctyhodnú plochu. Neskôr nám 
Kámen vysvetlil aj to, ako sa majú jaskyne 
chrániť, ako v nich robiť prieskum tak, aby 
kvapľová výzdoba zostala neporušená a steny 
nepočmárané. Hanbiac sme sa pozreli na seba, 
ale naše výtvarné dielo vo Frontovej sme mu 
neprezradili. Celú najbližšiu akciu sme však 
venovali zoškrabúvaniu nápisov.

Keďže v Slizkom sa začali šíriť reči o čud-
ných ľuďoch s ruksakmi na chrbte, ktorí býva-
jú zvyčajne zablatení až po uši, na konci roka 

Alfonz Chovan, vtedajší tajom-
ník SSS, na jaskyniarskom týž-
dni v roku 1972. Foto: Ľ. Gaál

Pri Chvalovej v roku 1973. Zľava Štefan Daňko, Jozef 
Gaál, Juraj Vincel, Juraj Vincel ml., Jozef Olvecký, 
Ľudovít Gaál a Matej Gaál.
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1972 sa Dodo rozhodol zorganizovať v dedine 
zoznamovací jaskyniarsky večierok. Laco Vas-
ka sa dokonca chystal vystúpiť aj so svojou 
hudobnou kapelou. Sála kultúrneho domu 
bola preto naplnená až do posledného radu. 
Podujatie sme brali veľmi vážne, obliekli sme 
sa do pekných tmavých šiat s kravatami a po 
predstavení členov skupiny som začal čítať sta-
rostlivo pripravovanú prednášku o fungovaní 
krasu. Aby prednáška mala patričnú vedeckú 
náplň, snažil som sa do nej zahustiť čerstvo zís-
kané poznatky o rozpúšťaní krasových hornín 
s reverzibilnou rovnicou vyzrážania CaCO3. 
Z pohľadov starších tetiek som však pochopil, 
že bude lepšie odovzdať slovo Lacovi Vaskovi, 
ktorý sa s gitarou na krku netrpezlivo chystal 
na hudobnú produkciu. Večierok nakoniec 
dopadol dobre. Tancovalo sa do rána a dedin-
čania nás prijali.

V roku 1973 sme si zaobstarali jaskyniarsku 
základňu. Mataš so Števom Daňkom získali 
z konzervárne RISO vyradený starý autobus 
značky Ikarus, ktorý sme vytiahli k Podbaniš-
ťu. Odmontovali sme z neho kolesá, vnútri 
sme umiestnili 5 postelí a oddelili v ňom 
kuchyňu a „spoločenskú miestnosť“. Do sku-

piny prišli aj noví členovia – Karol Ďurčík, Jaro 
Dušek, Jožo Olvecký a Igor Tonhajzer. Neskôr 
aj Laco Benedek, Zolo Kováč a Tibor Bíro. 
Pomerne rýchlo sa im podarilo aklimatizovať 
v úzkych zavodnených priestoroch Podbanišťa. 
Už v októbri sa Mataš s Karolom preplazili cez 
3. polosifón a objavili podstatné úseky jaskyne. 
O mesiac neskôr Dodo s Matašom objavili 
krásny Vincelov dóm s Veľkým blatistým dó-
mom. Dĺžka jaskyne vzrástla na vyše 300 m. 
V tom čase sme už do jaskyne chodili takmer 
týždenne, zväčša bez čižiem, len v teniskách, 
pretože sme sa vždy rovnako premočili až do 
nitky. Mataš dokonca vymyslel aj kuriózny 
spôsob prekonania obávaného 3. polosifónu. 
Pred akciou sme sa napili nadmerného množ-
stva vody alebo čaju a keď sme sa premrznutí 
vracali späť, v sifóne sme zo seba vypustili všet-
ku tekutinu v prirodzenej forme. Tá potom 
príjemne zohriala skrehnuté telo. Horšie však 
bolo, keď sme sa viacerí plazili vo vode blízko 
seba, pretože človek si nikdy nebol istý, od 
koho to „príjemné“ teplo pochádza.

Snieżna – prvý dotyk hlbokej priepasti

Roku 1974 vypršala dvojročná skúšobná le-
hota a skupina sa osamostatnila pod názvom 
Rimavská Sobota. Dodo sa automaticky stal 
vedúcim a Kámen zostal ručiteľom. Jemu i Ti-
sovčanom sme boli povďační za pomoc a na-
ďalej sme s nimi udržiavali kontakty. Uspo-
radúvali sme spoločné akcie v Drienčanskom 
krase, na Stračaníku alebo v Suchých doloch.

Kontakty sme však udržiavali aj s ružomber-
skými jaskyniarmi, ktorí nám prezradili správu 
o existencii veľkého jaskyniara vo Zvolene, 
organizátora plánovaného zostupu do 752 m 
hlbokej priepasti Snežná jama v poľských Tat-
rách. Povestný jaskyniar sa volal Petr Hipman. 
V tom čase sa už po celom Slovensku rozbehla 
ručná výroba samovýstupných strmeňov a zla-
ňovacích kladiek. Nechceli sme zaostať ani my. 
Karol Ďurčík ako majster učňov v ZŤS začal  
z duralu vyrábať perfektné kópie žumaru, 
gibsu, bogibsu a ďalších pomôcok. Mohli sme 
sa teda vo veľkom chystať do Poľska, veď vtedy 
sme už mali za sebou aj zostup do Zvonivej 
jamy (1973) a do 240 m hlbokej priepasti Is-
tvánlápa v Bukových horách (júl 1974). V au-
guste 1974 sme zo skupiny do Poľska vycesto-

Vo Vincelovom dóme v Podbaništi v roku 1973. Foto: 
Ľ. Gaál
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vali traja: Dodo, Karol a ja. V Tatrách sme sa 
s Hipmanom stretli prvý raz. Zapôsobil na nás 
rozhodnosťou, zručnosťou a prirodzenou au-
toritou. Nás, neznámych mladých účastníkov, 
hneď zaradil do „podpornej skupiny“, ktorá 
mala pripraviť trasu do hĺbky 200 m, hoci kaž-
dý z nás mal ambície zostúpiť na dno. Zmierili 
sme sa však s osudom a začali zostupovať. No 
keď sme zlanili naspodok 70 m hlbokej Złoto-
vej studne, stalo sa niečo, čo vykoľajilo z rov-
nováhy každého. Vo zvonovito sa rozširujúcej 
studni sme odrazu začuli hrôzostrašne sa ozý-
vajúci výkrik a následný mohutný dopad bez-
vládneho tela na kamenisté dno priepasti. Telo 
sa ešte pár metrov kotúľalo po strmom svahu 
dna. Dodo, Karol, Peter Patek a ja sme od neho 
stáli zmeravení asi 30 m. Po dopade nastalo 
hrobové ticho a cez hlavy nám prebleskli naj-
hroznejšie myšlienky. Bolo treba ísť k telu, ale 
odrazu bol každý mimoriadne zdvorilý a snažil 
sa púšťať dopredu toho druhého. Nakoniec sa 
Dodo odhodlal k odvážnemu činu a ja som 
cítil, ako mi bije srdce niekde v oblasti krku. 
Odrazu Dodo vykríkol: ľudia, veď je to len 
batoh! A už zlanila dole aj Hanka Kynclová, 
ktorá nám vysvetlila, že sa jej vyšmykol batoh 
plný lán a kričala, aby sme si dávali pozor. My 
sme si však ten výkrik s niekoľkými ozvenami 
vysvetlili po svojom.

Horor so šťastným koncom bol teda za nami 
a mohli sme postupovať hlbšie – ale len do 
200 metrov. Pamätám sa, ako sklamane som 
sa pozrel do ďalšej zívajúcej studne pod nami, 
do ktorej sme už nemohli vstúpiť. Hipman 
nám však prisľúbil, že ak úspešne absolvujeme 
všetky prípravné akcie, o dva roky nás zoberie 
do 920 m hlbokej priepasti Michele Gortani 
v Taliansku. Bola to istá náplasť na naše rany. 
Na konci akcie sme už veselší kráčali dole str-
mými tatranskými muldami, na chrbte s ledva 
znesiteľnými plecniakmi a mokrými lanami. 
Neprekážala nám ani následná svalová ho-
rúčka, pre ktorú sme sa celý týždeň vyhýbali 
akémukoľvek pohybu dole schodmi.

Priepasť Istvánlápa – na akcie sa oplatí 
pripraviť

Na začiatku roka 1975 sme dostali pozvanie 
do veľkého speleologického tábora v Buko-
vých horách v Maďarsku. Pozvanie sme hneď 

tlmočili aj Zdenovi Hochmuthovi a Petrovi 
Patekovi do Ružomberka. Dodo mi prikázal 
fyzicky a psychicky patrične pripraviť na tvrdé 
jaskynné podmienky aj bratislavských členov 
skupiny, Ďura Gyökeresa a Richarda Pomicha-
la. Príkaz sa mi podarilo splniť len čiastočne. 
Intelektuál Richard si síce prečítal knihu od 
Jacka Londona o tvrdých podmienkach na ďa-
lekom severe, ale bohém Ďuro, známy fotograf 
a fajčiar, ma presviedčal, že v rámci prípravy sa 
Clea rovná piatim klikom a Sparta desiatim. 
Jeho manželka Marta ho ani nechcela pustiť 
na také neisté miesto, ale presvedčili sme ju, 
že čistý jaskynný vzduch prelieči aj prefajčené 
pľúca.

Hneď na začiatku tábora sa konal zostup do 
240 m hlbokej priepasti Istvánlápa za účasti asi 
15 jaskyniarov od nás i z Maďarska. Priepasť 
bola značne členitá, s častým voľným lezením. 
Miestami zabudované rebríky sa mnohokrát 
kývali a chýbali na nich aj priečky. Ďuro sa 
pustil dopredu s tým, že bude fotiť zostupujú-
cich jaskyniarov. Asi v hĺbke 80 m sme odrazu 
počuli sériu podozrivých šuchotov a buchotov. 
S Richardom sme zliezli nižšie a Ďura sme 
našli ležať bledého a nehybného medzi bal-
vanmi. Richard mu pohotovo ponúkol citrón, 
vraj ho vzkriesi, ale Ďuro z posledných síl 
vysúkal zo seba: dajte mi Spartu! Zhrození 
jaskyniari postupne doliezali, ale po zistení 
ťažkých zlomenín zostali bezradní. Iniciatívy 
sa chytil Zdeno Hochmuth, ktorý zorganizoval 
stabilizáciu a transport raneného na povrch. 
Ďura sme poviazali ako šunku a začali ťahať 
hore. Na jeho žiadosť sme však často museli 
zastať na oddych. Zdeno to využil na doku-
mentačnú fotku. Ďurovi otočil hlavu tak, aby 

Jaskyniarsky tábor v Bukových horách v roku 1975. 
Foto: J. Gaál



33Spravodaj SSS 2/2012 História v speleológii

na fotke bola zakrvavená strana tváre. 
Keď je záchrana, nech je riadna! Ďura 
sme nakoniec úspešne odtransportovali 
do nemocnice v Miškolci, kde mu za-
sadrovali celú nohu. Na dvojmetrového 
chlapa však nenašli vhodné pyžamo, 
takže najbližšej návšteve v nemocnici sa 
mohol pochváliť, aké módne jaskyniar-
ske pumpky nosí.

Maďari nám potom dali kopať v prie-
pasti Bányász, ktorá vraj dakedy bola 
veľmi hlboká, ale v hĺbke 10 – 15 m 
sa zapchala. So Zdenom, Petrom Pate-
kom a niekoľkými maďarskými jasky-
niarmi sme začali kopať jej hlinité dno. 
O pseudodne v priepastiach som už čí-
tal v jaskyniarskych knihách, no príliš 
som tomu neveril, keďže na Drienockom 
hrade sme vykopali už 9 metrov a priepasť sa 
stále neotvorila. V Bányászi sme však už zo 
slušnosti pokračovali v monotónnom kopaní 
a vyťahovaní hliny aj druhý deň. Práve som istil 
jedného kopáča v najhlbšom bode dna (vlastne 
pseudodna), keď sa pod ním začala hýbať zem. 
Lano som inštinktívne pritiahol. Na smrť vy-
ľakaný jaskyniar sa chytro vyškrabal na malú 
hlinitú lávku ku mne a vzápätí sa pseudodno 
začalo s rachotom šíriacim hrôzu rúcať dole do 
80-metrovej hĺbky. Po niekoľkominútovej pau-
ze spamätávania sa sme so Zdenom a Patekom 
zlanili dole a priepasť zamerali. Zdeno potom 
doma nakreslil jej perfektnú mapu.

Večer pri ohni prišla reč na všeličo. Okrem 
udalostí v Istvánlápe a Bányászi zaujala do-
mácich jaskyniarov aj práca Richarda Pomi-
chala, ktorý ako entomológ skúmal jaskynné 
chrobáky. Jeden z domácich jaskyniarov sa mu 
pochválil, že aj on chce byť entomológom; ale 
nie ako Richard, ktorý sem-tam dačo chytí, ale 
on to veru bude robiť vo veľkom štýle. Boli 
sme zvedaví na ten veľkolepý výskum. Na našu 
otázku nám nakoniec prezradil, že nazbiera-
nými chrobákmi vyzdobí celú izbu. Hľa, božie 
cesty k vede sú rôzne!

Michele Gortani – skúška zdatnosti

Roku 1975 nastali v skupine zmeny. Odišiel 
od nás Matej Gaál, ktorý mal ambície vytvo-
riť si novú skupinu s názvom Šafárikovo. Do 
našich radov sme privítali nových členov, spo-

lužiakov z vysokej školy – Paľa Ženiša a Jana 
Klimenta. Posilnili najmä vedecký výskum 
v oblasti mineralógie a botaniky.

V priebehu roka Hipman dodržal sľub z poľ-
ských Tatier a pravidelne nás pozýval na prí-
pravné akcie plánovanej expedície do Talian-
ska. V rokoch 1975 – 1976 sme tak navštívili 
Veľkú ľadovú priepasť na Ohništi, Pustú jas-
kyňu, Záskočie a Barazdaláš. Najdrsnejšia bola 
zimná akcia na Ohništi, kde Hipman meral 
čas výstupu zo 100-metrovej priepasti a podľa 
toho selektoval účastníkov výpravy do Michele 
Gortani. Bol aj taký účastník, ktorý po výstupe 
odpadol, ale limit dodržal.

Po dôkladnej príprave a po úspešnom absol-
vovaní všetkých tréningových akcií sme do Ta-
lianska vyrazili koncom augusta 1976. Pre nás 
Rimavskosoboťanov, ktorým dovtedy nebolo 
súdené vycestovať na Západ, to bola neuveri-
teľná chvíľa. Ako v rozprávke. Veď tzv. deví-
zový prísľub, potrebný na vycestovanie, sme 
dostali neskutočnými okľukami len pár dní 
pred odchodom. Mladý človek obzvlášť túži po 
slobode. To pre nás vtedy znamenalo cestova-
nie a možnosť slobodného prejavu. Dodo si už 
vopred dal záväzok, že po prekročení hranice 
Talianska z celého hrdla zakričí: konský k... 
Brežnevovi a Husákovi do zadku! Skutočne to 
aj spravil, ale vtedy sme ešte netušili, že v auto-
buse sedel aj donášač ŠtB...

Priepasť Michele Gortani bola pre nás mimo-
riadne ťažká jaskyňa. Asi aj pre ostatných, pre-
tože gumené kombinézy z Gumotexu Břeclav 

Hipman kontroluje výstroj pri Barazdaláši (1976). Foto: Ľ. Gaál
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(ktoré sme dostali zadarmo) boli ťažko ohybné, 
žumary sa na premočených lanách občas pre-
kĺzavali a dvojlanová technika bola ťažkopádna. 
Okrem toho sme zažili prekvapenia, s akými 
sme sa u nás nestretli. Hneď v druhej, 90 m hl-
bokej studni som dostal zboku taký príval vody, 
že som nevedel nalapať vzduch. Sila hustého 
prúdu padajúcej vody odsáva vzduch a človek 
sa začne dusiť. Nadýchol som sa až o niekoľko 
desiatok metrov nižšie. V jaskyni som bol spolu 
s Karolom, Jarom Dušekom, Števom Bakošom, 
Jencim Hirkom a Janom Slančíkom zaradený 
do podporného družstva s úlohou pripraviť 
trasu do hĺbky 450 m. Potom sme mali vystúpiť 
na povrch. Telefónom nám nečakane zahlásili, 
aby sme ešte zostali dole pre mimoriadne silnú 
búrku. Neskôr do telefónneho vedenia udrel 
blesk a bolo po spojení. Po troch dňoch nútené-
ho pobytu v jaskyni sa nám minula aj potrava 
a hladnejší začali variť polievku z vrecúšok, 
ktoré v podzemnom tábore nechali ešte Taliani 
nevedno kedy. Na záručnú lehotu sa nikto ne-
pozeral, dôležité bolo, že nám teplá talianska 
polievka chutila. Nakoniec sme sa na štvrtý deň 
rozhodli vrátiť na povrch.

Búrky tam boli pomerne časté. Jednu sme 
zažili aj my, kým bola útočná skupina v jasky-
ni. Blesky udierali takmer po sekundách, s veľ-
kým rachotom vzápätí a my sme sa v plechovej 
búde na Col delle Erbe dohadovali, aká smrť je 
najkrajšia. Podľa jedného je najlepšie zomrieť 
bleskom, podľa druhého umrieť v priepas-
ti, tretí zas tvrdil, že najpríjemnejšie je pomaly 
zamrznúť. Nato sa zobudil Števo Bakoš, ktorý 
predriemkal celú filozofickú debatu, a zahlá-
sil: „Chlapi, najlepšô je večer si ľahnúť a ráno 
sa zobudiť mŕtvy“.

Po skončení akcie sme všetci boli vyšťavení až 
na doraz. Pri výstupe v ťažkých kombinézach sa 
niektorí unavili až do totálneho vysilenia. Bola 
to veľká skúška fyzickej a psychickej zdatnosti 
i osobnosti. Akcia bola zameraná na rekordný 
zostup a výstup. Na vedecké pozorovania tam 
veľmi nezostal čas. Zostal však na testovanie 
samého seba. Mohli sme zistiť, kam až siaha-
jú hranice našich možností, kedy nastane tá 
chvíľa, keď telo alebo duša už nie sú schopné 
ďalej vykonávať svoju funkciu normálne. Vďaka 
dobrej organizácii a dôkladnej pripravenosti sa 
však nikomu nič nestalo a domov sme sa vrátili 
s bohatými skúsenosťami a poznatkami.

Jaskyňa pri Holom vrchu – skúška
vytrvalosti

Po návrate z Talianska sme neprestali cho-
diť do Drienčanského krasu. Naopak! V ok-
tóbri sme začali rozširovať otvor v starom 
ponore na východnom svahu Holého vrchu, 
ktorý som našiel týždeň pred cestou do Ta-
lianska. Postupne sme sa prebíjali čoraz hlb-
šie. Koncom roka, 30. decembra 1976, sme 
prerazili poslednú úžinu 22 m hlbokej vstup-
nej priepasti a cesta k riečisku bola voľná. 
Proti smeru podzemného toku postupovali 
Karol, Dodo a Paľo Ženiš, kým ja s Richar-
dom Pomichalom v smere toku. Podľa ne-
skorších meraní sa nám celkovo podarilo ob-
javiť 319 m chodieb. Na meračských prácach 
sme však museli pracovať v zime, pretože 

Vstup do priepasti pred objavom Jaskyne pri Holom 
vrchu. Foto: J. Gaál

Riečisko Jaskyne pri Holom vrchu. Foto: R. Pomichal
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v letných mesiacoch sa v jaskyni ťažko dý-
chalo. Aj pri najmenšej námahe nás rozbolela 
hlava. Vysvetlili sme si to tak, že jaskyňa leží 
na kontakte s vyššie položeným súvrstvím 
vápnitých prachovcov, z ktorých ílové mi-
nerály upchávajú krasové pukliny. Jaskyňa 
jednoducho prestane dýchať a v podzemných 
priestoroch sa zvýši obsah oxidu uhličitého. 
V zime však nastane aká-taká cirkulácia cez 
vstupný otvor. Jaskyňu sme preto zameriavali 
na viaceré etapy. Robota však zostala ešte aj 
pre mladšiu generáciu, pretože proti smeru 
toku je štvornožky stále možný voľný postup.

Zimné akcie však majú aj svoju nevýhodu. 
Raz sme vyšli na povrch okolo polnoci a vonku 
bola treskúca zima. Takmer 3 km dlhú trasu 
k jaskyniarskej základni (starému autobusu) 
sme museli prejsť peši. Premočené gumotexové 
kombinézy z Michele Gortani sa po niekoľ-
kých metroch zmenili na pancierové brnenie. 
Vo veľkom snehu sme beztak ťažko postupo-
vali dopredu, takže cesta trvala večnosť. Hnala 
nás len jediná nádej – teplo naftových kachlí 
v autobuse a pripravené varené víno. Konečne 
sme sa blížili k vytúženému cieľu, keď som 
začul škaredé nadávky Doda, ktorý k auto-
busu dorazil ako prvý. Z otvorených dverí sa 
valil hustý dym zo studených naftových kachlí. 
Doda som vtedy obdivoval, ako dokázal kachle 
vyniesť von na sneh, skrehnutými rukami ich 
rozobrať a vyčistiť všetky trysky. Ani sme mu 
pomôcť veľmi nevedeli, len sme okolo neho 
polhodinu drgotali zubami. Vytrvalosť človeka 
teda netestuje len jaskyňa, ale občas aj naftové 
kachle.

Pezinok – čo robiť, keď sa v bani objaví 
prízrak

Paľo Ženiš bol vášnivým zberateľom minerá-
lov. Býval v Pezinku a počas vysokoškolských 
rokov ma poprosil, aby som mu pomáhal 
pri prieskume starých banských diel v oblas-
ti Pezinka a Perneka, v ktorých sa očakáva 
výskyt sekundárnych minerálov. Preskúmali 
sme tak niekoľko stoviek metrov pomerne 
ľahko prístupných banských chodieb, ktoré 
však boli vyzbierané. Jedného dňa mi Paľo 
nadšene zvestoval správu o existencii zamre-
žovanej vetracej šachty asi 30 m od známeho 
liečebného ústavu pre duševne postihnutých 

v Pezinku. Tam určite žiadny zberateľ ešte 
nechodil. Lokalitu sme ľahko našli a silák 
Paľo rukami roztlačil priečky mreže tak, aby 
som sa cez ne prepchal. Hodil som dole lano 
a s pomocou zlaňovacej kladky som sa spustil 
do kameňmi obkladanej starej šachty. Podľa 
dĺžky lana som odhadol jej hĺbku na 15 m. Na 
dne bol sutinový kužeľ, ktorý čiastočne zakrý-
val pokračovanie pravostrannej vetvy banskej 
chodby. Ľavá vetva viedla bez problémov ďalej. 
Keď som sa odpojil z lana, rozhodol som sa 
preskúmať najskôr pravú vetvu. Chcel som sa 
preplaziť cez úzky otvor medzi sutinou a stro-
pom chodby, keď som zažil to, o čom som 
myslel, že existuje len v rozprávkach. Niekoľko 
metrov predo mnou sa zjavila silueta blížiacej 
sa ženy v bielych šatách, ktorá bola tajuplne 
osvietená zozadu. Inštinktívne som sa stiahol 
späť a myslel som len na dve možnosti: buď 
mi haraší alebo predsa existujú banské prízra-
ky. Tlkot srdca som pritom počul aj vo svojich 
ušiach. Dilema však nemohla byť nevyriešená, 
tak som pozbieral všetku odvahu a pozrel som 
sa do banskej chodby ešte raz. A vtedy prišiel 
na rad ďalší šok: žena už bola otočená chrb-
tom ku mne, práve zvesila dolu jednu klobásu, 
potom pomaly kráčala von a zatvorila za sebou 
dvere. Po krátkom závrate mi došlo, že pred-
nú časť banskej chodby prerobili na pivnicu 
na potraviny, tá žena v bielom bola sestrička 
liečebného ústavu a to záhadné osvetlenie po-
chádzalo od polootvorených dverí pivnice. No 
adrenalínová skúška sa tým neskončila. Uve-
domoval som si, že ak ma sestrička zbadala, 
určite ma považovala za skrývajúceho sa pa-
cienta a zavolá na mňa dvoch mocných ošetro-
vateľov so zvieracou kazajkou. Potom by som 
už darmo vysvetľoval, že som v skutočnosti 
normálny (o čom som sa začal pochybovať aj 
sám). Veľa času som teda na rozmýšľanie ne-
mal. Zrýchleným tempom som si namontoval 
žumary a už aj som letel von zo šachty. Lano 
som chytro vytiahol von a Paľovi som stihol 
povedať len – utekajme! Okolnosti som mu 
vysvetlil až v behu.

V ten večer som zostal na noc u Paľa v Pe-
zinku. Pri poháriku dobrého pezinského vína 
sme plánovali opätovnú návštevu lokality aj 
s ochutnávkou klobásy v pivnici, no prišlo 
skúškové obdobie na škole, potom prázdniny 
a už sme sa do šachty nikdy nevrátili.
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Dobrudža – do jaskyne sa najprv oplatí 
ísť pozrieť

V lete 1978 skupina organizovala študijnú 
cestu do krasových území Rumunska. Pláno-
vali sme ísť tromi autami, no ako sa blížil deň 
odchodu, ľudia začali odhlasovať svoju účasť 
rôznymi výhovorkami. Dodovi začal stúpať 
krvný tlak, až nakoniec poistku vyrazil jeden 
z nádejných účastníkov, ktorý deň pred od-
chodom uviedol dôvod, že žena doma plače. 
Po vypočutí patričného Dodovho komentára 
(ktorý by tento papier nezniesol) sme sa roz-
hodli, že nakoniec vycestujeme jedným autom 
traja: Dodo, Zolo Kováč a ja.

Dodo nás v Rumunsku poučil, že reprezen-
tujeme SSS v zahraničí a máme sa vyhýbať 
alkoholu. Keď sme však videli opilca prehnu-
tého cez zábradlie pred krčmou vracať do 
vlastného spadnutého klobúka a nízke ceny 
koňaku, Dodo zmiernil svoj postoj. V Kluži 
sme boli ubytovaní u jednej jaskyniarskej ro-
diny. Auto sme museli zaparkovať o tri ulice 
ďalej a k rodine ísť jednotlivo v určitých časo-
vých odstupoch, pretože za Ceausesca Rumuni 
nemohli prijímať zahraničné návštevy. Večer 
sme potom debatovali v pološere, pretože ani 
silnejšie žiarovky nemohli používať. Cítili sme 
sa však dobre. Dostali sme tipy na návštevu 
niekoľkých významných lokalít. Mohli sme 
tak vidieť Peşteru Vântului, tiesňavu Bicaz, 
meandre Crişului Repede s jaskyňami. V po-
horí Bihor nás prekvapila mohutná jaskyňa 
Cetaţile Ponorului a na lesnej ceste doprav-
ná značka „Daj prednosť v jazde“. Ozajstné 
prekvapenie nám však pripravila Dobrudža. 
V snahe vidieť čo najviac z nížinného krasu 
sme našou embéčkou jazdili sypanou cestou 
už niekoľko kilometrov, keď sme pri ceste 
zbadali v neveľkej vápencovej skale pomerne 
priestranný otvor. Takýto typ jaskyne sa u nás 
isto nenachádza, preto Dodo hneď vydal prí-
kaz na jej prieskum a dokumentáciu. Obliekli 
sme si kombinézy, nasadili prilby a zobrali sme 
so sebou duralovú dokumentačnú debničku, 
ktorú precízne vyrobil ešte Karol Ďurčík. Do 
jaskyne sme vstúpili pohodlne, chodba sa 
však náhle lomila doľava a vzápätí nám ústa 
zostali otvorené: po niekoľkých metroch tam 
stál barový pult, za ním šarmantná barmanka 
a pred pultom na vysokých stoličkách sedeli 

dvaja hostia s miernymi výkyvmi. Jaskyňa totiž 
bola prerobená na bar a keď sme nechceli zo-
stať v hanbe, museli sme si dať zo dva koňaky 
a slušne sa rozlúčiť. Pri návšteve ďalších jaskýň 
sme už boli obozretnejší a do ich otvoru pre 
istotu pozreli vopred.

Dúbravica a Špaňopoľská jaskyňa  – 
každý objav je objav

Postupom času sme rozpoznali, že speleolo-
gická práca je efektívnejšia, keď sa organizu-
jú sústredenia s účasťou viacerých výkonných 
jaskyniarov. V druhej polovici sedemdesiatych 
a začiatkom osemdesiatych rokov Dodo zorga-
nizoval tri veľké pracovné sústredenia v Drien-
čanskom krase, na ktorých sa zúčastnilo  
40 – 70 jaskyniarov. Niektoré tábory navštívil 
aj Jožo Hlaváč, vtedajší tajomník SSS. Najvý-
znamnejším úspechom sústredení bolo objave-
nie neveľkej jaskyne Dúbravica v auguste 1980, 
na stene ktorej sa ťahali unikátne vyvetrané 
skameneliny riasových vrstvičiek z druhohor-
ného mora spred 230 miliónov rokov. Takéto 
vrstvy vo wettersteinských vápencoch umožňu-
jú získať poznatky aj o ich úložných pomeroch 
a podmienkach vzniku.

S vedením SSS sme udržiavali úzke kon-
takty. Do Liptovského Mikuláša sme chodi-
li pomerne často, najmä za Ing. Marcelom 
Lalkovičom, ktorému sme vďačili za výrazné 
skvalitnenie našich meračských dokumentov. 
V tomto období sme rad-radom preskúmali 
a zamerali všetky známe jaskyne Revúckej vr-
choviny a Rimavskej kotliny. Mal som zohratý 
meračský tím, najmä Doda, Karola Ďurčíka, 
Jara Dušeka a Zola Kováča, ktorí v jaskyniach 

Kras na nížinách Dobrudže. Foto: Ľ. Gaál
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už vopred vyhliadli umiestnenie polygónových 
bodov. Doma som potom kreslil jaskynné 
mapy až do noci. Koncom sedemdesiatych 
rokov sa Drienčanský kras s okolím zaradil 
medzi najlepšie preskúmané krasové územia 
Slovenska. Roku 1979 sme za dokumentačnú 
činnosť dostali plaketu Správy slovenských jas-
kýň. Toto vyznamenanie nás nesmierne poteši-
lo a vzpružilo. Výrazne nám pomáhal aj Jaro 
Svoreň, vtedajší riaditeľ Gemerského múzea 
v Rimavskej Sobote, ktorý sa stal aj členom 
skupiny. Jaskyniarstvo sa stalo elixírom nášho 
života, pulzovalo v našich žilách, usmerňovalo 
naše myšlienky i činy. Spravodaj sme nepustili 
z rúk, kým sme ho neprečítali od A do Z. Pá-
čilo sa nám, že doň nemiešali všadeprítomnú 

politickú propagandu. To isté platilo i v kaž-
dodennej činnosti SSS, čo sa o iných dobrovoľ-
ných organizáciách nedalo tvrdiť.

Občas nám pomáhala aj šťastná náhoda. 
V jeden horúci deň koncom augusta r. 1978 
sme sa po akcii v Podbaništi povaľovali v Sliz-
kom. Zrazu ma oslovil mladý Vlado Žipčák, 
strelmajstrov syn, že vie o jednom prepadlisku 
pri Špaňom Poli. Nikomu sa nechcelo ani 
pohnúť, takže som sa obetoval a zašiel som 
s ním k novej lokalite. Z dna 6 m hlboké-
ho prepadliska s názvom Pec sme začali vybe-
rať balvany. Vyzeralo to na prácu do nekoneč-
na, preto som sa rozhodol najskôr preskúmať 
okolie skalného brala pod prepadliskom, či sa 
tu nenachádza miesto fosílneho výveru. Pred-
poklad bol správny. Pod bralom sa skrýval 
malý otvor. Začali sme ho rozširovať geologic-
kým kladivom, ktoré som nosil stále so sebou, 
ale uprostred otvoru nás ďalej nepustil veľký 
zaklinený balvan. Po hodine sme však otvor 
rozšírili tak, že vedľa balvana sa zmestil tenký 
Vlado Žipčák. Prepchal sa dnu a zvestoval mi, 
že chodba pokračuje ďalej. Prikázal som mu, 
aby ďalej nešiel pre nebezpečenstvo úrazu, ale 
nech skúsi vytlačiť balvan zvnútra. Po čase 
sa mu to aj podarilo a uvoľnila sa cesta do 
jaskyne aj pre mňa. Po niekoľkých krokoch 
chodba vyústila do 11 m vysokej sály, z ktorej 
sa vo výške 3 m vetvila ďalšia chodba. Vyliezol 
som hore. Chodba bola síce pekne zdobená 
stalaktitmi, ale po 15 m sa nekompromisne 
končila zasintrovaním. Počiatočný balón ná-

Jaskyniarsky tábor pri Podbaništi v roku 1980. Foto: Ľ. Gaál

Prehliadka dokumentov tábora. Zľava Jozef Veteška, 
Richard Pomichal, Jozef Gaál a Jozef Hlaváč. Foto: Ľ. Gaál
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dejného veľkého objavu teda spľasol. Bol to 
však predsa objav! Vtedy som ešte netušil, že 
v stalaktitoch 40 m dlhej jaskyne o rok neskôr 
Paľo Ženiš UV lampou nájde opál a po 32 
rokoch v jaskynných sedimentoch Igor Balciar 
s partiou objaví mince z doby kráľa Mateja 
Korvína. Stredoveké falošné mince, nájdené 
v roku 2010, boli o to vzácnejšie, že k nim na 
potešenie archeológa Maroša Sojáka balcia-
rovci našli aj razidlo. V súčasnosti sa v jaskyni 
kope ďalej a roku 2011 sa Jánovi Rešetárovi 
podarilo jej podzemné chodby spojiť s jasky-
ňou Pec, v ktorej sme my so Žipčákom začali 
kopať. Jaskyňa je v súčasnosti dlhá už 77,6 m 
a ponúka možnosti ďalšieho postupu.

Jaskyne Dúbravica a Špaňopoľská sú príkla-
dom, že každý objav jaskyne si musíme ceniť, 
lebo nikdy nevieme, čo sa v nej ešte nachádza.

Sima GESM – speleoalpinizmus
v službách vedy

Veľkú národnú výpravu do 1077 m hlbokej 
andalúzskej priepasti Sima GESM zorganizo-
valo vedenie SSS. Keďže výprava mala za cieľ 
vedecký výskum tejto málo známej priepasti, 
objavenej v roku 1972, do expedičného tímu sa 
dostali okrem speleoalpinistov aj geomorfológ, 
biológ a geológ. Bola to pre mňa veľká výzva, 
pretože som ešte nestál na dne žiadnej väčšej 
priepasti, ktorú som dovtedy navštívil. Navyše 
hĺbka 1000 m v tom čase znamenala magickú 
hranicu (dnes sa tá podzemná magická hrani-

ca posunula na 2000 m – speleoló-
gia asi postupuje dopredu míľovými 
krokmi).

Do Andalúzie sme vycestovali skri-
ňovou Aviou 16. septembra 1981 de-
viati. Výprava bola perfektne priprave-
ná, na čom mali hlavné zásluhy Jožo 
Hlaváč, tajomník SSS (ktorý bohužiaľ 
nedostal „devízový prísľub“ na vyces-
tovanie), Gusto Stibrányi – garant 
speleoalpinistickej činnosti a Zdeno 
Hochmuth – garant vedeckého vý-
skumu. Sima GESM mala iný cha-
rakter ako Michele Gortani. Poskytla 
nekonečné možnosti voľného lezenia 
v bridličnatých vápencoch, ale vyskytli 
sa v nej aj hlboké studne, ako Gran 
Pozo (115 m) alebo Paco de la Torre 

(158 m). Laná sme v nich spájali slučkami, kto-
rých prekonanie som cvičil doma týždeň takmer 
v kuse. Lezenie v kombinézach od Marbacha 
a používanie jednolanovej techniky však bolo 
neporovnateľne ľahšie než v Michele Gortani. 
Hlboko na mňa zapôsobilo dno priepasti. Po 
dlhých úzkych chodbách (občas s plazivkami 
pripomínajúcimi Podbanište) odrazu nasledova-
la mohutná sála s pokojným sifónovým jazerom 
a pieskovými dunami. Bolo to skutočne majes-
tátne, adekvátne takej hlbokej jaskyni. Keď sme 
to uvideli, objali sme sa. Mali sme pocit radosti, 
víťazstva, ale aj spolupatričnosti, pretože sme 
si uvedomovali, že vo vnútri kilometrovej masy 
skál sme krehkí, zraniteľní a totálne odkázaní 
na seba. Na dne so mnou vtedy stál Zdeno 
Hochmuth, Jožko Thuróczy a Muti Boroš. Cesta 
späť trvala večnosť. Lezenie po vyčnievajúcich 
vápencových doskách sa stalo notorickým. Cítil 
som aj postupný úbytok síl. Ako vykúpenie som 
preto prežíval chvíľu, keď som pod bivakom 
v hĺbke 500 m zacítil „vôňu“ ľudských výkalov, 
ktorá znamenala blízkosť miesta vytúženého 
spánku. Všetko je teda relatívne: čo smrdí na 
povrchu, v podzemí môže voňať.

Po zdolaní Sima GESM sme sa celý deň rege-
nerovali pri mori (po Michele Gortani takáto 
„regenerácia“ prebiehala hipmanovským spô-
sobom – lezením v Dolomitoch). Do progra-
mu sa zmestila aj návšteva jaskyne Coventosa 
v severnom Španielsku.

...pokračovanie v Spravodaji 3/2012

Riasové vrstvy na stene jaskyne Dúbravica. Foto: L. Benedek
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Vyvieračka Teplica sa nachádza na pra-
vej strane potoka Furmanec v nadmorskej 
výške 465 m v blízkosti štátnej cesty Tisovec 
– Brezno. Nad vyvieračkou sa v minulosti 
vyskytovali rozsiahle lúky a pasienky. Lo-
kalitu hospodársky využívali najmä v prvej 
polovici 20. storočia súkromníci a pasien-
ková spoločnosť. V tomto období sa dolina 
Teplica, ako aj sama vyvieračka stali vďač-
ným cieľom nedeľných vychádzok, podobne 
ako lokalita Suché doly a vrch Hradová. 
Z roku 1907 sa zachovala vzácna fotografia 
tisovských národovcov oddychujúcich pri 
teplickej vyvieračke (pozri v Spravodaji SSS 
3/2010). Ide zrejme o najstaršiu zachovanú 
fotografiu z tejto lokality.

Prvé práce a pokusy s využitím vyvieračky 
Teplica ako zdroja vody sa uskutočnili už v 30. 
rokoch 20. storočia. Vý-
znamnejšie úpravy sa 
podľa záznamov v mest-
skej kronike začali 1. 
júna 1943 ako príprava 
na vybudovanie obecné-
ho vodovodu. V rokoch 
1946 – 47 práce pokra-
čovali čiastočným pre-
hlbovaním a úpravou 
koryta potoka a skončili 
sa vybudovaním betó-
novej záchytnej nádrže. 
Nádrž (3,5 × 8 m) bola 
po dokončení dlhší čas 
nevyužitá, pretože ju za-
nášalo a dodatočne sa 
zistilo, že voda nie je veľ-
mi vhodná na používa-
nie. Na príčine bolo ne-
dostatočné filtrovanie, 
časté zakaľovanie vody, 
ako aj jej nepravidelný 
tok. Roku 1953 bola do-
lina Teplica spolu s Pe-
riodickou vyvieračkou 
a lokalitou Suché doly 

vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu s vý-
merou 600 hektárov. V 60. a 70. rokoch 20. sto-
ročia práce na vyvieračke obnovili, nádrž upra-
vili a časť prameňa roku 1973 zviedli potrubím. 
Teplická vyvieračka ako rezervný zdroj vody  
(20 až 300 l/s) sa takto prepojila s Periodickou 
vyvieračkou (20 až 60 l /s), ktorá slúži ako hlav-
ný zdroj vody pre mesto Tisovec.

Po vzniku tisovskej jaskyniarskej skupiny 
v novembri 1951 sa stala vyvieračka Teplica 
jedným z prvých cieľov bádania. Predpoklada-
lo sa, že by sa tu mohol nachádzať rozsiahly 
jaskynný systém. Tieto predpoklady potvrdzo-
valo množstvo závrtov, ktoré smerovali v nie-
koľkých líniách dolinou Teplica, čiastočne cez 
vrch Goštánovú, v smere na lokalitu Suché 
doly. Členovia skupiny už začiatkom roku 1952 
robili v Teplici povrchový prieskum a skúmali 
samotnú vyvieračku. Ešte v tom istom roku sa 

Náčrt 1. sifónu z akcie 12. 6. 1966 od Zbiža Nišponského

Z HISTÓRIE JASKYNNÉHO POTÁPANIA V TISOVSKOM 
KRASE – JASKYŇA TEPLICA

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec
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uskutočnil prvý pokus o jej prekonanie potá-
paním. Išlo o dva pokusy na nádych do hĺbky 
približne 1,5 – 2 m. Študent VPŠ v Tisovci Zbi-
žo Nišponský bol pre istotu priviazaný na lane, 
ktoré držali jeho kamaráti. Proti chladu ho 
mali chrániť tepláky a sveter. Na nohách mal 
plutvy, na očiach okuliare vyrobené z plynovej 
masky. Podľa jeho vyjadrenia pokusy prekonať 
sifón na nádych sa v roku 1952 opakovali ešte 
niekoľkokrát, ale bezúspešne.

Pri treťom zaznamenanom pokuse z roku 
1953 bola do sifónu spustená vodiaca reťaz. 
Proti chladnej vode kamaráti natreli Zbiža 
vazelínou, na natreté telo si obliekol tepláky 
a sveter. Počas ponorenia sa držal reťaze. Aj 
keď nedosiahol dno, prvý raz sa podarilo zís-
kať opis a skicu, ako vyzerá sifón v priereze 
a aké má pokračovanie. Ako navádzači mu 
pomáhali spolužiaci Ján Gál a Ján Lazor.

Po neúspešných pokusoch preplávať sifón 
mladí jaskyniari opustili lokalitu na dlhšie 
obdobie. Svoje sily sústredili na výstavbu jas-
kyniarskej chatky, prieskum okolia a najmä na 
výskum jaskyne Michňová. Pri skúmaní a zisťo-
vaní podzemných tokov skupina pod vedením 
Svätopluka Kámena uskutočnila v apríli roku 
1958 farbiaci pokus. Ten dokázal, že vyvierač-
ka Teplica je napájaná z oblasti Suchých dolov, 
a to najmä z ponorov pri jaskyni Michňová, 
Jaskyni netopierov a pri Daxnerovom majetku.
Tento výsledok ich povzbudil a znamenal po-
kračovanie v prieskume vyvieračky Teplica.

Dňa 19. júna 1959 sa začali prvé pokusy  
o znižovanie hladiny vody v sifóne a jeho ďalší 
prieskum. Na akcii v júni sa do sifónu ponoril 
jaskyniar J. Lipták. Skúšalo sa dýchanie vy-
sokotlakovou hadicou pripojenou na tlakové 
fľaše. Bola údajne dosiahnutá hĺbka až 4 – 5 m. 
Pri ponorení ho zabezpečovali jaskyniari Milan 
Guzma, Július Nišponský, Karol Veleba, Húska, 
Žitný a Svarinský.

Naďalej pokračovalo úsilie znížiť hladinu 
sifónu. Dňa 7. októbra 1961 sa uskutočnil 
prvý pokus rozšíriť a znížiť sifón výbušninami. 
Najväčším problémom boli diery na výbušninu 
astralit. Práce išli pomaly a výsledok nesplnil 
očakávanie. Do sifónu sa vrátili potápači a ešte 
v tom istom roku uskutočnili nový pokus 
o prekonanie sifónu. Aj keď sa pokus nepo-
daril, potápači Peter Schír a Zbižo Nišponský 
potápali v sifóne už s potápačským vybavením.

Aj v roku 1962 sa pokračovalo v znižovaní 
hladiny potoka a na odstránení skalnej steny 
nad sifónom. Diery na odstrel sa museli sekať 
ručne z úzkej lávky zavesenej nad potokom. Za 
pomoci pracovníkov Lesostavu LZ Hnúšťa sa 
vykonalo niekoľko odstrelov, ktoré čiastočne 
uvoľnili vstup do vyvieračky.

Roku 1964 sa potápačovi Zbižovi Nišpon-
skému podarilo dosiahnuť dno sifónu v hĺb-
ke 5,5 m, pričom načrtol opis sifónu a jeho 
možné pokračovanie. Pre ďalší postup bolo 
rozhodnuté začať prehlbovať dno sifónu. Na-
priek tomu sa ešte aj roku 1965 pokračovalo 
v rozširovaní vstupného sifónu výbušninami. 
Dňa 30. mája 1965 uskutočnili tri overovacie 
a prieskumné ponorenia potápači košického 
Sväzarmu Zbižo Nišponský a Peter Schír; is-
tenie zabezpečoval Ján Gál. Pri akcii skúšali 
suché vojenské potápačské obleky, ktoré sa 
však ukázali pri prekonávaní sifónu nepouži-
teľné. Vykonali aj prvý pokus s amatérsky vy-
robeným aqualungom. Na ďalšej akcii v dňoch  
5. – 6. septembra 1965 potápač Zbižo Nišpon-
ský s istením Jána Gála pokračoval v prehlbo-
vaní a čistení dna sifónu, pričom zistil, že sifón 
v určitej hĺbke zrejme pokračuje vodorovnou 
chodbou.

Potápači Peter Schír a Zbižo Nišponský v suchých oble-
koch pred akciou. Foto: archív
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Dňa 11. – 13. júna 1966 sa vyvieračka ďalej 
prehlbovala a čistila. Ako vodiace lano slúžila 
v sifóne osvedčená reťaz so závažím. Potápač 
Zbižo Nišponský istený Jánom Gálom nakla-
dal do kovového vedra piesok a skaly, vedro sa 
vyťahovalo na povrch. V sifóne sa vyskytovali 
ryby. Pri akcii bol použitý vzduchový potápač-
ský prístroj, ako aj neoprénové obleky. Z pono-
renia sa urobil prvý náčrt prierezu sifónu.

Dôležitú prieskumnú akciu uskutočnili 24. 
– 27. júla 1966 potápači klubu Stavbár z Košíc. 
Na akcii sa zúčastnili športoví potápači Zbižo 
Nišponský, Peter Schír, Pavol Béreš, Adolf Ma-
terna a vedúci potápačov Žigmund Štiavnický. 
Prítomný bol aj Ján Gál. Prieskum financovalo 
Múzeum slovenského krasu v Liptovskom Mi-
kuláši, ktoré na akciu poslalo svojich pracov-
níkov T. Beňovú a M. Žáka. Vedúcim akcie bol 
Svätopluk Kámen, pomáhali aj členovia tisovskej 
jaskyniarskej skupiny. Počas prieskumu sa pou-
žili suché aj mokré potápačské obleky a pre úzke 
priestory bol prívod stlačeného vzduchu zabez-
pečený tlakovou hadicou, pričom fľaše zostali 
vonku (nargila). Potápači tiež používali rezervnú 
vzduchovú bombu. Prvý deň sa potápali traja 
potápači (3× Nišponský, 1× Schír, 1× Mater-
na), druhý deň dvaja (1× Nišponský, 2× Schír). 
Potápač Zbižo Nišponský z dna sifónu získal 
ďalšie nové poznatky o jeho veľkosti a tvare. 
Potvrdilo sa, že sifón pokračuje vodorovne. Od-
straňoval sa napadaný materiál a pokračovalo sa  
v prehlbovaní dna. Jaskyniari a potápači sa po-
mocou rumpálu neúspešne pokúšali vytiahnuť 
veľkú skalu, ktorá bránila ďalšiemu postupu. 
Podarilo sa zaistiť ju pomocou lana a pokračovať 
v prehlbovaní dna. Začal sa prvý prieskum vodo-
rovnej časti sifónu.

Na akcii v roku 1967 pokračovali prípravy 
na prienik cez sifón. Potápač Zbižo Nišponský 
istený Jánom Gálom a Svätoplukom Kámenom 
prehlboval a čistil najmä vodorovnú časť sifónu. 
Celkove sa počas potápačských akcií podarilo 
znížiť dno o takmer 60 cm. Nasledovali ďalšie 
pokusy o vyčistenie a prekonanie sifónu.

V apríli roku 1973 pricestovali z Košíc Tibor 
Sasvári, Anita Sasváriová, Dana Ošustová, Pe-
ter Ošust a Ján Gál. Skupina, ktorú dopĺňali 
Svätopluk Kámen a Július Mihálik, vyrazila 
k vyvieračke Teplica. Cieľom akcie v dňoch 
27. – 29. 4. bolo vyčistiť zúžené miesto v sifóne 
a dostať sa ďalej. Prvý zúžené miesto preskú-

mal Tibor Sasvári a po ďalších dvoch ponore-
niach Petra Ošusta sa podarilo zúžené miesto 
prekonať. Potápač sa dostal v sifóne k miestu 
výstupu, ktoré bolo veľmi úzke, uvoľňovali sa 
tu skaly a pre potápača bolo nebezpečné. Preto 
akciu ukončili. Skúšali sa pri nej rozličné dru-
hy potápačskej techniky, tiež systém „nargile“, 
ale v úzkom a členitom teréne vzduchová ha-
dica prekážala.

Pokus o vytiahnutie skaly z prvého sifónu rumpálom

Istenie potápača pri ponáraní do prvého sifónu
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Pri ďalšej spoločnej akcii v dňoch 25. – 27. 
mája 1973 sa pokračovalo v prieskume za účasti 
košických potápačov Zbiža Nišponského, Petra 
Schíra a Tibora Sasváriho. Pomáhali im jasky-
niari Svätopluk Kámen, Ján Gandžala ml., Július 
Mihálik a Miroslav Hinduliak. Aj keď sa počas 
akcie sifón neprekonal, podarilo sa ho zdoku-
mentovať. Sifón má dĺžku 18 m, z čoho 14,5 m 
prebieha v priemernej hĺbke 6 m. Najväčší prob-
lém po prekonaní horizontálnej časti sifónu bola 
výstupná 45 – 50 cm široká trhlina. Každá akcia 
však posúvala potápačov bližšie k úspechu. Spe-
leopotápačský výstroj doplnený elektrickým sig-
nalizačným systémom a telefónom použili Tibor 
Sasvári a Peter Ošust 2. februára 1974. Tiborovi 
Sasvárimu sa podarilo prekonať úzky, priemer-
ne 4 – 5 m hlboký vertikálny puklinový sifón. 
Možné to bolo len tak, že vzduchový potápačský 
prístroj sa posúval nad hlavou speleopotápača. 
Po výstupe Petra Ošusta a telefonickej správe 
o úspechu zaisťovaciemu tímu sa začal prvý 
prieskum jaskyne. Cez komínový systém sa dalo 
vyliezť na prvé poschodie jaskyne, vyvinuté cca 
20 výškových metrov nad hladinou 1. vstupného 
sifónu. Dno chodby na prvom poschodí bolo 
pokryté hrubým ílovým sedimentom, preto po 
približne 150 m sa speleopotápači vrátili.

V dňoch 2. – 3. marca 1974 sa začali po-
vrchové práce s cieľom preraziť nový vchod 

do jaskyne. Pri odkopáva-
ní a vynášaní materiálu sa 
striedalo osem jaskyniarov 
pod vedením Svätopluka 
Kámena. Na odstránenie 
väčších skál boli neskôr 
použité výbušniny.

Dňa 30. apríla 1974 sa 
Tibor Sasvári, Peter Ošust 
a Zbižo Nišponský vrátili 
za prvý sifón a zdokumen-
tovali už objavené časti 
teplickej vyvieračky v dĺžke 
cca 150 m. V blízkosti prvé-
ho sifónu sa na vhodnom 
mieste poklepávaním zistil 
starý zavalený komín, spá-
jajúci priestory za 1. sifó-
nom priamo s povrchom. 
Takto sa podarilo zvonka 
členom tisovskej jaskyniar-
skej skupiny presne vyzna-

čiť miesto budúceho vchodu do vyvieračky.
Po preplávaní 1. sifónu 4. mája 1974 T. 

Sasvári a P. Ošust sa na prvom poschodí vo 
vzdialenosti už dosiahnutých 120 m od 1. 
sifónu prekopali chodbou cez ílové sedimen-
ty do ďalších otvorených siení s priemernou 
šírkou 10 m a dĺžkou 120 m, smerujúcich na 
SZ. V polovici týchto chodieb objavili opäť 
aktívny tok Teplice so sifónom č. 6, z ktorého 
padá voda kolmo do hĺbky 16 m a v smere po 
toku na V sa stráca v sifóne č. 5. (Vodopád 
objavený Petrom Ošustom bol po jeho nedoži-
tých 30. narodeninách pomenovaný po ňom.) 
Nasledujúci deň sa speleopotápači zamerali na 
prieskum podzemného riečneho toku Teplice 
medzi 1. a 6. sifónom. V riečisku objavili P. 
Ošust a T. Sasvári otvorené vzduchové bubliny, 
ktoré oddeľovali od seba sifóny 2, 3, 4 a 5. Vý-
stup z 5. sifónu vyústil do cca 20 m dlhej puk-
linovej chodby, na konci s už známym 16 m  
vysokým Vodopádom Petra Ošusta.

Dňa 24. júla 1974 pokračovali práce na otvá-
raní druhého vchodu pomocou výbušnín. Na 
akcii boli prítomní dvaja strelmajstri a košickí 
potápači Tibor Sasvári, Peter Ošust a Ján Gál, 
ako aj Svätopluk Kámen a Ján Gandžala. Počas 
akcie 8. októbra 1974 uskutočnil speleopotápač 
Tibor Sasvári prieskum 6. sifónu do dĺžky 30 m.  
V sifóne upevnil pevné lano pre orientáciu.

Pamäťová mapka Teplice z akcie 2. 2. 1974 od Tibora Sasváriho 
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Pri tragickej nehode na prvej slovenskej 
speleologicko-potápačskej expedícii „India 75“ 
zahynul v Iráne neďaleko Teheránu pri do-
pravnej nehode expedičného auta 19. apríla 
1975 jeden z objaviteľov jaskyne Teplica, člen 
Aquaspaelu Košice, potápač a jaskyniar Peter 
Ošust.

Členovia jaskyniarskej skupiny pokračova-
li 22. októbra 1976 zemnými prácami na 
povrchu, v spolupráci s potápačmi Jánom 
Števkom, Miroslavom Manicom, Zbižom Niš-
ponským a Tiborom Sasvárim, ktorí sa na 
jednotlivých akciách striedali v podzemí. Spo-
jenie s povrchom zabezpečoval telefón. Potápa-
či vždy po uložení výbušnín opúšťali jaskyňu. 
Po akcii potápačov a jaskyniarov 29. januára 
1977 sa potvrdil správny smer a 12. februára 
1977 o 11.30 h sa podarilo potápačom Jánovi 
Števkovi a Vladimírovi Manicovi pomocou vý-
bušnín a ručného náradia otvoriť druhý vchod 
do jaskyne Teplica.

Prvá skupina prieskumníkov v zložení S. 
Kámen, M. Guzma, J. Mihálik, V. Manica a J. 
Števko vošla do jaskyne hneď po prerazení 
vchodu na prvú, vyše štvorhodinovú exkur-
ziu. Následne na jaskyniarskych brigádach 
19. februára, 12. marca, 23. – 24. apríla a 30. 
apríla 1977 sa upravil vchod a osadila oceľová 
rúra s uzáverom. Tým sa podstatne uľahčil 
vstup do jaskyne a mohlo sa ľahšie pokračovať 
v prieskume sifónov a zatopených častí. Túto 
výhodu využilo vzápätí niekoľko potápačov. 
Okrem toho už 1. – 2. apríla natáčala ČST 
Banská Bystrica dokument o práci jaskyniarov 
a potápačov v jaskyniach Michňová a Teplica. 

Dokument odvysielali 13. apríla v Stre-
doslovenskom mesačníku.

Počas 18. jaskyniarskeho týždňa 14. 
– 17. júla 1977 v Stratenej a Dobšinskej 
ľadovej jaskyni sa v jaskyni Teplica us-
kutočnilo niekoľko potápačských akcií 
Aquaspaelu. Potápali sa tu Vladimír Ma-
nica, Ján Števko a Aleš Turzák.

Z pracovných záznamov a technic-
kých denníkov skupiny sa dozvedáme, 
že v teplickej vyvieračke a jaskyni sa sys-
tematicky pracovalo od 8. apríla 1955 
do 12. februára 1977. Za 22 rokov tu 
striedavo 216 členov skupiny odpraco-
valo 1474 hodín. Potápačských akcií sa 
zúčastnilo 39 členov, ktorí odpracovali 

317 hodín. Celkove sa za toto obdobie usku-
točnilo 48 výprav.

V dňoch 25. a 26. mája 1979 podplávali 
potápači Tibor Sasvári a Ján Števko 6. sifón 
v celkovej dĺžke 85 m, až po ústie 8. sifónu, 
nachádzajúceho sa na konci poslednej su-
chej chodby na prvom jaskynnom obzore. 
Prieskum pokračoval 22. – 24. júna, keď boli 
podplávané sifóny 7, 8 a 9 v celkovej dĺžke  
50 m, pričom sa dosiahol výstup v 9. sifóne, za 
koncom voľných priestorov jaskyne. Na akcii 
sa zúčastnili T. Sasvári, V. Manica a J. Števko.

Na celoslovenskom zraze jaskyniarov pri prí-
ležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti 5. – 8. júla 1979 v Tisovci 
pri Teplici členovia skupiny Aquaspael Košice 
pokračovali pod vedením Ing. Tibora Sasváriho 
v prieskume jaskyne Teplica. Boli podplávané 
sifóny 9, 10, 11 v celkovej dĺžke 35 m a potápači 
Tibor Sasvári a Ján Števko ukotvili fixné laná; 
celkovo sa podplávalo 80 m hlavného sifónu. 
Celková preskúmaná dĺžka zatopených priesto-
rov tak dosiahla 200 metrov. V tom istom roku 
Tibor Sasvári zdokumentoval a zakreslil 6., 7. 
a 8. sifón.

Na potápačskej akcii 17. – 18. januára 1981 
pod vedením Jána Števka sa zúčastnilo sedem 
členov košického Aquaspaelu a jedenásť ďal-
ších jaskyniarov. Pri akcii bolo objavených ďal-
ších 70 m zatopených priestorov, ako aj suchý 
komín, v ktorom sa štyri metre nad hladinou 
našiel nepreskúmaný otvor. Števko pritom 
zdokumentoval a zakreslil 10. a 11. sifón.

Denník jaskyniarskej skupiny zachytáva aj 
potápačskú akciu v Teplici dňa 6. februára 

S. Kámen, T. Sasvári a P. Ošust v jaskyniarskej chatke po objav-
nej akcii roku 1974
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1982. Išlo o celodennú akciu ve-
denú Jánom Števkom, na jasky-
niarskej chate spalo až 14 jas-
kyniarov. V koncových sifónoch 
sa potápali Peter Ferdinandy, T. 
Kvasnička, J. Števko, V. Válek, A. 
Turzák a J. Nedbal.

Dňa 14. februára 1982 sa usku-
točnila potápačská akcia Aqaspa-
elu. Na akcii sa zúčastnili J. Štev-
ko, V. Válek, M. Čandra, J. Rodák, 
J. Nedbal, V. Manica a štyria ti-
sovskí jaskyniari. Potápači plávali 
v 12. sifóne, pričom boli objave-
né nové nepreskúmané komíny  
a priestory.

V tom istom roku, 4. decem-
bra, v jaskyni Michňová a Teplica 
televízia Banská Bystrica natoči-
la dokument o práci jaskyniarov 
a potápačov; na akcii boli prí-
tomní potápači z Košíc vedení 
Alešom Turzákom.

V rokoch 1981 – 1983 pôsobili 
v jaskyni najmä potápači košic-
kého Aquaspaelu pod vedením 
Aleša Turzáka. Na akcii 22. – 24. 
októbra 1982 sa využil enormne 
nízky stav vody na prieskum kon-
cových sifónov a boli objavené 
dva nové nepreskúmané komíny. 
Komíny a zatopené priestory sa 
skúmali aj 26. – 28. augusta 1983.

V dňoch 9. až 11. marca 1984 
pokračoval prieskum pod vede-
ním A. Turzáka. Za Aquaspael 
Košice sa na ňom zúčastnili aj 
Válek, Koščo, Vrbjar a Kováč, spo-
lu s nimi 12 členov tisovskej jas-
kyniarskej skupiny.

Dňa 3. októbra 1987 uskutoč-
nili v jaskyni prieskum závereč-
ných sifónov a ich komínových 
priestorov potápači Jozef Kucha-
rovič, Ľubomír Kokavec a Andrea 
Čongrádyová z pracovnej skupiny 
Západ KSP. Výsledkom sú dob-
ré náčrty a dokumentácia najmä 
zatopených a voľných priestorov 
9. a 10. sifónu. Následne Jozef 
Kucharovič 4. októbra postupne  

prekonal sifóny 9, 10, 11 a 12 
a podrobne opísal a nakreslil ob-
javené zatopené priestory. Hĺb-
ka vody tu dosahuje maximálne  
22 m. Navrhol možnosti, ako 
pokračovať vo výskume. V rámci 
akcie pri druhom ponorení pre-
plával 6. sifón a odhadol jeho 
celkovú dĺžku na 70 m.

Záverečné sifóny skúmali potá-
pači skupiny Západ KSP aj 6. 12. 
1987. Ľubomír Kokavec preplával 
obojsmerne 6. sifón a pripravil 
ukotvenie v 2. zatopenom dóme, 
ktorý je za 10. sifónom. Jozef 
Kucharovič zaplával až na koniec 
známych priestorov a pokračoval 
v prieskume ďalších zatopených 
častí jaskyne. Na ich konci v hĺb-
ke 18 m objavil skalné sifónové 
okno s prúdnicou, ktoré čiastoč-
ne preskúmal. Pravdepodobne 
ide o pokračovanie podzemné-
ho toku a pokračovanie jaskyne. 
Z tohto prieskumu vznikli zatiaľ 
najpodrobnejšie náčrty, ako aj 
opisné správy. Členovia skupi-
ny Ľ. Kokavec a J. Kucharovič tu 
pokračovali v prieskume v sep-
tembri 1988: 2. – 4. 9. skúmali 
najmä koncové sifóny a na ďalšej 
potápačskej akcii 23. a 24. 9. osá-
dzali meracie body polygónového 
ťahu, v záverečnom sifóne inšta-
lovali fixnú vodiacu šnúru a lik-
vidovali staré vodiace šnúry.

Počas konania 31. jaskyniar-
skeho týždňa 31. 7. – 5. 8. 1990 
v Gombaseku sa uskutočnila 
v jaskyni Teplica jedna potá-
pačská akcia pracovnej skupiny 
Východ. V záverečných sifónoch 
sa tu potápali František Koľbik 
a Viktor Ďurček. Ďalší rok sa 
v dňoch 6. až 11. augusta usku-
točnil 32. jaskyniarsky týždeň 
v Tisovci. Počas neho uskutočni-
la KSP pracovná skupina Východ 
pod vedením Zdenka Hochmu-
tha v jaskyni Teplica 8. augus-
ta revízny ponor. V koncových 

Potápači – zhora: Miroslav 
Nešvera, Ján Števko, Tibor 
Sasvári, Vladimír Manica
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sifónoch sa ponárali F. Koľbik a V. 
Ďurček. Zabezpečenie a transport 
mali na starosti členovia skupín 
z Humenného, Chtelnice, Muráňa 
a Tisovca.

Dňa 5. novembra 1992 zomrel 
zakladateľ a dlhoročný vedúci ti-
sovskej jaskyniarskej skupiny Ing. 
Svätopluk Kámen. Pod jeho vede-
ním sa začal dlhoročný prieskum 
vyvieračky Teplica, ktorý vyvrcholil 
významným objavom. Na jeho ro-
dinnom dome mu bola 27. 5. 2006 
odhalená pamätná tabuľa.

V decembri 1993 pricestoval 
do Tisovca český potápač Standa 
Bílek z Prahy. Jeho cieľom bolo 
spoznať jaskyňu a pripraviť sa na potápačský 
prieskum. Už 15. januára 1994 začal s pries-
kumom zatopených častí spolu s potápačom 
Miroslavom Nešverom z Kladna. Ako prvý sa 
do 7. sifónu vydal M. Nešvera s cieľom obo-
známiť sa so sifónom, pozbierať a odstrániť 
staré šnúry a dopraviť cievku novej šnúry 
na ďalší prienik. Keď sa v dohodnutom čase 
nevrátil, druhý potápač S. Bílek prehľadal za-
topené priestory. Keď Nešveru nenašiel, infor-
moval vedúceho tisovskej skupiny Ivana Ku-
bíniho. Následne bola zalarmovaná Jaskynná 
záchranná služba, potápačská skupina Vý-
chod, moravskí a českí potápači, ako aj ďalšie 
skupiny a jednotlivci. Na najväčšej záchrannej 
akcii sa zišlo takmer 40 záchranárov a jasky-
niarov, z toho 19 potápačov. Dvojčlenné druž-
stvá speleopotápačov podrobne prehľadávali 
zatopené priestory. Telo hľadaného potápača 
našiel až 18. januára potápač z Prahy Václav 
Jansa (Speleoaquanaut) v jednom zo zatope-
ných komínov na konci jaskyne. Uvoľnil ho až 
19. januára brniansky potápač Mirek Měkota 
(Labyrint). Cez zatopené priestory ho prepra-
vili Jiří Hovorka (Speleoaquanaut) a Daniel 
Hutňan (prac. skupina Východ). Na povrch 
ho dopravili jaskyniari a záchranári v ten istý 
deň okolo 18. hodiny.

Pri príležitosti 10. výročia tragickej udalosti 
v jaskyni Teplica odhalili 17. júna 2004 potá-
pačovi Miroslavovi Nešverovi pamätnú tabu-
ľu na budove mestského úradu v Tisovci. In 
memoriam mu bola udelená Cena primátora 
mesta Tisovec.

Dňa 19. augusta 2005 sa uskutočnila potá-
pačská akcia v záverečných sifónoch a zatope-
ných koncových častiach jaskyne Teplica. Potá-
pač Michal Megela z Rimavskej Soboty a Jozef 
Gliviak z Bratislavy hľadali pokračovanie jas-
kyne a skúmali možnosti ďalšieho postupu.

Do jaskyne sa vrátili aj 16. 5. 2006 a pokra-
čovali v prieskume záverečných sifónov. Pre-
skúmali aj komíny a možnosti, ako prekonať 
zatiaľ neznáme zatopené priestory. Odstránili 
prebytočné a poškodené staré laná a ukotvili 
nové. Na akcii boli s nimi Dušan Čipka, Jano 
Pavlík, Ivan Kubíni a Štefan Pászer z Rimavskej 
Soboty.

Výskum jaskyne Teplica stále pokračuje. 
Mnohí z jaskyniarov a potápačov, ktorí v päť-
desiatych rokoch začínali na tejto lokalite, už 
nie sú medzi nami. Ich pamiatku si členovia 
skupiny každý rok pripomínajú na symbolic-
kom cintoríne v jaskyni Michňová. Zaklada-
teľovi skupiny Ing. Svätoplukovi Kámenovi tu 
bola umiestnená bronzová pamätná tabuľa 
už v roku 1994 a 21. novembra 2009 sa mu 
odhalila nová pamätná tabuľa z keramiky. Po-
tápačovi Miroslavovi Nešverovi bola pamätná 
tabuľa odhalená 27. novembra 2008 a potápa-
čovi a objaviteľovi Petrovi Ošustovi 21. februá-
ra 2010. Svoje mená tu majú aj ďalší jaskyniari, 
ktorí sa podieľali na objavovaní a prieskume 
Teplice. Ich pamätné tabuľky z keramiky vyro-
bil Ing. Zbigniew Nišponský. Zbižo je dodnes 
aktívnym jaskyniarom. Patrí medzi prvých 
slovenských jaskynných potápačov a svoje skú-
senosti získaval práve v sifóne Teplice.

Potápačská akcia 16. 5. 2006, zľava Dušan Čipka, Štefan Pászer, 
Michal Megela, Ivan Kubíni
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Tohto roku uplynie neuveriteľných 60 rokov 
od začiatku prvých prieskumov vyvieračky 
a neskôr jaskyne Teplica. Na mimoriadne ná-
ročnom bádaní sa tu vystriedali celé generá-
cie jaskyniarov a potápačov. Napriek tomu sa 
výskum ešte neskončil a jaskyniari majú stále 
čo objavovať. Ďalší prieskum jaskyne, najmä 
zatopených častí, preto ostáva aj do budúcnos-
ti veľkou výzvou.

Poďakovanie. Za konzultácie, poskytnuté 
materiály a fotografie ďakujem potápačom 
a jaskyniarom: Vladimírovi Manicovi, Zbižovi 
Nišponskému, Michalovi Megelovi, Tiborovi 
Sasvárimu, Petrovi Ferdinandymu, Jánovi Štev-
kovi, Alešovi Turzákovi, Zdenkovi Hochmu-
thovi, Lukášovi Vlčekovi, Ivanovi Kubínimu, 
Jánovi Pavlíkovi, Dušanovi Čipkovi a Ivanovi 
Kámenovi.
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NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE JASKYNE V TISOVSKOM KRASE

Lukáš Vlček – Peter Vlček – Dušan Hutka – Ivan Kubíni, Speleoklub Tisovec

V južnej časti Muránskej planiny sa dnes 
eviduje viac než dvesto jaskýň a priepastí. 
Z nich najdlhšia je 1,2 km dlhá jaskyňa Tep-
lica, pretekaná rovnomennou podzemnou 
riečkou, a najhlbšia 73,5 m hlboká priepasť 
Michňová vo vnútrohorskej kotline Suchých 
dolov. Tie najhodnotnejšie boli v záujme 
ich ochrany pred verejnosťou uzavreté, iné 
ľudia bežne navštevujú a využívajú. Nie-
ktoré z nich často navštevujú okrem aktív-
nych speleológov, zabezpečujúcich vedecký 
výskum, dokumentáciu a ochranu jaskýň, 
aj okoloidúci turisti a ostatní záujemcovia. 
Najnavštevovanejšími lokalitami sa samo-
zrejme stali tie, ktoré ležia v blízkosti turis-
tických chodníkov a ciest.

Tak je to aj v prípade 
dvoch jaskýň v strednej 
časti doliny Furmanec, 
v hornom závere jej 
tiesňavovitého úseku 
– Tesnej skaly. Jaskyne 
Furmanecký vodopád 
1 a 2 môžeme jedno-
značne nazvať najnav-
števovanejšími jaskyňa-
mi v Tisovskom krase. 
Nie sú síce kilometre 
dlhé, ani sa nemôžu 
pochváliť unikátnou 
kvapľovou či aragoni-

tovou výzdobou, bezpochyby však patria me-
dzi esteticky najvýznamnejšie prvky tiesňavovi-
tej Furmaneckej doliny. Pochádzajú z obdobia, 
keď potok Furmanec tiekol o pár metrov vyššie 
a eróznou činnosťou nahlodával skalné steny  
v západnom svahu Jaseniny a Kerešky. Ich názov 
je odvodený od množstva vody, ktorá padá po-
nad vstupné portály oboch jaskýň a po väčšinu 
roka nad nimi vytvára hučiace vodné závoje.

Obe jaskyne ležia v tesnej blízkosti železnič-
nej trate Pohronská Polhora – Tisovec, resp. 
priamo pod ňou a zhruba 15 metrov nad cest-
nou komunikáciou Pohronská Polhora – Ti-
sovec, vo vzdialenosti 4 km od Tisovca, 12 km 
od Pohronskej Polhory a 26 km od Brezna. 
Vodou pretekané portály sú viditeľné z vlaku 

Pohľad z jaskyne Furmanecký vodopád 1 v lete. Foto: L. Vlček
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i auta či autobusu. V letnom 
období poskytujú okoloidúcim 
pocestným príjemné osvieženie 
v chládku, v zime zas pohľad 
na pestrofarebné ľadopády pre-
kvapujúcich tvarov a rozmerov. 
Nie všade sa človeku naskytne 
pohľad na takú nádheru len 
tak, pár metrov od cesty. A tak 
ak raz pocestujete touto trasou, 
neváhajte a vykuknite z okna 
auta hore svahom alebo sa na 
chvíľku zastavte v Tesnej skale. 
Verte, oplatí sa vám. Vo svahu 
nad potokom Furmanec sa dá 
nielen vychutnať jaskyniarsky 
zážitok, ale i zočiť prekvapujú-
ce dielo, predstavujúce harmonické skĺbenie 
prírody s technikou: obe jaskyne preklenuje 
železnica, podopretá murovaným pilierom.  
V lete pod ním žblnkoce potôčik, v zime i sám 
pilier zarastá do impozantných ľadopádov. Ten-
to skvostný pohľad isto poteší každého obdivo-
vateľa histórie a krás Slovenska.

Elipsovitý vchod do jaskyne Furmanecký 
vodopád 1 sa nachádza v nadmorskej výške 
515 m, priamo za železničným pilierom, a má 
rozmery cca 4 × 2 m. Podzemný priestor tvorí 
6 m dlhá uzavretá dutina, vzniknutá bočnou 
eróziou Furmanca, remodelovaná činnosťou 
ľadu. Je dostatočne priestranná na to, aby sa 
v nej dalo pohodlne chodiť. Jaskyňa, keďže sa 
nachádza priamo na hlavnej dopravnej tepne 
medzi bývalými rudnými dobývkami a železo-
lejárňami v Hronci, 
bola v minulosti 
dobre známa a vy-
hľadávaná ako 
úkryt. Torkrétový 
nápis na jej zadnej 
stene vznikol zrej-
me počas budo-
vania železnice. 
V zimnom období 
zvyčajne vchod do 
jaskyne zatarasí 
mohutný ľadopád.

Jaskyňa Furma-
necký vodopád 2 
sa nachádza v rov-
nakej nadmorskej 

výške 20 m juhovýchodným smerom. Hlavný 
vchod s rozmermi 2 × 3 m je čiastočne pre-
hradený železničným pilierom. Vyše 2 m vyso-
ká hlavná chodba pokračuje do masívu 5 m, 
kde sa končí v sutine. Jeden z jej výklenkov ústi 
ďalším, tesným vchodom priamo pod želez-
ničnú trať. Zo sutiny pred vchodom v zimnom 
období vystupuje teplý vzduch, čo svedčí o ne-
známom pokračovaní jaskyne hlbšie v masíve. 
V jaskyni sa zatiaľ nesondovalo.

Jaskyňa Furmanecký vodopád 1 je prí-
stupná nenáročným výstupom kamenitým 
svahom pod železnicu; k jaskyni č. 2 vedie 
z doliny popod mohutný skalný previs úzky 
chodníček. Keďže výškový rozdiel z doliny je 
v oboch prípadoch len 15 metrov, výstup nie 
je namáhavý.

Jaskyňa Furmanecký vodopád 2 v zime. Foto: L. Vlček
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Pri potulkách prírodou a poznávaní krajiny 
zvonka i zvnútra objavili sme v malej jasky-
ni Brtkovica situovanej v hustom smrekovom  
poraste s kalamitným charakterom na pravej 
strane rovnomennej dolinky za Liptovskou Po-
rúbkou takmer úplne rozmočený zošit. Tento 
zošit je jedinečným prípadom „hĺbkovej kni-
hy“, obdobou turistickej „vr-
cholovej knihy“ inštalovanej 
na vrcholoch kopcov. V zošite 
sa nachádza len jeden zápis 
spred vyše tridsiatich rokov: 
V noci z 26. 7. 1981 na 27. 7. 
1981 sem zablúdilo osem odváž-
nych chalanov. Podpísaní sú 
Miňo, Paľo, Pišta, Čupo Roman... 
(mená ďalších účastníkov ne-
vieme identifikovať). Nález je 
pozoruhodným svedectvom 
návštevy jaskyne z čias, keď sa 
ešte organizovali dobrodružné 
chlapčenské výpravy do lesov 
za dedinami. Zanechanie zo-
šita v jaskyni svedčí o úmysle 
návštevníkov založiť tradíciu 
dokumentácie návštevnosti 
jaskyne. Zdá sa však, že neboli 
poučení o pôsobení vlhka na papier, čo je dôvo-
dom, prečo hĺbkové knihy v jaskyniach nezaz-
namenávame. Zošit je azda i dôkazom o určitej 
environmentálnej citlivosti „chalanov“, ktorí za-
ložením „hĺbkovej knihy“ chceli pravdepodobne 
predísť popísaniu stien jaskyne.

V jaskyni Brtkovica sa vyskytuje množstvo 
odpadkov a iného antropogénneho materiálu 
po návštevníkoch, najmä pozostatky zo sta-
rých drevených rebríkov, pravdepodobne po 
niekdajšom speleologickom výskume. Do bu-
dúcnosti by bolo potrebné jaskyňu od týchto 
odpadkov vyčistiť. Keďže v jaskyni absentujú 
odpadky i stopy po ľuďoch z posledných 15 – 
20 rokov (odhad), domnievame sa, že jaskyňa 
už v lokálnom povedomí upadla do zabudnu-
tia a ďalšie jej ataky, prípadne dobrodružné 

výpravy do nej nie sú pravdepodobné. I keď 
sa to možno na prvý pohľad nezdá, jaskyňu 
chráni aj skutočnosť, že v Liptovskej Porúbke 
sa koncentruje početná rómska komunita.  
Ako sme pozorovali, Rómovia k zemi ani  
k podzemiu vzťah nemajú a návštevám jaskýň 
sa vyhýbajú. Podľa nášho názoru je odpor 

Rómov k podzemiu spôsobený nepoľnohos-
podárskym spôsobom ich života, až magickou 
nečistotou zeme v ich vnímaní (ak im spadne 
na zem lyžička, tak ju vyhodia) a takisto sil-
nou poverčivosťou. V predstavách mnohých 
Rómov totiž v jaskyniach sídlia nečisté nadpri-
rodzené sily, ktorých sa boja. Vstup do jaskyne 
je pre nich synonymom vstupu do pekla. Na 
rozdiel od našich lesov sú teda jaskyne pred 
Rómami (aspoň na Liptove) zatiaľ ešte spoľah-
livo ochraňované nadprirodzenými silami.

Pozn. redakcie: Podľa Zoznamu jaskýň SR ide 
o jaskyňu Brtkovica v Demänovských vrchoch  
v Nízkych Tatrách, k. ú. Liptovská Porúbka, okr. 
Liptovský Mikuláš (824 m n. m., dl. 72 m, hl. 21 m, 
f luviokrasová, výskyt netopierov).

Starý zošit z jaskyne. Foto: P. Laučík

HĹBKOVÁ KNIHA V JASKYNI BRTKOVICA

Peter Laučík
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Keď sme sa tohto roku v máji opäť vypravi-
li do macedónskeho pohoria Jakupica, až na 
ceste sme si uvedomili, že je to už 20 rokov, 
čo sme tam uskutočnili prvú cestu. V piatok 
24. 4. 1992 sme sa (J. Kleskeň, Ľ. Očkaik, 
J. Vykoupil, J. Šmoll, P. Holúbek) vydali 
Škodou 105 na ďalšiu, už tretiu výpravu za 
poznávaním krasu bývalej Juhoslávie.

Vtedy, neoplývajúc financiami, sme sa vyhý-
bali spoplatneným diaľniciam, a tak nám cesta 
na Jakupicu po okresných cestách trvala až tri 
dni. Zažívali sme tu neuveriteľné veci. Pivo, 
ktoré bolo mimoriadne lacné, stálo viac ako 
stará srbská slivovica, boli sme pri vzniku srb-
sko-macedónskej hranice alebo sme blúdili po 
radách miestnych obyvateľov. Nepoznali sme 
totiž význam macedónskeho slova направо 
(napravo = priamo) a čudovali sme sa, keď po 
odbočení doprava sme skončili v slepej ulici. 
Až autom sme sa vtedy dostali na chatu Čeples, 
odkiaľ sme podnikli výstup k Solúnskej hlave. 
Rozľahlosť krasového plató nás vtedy ohromi-
la. Našli sme tu priepasť, do ktorej sme hádzali 
kamene. Na naše počudovanie sme ich nepo-
čuli dopadnúť na dno, ale vyletujúce vtáky sig-
nalizovali hlboké vertikály. Keď sa začali kopiť 
búrkové mračná, najskôr sme pri pohľade na 
vztýčené vlasy „prešovského otca“ žartovali, ale 

keď zadunel hrom, s malými dušičkami a po-
korou pred balkánskymi horami sme utekali 
po zasneženej planine dolu do bezpečia.

V Nežilove, horskej dedinke pod Jakupicou, 
sme v miestnom obchodíku zažili nesmiernu 
pohostinnosť, ale aj vlastenca, ktorý nás cudzin-
cov považoval za špiónov a ohrozoval puškou. 
Vtedy Ľ. Očkaik odhalil hruď s odvážnym 

slovom: Strieľaj! Ujo, zrejme si uvedomiac svoju 
morálnu prehru, sa potichu vzdialil. Neobišlo 
nás ani zadržanie miestnou políciou, spojené  
s vyšetrovaním na policajnej stanici v Bogomile. 
Pod Korabom sme boli svedkami stretnutia  
s albánskymi zlodejmi – deťmi, ktoré načierno 
prekročili hranicu. S pomocou streľby zo sa-
mopalov ich vtedy zadržali macedónski vojaci. 
Viezli sme ich na vyšetrovanie našou škodovkou 
na políciu. Vtedy sa nám zdalo, že sme účastník-
mi akčného vojnového filmu. Chlapci, na prvý 
pohľad vychudnutí a vyplašení, zrejme prvýkrát 
sa vezúc autom boli odetí tak skromne a inak 
ako my, že sme sa cítili ako v najzapadnutejšom 
vidieku kdesi v Afrike. Zažili sme takú divokú 
búrku, že auto odstavené v meste na okraji cesty 
sa za pár minút ocitlo vo veľkom jazere a do 
kabíny sa skoro naberala voda.

Ako z rozprávky nám pripadalo stretnutie  
s gréckymi Macedónčanmi, ktorých po 2. sve-

J. Vykoupil a J. Šmoll počas búrky na 
Jakupici roku 1992. Foto: P. Holúbek

Vchod do priepasti na Jakupici v blízkosti Solúnskej hlavy roku 1992.  
Foto: P. Holúbek

MACEDÓNSKO MÁJ 2012 (NÁVRAT PO 20 ROKOCH)

Peter Holúbek a Ján Šmoll
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tovej vojne vyhnali z ich domovov. 
Mnohých z týchto utečencov sa 
ujalo Československo, kde dostali 
vzdelanie a naučili sa našu reč. 
Po skončení školy sa vrátili do 
Macedónska a zapojili sa do života 
v novej vlasti. Prespali sme u nich 
na chate a s ich pomocou sme 
sa chceli kontaktovať s miestny-
mi jaskyniarmi. Iba niekoľko dní 
po našom príchode z Macedón-
ska sme od jedného z nich, Živka 
Škoklevského, inak významného 
hydrológa, dostali list, v ktorom 
nám poslal kontakt na geografa, 
profesora Toma Antonovského; 
ten však na naše listy už neod-
povedal. Z milého listu by sme si 
dovolili uverejniť vetu, ktorá veľmi 
dobre vystihuje vtedajšiu atmosfé-
ru Balkánu: Počítejte s tím, že my 
jsme tady Balkán a vyřizování může 
potrvat delší dobu, může být i nedůvěra 
z počátku, no když se to rozjede, pak 
můžete mít u nás dobré a úpřimné 
přátele. A akoby toho všetkého ešte 
nebolo dosť, tak sme v Kosove 
nad mestom Péč našli 30. 4. 2012 
v úchvatnom kaňone výver vôd,  
z ktorého sa neskoršie stala roz-
siahla jaskyňa Veľká Klisura.

Po objavení viacerých jaskýň, 
najmä Slovačky jamy (Čeki 1), sme 
zistili, že podzemie Jakupice ne-
tvoria len gigantické, snehom, ľadom a zával-
mi sa končiace vertikály, ale aj úchvatne erodo-
vané chodby, spletité meandre i dómy, krasová 
výzdoba a pod. A tak objaviť alebo prekopať 
sa do jaskynného systému cez bezpečný a jed-
noducho prístupný vchod je zrejme najlepšie 
východisko, ako zabezpečiť speleolo-
gický prieskum podzemia Jakupice. 
Slovačka jama je v tomto roku 
pravdepodobne uzavretá množ-
stvom napadaného snehu.  
Avšak aj v prípade jeho otvo-
renia sú ľadové pomery vo 
vstupných studniach každoroč-
ne iné a vyžadujú opätovné vy-
strojenie, čo je spojené s veľkým 
rizikom, najmä padaním skál.

Počas tohtoročnej výpravy (M. Sluka, J. Ber-
nadič, S. Votoupal, A. Votoupalová, J. Szu-
nyog, G. Majerníčková, J. Šmoll, P. Holúbek  
a I. Žežovski) na konci mája sa pokračovalo 
v začatých prácach v jaskyni Duva. Ide o se-
nilný riečny meander so silným prievanom 

(spodný vchod) s dĺžkou asi 20 met-
rov nad lokalitou Horné Begovo  
a určite ústi do rozsiahleho sys-
tému chodieb. Je to oblasť od 
Dolného cez Horné Begovo po 
miesto Kadin izvor, ktoré sa na-
chádza asi kilometer severne od 
jaskyne Duva. Tu sa v dĺžke asi 
5 km vo výške cca 2000 m n. m. 
nachádza styk krasu a nekrasu. 
V čase dažďov či počas topenia 

Strieborná minca z jaskyne Duva, 
priemer 12 mm. Foto: L. Zachar

Speleológia v zahraničí

Tábor na Hornom Begove po nočnom snežení. Foto: M. Sluka

Jeden z ponorov na planine. Foto: M. Sluka
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snehu sa tu do podzemia 
ponárajú desiatky malých 
i väčších potôčikov. Jaskyňa 
Duva leží asi 100 m nad 
dnešnými aktívnymi ponor-
mi a je to jedna z množstva 
prievanových dier nad tým-
to stykom.

V jaskyni Duva našli 
roku 2008 P. Vaněk a P. Ho-
lúbek zaujímavé kosti drob-
ných stavovcov a kamzíka  
(určil J. Obuch, Blatnica; 
pozri Spravodaj SSS, 43, 1,  
strana 72 – 73) a roku 2011 
aj stredovekú striebor-
nú tureckú mincu (určil  
M. Horňák, Martin). V ne-
ďalekej jaskyni, takisto 
s prievanom, našiel P. Vaněk 
ľudskú lebku, takže tieto lo-
kality majú okrem prírod-
ných tajomstiev aj historic-
ké otázniky. Azda sa nám 
aspoň ich časť v budúcnosti 
podarí odhaliť...

Sama akcia prebieha-
la jednoduchým štýlom. 
V dvojzmennej prevádzke 
sme počas 5 dní (28. 5. – 
1. 6.) postúpili asi 12 m 
dopredu do veľmi nádej-
ného meandra. Jeho výška 
je 2 metre a s pomocou el. 
centrály a vŕtačky sa postu-
puje veľmi rýchlo. Prekva-
pilo nás nielen zlé počasie, 
ale najmä množstvo snehu, 
ktorého počas zimy napad-
lo na planine asi 5 metrov. 
Hneď na začiatku výpravy 
sme venovali viac ako je-
den deň prekopaniu sa sne-
hovou pokrývkou hrubou  
5 – 6 metrov. Veríme, že už 
koncom augusta pokročíme  
v ďalšom nádejnom pries-
kume v jaskyni Duva a oko-
lí a ak to príroda dovolí, 
možno aj v jaskyni Slovačka 
jama.
Speleológia v zahraničí

Silvoš pred jaskyňou. Foto: P. Holúbek

Ivan Žežovski v tábore v máji roku 2012. Foto: M. Sluka

Rozširovanie meandra v jaskyni Duva. Foto: P. Holúbek
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Azda každý jaskyniar u nás zaznamenal 
v rokoch 1995 – 2002 informácie o aktivite 
pustovníka v jaskyni Pustovňa v Sloven-
skom raji – Mareka Š., ktorý v rámci jej 
„osídlenia“ popísal olejovou farbou jej steny 
náboženskými symbolmi, výrokmi a odkaz-
mi na biblické verše.

Nedávno mi Peter Holúbek preposlal od 
Gaba Lešinského fotografie novších výskytov 
obdobnej ikonografickej aktivity v inej jaskyni 
v Slovenskom krase, za čo obom ďakujem. 
Tentoraz biblické verše absentovali, zato náš 
pustovník napísal na ľavú stenu jaskyne rela-
tívne kultivovaným sanskritom budhistickú 
tzv. Veľkú mantru „Óm mani padmä húm“ 
oproti kresťanskému krížu na pravej strane, ako 

symbol zblíženia Západu s Východom, ktorý 
identifikuje autora. K podobným aktivitám 
zaujíma asi každý jaskyniar negatívny názor 
s verbálnym ohodnotením ich pôvodcu niekde 
v škále od jednej vulgárnej nadávky po dru-
hú. Ako sympatizanta speleológie a etnológa 
zaoberajúceho sa náboženskou symbolikou 
ma tieto javy prirodzene zaujali v snahe po-

rozumieť zmyslu odkazov pustovníka, najmä 
starších z obdobia 1995 – 2002.

Skutočnosť, že náš pustovník je speleológ 
z Moravy, dnes už bývalý člen ČSS, napovedá, 
že písanie po stenách jaskyne bolo vedomým 
činom znalého jaskyniara a nie známkou na-
ivity zblúdeného hubára. Z 31 nástenných vý-
rokov, ktoré som mal v ikonografickej forme 
k dispozícii, bolo 27 biblických odkazov a len 
4 pochádzali z osobnej invencie pustovníka 
(žiaľ, nemal som k dispozícii fotografie ce-
lého „diela“). Po analýze biblických odkazov 
– všetkých z Nového zákona – som bol mierne 
sklamaný, pretože kontext odkazov nebol ani 
tak duchovný, ako skôr sociálny. Odkazy totiž 
výrazne naznačovali sebaobranné a seba obha-
jujúce postoje. Už samotná potreba čokoľvek 

takto navonok brániť, obhajovať či potvrdzo-
vať prezrádza veľké vnútorné pochybnosti.

Je trochu škoda, že v odkazoch Mareka Š. ne-
nájdeme okrem túžby obhajovať sa i túžbu pre-
javiť Múdrosť potenciálne obsiahnutú aj v Bib-
lii či o to vzácnejšie nadobudnutú osamelým 
pobytom v jaskyni, ako u iných jaskynných 
mystikov, napr. básnika Ivana Laučíka, ktorý 

Vchod do jaskyne. Foto: G. Lešinský

POSOLSTVO JASKYNNÉHO PUSTOVNÍKA

Peter Laučík
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svoje poznanie zveroval papieru, bez potreby 
explicitne obhajovať svoj skutočne tichý a ml-
čanlivý pobyt v nedotknuteľnosti prázdnoty.

Nápisy po jaskyni svedčia o všeličom, len 
nie o kontemplatívnom tichu, ku ktorému sa 
„Ten, ktorý sedí a mlčí“ hlásil a ktoré – ako 
vidno z jeho aktuálnych internetových a iných 
aktivít – dodnes nedosiahol. (Žiaľ, brat Marek, 
práve to mystické ticho v jaskyniach je nutné 
žiť. Ako mystikovi Ti prajem, aby si namiesto 
hovorenia o mlčaní dospel ešte v tomto živote 
do štádia skutočného mlčania...)

Aj keď „náboženské“ odkazy Mareka Š. nie 
sú použiteľné pri mystickom sebapoznávaní 
a skrz ne sa asi nedostaneme bližšie k Bohu, 
ich silná spoločenská argumentácia je dobrým 
a aktuálnym podnetom na filozofickú a etickú 
sebareflexiu súčasnej speleológie.

Viacero spomínaných biblických odkazov 
„pustovníka“ na stene jaskyne prezrádza, že 
Marek Š. mal silný pocit, že on i jeho pustovníc-
ke aktivity v jaskyniach sú hodnotené ľuďmi, 
ktorí nemajú morálne právo ich hodnotiť, čo 
výstižne ilustruje v jaskyni zanechaný výrok: Mt 
7:5 „Pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka! 
Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku 
z oka svojho brata“ (pozri aj ďalšie vybrané výroky 
z jaskyne – Jn 8:6, Mk 9:39, Sk 7:33, 1. Kor 3:18, 1. 
Kor 2:1). I vlastné výroky pustovníka – Pustovník 
chránený štátom; Ochránci přírody musí poustevníka 
chránit, tak jako chrání orly, taky nikde nevyzrazují, 
kde mají svá hnízda – svedčia o tom, že vôbec 
nebol v jaskyni osamotený (ako mních), pretože 
neustále viedol imaginárnu diskusiu až hádku 
s fyzicky neprítomnými kolegami speleológmi 
a príslušníkmi Štátnej ochrany prírody. Marek 
Š. ako speleológ (!) totiž vlastným deštruk-
tívnym činom nastavil ostatným speleológom 
„zrkadlo“, ktoré konfrontuje s vlastnými viac, či 
menej deštruktívnymi aktivitami a zásahmi do 
jaskýň. Jeho „dielo“ je skôr spoločenským mani-
festom a priamou reakciou na istý „tieň“, ktorý 
vzniká prienikom aktivít praktickej speleológie 
s jej vlastným legislatívnym krytím – s ideami 
a hodnotami „ochrany prírody“, ku ktorým 
sa praktická speleológia hlási, a ktoré spätne 
vzaté – jediné legitimizujú právo amatérskych 
speleológov na podzemie.

Z laického a nezainteresovaného pohľadu 
je nástenná maľba „pustovníka“ olejovou far-
bou rovnako deštruktívna ako mnohé typy 

objaviteľskej činnosti speleológov v jaskyniach. 
Pravda, olejová maľba (čo platí aj v prípade 
maľovaných netopierov) na rozdiel od iných 
speleologických aktivít „nevydrží večne“. Ruku 
na srdce, bratia jaskyniari, ktorí milujeme 
„panenskú – svätú“ (človekom nedotknutú) 
prírodu a odsudzujeme každé jej „znesväcova-
nie“: držali sme už niekedy v lone matky zeme 
v rukách vŕtačku? A prečo vlastne? Oprávňuje 
potenciálny objav nového prázdna na rozru-
šovanie formy už existujúcej jaskyne? Nena-
značuje nám vari jaskyňa sama, kam v nej až 
môžeme dôjsť? Nie je invazívny a deštruktívny 
spôsob prenikania do jaskyne vlastne len preja-
vom pýchy – povýšením svojho objaviteľského 
jaskyniarskeho ega nad prírodu? Ako sa zluču-
je panenstvo a nedotknuteľnosť jaskýň naprí-
klad s rozrušovaním hornín účinkami ružov-
kastých i svojpomocne vyrábaných materiálov 
na báze dusíka, s vŕtaním nitov a inštalovaním 
oceľových lán, stúpačiek, plošín, rebríkov, be-
tonáží, čerpadiel, elektrocentrál, hrádzí a ma-
lých vodných diel? Vedeli by sme aspoň časť 
svojich tajných nerudných „banských diel“ 
vrátiť do pôvodného stavu, aby bol naplnený 
ten toľkokrát skloňovaný „celospoločenský“ 
či „celosvetový“ prínos poznania stále nových 
(a predsa tých istých) jaskynných priestorov? 
Pravda, pochybnosti o správnosti a oprávne-
nosti deštruktívnych postupov v teritoriálnom 
priestore vlastnej realizácie, vo „vlastnej dielni“ 
– jaskyni, sa vytrácajú priamoúmerne s vylúče-
ním možnosti vstupu „tých druhých“ do nej. 
To je popri formálnom argumente „ochrany 
prírodnej pamiatky pred nepovolanou verej-
nosťou“ azda druhou najdôležitejšou funkciou 
masívnych uzáverov jaskynných vchodov. Za čo 
jeden dostane pokutu, iný dostane pochvalu...

Faktom je, že aj v súčasnosti existujú ľudia, 
ktorí majú radi jaskyne, ale nenachádzajú zmy-
sel v nových veľkých objavoch spojených so 
zvyšovaním svojej spoločenskej prestíže v „skle-
níkovej“ atmosfére speleologickej society. Takíto 
jedinci automaticky vypadávajú z potenciálne-
ho členstva v radoch SSS a zaraďujú sa príle-
žitostne k nelegálnemu „pirátskemu“ pólu. Čo 
iné im ostáva? Filozofická rovina tohto prob-
lému spočíva najmä v tom, že možný rozsah 
ľudskej skúsenosti v podzemí je omnoho širší 
ako cieľové hodnoty súčasnej speleológie. Tibor 
Máté v jednej diskusii na stránkach SSS vyjad-
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ril nádhernú a hlbokú myšlienku: Mám pocit, 
že čím viac jaskýň budeme zatvárať, tým častejšie 
sa v budúcnosti budeme stretávať s vandalizmom 
(Máté, 2005). Spoločenský manifest Mareka Š. 
je potvrdením tohto princípu. Čím viac bude-
me vyzdvihovať „pravdy“ o vlastnom a jedinom 
správnom (jaskyniarskom) vzťahu k podzemiu 
a zároveň potierať možnosti iných (alternatív-
nych) vzťahov u „tých druhých“, tým viac pra-
podivných reaktívnych spoločenských úkazov  
v jaskyniach získame. I diela V. Cíleka naznaču-
jú, že vnútorné mystické zážitky do tajomného 
podzemia jaskýň akosi prirodzene patria. Lež 
kde majú svoje miesto? Spomeňme tiež na cit, 
s akým pristupovali k jaskyniam raní speleoló-
govia začiatkom 20. storočia: Nejeden útvar upúta 
tvoju pozornosť. S nemalou úľubou zahľadíš sa naň – 
povedzme – na pekný, rovný, štíhly stojan-stalagmit. 
Zdá sa ti, ako by ti vyrozprával svoju dlhú históriu: 
Tu, v tejto tme, nepriehľadnej tme, započal sa môj 
život pred mnoho tisíc rokmi. Nik nemôže povedať 
koľko tisíc. Kvapka ku kvapke, atom k atomu a tak 
pri pokoji, nikým nevyrušovaný vyrástol som, neve-
diac kde som, či som len sám a čo sa deje okolo mňa. 
A hľa, vy prišli ste rušiť toto velebné, hoci aj príšerné 
večné ticho; priniesli ste svetlo, ktoré mi dosiaľ bolo 
celkom neznáme. Bojím sa Vás, že nedáte mi pokoja 
a zničíte môj odveký dosiaľ nikým nemýlený život... 
(Janoška, 1921, s. 179).

Za umiernenú mystickú vetvu montánnych 
speleoastronautov by som rád bratov speleo-
lógov poprosil, aby jaskyniarsku etiku a úctu 
k nedotknuteľnosti podzemia vztiahli i na sta-
ré banské diela. Je neuveriteľné, koľko úsilia 
museli starí baníci vynaložiť, aby sa dostali 
ku kúsku rudy. A dnes nás v malej, ale krásnej 
starej bani nad Korytnicou vôbec nepoteší ná-
pis na stene s nedávnym vročením či desiatky 
prázdnych fliaš a iné odpadky, porozhadzo-
vané prakticky vo všetkých dostupných chod-
bách dúbravských baní. Tieto prejavy neslúžia 
ku cti organizovaných milovníkov montánne-
ho podzemia pochádzajúcich z rodiska Ružen-
ky Šípovej. Duchovnú dimenziu baní nemusia 
reprezentovať len kaplnky sv. Barbory (ktorá 
je mimochodom tiež Pannou), ale i určitý kul-
tivovaný vzťah k podzemiu. Ako však potom 
chceme kohokoľvek (vrátane Mareka Š.) pre-
svedčiť o tom, že súčasná praktická speleológia 
skutočne má pokoru a úctu k podzemiu, k prí-
rode a vôbec – ducha v najširšom zmysle slova?

Po pravdivom zodpovedaní vyššie načrt-
nutých problémov a otázok sa do čudného 
podzemného „kolegu“ Mareka Š. hádže po-
mysleným kameňom omnoho ťažšie. V tomto 
ohľade mu možno dať i za pravdu, čo samo-
zrejme neospravedlňuje neadekvátnu formu 
jeho „manifestu“. Bude však potrebné najprv 
vytiahnuť „brvná z vlastných očí“, minimálne ot-
vorene diskutovať, čo s nimi ďalej. Udelené po-
volenia, výnimky zo zákona či pancierové dvere 
na jaskyniach možno (čiastočne) legitimizujú 
aktivitu „povolaných“. Slúžia však i na to, aby 
zachovávali ich ilúzie o vlastnom výlučnom po-
stavení a práve disponovať podzemím na vlast-
nom teritóriu vrátane jeho deštrukcie v mene 
ďalšieho objavu. Čo sa stalo z niektorých jaskýň 
za posledných 60 rokov, a čo bude o ďalších 60?

Jaskyne sa nikde nekončia: jaskyniarstvo je 
ako rozprávka, v ktorej vlk síce stále chytá, ale 
nikdy nechytí svoje milované kozliatka. Preto 
jaskyniarom ostáva večná nádej, čo je na tom 
hľadaní vlastne veľmi pekné. K životu potrebu-
jeme tajomstvo, nech už je jeho obsah akýkoľ-
vek... Otázkou však je, či sa raz prekopeme až 
k „žiarivejšej noci“, ako sa kedysi jaskyniarov 
spýtal v básni Ivan Laučík. Možno bude časom 
potrebné – okrem nových dĺžkových a hĺbko-
vých rekordov – začať znovu nachádzať a obja-
vovať niektoré zabudnuté a stratené vrstvy vý-
znamov jaskýň, ale možno i formulovať úplne 
nové významy jaskyniarstva...
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Redakčná poznámka
Článok sme sa rozhodli publikovať napriek 

rozdielnym názorom členov redakčnej rady na 
jeho zverejnenie v Spravodaji SSS. Očakávame, 
že jeho polemický obsah podnieti diskusiu na 
stránkach nášho časopisu a autor i čitatelia 
článku v nej nájdu odpovede na položené 
otázky.
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Jaskyniarske kluby Speleo Bratislava 
a Speleoklub Trnava zorganizovali v dňoch 
14. – 17. júna 2012 prvú jaskyniarsku 
školu určenú pre širokú verejnosť. Garan-
tom podujatia bola Slovenská speleologická 
spoločnosť.

Centrom Speleoškoly sa stala Chata Ce-
mentárka, ktorá leží v srdci Borinského kra-
su. Miesto bolo zámerne vybrané aj z iného 
dôvodu: v auguste roku 1969 sa práve tu 
uskutočnila prvá Ústredná tábornícka jasky-
niarska škola, ktorú mala pod svojím patro-
nátom vtedajšia Slovenská únia táborníkov. 
Zároveň toto územie dýcha históriou z čias 
prvých prieskumov, ktoré tu v 50-tych rokoch 
minulého storočia vykonávali Ján Majko či 
profesor Karol Silnický so svojimi spolupra-
covníkmi.

Na prvý kurz sa prihlásilo 10 frekventantov: 
Tamás Csibri, Eva Farkašovská, Zuzana Feke-
teová, Katarína Kostárová, Bohuslav Kováčik, 
Renáta Kuljovská, Tomáš Lánczos, Eva Slanin-
ková, Veselin Slavov a Lucia Strelková.

Speleoškolu otvoril úvodným príhovorom 
predseda Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti Bohuslav Kortman. Nasledovali pred-
nášky a poobede praktické jaskyniarstvo 
v jaskyni Sedmička. Rovnakým štýlom pre-
behli aj ďalšie dva dni, keď sa v dopoludňaj-
ších hodinách preberala teória a popoludní 
navštívili jaskyne Stará garda a Veľké Pre-
padlé. Všetky tri dni mali účastníci po večeri 
ešte prednášky. Posledný deň doobeda bol 
odborný program venovaný mapovaniu jas-
kýň, pričom frekventanti po prednáške na-
cvičovali meranie priebehu chodieb v Zboj-
níckej jaskyni, po obede nasledovalo už len 
vyhodnotenie kurzu.

V rámci prednášok sa frekventanti obo-
známili so vznikom jaskýň, ochranou kra-
su, bezpečnosťou pri jaskyniarskej činnosti,  
s pot rebným výstrojom a výzbrojou, fungo-
vaním speleológie na Slovensku a vo svete, 
postupoch pri speleologickom prieskume, 
s teóriou jednolanovej techniky, mapovania 

a fotografovania, ako aj s faunou v jaskyniach 
(netopiere). Praktická časť pozostávala z ná-
cviku základných techník pohybu v jaskyni, 
predstavenia jednolanovej techniky, vyskúša-
nia si mapovania a fotografovania v podzemí. 
Spomínané jaskyne boli síce mierne nároč-
né, ale vhodne preverili frekventantov, kto-
rí v nich osvedčili nadobudnuté vedomosti. 
Prednášky a praktický nácvik viedli skúsení 
lektori, jaskyniari i odborníci z jednotlivých 
vedných disciplín (A. Lačný, P. Magdolen,  
P. Pokrievka, M. Kočkovský, B. a R. Lehotskí, 
D. Moravanský, M. Zvonár, Cs. Igaz, M. Mi-
kuš). Všetky činnosti vykonávali bez akého-
koľvek nároku na honorár, za čo im patrí naša 
veľká vďaka.

Treba takisto vyzdvihnúť snahu a disciplino-
vanosť samotných frekventantov, ktorí so záuj-
mom a nadšením absolvovali všetky časti kur-
zu. Na ich počínanie sme veľmi hrdí a veríme, 
že aspoň časť z nich omladí rady jaskyniarov.

Po absolvovaní kurzu boli frekventantom 
slávnostne odovzdané certifikáty, ktoré im 
umožnia prihlásiť sa ako čakatelia do jasky-
niarskych skupín pôsobiacich v SR. Veríme, že 
sme tým uľahčili prácu vedúcim jaskyniarskych 
skupín, pred ktorými už bude stáť uchádzač so 
základnými vedomosťami zo speleológie, no 
najmä bude mať tento človek predstavu, čo od 
jaskyniarstva očakávať.

Rozpočet Speleoškoly bol v tomto roku vy-
rovnaný, ale iba vďaka tomu, že časť nákladov 
vzali na plecia usporiadajúce skupiny (nená-
rokovali si cestovné, stravu a iné) a ako bolo 
už vyššie spomenuté, lektori nepožadovali ho-
norár ani preplatenie cestovných náhrad. Po-
ďakovanie patrí aj chatárovi T. Bališovi, ktorý 
lektorom neúčtoval stravu.

Ak sa v budúcom roku prihlási dostatočný 
počet frekventantov, radi by sme pokračovali 
s realizáciou tohto kurzu; azda sa časom stane 
významnou bránou, ktorou budú vstupovať 
mladí záujemcovia do jaskyniarskych radov.

V MALÝCH KARPATOCH SA USKUTOČNILA  
PRVÁ JASKYNIARSKA ŠKOLA PRE VEREJNOSŤ

Alexander Lačný a Peter Magdolen

Momentky zo Speleoškoly 2012. Foto: Tomáš Lánczos >>
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Veľká Bikfa – nové objavy po dlhých 
rokoch 

Dňa 16. 6. 2012 sa podaril partii lezcov zo SK 
Casovia a OS Jána Majku väčší objav v jaskyni 
Veľká Bikfa na Silickej planine v Slovenskom 
krase. Ide o sústavu horizontálnych chodieb  
a priepastí, ktoré už teraz presahujú uvádzanú 
dĺžku tejto jaskyne. Keďže nám nie je známa 
existujúca mapa, ktorá by sa dala použiť na 
presné zakreslenie tohto i nasledujúcich na-
šich objavov, bolo nevyhnutné urobiť mapu 
novú. V súčasnosti máme zmapovanú starú 
známu časť Veľkej Bikfy a na tento polygón 

začíname pripájať nové časti. Zatiaľ sa nám 
síce nepodarilo prekonať uvádzanú hĺbku jas-
kyne –141 metrov, ale mohutnosť objavených 
priepastí a krása kvapľovej výzdoby prekonáva 
všetko, čo sme doteraz v Bikfe poznali. 

Aj keď stále prebieha prieskum a zameria-
vanie jaskyne, rozhodli sme sa vás informovať 
o objave aspoň krátkou správou a fotografiou 
na obálke tohto čísla Spravodaja SSS. Berte to 
ako ochutnávku podrobného článku, mapy 
a fotografií, ktoré chystáme do Spravodaja 
3/2012. 

Za Cassoviu a Majkovcov 
Tomáš Fussgänger a Zbyňo Valenta

Zelená Modrá znova v jaskyni  
a s jaskyniarmi

Aj na druhom ročníku dvojdňové-
ho podujatia pod názvom ZELENÁ 
MODRÁ 2012 hrali prím jaskyniari. 
V sobotu 30. júna nechýbali medzi 
účinkujúcimi country a folkovými 
hudobnými skupinami v Čelkovej Le-
hote pod Strážovskými vrchmi ani 
legendárna skupina Knír z Moravské-
ho krasu alebo Kortmanovci a Ta-
bak s domácimi jaskyniarmi. Známe 
jaskyniarske tváre a pesničky od nás 
i z Moravy však bolo vidieť či počuť 
aj pred pódiom a na tanečnom par-
kete, kde vládla od popoludnia až do 
skorých ranných hodín dobrá nálada.  
V nedeľu 1. júla členovia JK Strážovské 
vrchy zase sprevádzali návštevníkov 
neďalekej Pružinskej Dúpnej jaskyne 
a postarali sa o ich nevšedný zážitok 
z prehliadky i koncertu v tejto známej 
jaskyni na strednom Považí. Vydarené 
podujatie plánujú organizátori budú-
ci rok obohatiť o turistický pochod 
Jaskyniarska desiatka, futbalový tur-
naj a ďalšie súťaže a speleoalpinistické 
ukážky.

Za JK Strážovské vrchy SSS 
Bohuš Kortman

JASKYNOVINKY

Z koncertu v Pružinskej Dúpnej jaskyni. Foto: Š. Adamík

Jaskyniarska kapela Knír. Foto: I. Audy
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RECENZIA

Vyšla kniha P. Bellu: Genetické typy jaskýň 
(Ružomberok, 2011, 220 str.)

Začiatkom roka 2012 pribudla na polici speleológov 
ďalšia užitočná kniha, tentoraz o genetických typoch 
jaskýň. Kniha vyšla v edícii prírodovedných, informa-
tických a matematických štúdií Katolíckej univerzity 
v Ružomberku a zároveň v sérii Speleologia Slovaca 
Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. 

Práca je mimoriadne uži-
točná, pretože prináša ucelenú 
klasifikáciu genetických typov 
jaskýň vo svete na základe kla-
sifikačných kritérií vypracova-
ných slovenskými odborníkmi 
(napr. Minár, 1996). V klasifiká-
cii sa pritom využívajú najnovšie 
poznatky o morfológii a gené-
ze jaskýň. Takúto klasifikáciu 
doteraz nik nepredložil a treba 
povedať, že ani novšie zahra-
ničné súborné práce a encyklo-
pédie o jaskyniach neobsahujú 
ucelený prehľad ich genetických 
typov. Navyše sú značné rozdie-
ly aj v metodologickom prístu-
pe doterajších klasifikácií a nie 
je jednotné ani vymedzenie jednotlivých odbor-
ných termínov týkajúcich sa speleogenézy alebo 
genetických typov jaskýň. Autor P. Bella v práci 
navrhuje jednotnú klasifikáciu jaskýň na princípe 
geologických a geomorfologických kritérií, ktorá 
zohľadňuje prostredie vzniku jaskýň a charakter 
činiteľov i podmienok pôsobenia speleogenetických 
procesov. Pritom vhodne využil svoje bohaté skúse-
nosti v speleológii a geomorfológii, ako aj poznatky 
z neobyčajne širokej tvorby odborných publikácií. 
Svedčí o tom vyše 1200 citácií domácej i zahraničnej 
literatúry. Z tohto dôvodu má práca mimoriadny 
význam, presahujúci hranice Slovenska. Preto by sa 
žiadalo ju čo najskôr vydať aj v anglickom jazyku. 

Okrem úvodu, záveru a literatúry je práca rozdele-
ná do 4 hlavných kapitol. V prvej kapitole s názvom 
„Jaskyne a základné speleogenetické zákonitosti“ 
autor predstavuje jaskyne ako predmet geomorfo-
logického výskumu, zaoberá sa vznikom a vývo-
jom jaskýň, podmienkami a procesmi speleogené-
zy a predstavuje základné vývojové štádiá jaskýň. 

Druhá kapitola je o teoreticko-metodologických 
prístupoch genetickej klasifikácie jaskýň, v ktorej 
autor konštatuje súčasné koncepčné a terminolo-
gické problémy doterajších klasifikácií a predkladá 
kritériá komplexnej genetickej klasifikácie jaskýň. 

Nosnou kapitolou je tretia, s názvom „Genetické 
typy jaskýň a ich základná charakteristika“. Autor 
v nej jaskyne rozdeľuje do dvoch hlavných skupín: 
jaskyne vytvorené endogénnymi procesmi alebo 

vplyvom endogénnych proce-
sov a jaskyne vytvorené exogén-
nymi procesmi. V rámci prvej 
skupiny píše o magmatických, 
vulkanických, tektonogénnych, 
disolučných hypogénnych 
a geotermálnych ablačných jas-
kyniach. Druhá skupina je ove-
ľa širšia, patria sem medzi iný-
mi rôzne disolučné, f luviálne, 
sufózne, príbojové, chemogén-
ne konštrukčné, eolické, bah-
notokové, pyrogénne jaskyne, 
ako aj jaskyne vytvorené pohy-
bujúcim sa ľadovcom, defor-
máciami hornín, gravitačnou 
dezintegráciou, mechanickým 
zvetrávaním a pod. 

Vo štvrtej kapitole je zhrnutie poznatkov s disku-
siou. Autor namiesto doteraz chápaného endokrasu 
a exokrasu navrhuje používať správnejší termín „en-
dogénne“ len na jaskyne, ktorých genéza prebieha 
v dôsledku endogénnych procesov, spravidla pod 
dolnou hranicou zóny hypergenézy. Autor ďalej 
diskutuje o synpetrogénnych a postpetrogénnych 
jaskyniach, o problémoch vyčleňovania hypogén-
nych jaskýň, o problémoch klastokrasu, semikrasu 
a bradykrasu, o rozdiele medzi krasovými a pseudo-
krasovými jaskyňami, o viacfázovosti vývoja jaskýň 
a o kombinovaných jaskyniach s geneticky odlišný-
mi časťami. 

Knihu uzatvára tabuľkový prehľad genetic-
kých typov jaskýň a krátky anglický súhrn. Aj keď  
v členení niektorých typov a podtypov jaskýň čitateľ 
miestami stráca kontinuitu (v číslovaní podtypov sa 
nezriedka dostane vedľa seba aj 7 – 8 čísel), kniha 
prináša jasný prehľad v spleti genetických typov 
jaskýň sveta. Odporúčam ju každému speleológovi.

Ľudovít Gaál
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SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Peter Magdolen oslavuje päťdesiatku

Jaskyniarstvo nepatrí medzi bežné záľuby 
človeka. Nie každému sa chce váľať sa v blate, 
s odreným telom sa pretláčať cez úzke pukliny, 
do akých by niekto ani na povrchu nevliezol, 
zliezať priepasti, a to všetko s pokojom, rozva-

hou a radosťou. 
Ibaže je, tak ako 
náš oslávenec, 
telesne i dušev-
ne prispôsobený 
tomuto prostre-
diu. Už počas 
š t u d e n t sk ý c h 
rokov sa dokázal 
preplaziť tadiaľ, 
odkiaľ sa iní mu-
seli vrátiť. Tieto 
schopnosti mu 
ostali doteraz.

Nerád to človek pripúšťa, ale v tomto veku 
už má čo bilancovať. Naša spoločná speleolo-
gická cesta sa začala azda v roku 1978 alebo 
1979. Vtedy sa nám nezdalo dôležité pamätať 
si čas. Boli sme mladší a všetko bolo jedno-
duchšie a samozrejmé. Fascinovali nás jasky-
ne v Slovenskom krase, Červených vrchoch  
i Malých Karpatoch. Zdrojom informácií boli 
knižnice, kde v Krásach Slovenska či Spravo-
daji SSS bolo možné dočítať sa o jaskyniach.

Z príspevkov Ivana Cebecauera sme sa do-
zvedeli, kde leží jaskyňa J1 – Veľké Prepadlé 
v Borinskom krase. V jaskyni je vodopád a ak-
tívny vodný tok. To všetko nás neprekonateľne 
lákalo. Vchod však bol zasypaný už niekoľko 
rokov. Rozhodli sme sa, že sa k nemu preko-
peme. V januári, vonku bolo možno pol metra 
snehu, na bežkách v trojici s vedrom, lanom 
a lopatkou sme sa vybrali uskutočniť plánova-
ný zámer. Naša námaha bola zbytočná, nikam 
sme nepostúpili. Po celodennom kopaní nás 
čakala náročná cesta späť, v noci, pri slabých 
čelovkách. Kto zažil zjazd z Bieleho kríža, 
vie, že to nebolo jednoduché. Tento zážitok 
s Janom a Petrom v začiatkoch nášho speleolo-
gického snaženia nám dodnes zostal v pamäti.

Petrovo nadšenie a aktivita od spomínaných 
rokov nepoľavili do dnešných dní. Zapálil 

pre jaskyniarstvo viacero mladých nováčikov, 
z ktorých vyrástli skúsení jaskyniari, a čo je 
potešiteľné, i jaskyniarky. Je veľa pracovných 
akcií či iných podujatí, na ktorých sme sa  
s ním zúčastnili. Tešili sa z poriadnej driny, 
ale aj nových objavov. A tie, ako vieme, treba 
zamerať. Dnes by si asi nikto z nás netrúfol 
povedať, koľko metrov jaskynných priestorov 
Peter zameral. Na mnohých mapách jaskýň od 
Záhoria až na východ, ba i v zahraničí zanechal 
svoj rukopis a presné údaje. Veľké či malé, 
priestranné alebo na hranici prieleznosti, to 
je Peťovi fuk, každú bral ako jaskyňu, a basta.

No nielen to je dôležité, z radov bratislav-
ských jaskyniarov znie hlasné ďakujeme, že 
vedie a udržiava náš klub súdržný a pokope aj 
v týchto turbulentných časoch; toto konštato-
vanie sa vzťahuje aj na jeho úspešné pôsobenie 
vo funkcii podpredsedu SSS. Ak k zapáleniu 
pre jaskyniarstvo pridáme rozsiahle vedomos-
ti, fyzickú zdatnosť, vytrvalosť a skromnosť, 
máme obraz nášho jubilanta. Kladné vlastnos-
ti človeka neraz bývajú skombinované s ne-
gatívnymi vlastnosťami. Aby tieto neprevládli 
nad jeho charakterom, s tým môžu pomôcť 
priatelia. A zdá sa, že sa nám to darí.

Prajeme jubilantovi, aby v plnej sile ešte veľa 
rokov objavoval a skúmal naše jaskyne.

Všetko najlepšie, Peter!
Za Speleo Bratislava

Tomáš Ďurka a Martin Kučera

Gabi Slivka päťdesiatnikom... a nie je to 
aprílový žart

Narodil sa 28. 4. 1962 v Hačave, v prekrás-
nom lone Slovenského krasu, žije v Moldave 
nad Bodvou – opäť v blízkosti krasu a jaskýň.

Po roku 1989 
medzi prvými 
zanechal svoje 
pôvodné povola-
nie rušňovodiča 
a hneď sa začal 
venovať takým čin-
nostiam, v ktorých 
využíva skúsenosti 
s lanovou techni-
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kou, nadobudnuté v jaskyniach a priepastiach 
krasu celej Európy. Svojho koníčka pretavil do 
podnikania a naopak. Takto vzácne spojil to, 
čo je jeho srdcu blízke, so svojou prácou, ktorá 
ho zároveň aj živí. Na skalných previsoch vo 
vertikálnych jaskyniach je doma. Aj doma má 
vybudované lezecké steny a trenažéry, umož-
ňujúce mu cvičiť sa a zároveň odovzdávať svoje 
skúsenosti aj novým adeptom jaskyniarstva, 
prípadne lezenia, s dôrazom na čoraz väčšiu 
bezpečnosť. Vo svojom doterajšom jaskyniar-
skom živote spoznal aj extrémy, napr. počas 
expedície KAUKAZ 89 v Abcházsku, kde si 
zlomil nohu, ale aj príjemné chvíle medzi otvo-
renými jaskyniarskymi dušami z celého sveta 
– Parlez-vous français.

„Silváši úr“ patrí do rožňavskej partie jas-
kyniarov. Tá mu pri tejto príležitosti praje 
predovšetkým veľa zdravia, prekrásne zážitky 
zo zablateného, ale fascinujúceho krasového 
podzemia, veľa pracovného elánu a chuti, aby 
Gabi-PLUM-Slivka zostal vždy optimistom 
s dlhou bradou, milujúcim krasové podsvetie, 
dobrú partiu a tých, čo chcú objavovať vždy 
niečo nové, a nielen v podzemí!

Za SPELEO Rožňava
Ing. Ondrej Bolaček

Štefan Labuda 50-nikom

Pekného jubilea 50 rokov sa dožíva náš dobrý 
kamarát a skúsený jaskyniar Štefan Labuda. 
Hoci už len sporadicky skúma jaskyne a na 
speleologické expedície ide skôr zo zotrvačnosti, 
jeho expedičná minulosť v rokoch 1985 – 2010  
je v mnohých oblastiach priekopnícka.

Jeho začiatky boli na Jasovskej planine, kde 
spolu s ďalšími objavil Kuniu priepasť. Išlo  
o významný objav, ktorým sa táto lokalita stala 
najhlbšou v Slovenskom krase. Zostup do nej 
ešte aj dnes predstavuje kvalitný športový výkon.

Štefan sa zúčastnil mnohých akcií vo vý-
znamných krasových lokalitách Slovenska, 
Poľska, Čiech a Maďarska. Napríklad roku 
1988 stál pri obnovení výskumu v Červených 
vrchoch, keď sme spolu v zimných mesia-
coch 10 hodín hľadali v ťažkých podmienkach 
vchod do priepasti Zadný úplaz a následne 
sme dva dni prekonávali zával na dne. Štefan 
bol aj pri zrode tzv. SPS (Slovenskej pirátskej 

skupiny), ktorej cieľom bolo pred rokom 1989 
združiť aktívnych prieskumníkov do neformál-
neho zoskupenia s cieľom pracovať v atraktív-
nych krasových oblastiach Slovenska.

Cesta do významných svetových lokalít 
viedla v roku 1986 cez priepasť Provatina 
(-405 m) v Grécku. Najväčšie a najkrajšie zá-
žitky si priniesol z mnohých výprav do krajín 
bývalého Sovietskeho zväzu. V priepasti Boj-
Bulok (-1415 m) v Ťanšane v Uzbekistane 
zostúpil roku 1989 do hĺbky 1200 metrov. 
Práve sem, do jednej z najťažších hlbokých 
jaskýň sveta, viedla jeho prvá veľká akcia. Zo 
Slovákov sa tu dostal iba sám. V zostave nie-
koľkých Talianov a mnohých Rusov pracoval 
počas tejto výpravy aj 8 dní na prekonaní 
závalu v perspektívnej jaskyni Festivaľnaja na 
planine Hodža Gur Gur Ata, ktorá sa týči do 
nadmorskej výšky 3910 metrov.

Roku 1991 sa v Slovinsku zúčastnil pries-
kumnej akcie na Monte Kanine, na ktorej 
sme objavili viacero priepastí; jedna z nich je 
dnes 1502 metrov hlboká Cehi 2. Potom prišli 
ďalšie veľké výpravy do vtedajších neznámych 
oblastí: expedícia Baškirsko a Západný Kaukaz 
– Arabika v roku 1990, kde pôsobil s ruskými 
jaskyniarmi v priepasti Kujbyševskaja, drsný 
charakter mal aj zimný prechod Stredného 
Uralu pri mraze -50 °C v tom istom roku, 
prechod púšťou Karakum v roku 1991, letný 
prechod Polárneho Uralu v roku 1992.

Štefan v tundre na Polárnom Urale v roku 1992
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Potom sa preorientoval na Južnú Ameriku: 
Bolívia, Peru, Chile. Roku 1997 zorganizoval 
malú, ale nádhernú výpravu do Brazílie. Cie-
ľom bola najväčšia jaskyňa Tocade boa Vista, 
ktorá v tom čase merala 71 km. Tu sme boli 
spoluúčastníkmi pri objave a zameraní asi  
11 km nových jaskynných chodieb. Navštívili 
sme aj najväčší jaskynný vchod sveta Kaza de 
Pedro s výškou asi 197 m a ďalej sme viac ako 
mesiac ešte putovali prírodnými krásami tejto 
juhoamerickej krajiny. Zašli sme aj do Argentí-
ny a Paraguaja. V Južnej Amerike Štefan spolu 

s priateľom Š. Semanom vystúpil aj na 6962 
metrov vysokú Aconcaguu.

Od roku 1997 až po súčasnosť sa Štefan zú-
častnil mnohých akcií na Balkáne, asi 10-tich 
cykloturistických, ale aj na Jakupici. Pomáhal 
pri čerpaní sifónov v jaskyni Velika Klisura, 
kde len skonštatoval: „Parádna jaskyňa!“.

Želáme mu ešte veľa podobných parádnych 
jaskýň a úspešných výprav do ďalekých krajín 
a oblastí, zároveň veselého ducha a samozrej-
me veľa zdravia.

J. Šmoll, P. Holúbek a všetci jeho dobrí kamaráti

Rozlúčka s priateľom

Dňa 7. januára 2012 vo veku 52 rokov 
náhle zomrel dlhoročný člen Speleologické-
ho klubu Slovenský raj Ing. Rado Kotras.  
V mene členov klubu sa so zosnulým rozlú-
čil Viktor Daniel.

Vážené smútočné zhromaždenie, vážení prí-
buzní, vážení priatelia!

V uplynulých dňoch sme s neobyčajným du-
ševným pohnutím prijali oznámenie o nečaka-
nom úmrtí nášho dlhoročného priateľa Ing. 
Rada Kotrasa.

Stojíme tu a nechce sa nám veriť. Premýš-
ľame, prečo je osud k niektorým z nás taký 
krajne nespravodlivý a nechcená smrť prichá-
dza tak skoro, skôr, ako by sme sa ešte chceli 
potešiť pohľadom a slovom so svojou družkou 
v živote, deťmi, vnúčatami, stretávať sa v práci 
s kolegami a takisto s priateľmi a známymi. 
Už to, žiaľ, nie je možné. Neľútostná a zákerná 
choroba preťala niť života nášho priateľa.

Bol to náš skutočný a spoľahlivý priateľ. Už 
od školských čias sa venoval prírode. Bol zau-
jatým turistom, lyžiarom, cyklistom, horolez-
com a 33 rokov bol kmeňovým členom Spe-
leologického klubu Slovenský raj. Bol jedným 
z motorov činnosti pri prieskume podzemného 
sveta neobjavených krás. Už v počiatkoch svoj-
ho účinkovania sa zaslúžil o objav Kryštálovej 
chodby, jedného z najväčších systémov chodieb 
v Stratenskej jaskyni, ktorá je veľkou perlou 
našej slovenskej prírody. Bol nám vzorom vo 
svojej činnosti či konaní, pri spoľahlivo vyko-
nanej práci v nebezpečnom prostredí jaskýň. 
Jeho práca bola vždy kvalitná a myslenie in-
špiratívne. Mal po celý čas oporu vo svojej 
manželke Kamile, našej priateľke, s ktorou mali 
spoločné záujmy, starosti a radosti, čoho sme 
boli svedkami pri našich stretnutiach v prírode 
Slovenského raja, ktorú milovali a viedli k tomu 
aj svoje deti. Tieto aktivity boli spôsobom jeho 
rozptýlenia a oddychu v náručí prírody, medzi 
priateľmi, ktorých mal rád a ktorí mali radi 
jeho. Žiaľ, uzavrel a skončil sa neodvratne jeho 
život a možnosti našich stretnutí.

Rado, náš priateľu... Pri tomto ťažkom lú-
čení myslíme stále na pekné chvíle, ktoré sme 
spolu prežili. Ďakujeme Ti, že veľkou mierou 
si prispel k veselej a priateľskej pohode, ktorá 
viedla ku kvalitným výsledkom našej dobro-
voľnej činnosti. Vieme, že keď vylezieme na 
ktorúkoľvek horu, zlezieme priepasť, objavíme 
nové podzemné priestory, zlyžujeme panenské 
svahy, vždy budeme cítiť Tvoju prítomnosť. 
Budeme stále na Teba spomínať ako na súčasť 
našich životov. Tak zostaneš v našich mysliach 
a spomienkach.
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Lúčime sa s Tebou a ďakujeme za všetky 
chvíle prežité spolu.

Lúčia sa jaskyniari, Tvoji priatelia zo Sloven-
ského raja.

Česť Tvojej pamiatke!

Za Jožom Veteškom 
 *12. 2. 1952 – †24. 5. 2012

Tak sa nám pobral do jaskyniarskeho neba 
Jožko Veteška alias Bico. Nedávno ho tam pre-
dišli jeho priatelia z ružomberskej jaskyniarskej 
skupiny Dušan Mydlo (alias Kaco) a Peter Pa-
tek. Pre tých, ktorí nevedia, kto bol Jožo Veteška, 
zopár informácií.

Jozef sa narodil v Ružomberku a asi aj vďaka 
vidieckemu pôvodu rodiny niekde od Kysúc 
mal dobrý vzťah k prírode. Navštevovali sme 
ho v rodinnom domčeku na Švermovej ulici 
pri Revúcej, iba neskôr sa presídlil na Kľačno.

Ružomberská skupina vznikla niekedy v r. 
1965–68 z rovesníkov – žiakov miestnych stred-
ných škôl, no čoskoro integrovala aj partiu, 
ktorá sa dovtedy zaoberala táborníctvom, teda 
istou socialistickou náhradou skautingu. Jozef 
tvoril neodmysliteľnú súčasť ružomberského 
táborníctva. Pôvodní táborníci svojím citom pre 
prírodu nás dobre dopĺňali. V takejto podobe sa 

aj s Bicom prezentovala OS Ružomberok už na 
jaskyniarskom týždni v r. 1970 pri Dobšinskej 
ľadovej jaskyni.

Spomínam si na nespočetné akcie do Liskov-
skej jaskyne, na akcie na Bielej skale vo Veľkej 
Fatre a napokon aj v Červených vrchoch. Ve-
teška sa podieľal na výskumoch v hrebeňovej 
časti, kopal v Suchej diere i čerpal Občasnú vy-
vieračku. Na mapách z tohto obdobia nájdeme 
zvyčajne aj meno zvečneného. Bico kopal, ťahal, 
meral, liezol, teda robil všetko, čo bolo treba. 
Spoločne sme sa plazili v bahne, mrzli v horách, 
mokli v dažďoch a čakali na staniciach. Neskôr, 
po vojenčine, pracoval ako šofér v Múzeu slo-
venského krasu. Boli to krásne časy. Jožo svojou 
priateľskou povahou bol v Múzeu spolu so Šro-
lovcami takmer inventárom. Aj nás s prižmúre-
ním oka riaditeľa p. Chovana povozil neraz do 
terénu služobným vozidlom. Spomínam si, že 
na jednej takej akcii, keď nás v zime mal odviezť 
do Tichej doliny, zaviazol s autom Škoda 1203 
v snehu a 2 dni čakal na náš návrat, kládol si 
oheň a varil čaj z ihličia. Pri pokusoch o vyviaz-
nutie minul benzín, a tak sme ho potom tlačili 
až na Podbanské.

V rokoch 1972–74, keď sme spolupracovali 
so skupinami Zvolen (Hipman) a Rimavská 
Sobota (Gaálovci), sa uskutočnil aj pamät-
ný zostup do vtedy najhlbšej blízkej jaskyne 
Sniežnej v Poľsku (-752 m). Hipmanov výber 
Vetešku do útočného družstva, ktoré dosiahlo 
dno, bol jeho najvyšším ocenením.

V Ružomberku bol v tých časoch prinajmen-
šom takou legendou ako v Mikuláši Stano Šrol. 
Jožko s bohatou bradou a výzorom starého 
zálesáka vyzeral na beznádejného starého mlá-
denca, no napokon predsa len podľahol čaru 
založenia rodiny a výchove početnejšieho potom-
stva; s manželkou vychovali a kvalitné vzdelanie 
darovali 4 deťom. Samozrejme, že jaskyniarstva 
potom už bolo menej. Neskôr pracoval v ružom-
berských papierňach ako žeriavnik. Žiaľ, posled-
né dva roky trpel ťažkou chorobou. Navštívili 
sme ho na ceste na pohreb priateľa Pateka a cítili 
sme, že už dlho nebude medzi nami. Chýbať však 
bude najviac manželke a deťom.

Milý priateľu, spomínať budeme na Teba pri 
všetkých stretnutiach na chatách, v krčmách, 
pri táborových ohňoch a potlachoch.

Za všetkých priateľov a jaskyniarov  
Zdeno Hochmuth

Veteška (vľavo) a Patek vo vchode Občasnej vyvieračky 
v Červených vrchoch r. 1978. Foto: Z. Hochmuth
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SUMMARY

This issue of the Slovak Speleological Society Bulletin publishes in its introduction up-to-date 
address book of the Slovak Speleological Society for 2012. It is followed by information about 
Speleomeeting, a traditional event of SSS, which was organised this year as well, and 180 cavers 
and enthusiasts in speleology from Slovakia, the Czech Republic and Poland took part in it. The 
programme of Speleomeeting 2012 and a brief account of successful results achieved by Slovak 
cavers at speleological exploration in domestic and foreign karst areas is a part of this article 
written by O. Miháľová. 

The Štefanová Cave in the Demänovská Valley, Low Tatra Mts. has become one of the longest 
in Slovakia thanks to the effort of cavers from this region during the last five years. Its gradual 
exploration is described in the following contribution by two of them – Ľ. Holík and P. Herich. 
After a potential connection of this cave with Demänová Cave System would its length rise up to 
50 kilometres. M. Jagerčík informs about seeking for and opening cave entrances on the nearby 
situated Krakova Hoľa Mt. The first part of an extensive article by Ľ. Gaál about 40-year-long 
history of caving in the surroundings of Rimavská Sobota is documented by many historical 
photographs from successful activities of cavers from this town especially in caves in Slovakia, 
but also in Poland, Hungary, Romania, Italy and Spain. A very similar characteristics applies at 
the following article by D. Hutka about the performance of the first cavers, speleodivers and 
their followers in the Teplica Cave, Tisovec Karst; the history of speleodiving is already 60 years 
long here. You will learn about the two caves on the Muránska Plateau most frequently visited 
by tourists and other people interested in speleology in an article from Speleoclub Tisovec cavers.  
P. Laučík, who writes about the Brtkovica Cave in Liptov region, is also an author of a text about 
a cave hermit with controversial content about the relationship of cavers towards the objects of 
their interest. Foreign themes are also included in the Bulletin. P. Holúbek and J. Šmoll, after the 
recollection of the first expedition on the Jakupica Plateau in Macedonia, describe recent activi--
ties of our cavers in speleological research of this Balkan mountain range in this issue. A. Lačný 
and P. Magdolen inform about the course of the first School of Speleology for the public, which 
was organised in June in the Borinský Karst area, Lesser Carpathians Mts. by caving clubs from 
Bratislava and Trnava. Information about another event for the public in the Pružinská Dúpna 
Cave is brought by B. Kortman from Caving Club Strážovské Vrchy. After issueing a short report 
by T. Fussgänger about important discoveries in the Veľká Bikfa Chasm on the Silická Plateau, 
a detailed article about the newest results of the revived exploration of this interesting area of 
Slovak Karst will be published in the following issue of the magazine. The Bulletin is closed by 
a review of  P. Bella’s remarkable book “Genetic Types of Caves“ written by Ľ. Gaál and Social 
News – congratulations to people celebrating an anniversary and memories of those members of 
the Slovak Speleological Society who passed away.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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