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54. jaSkyNIarSky týždeň BLatNIca

Pavol Pokrievka ml.

Tradícia každoročných stretnutí jaskynia-
rov na Jaskyniarskych týždňoch Slovenskej 
speleologickej spoločnosti v tomto roku oslá-
vila 54. výročie. Podujatie sa teší obľube 
medzi členmi SSS. Je to výborná príležitosť 
na spoznávanie krasových oblastí a zároveň 
slúži na prezentovanie aktivít domácich 
jaskyniarov; v neposlednom rade je to prí-
ležitosť i na stretnutie priateľov jaskynia-
rov. Za taký možno označiť aj 54. ročník 
Jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil 
v dňoch 14. až 18. 8. 2013 v obci Blatnica 
pod západnými svahmi Veľkej Fatry.

V histórii Jaskyniarskych týždňov (ďalej JT) 
sa toto celoslovenské podujatie uskutočnilo 
v Turci po tretí raz. Roku 1982 bolo v Blatnici, 
roku 1994 na Havranove v Belianskej doline 
a roku 2013 sa po vyše tridsiatich rokoch 
vrátilo naspäť do Blatnice. Práve v tejto obci 
vznikla roku 1971 prvá jaskyniarska skupina 
v Turci – oblastná skupina Blatnica. Myšlienka 
zorganizovať JT znova v Turci nám v hlavách 
vŕtala už dlhší čas, ale akosi sme sa na to ešte 
necítili. Po oslovení nášho klubu Speleo Tu-
riec predsedom SSS Bohuslavom Kortmanom 
s ponukou organizovať toto podujatie sa v klu-
be rozprúdila široká diskusia. Nakoniec sme sa 
však rozhodli pustiť do jeho príprav. 

Najdôležitejším bodom bolo navrhnúť a pre-
rokovať dohodu s OS Veľká Fatra o otvorení 

uzamknutých jaskýň v Belianskej doline. Po 
viacerých stretnutiach takáto dohoda vznikla 
a v nej bol zakotvený prísľub o otvorení jaskýň 
pre účastníkov 54. JT počas trvania tohto po-
dujatia. Následne bolo nutné vybaviť povole-
nie z Obvodného úradu životného prostredia  
v Žiline, kde sme sa stretli s podporou náš-
ho zámeru. Ako miesto tábora sme zvolili 
auto kemping Blatnica, z ktorého je nádherný 
výhľad priamo na masív Tlstej a Ostrej. Pre 
účastníkov JT sme pripravili viacero propagač-
ných materiálov. Treba spomenúť publikáciu 
– sprievodcu po jaskyniach Belianskeho a Blat-

nického krasu s opisom 
a mapkami pripravených 
exkurzných trás. Okrem 
tlačeného sprievodcu boli 
pre účastníkov pripravené 
tričká, odznaky a nálep-
ky s logom JT, pamätný 
list, preukaz spolu s kľú-
čenkou a niekoľko ďalších 
spomienkových predmetov. 

Streda 14. 8.
Po zvládnutí všetkých 

potrebný príprav nastal ko-
nečne deň s veľkým D. Od 
skorého rána sa začal bu-
dovať tábor. Bolo potreb-

né postaviť veľký vojenský stan pre večerné 
prednášky a prípadné spoločenské posedenia 
v prípade zlého počasia. Doviezť lavice a stoly, 
pripraviť recepciu a nachystať táborák na ofi-
ciálne otvorenie. 

Od popoludňajších hodín sa začali v tábore 
schádzať prví účastníci. Aj keď treba spomenúť, 
že niekoľko návštevníkov prišlo už v ponde-
lok, a tak si predĺžili pobyt na skutočný celý 
týždeň. Večer bol už v tábore celkom slušný 
počet účastníkov. Podujatie oficiálne otvoril 
pri táborovom ohni príhovorom predseda SSS 
Bohuslav Kortman spolu s podpredsedom JK 
Speleo Turiec Pavlom Pokrievkom ml. Následne 
prebiehali v spoločenskom stane prednášky. Pr-
vými prednášajúcimi boli zamestnanci Správy 
Národného parku Veľká Fatra Peter Vantara 

Tábor JT sa nachádzal v kempe s výhľadom na masív Tlstej. Foto: J. Szunyog
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a Lucia Poláčiková, ktorí oboznámili 
poslucháčov s prírodnými zaujíma-
vosťami a pomermi v pohorí Veľká 
Fatra. Nasledovala prednáška zaobe-
rajúca sa krasom Veľkej Fatry, ktorú 
si pripravil Paľo Pokrievka ml. Okrem 
všeobecných informácií o Blatnickom 
a Belianskom krase bližšie predstavil 
jednotlivé exkurzné trasy. Po skončení 
oficiálneho programu prvého dňa JT 
prebiehali debaty o jaskyniach pred 
bufetom do neskorých večerných, 
resp. skorých ranných hodín. 

Štvrtok 15. 8. 
Od rána začína byť v tábore rušno, 

ľudia balia a chystajú veci do jaskýň. 
Oficiálny odchod z tábora na exkur-
zie je stanovený na 9:00. Jaskyniari sa 
delia na skupinky podľa jednotlivých 
exkurzií; pre lepšiu orientáciu sú na 
okraji tábora umiestnené tabuľky 
s jednotlivými názvami lokalít. Pri 
nich jednotliví sprievodcovia poda-
jú zopár organizačných informácií 
a môže sa vyraziť do terénu. 

Pre exkurzie smerujúce do Belian-
skeho krasu je vybavený vjazd do 
doliny, účastníci sa teda dostanú do 
blízkosti jaskýň bez niekoľkohodi-
nového pochodu dolinou. Najväčší 
záujem je o Perlovú jaskyňu spolu 
s Havraňou jaskyňou (DO-4). Táto 
lokalita láka exkurzistov predovšet-
kým svojou unikátnou výzdobou. Veľký záu-
jem je aj o najväčšiu jaskyňu v západnej časti 
Veľkej Fatry – Suchú jaskyňu 1. Jaskyniari, 
ktorí navštívili túto jaskyňu, si prezreli i Suchú 
jaskyňu 2, ktorá leží v jej blízkosti. Javorina  
a Medvedia jaskyňa zaujali ľudí mohutnosťou 
svojich priestorov a jedinečnou výzdobou. Pre 
speleoalpinistov bola pripravená exkurzia do 
40 m hlbokej Žiarnej jaskyne 2, neďaleko kto-
rej sa nachádza Žiarna jaskyňa 3. Táto lokalita 
so svojimi poslednými objavmi patrí k posled-
ným významným objavom v Belianskom krase, 
na ktoré boli zamerané exkurzie. 

V Blatnickom krase boli pripravené celkovo 
tri exkurzné okruhy. Najviac ľudí navštívilo 
trasu prechádzajúcu cez jaskyne Mažarnú, 
Stĺpové, Jeleniu, Bielu, Izabely Textorisovej, Na 

vyhni a Tunel. Náročná exkurzia z hľadiska 
prístupu a dĺžky povrchových presunov viedla 
do Jaskyne nádeje. Od tejto jaskyne sa účastní-
ci presunuli do jaskyne Záturčianka, ktorá sa 
nachádza takmer na vrchole Tlstej. Následne 
exkurzia pokračovala okolo jaskyne M-1, ktorá 
je unikátnym náleziskom pozostatkov jaskyn-
ných medveďov, rovnako ako Jaskyňa Izabely 
Textorisovej. Pracovná exkurzia viedla do 53 m 
hlbokej Priepasti pod Ostrou, kde návštevníci 
priložili ruku k dielu a pomohli pri prebieha-
júcom prieskume. V popoludňajších hodinách 
po návrate z exkurzií čakala všetkých v tábore 
na posilnenie pripravená kapustnica. V spolo-
čenskom stane bol opäť pripravený prednáško-
vý večer. Milan Horňák oboznámil publikum 
s archeológiou v jaskyniach Slovinska. Janko 

Najväčší záujem bol o Perlovú jaskyňu, ktorá lákala svojou unikát-
nou výzdobou. Foto: P. Pokrievka ml.

Účastníci JT cestou do Suchej jaskyne. Foto: M. Miko
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•	Jaskyniarov pri vstupe do areálu vítal putovný trans-
parent. Foto: R. Lipták

•	JT otvoril predseda SSS Bohuslav Kortman spolu  
s Pavlom Pokrievkom ml. Foto: J. Szunyog

•	Otvorenie JT. Foto: J. Szunyog
•	Vchod do Medvedej jaskyne bol počas JT vystrojený 

dreveným rebríkom. Foto: M. Miko
•	Momentka zo súťaže zručnosti. Foto: J. Szunyog
•	Sprievodca Rasťo Duchaj v Perlovej jaskyni. Foto: M. 

Szunyog
•	V Perlovej jaskyni počas jednej z mnohých exkurzií. 

Foto: M. Szunyog
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Obuch zaujal rozprávaním o svojich výpravách 
za kosťami na najkrajšie miesta Jordánska. 
Večer sa niesol v znamení voľnej zábavy, ktorú 
spestrili gitaristi pri ohni a bufete. 

Piatok 16. 8.
Exkurzie naplánované na tento deň boli to-

tožné s exkurziami z predchádzajúceho dňa. 
Pre enormný záujem o Perlovú jaskyňu sme 
pripravili až tri vstupy za deň. Ostatné na-
plánované exkurzie bez problémov kapacitne 
postačovali. Niektorí sa rozhodli využiť krásne 
letné počasie a vybrali sa na povrchové exkurzie. 
Predovšetkým ich lákal masív Tlstej a Ostrej 
a tiež hlavný hrebeň Veľkej Fatry, kde navštívili 
Krížnu a Kráľovu studňu. Po návrate z exkurzií 
do tábora bola pre účastníkov pripravená fa-
zuľovica, ktorá dobre padla po náročnom dni. 
V rámci večerného programu si pripravil pred-
nášku Peter Holúbek, ktorý upútal zaujímavým 
rozprávaním o zimnej výprave na ďaleký Ural.

Sobota 17. 8.
Tak ako predchádzajúce dni aj v sobotu sa 

na exkurzie vyrazilo o deviatej hodine ráno. 
Výnimkou bola len návšteva Perlovej jaskyne, 
keď pre pretrvávajúci veľký záujem sa konali 
tri exkurzie s hodinovými odstupmi. Ako to už 
na Jaskyniarskych týždňoch býva, posledný deň 
pred oficiálnym „rozchodom“ účastníkov bol 
pre všetkých pripravený guláš spolu s pivom. 
Pri podávaní občerstvenia padol aj miestny 
minirekord, keď druhý sud piva ku gulášu sa 
vyčapoval za 45 minút. Na spestrenie a oživenie 
programu sme pre záujemcov pripravili súťaž 
jaskyniarskej zručnosti. Toto me-
ranie jaskyniarskej sily a zdatnosti 
pozostávalo z prekonania priprave-
nej náročnej trate v čo najkratšom 
čase. Súťažiaci museli prekonávať 
plazivku s plným transporťákom, 
prenášať plné vedrá hliny, žumaro-
vať, „stratiť orientáciu“ v kolíkovej 
dráhe a následne sa trafiť do cie-
ľa. Súťaž sa tešila záujmu publika, 
ale aj súťažechtivých jaskyniarov  
a jaskyniarok. Vyhodnotenie pre-
behlo v troch kategóriách: muži, 
ženy a deti. Po skončení náročnej 
súťaže nasledovala tombola, v kto-
rej bolo cien ako maku, a tak vyhral 

skoro každý. Tak ako otvorenie, aj oficiálne 
ukončenie JT prebehlo pod taktovkou pred-
sedu SSS Bohuslava Kortmana. Po zapálení 
poriadnej vatry pokračovala zábava, o ktorú sa 
postarala kapela Veselí chlapci z Bystričky a po 
nich Bohuš Kortman so svojou gitarou a jasky-
niarskymi pesničkami. 

Na záver
54. jaskyniarsky týždeň Blatnica sa niesol 

v znamení krásneho počasia a dobrej nálady. 
Celkovo sa na ňom zúčastnilo 148 jaskyniarov, 
z toho 34 organizátorov a 8 členov Jaskynnej 
záchrannej skupiny HZS. Treba spomenúť, že 
medzi účastníkmi boli aj jaskyniari z Česka, 
Poľska a Maďarska. Toto vydarené podujatie 
sa mohlo uskutočniť aj zásluhou spoluorgani-
zátora Slovenského národného múzea v Mar-
tine a početných sponzorov. SNM umožnilo 
bezplatný vstup do jeho expozícií, čo využilo 
viacero účastníkov JT. Ďalší navštívili Blatnic-
ký hrad alebo iné pozoruhodnosti Turca. Po-
dujatie podporili Regionportal.sk, JMS Pneu-
servis Umývacie centrum, obec Blatnica, SPS 
TAX, Craquet café, Mäso Parížek, Reštaurácia 
Pasáž, PKF Slovensko, PMR – Prvá Martinská 
Rezáreň, PPC Prievidzské pekárne a cukrárne, 
Machintec Trade, Ing. Janko Obuch, SANY 
JAM, AGRO WSM Krpeľany, Ing. Pavel Bum-
bala a iní. Predovšetkým však treba poďakovať 
členom JK Speleo Turiec za čas obetovaný 
prípravám a organizovaniu JT. Vďaka patrí 
aj všetkým zúčastneným, ktorí, ako dúfame, 
budú v dobrom spomínať na dni prežité v pre-
krásnej prírode Veľkej Fatry.

Slávnostný rozlúčkový oheň. Foto: J. Szunyog
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Ani sme sa ne-
nazdali, a je za 
nami! To si môže-
me povedať zväčša 
len pri skutočne vy-
darených spoločen-
ských podujatiach, 
ktoré pripútajú celú 
našu pozornosť. V prípade brnianskeho 16. 
medzinárodného speleologického kongre-
su, organizovaného jaskyniarmi z Českej 
speleo logickej spoločnosti, to bol celý týždeň 
aktívneho jaskyniarskeho oddychu! Je na-
čase aspoň stručným zhodnotením poďako-
vať jeho organizátorom za prejavené úsilie  
a námahu vynaloženú na organizáciu 
bezpochyby skvelého podujatia, predstavu-
júceho celosvetovo vrchol speleologických  
a karsologických podujatí.

So štvorročnou pravidelnosťou sa opakujú-
cemu kongresu predchádzali zhruba týždeň 
trvajúce predkongresové exkurzie a nadväzo-
vali naň rovnako dlhé pokongresové exkurzie 
do Česka, Rakúska, Maďarska, Rumunska, 
Slovinska, na Slovensko a Ukrajinu. O tých 
našich sa dočítate viac v nasledujúcom článku 
od autorov, ktorí exkurzie viedli. Sám kongres 
prebiehal od 21. do 28. júla v brnianskom vý-
stavnom komplexe a jeho okolí. Organizačne 
sa na ňom priamo podieľalo vyše 40 nadšencov 
na čele s prezidentom organizačného výboru 
Pavlom Bosákom a jeho vedúcim Zdenkom 
Motyčkom, vedúcim exkurzií Davidom Hav-
líčkom, Janom Sirotkom, Michalom Filippim, 
Kateřinou Motyčkovou, Petrou Holubcovou, 
Kamilou Svobodovou, Hankou Blažkovou, 
Barborou Šimečkovou, Janom Flekom a ďalší-
mi. Jiří Otava zostavoval 18 exkurzných sprie-
vodcov pre každú z kongresových exkurzií, 
Pavel Bosák s Michalom Filippim sa venovali 
niekoľko týždňov zostaveniu trojzväzkového 
Proceedings, majúceho dokopy takmer 1500 
strán. K jeho obsahu prispelo takmer 700 au-
torov z tridsiatich štátov šiestich kontinentov 
celkove 285 odbornými príspevkami zo sveta 

speleológie, karsológie i najnovších jaskyniar-
skych objavov. Zdeněk a Kateřina Motyčkovci 
si vzali na starosť 100-stranový Program kon-
gresu. Každý kongresový deň vychádzalo nové 
číslo informačných novín ICS News. Publikač-
ne sa k nim pridali i ďalší zástupcovia speleo-
logických združení z celého sveta, ktorí si na 
podujatie pripravili svoje knihy, štvorročenky, 
ročenky, časopisy, bulletiny a informačné ma-

16th INterNatIoNaL coNgreSS of SPeLeoLogy, 
BrNo 2013

Lukáš Vlček

„Všichni jsou už v Mexiku“, len Dano Hutňan inštaluje 
svoju mapu. Foto: L. Blažek

Tisícka účastníkov kongresu pred brnianskym kon-
gresovým centrom. Foto: L. Blažek
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teriály. Tentoraz nezaostávali ani slovenskí 
jaskyniari, ktorí sa pochválili sumárom svojich 
objavov zhrnutých v Bulletine Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti, vydanom pri príleži-
tosti kongresu (napr. jaskyniari z Demänovskej 
doliny či Vysokých Tatier, Chočských vrchov, 
speleopotápači klubu Speleodiver a ďalší), či 
publikujúci v Proceedings a zároveň prednáša-
júci v rámci kongresových sekcií (napr. Monika 
Orvošová, Lukáš Vlček, Zdenko Hochmuth, 
Branislav Šmída, Pavel Bella, Ľudovít Gaál, 
Martin Sabol, Roman Aubrecht, Alena Petrval-
ská a ďalší). Kompletný prehľad príspevkov 
publikovaných v Proceedings nájdete na záver 
článku pod čiarou.

Denný program kongresu zahŕňal ústne  
a posterové prezentácie zaradené do 15 te-
matických sekcií (napr. História speleológie  
a výskumov v krase, Archeológia a paleontoló-
gia v jaskyniach, Prieskum a jaskyniarska tech-
nika, Kras a jaskyne v karbonátových horni-
nách, soli a sadrovci, Speleogenéza, Ochrana, 
manažment a vzdelávanie v krase a iné), exkur-
zie po Brne a jeho okolí (historické, kultúrne  
a prírodné pamiatky, jaskyne Moravského kra-
su), ako aj súťažné programy a výstavy, napr. 
umelecký a fotografický salón, filmovú súťaž 
SpeleMedia a 3D Show, pre fyzicky najzdat-
nejších súťaže v zručnosti na lane a rebríku 
či prekážkovej dráhe v rámci SpeleOlympics. 
V rámci kartografického salónu predstavili 
svoje veľkoformátové mapy aj Dano Hutňan  
a Paľo Herich, vo fotografickom salóne opäť 
zažiaril Pavol Kočiš. Okrem nich zasadalo 
Valné zhromaždenie Medzinárodnej spele-
ologickej únie (UIS), kde sa vo voľbách stal 
novým prezidentom únie profesor kangwon-
skej univerzity Kyung Sik Woo z Južnej Kó-
rey, ktorý na poste nahradil dve volebné 
obdobia šéfujúceho Andrewa Eavisa z Veľkej 
Británie, ostávajúceho spolu s Paolom For-
tim a Hubertom Trimmelom na miestach 
čestných prezidentov UIS. Francúza Chris-
tiana Dodelina na poste vice prezidenta UIS 
nahradil Portoričan Efraín Mercado, druhým 
viceprezidentom ostal prezident americkej 
NSS George Veni. Generálnym tajomníkom 
únie ostal Libanončan Fadi Nader. Zasada-
lo aj UIS Bureau a všetky komisie únie, vo 
voľbách sa do bureau dostali Nivaldo Col-
zato zastupujúci brazílskych speleológov, 

Momentka z fotografického salónu. Foto: L. Vlček

Zástupcovia SSS pri slovenskom stánku. Foto: Ľ. Gaál

Manželov Philippe Crocheta a Annie Girardovú mnohí 
považujú za najlepších jaskynných fotografov. Foto: L. 
Blažek
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Austrálčan Stan Falvel, Chorvát Mladen Ga-
rašić a organizátor brnianskeho kongresu  
a predseda ČSS Zdeněk Motyčka. Jednotlivé 
speleologické spoločnosti, kluby či asociácie 
sa verejnosti prezentovali formou stánkov 
s postermi, brožúrami, časopismi či kniha-
mi na predaj a výmenu. Nechýbali predajné 
stánky speleologických pomôcok, výstroja  
a literatúry, ako aj stánky prezentujúce hmot-
né nálezy v jaskyniach. Stánok SSS si vzal na 
starosť Lukáš Vlček, častujúci jaskyniarov 
spriatelených skupín bylinkovou ohnivou vo-
dou z Demänovských jaskýň. A keby sa na 
kongres dostavil už v nedeľu, tak, ako sa patrí, 
zrejme by mu fľaše nestačili. Dodatočne sa za 
oneskorené otvorenie stánku ospravedlňuje. 
Slovenské know-how reprezentoval aj Gus-
to Stibrányi, šéf dnes už svetoznámej firmy  
Meander, predajom jaskyniarskych kombinéz, 
vakov a výstroja. Večerný program sprevá-
dzali spoločenské akcie, koncert živej hudby, 
kongres zakončil bohatý banket, na ktorom 
sa ukázalo, že českí speleo lógovia sú nielen 
pohostinnými hostiteľmi, ale i mimoriadne 
nápaditými organizátormi.

Kongres je pravidelne výbornou príležitos-
ťou na utuženie starých či nadviazanie nových 
vzťahov medzi jaskyniarmi. Zo Slovenska sa 
rozhodli absolvovať cestu do Brna a repre-
zentovať tak Slovenskú speleologickú spo-
ločnosť predseda SSS Bohuslav Kortman, jej 
tajomník Lukáš Vlček, člen výboru SSS Zden-
ko Hochmuth a dobrovoľní jaskyniari Jakub 
Bernadič, Martin Budaj, Mária a Ján Dubra-
vayovci, Pavel Herich, Daniel Hutňan, Barbora  
a Karol Kýškovci, Stacho Mudrák, Martin 
Sluka a Gustáv Stibrányi, ako aj predstavitelia 
Správy slovenských jaskýň Pavel Bella, Peter 
Gažík a Ľudovít Gaál či zástupcovia ďalších 
odborných inštitúcií, ako Roman Aubrecht, 
Miloš Gregor, Peter Malík, Monika Orvošová, 
Alena Petrvalská a Martin Sabol. Škoda, že naši 
speleológovia nevyužili príležitosť nahliadnuť 
do diania takej mimoriadnej akcie vo väčšom 
počte.

Publikácie slovenských speleológov 
v Proceedings
Sabol, M., Čeklovský, T., Beňuš, R., Kováčová, 

M., Joniak, P., Zervanová, J. & Putiška, R. 2013: 

Fossil assemblages from Neanderthal sites of Slo-
vakia. 192–195. In Filippi, M. & Bosák, P. (Eds.): 
Proceedings of the 16th International Congress of 
Speleology, July 21–28, Brno, Volume 1, p. 453. 
Czech Speleo logical Society, Praha. 

Hutňan, D. 2013: Grotta del Bue Marino – Sardinia. 
97–101. In Filippi, M. & Bosák, P. (Eds.): Procee-
dings of the 16th International Congress of Spele-
ology, July 21–28, Brno, Volume 2, p. 507. Czech 
Speleological Society, Praha.

Kadlec, J., Bella, P., Čížková, K., Cranger, D. E., 
Hercman, H., Holúbek, P., Chadima, M., Orvošo-
vá, M., Pruner, P., Schnabl, P. & Šlechta, S. 2013: 
Valley incision in the Nízke Tatry Mts. (Slovakia) 
estimated based on paleomagnetic and radiomet-
ric cave sediment datings. 94–95. In Filippi, M. & 
Bosák, P. (Eds.): Proceedings of the 16th Internati-
onal Congress of Speleology, July 21–28, Brno, Vo-
lume 3, p. 499. Czech Speleological Society, Praha.

Petrvalská, A. & Hochmuth, Z. 2013: The Skalistý 
potok Cave in the relationship to the relief of the 
south part of Jasovská Plateau (Slovak Karst) after 
25 years of research. 201–205. In Filippi, M. & Bo-
sák, P. (Eds.): Proceedings of the 16th International 
Congress of Speleology, July 21–28, Brno, Volume 
3, p. 499. Czech Speleological Society, Praha.

Aubrecht, R., Lánczos, T., Schlögl, J., Vlček, L. 
& Šmída, B. 2013: Arenitic caves in Venezuelan 
tepuis: What do they say about tepuis them-
selves? 221–226. In Filippi, M. & Bosák, P. (Eds.): 
Proceedings of the 16th International Congress of 
Speleology, July 21–28, Brno, Volume 3, p. 499. 
Czech Speleological Society, Praha.

Bella, P. & Gaál, Ľ. 2013: Genetic types of non-
solution caves. 237–242. In Filippi, M. & Bosák, 
P. (Eds.): Proceedings of the 16th International 
Congress of Speleology, July 21–28, Brno, Volume 
3, p. 499. Czech Speleo logical Society, Praha. 

Malík, P., Haviarová, D., Švasta, J., Gregor, M. & 
Auxt, A. 2013: Groundwater / surface water miging 
in the underground hydrologic system of the De-
mänovská Valley (Slovakia). 370–375. In Filippi, M. 
& Bosák, P. (Eds.): Proceedings of the 16th Interna-
tional Congress of Speleology, July 21–28, Brno, Vo-
lume 3, p. 499. Czech Speleological Society, Praha. 

Orvošová, M., Vlček, L. & Žák, K. 2013: New locali-
ties of coarselly crystalline cryogenic cave carbona-
tes in Slovakia. 490–495. In Filippi, M. & Bosák, P. 
(Eds.): Proceedings of the 16th International Con-
gress of Speleology, July 21–28, Brno, Volume 3, p. 
499. Czech Speleological Society, Praha. 
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V takmer dvojročnom predstihu pred ko-
naním Medzinárodného speleologického 
kongresu v Brne požiadali jeho organizátori 
SSS, SSJ a SMOPaJ o pomoc pri organi-
zácii pridruženého exkurzného programu 
podujatia. Zástupcovia týchto organizácií 
sa rozhodli nielenže výrazne priložiť ruku 
k dielu, ale aj predstaviť krasové územia  
a jaskyne Slovenska zahraničným speleoló-
gom v tom najlepšom svetle. Tak vznikla 
myšlienka troch exkurzií, označených ako 
A1SK – Sprístupnené jaskyne Slovenska, 
A2SK – Kras, jaskyne a speleológia na Slo-
vensku a A3SK – Po stopách Karla Absolo-
na vykopanými lokalitami Slovenska.

Úlohu koordinátora exkurzií si za organizá-
tora vzal na starosť David Havlíček, slovenské 
inštitúcie zastupovali autori príspevku. Mali za 
úlohu zostaviť plán exkurzií, predbežný rozpo-
čet, texty do kongresového cirkulára a na web, 
exkurzného sprievodcu pre každú exkurziu osve, 
dopravu, ubytovanie a stravovanie, ako aj odbor-
ný program so sprievodom pre účastníkov ex-
kurzií. Roboty ako na kostole! Je samozrejmé, že 
by sa to nedalo zvládnuť bez ochoty a obetavosti 
jaskyniarov z mnohých skupín a klubov SSS,  
v spolupráci s ktorými sa exkurzný plán napokon 
podarilo úspešne a bezproblémovo zrealizovať. 

A1SK. Exkurzia Správy slovenských jaskýň 
do sprístupnených jaskýň Slovenska sa začala 
tak ako ostatné v pondelok 29. júla 2013 ráno 
príchodom účastníkov na železničnú stanicu 
v Liptovskom Mikuláši. Z centra Liptova sa 
presunuli do Demänovskej doliny, kde navští-
vili Ľadovú jaskyňu a Jaskyňu slobody. Druhý 
deň si prezreli tatranskú Beliansku jaskyňu, 
vystúpili na Spišský hrad a navštívili svetozná-
mu Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Cestou na juh 
sa zastavili v aragonitovej perle Slovenska – 
Ochtinskej aragonitovej jaskyni a niekoľko dní 
strávili putovaním po jaskyniach na planinách 
Slovenského krasu. Pristavili sa v brčkami po-
rastenej Gombaseckej jaskyni, archeologicky 
významnej Domici a Silickej ľadnici, jednej  

z najnižšie položených ľadových jaskýň sveta. 
Pri Tornali navštívili Morské oko a presunuli 
sa do Veľkej Fatry, kde mali možnosť prezrieť 
si jej jedinú sprístupnenú jaskyňu – Harma-
neckú.

Celá exkurzia prebehla podľa plánu, prog-
ram bol splnený a zhodoval sa s realitou. 
Účastníci vyjadrili spokojnosť s programom 
a organizáciou exkurzie už počas nej, ako aj 
viacerými e-mailami po jej skončení.

A2SK: Exkurzia po krase a nesprístupnených 
jaskyniach Slovenska mala za cieľ oboznámiť 
účastníkov s typmi krasového reliéfu Západných 
Karpát a rôznorodosťou genetických typov jas-
kýň vo vodou rozpustných horninách, ako aj  
s metódami speleologického prieskumu a výsku-
mu vyvíjajúcimi sa v čase od prvých prienikov 
do podzemia po jaskyniarske objavy posledných 
rokov. Na demonštráciu rôznorodosti krajiny 
„zvnútra i zvonka“, v závislosti od kombinácie 
geologicko-geomorfologických, hydrologických, 
klimatologických, ale aj historických, kultúr-
nych a speleohistorických podmienok, dejov 
a javov, sa nám ako najvhodnejšia javila trasa 
akéhosi severo-južného transektu Západnými 
Karpatmi, akú zvykneme s priateľmi jaskyniar-
mi zo zahraničia bežne absolvovať i viackrát do 
roka. Od Tatier k Dunaju. Naša trasa preťala 
stovky geologických, územnosprávnych, kultúr-
nych či spoločenských hraníc, ktoré vnímavé oko 
väčšinou pohotovo zachytilo. Krajina, jaskyne 
i ľudia s nimi spätí sú značne diverzifikovaní  
a v každom z regiónov sa vyznačujú špecifickými 
odlišnosťami, čo je napokon pre náš drobučký 
stredoeurópsky hornatý štát výsostne typické vo 
všetkom. Zaujímavé je, že pozorovatelia naopak 
z rozľahlých a z viacerých ohľadov kompakt-
ných krajín, ako sú Austrália či Spojené štáty 
americké, tieto rozdiely dokázali veľmi rýchlo 
spozorovať či vycítiť. Pýtali sa na všetko. A my 
sme radi odpovedali. Náš výklad sa však upria-
mil prevažne na odborné fakty z jaskyniarskej 
branže. Politiku sme radšej nechali na pokoji... 

Záujem o exkurziu nebol veľký, možno 
práve preto, lebo predstavovala tie najdlhšie  

trojIca PokoNgreSoVých SPeLeoLogIckých  
eXkurzIí Na SLoVeNSku

Lukáš Vlček – Pavel herich – Peter gažík 
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a najhlbšie, a teda i najťažšie jaskyne Sloven-
ska. Jednoducho povedané, nebola plánovaná 
pre žiadne speleobábovky, ale pre skutočne 
skúsených a zdatných jaskyniarov! Prihlásilo 
sa na ňu 7 jaskyniarov z Austrálie, Spojených 
štátov a Nemecka, z ktorých šiesti tvorili 
manželské páry.

Počas exkurzie sa navštívil kras a jaskyne Ján-
skej doliny, najmä Medvedia jaskyňa, Malá Sta-
nišovská a Stanišovská jaskyňa, v Demänovskej 
doline Ľadová jaskyňa a Chrám slobody a v ma-
síve Krakovej hole účastníci zostúpili až k Riečnej 
priepasti v Hipmanových jaskyniach. Návšteva 
Jaskyne mŕtvych netopierov bola vďaka priazni 
počasia spojená s výstupom na Ďumbier. Po 
Nízkych Tatrách ich sprevádzali Michal Danko, 
Števo Ratkovský, Alenka Koščová, Maťo Ryban-
ský, Milan Štéc, Maťo Budaj a Dominik Miller. 
Naša vďaka patrí aj šéfom sprístupnených jaskýň 
pod správou SSJ, ako aj manželom Grygarovcom  
z penziónu U koníka. Dvaja jaskyniari sa rozhod-
li na deň si oddýchnuť, a tak samostatne absolvo-
vali návštevu sprístupnených tatranských jaskýň 
Belianskej a Važeckej, a pripojili sa k skupine  
v Tisovci. Návšteva priepasťovitej jaskyne Mich-
ňová na Muránskej planine v spoločnosti Duša-
na Hutku sa spojila s neopakovateľným hutkovie 
borščom na speleologickej základni na Suchých 
doloch. Presun na juh sa spojil s navštívením 
Ochtinského kryptokrasu a svetoznámej ara-
gonitovej jaskyne. V Krásnohorskej jaskyni nás 
už čakali Jaro Stankovič a Zoli Jerg. Slovenský 
kras sme si okorenili exkurziou k Silickej ľadnici  
a návštevou slovenskej časti podzemného systé-
mu Domica-Baradla.

Exkurzia sa začala v Liptovskom Mikuláši  
a skončila sa v Bratislave. Niekoľko týždňov po 
nej sme dostali niekoľko balíčkov a ďakovných 
listov zo zámoria, predstavujúcich pre nás 
tú najkrajšiu odmenu. Exkurzia mala skvelú 
odozvu a dočítať sa o nej možno aj na strán-
kach zahraničných časopisov, napr. v austrál-
skom magazíne ACKMA Journal.

A3SK: Exkurziu opisuje nasledujúci sa-
mostatný príspevok (jeho autorom je Peter 
Holúbek).

Správa z pokongresovej exkurzie  
po vykopaných lokalitách Slovenska 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jasky-
niarstva v spolupráci so Slovenskou speleolo-
gickou spoločnosťou (J. Psotka, G. Lešinský a P. 
Holúbek) zabezpečili exkurziu po vybraných 
jaskyniarskych lokalitách na Slovensku pre ta-
lianskeho jaskyniara Sandra Ghidelliho, švajčiar-
skych jaskyniarov Martina a Ludmilu Jordi. An-
glickí jaskyniari Patricia a Richard Haliwell účasť 

Účastníci exkurzie venovanej krasu, jaskyniam a speleoló-
gii na Slovensku pod masívom Ohnišťa. Foto: M. Danko

Z Ďumbiera sa naskytol výhľad na všetky krasové 
územia absolvované v uplynulých štyroch dňoch. Foto: 
L. Vlček

Medvedia jaskyňa v Jánskej doline. Foto: L. Vlček
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odriekli, k výprave sa pripojili ruský jaskyniar 
Alexander Maramygin so synom Dimitrijom, 
z našich jaskyniarov Ivan Tomáň a Ján Naništa. 
Cieľom exkurzie bolo poukázať na významný 
aspekt pri objavovaní jaskýň v Západných Kar-
patoch, a to kopanie. Objavovanie jaskýň na 
Slovensku za pomoci kopáčskych či výkopových 
prác sa datuje do obdobia po 1. svetovej vojne, 
keď sa objavili veľké jaskyne, dnes sprístupnené 
verejnosti, ako Jaskyňa slobody (1921), Domica 
(1926) alebo Važecká jaskyňa (1922); stalo sa tak 
bez väčšej námahy, bolo treba iba krátke úsilie  
a preniklo sa do podzemia. Po týchto objavoch 
dostali informácie o rozsiahlych jaskyniarskych 
projektoch speleológa Karla Absolona (1877 – 
1960) asi nový rozmer a začína sa pracovať na 
mnohých krasových lokalitách so zámerom pre-
kopať sa do jaskynných priestorov. Na Slovensku 
sú desiatky jaskýň, závrtov, ponorov a priepastí, 
kde jaskyniari premiestili stovky kubických met-
rov materiálu s cieľom objaviť nové jaskyne alebo 
rozsiahle pokračovania už známych jaskýň, a prá-
ve tieto lokality boli cieľom exkurzie. 

29. 7. 2013 – návšteva jaskýň Starý hrad, Ob-
časná vyvieračka v Čiernej dolinke a Malá Stani-
šovská jaskyňa. V Starom hrade, kde sme boli bez 
domácich jaskyniarov, sme zostúpili nad Studňu 
radosti. Osobitne treba poďakovať M. Jagerčíkovi 
za ústretovosť a zabezpečenie otvorenia jaskyne. 

30. 7. 2013 – návšteva vchodov do jaskýň Líš-
čia diera vo Važci, Konská priepasť, Priepadlé, 
Šoldovo a vstup do Važeckej jaskyne. V poobed-
ňajších hodinách presun cez Dobšinskú ľadovú 
jaskyňu do Hája, kde sa nocovalo na základni 
košických jaskyniarov v sprievode J. Tencera.

31. 7. 2013 – návšteva jaskyne Skalistý potok 
pod vedením Zdenka Hochmutha s kolegami A. 
Petrvalskou a P. Kanričákom. Najskôr sme muse-
li zlikvidovať sršne, ktoré sa usadili v jaskyniar-
skom prístrešku, čo sa podarilo vďaka klobúku p. 
Farkaša z obce Háj. Potom sme sa presunuli cez 
traverz do suchých chodieb, kde sme si prezreli 
prácu jaskyniarov z Prešova. Na záver návštevy 
Z. Hochmuth predviedol názornú ukážku práce 
jaskyniara na Skalistom potoku. Nocľah v Háji.

1. 8. 2013 – návšteva vchodov do jaskýň 
Ardočka, Majda Hraškova jaskyňa, 9 stromov 
a Silickej ľadnice. Potom presun cez Kraľovany 
(návšteva Kraľovianskeho tunela) do Priedhoria 
v Strážovských vrchoch, kde sme sa ubytovali 
na jaskyniarskej základni tamojších jaskyniarov.

2. 8. 2013 – prezretie si Pružinskej Dúpnej 
jaskyne a vchodu Priepasti medzi Kačkami 
s predsedom SSS Bohuslavom Kortmanom, 
potom presun do Čachtíc a stretnutie s I. De-
movičom a M. Vrábelom pri fosílnom vývere. 
Pre nedostatok času už nejdeme do Považské-
ho Inovca, kde sme mali v pláne navštíviť Jas-
kyňu pod Holým kameňom, ale navštevujeme 
vchody do Čachtickej jaskyne, sondy Štepnica 
a tri závrty zvané Špringerove jamy. Odtiaľto sa 
presúvame do Borinky, kde nás čaká P. Magdo-
len s Ľ. Janečkom.

3. 8. 2013 – návšteva symbolického trampské-
ho cintorína a vchodov do jaskýň Stará garda, 
60. výročia (vyťahujeme odtiaľ niekoľko skál), 
Veľký závrt, Notre Dame, Ananásová, Sedmič-
ka, poobede zostup do päťdesiatmetrovej hĺbky 
v jaskyni Veľké Prepadlé. Noc na Borinke.

4. 8. 2013 – návrat na Liptov, návšteva Pro-
sieckej jaskyne pod vedením J. Szunyoga a Ľ. 
Haličku, potom návšteva Demänovskej doliny 
(Tunelová, Okno, Barania jaskyňa).

Poďakovanie patrí všetkým jaskyniarom, kto-
rí sa postarali o bezproblémový priebeh ex-
kurzie a dali energiu do prezentácie výsledkov 
svojej práce. Myslím si, že účastníci exkurzie 
boli v dobrom milo prekvapení našimi vyko-
panými lokalitami, veď azda o tom svedčí aj 
časť e-mailu od Jordiovcov zo Švajčiarska z 5. 9. 
2013, ktorý asi netreba prekladať: Dear Peter It‘s 
already a month ago since our great trip to the Slowak 
caves - we really enjoyed it! You find our fotos ready 
for download at www.listform.ch ; click downloads ; 
then you need mujhost and pije31415. I hope it works! 
Best wishes to you, your family, and the people we met 
during the camp, Martin & Ludmila

Účastníci exkurzie počas prezentácie výsledkov jasky-
niarov zo Strážovských vrchov na základni v Pružine- 
-Priedhorí. Foto: P. Holúbek

Organizačné správy SSS



14 Spravodaj SSS 3/2013

Kras Strážovských vrchov v regióne stredné-
ho Považia je morfologicky veľmi rozmanitý 
a rozčlenený do viacerých krasových oblastí. 
Jednou z nich je Strážov (1213 m n. m.), naj-
vyšší vrch celého pohoria. Prieskumu jaskýň 
na Strážove sa od 60. rokov minulého storočia 
sporadicky venovali dobrovoľní jaskyniari, 
členovia OS SSS č. 17 z Dubnice nad Vá-
hom. Roku 1966 v ich sprievode preskúmali 
niektoré strážovské jaskyne Anton Droppa 
s Alfonzom Chovanom. O výsledkoch stručne 
informoval prvý z nich roku 1973 v zborní-
ku Československý kras. Vo vrcholovej časti 
Strážova opísal dve jaskyne – Malú a Veľkú 
Strážovskú, na severnom svahu Dvojitú jasky-
ňu a spomína i jaskyňu vo východnej rázsoche 
vrchu. Viaceré jaskyne v Strážove zdokumen-

toval Milan Velič s ďalšími dubnickými jasky-
niarmi (okrem vtedy najväčšej Veľkej Strá-
žovskej – Jánošíkovej jaskyne napr. aj Jaskyňu 
v Uhliskách, Partizánsku jaskyňu, Puklinové 
priepasti na Prednej, Jaskyne pod Úvalom). 
Pred nimi má zmienku o nepomenovanej 
priepasti a jaskyni v masíve Strážova ešte Pa-
vol Janáčik vo svojom príspevku v zborníku 
Slovenský kras z roku 1963.

Po objave jaskyne Četníkova svadba roku 
1994 a najmä po vzniku Jaskyniarskeho klubu 
Strážovské vrchy (JKSV) roku 1999 sa speleo-
logický prieskum krasovej oblasti Strážova zin-
tenzívnil. Systematická činnosť priniesla svoje 
ovocie v podobe nových priestorov objavených 
v Jánošíkovej jaskyni, ale najmä vo výraznom 

NajVäčŠIe jaSkyNe StrážoVa

Bohuslav kortman, ján kasák

Strážov 1213 m n. m.

jánošíkova jaskyňa

Strážov-Predná

Strážovská priepasť četníkova svadba

Pohľad na Strážov zo západu (od obce Zliechov) s približnou polohou vchodov Jánošíkovej jaskyne, Četníkovej 
svadby a Strážovskej priepasti, vytvorených v triasových vápencoch a dolomitoch. Na okraji skalného masívu Prednej 
tvoreného prevažne jurskými vápencami sa otvára niekoľko tektonicko-gravitačných puklinových priepastí s hĺbkou 
od 5 do viac ako 50 metrov

Prieskum a výskum
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postupe v dnes už najväčšej jaskyni celých 
Strážovských vrchov – Četníkovej svadbe (pozri 
Spravodaj 3/2001). Táto lokalita sa stala naj-
významnejším pracoviskom JKSV a priebežne 
sa v nej darili objavy ďalších menších či väčších 
priestorov. Významným bol popritom aj ob-
jav neďalekej Strážovskej priepasti (Spravodaj 
3/2006). Vyhotovené mapové podklady jednot-
livých jaskýň sa stávali nepostačujúcimi na cel-
kový prehľad o situácii a aj preto sa pristúpilo 
ku komplexnému zdokumentovaniu v progra-
me Therion. Povrchové ťahy štýlu „od stromu 
po strom“ z roku 2001, ktorými sme zamerali 
vzájomnú polohu vchodov Jánošíkovej jaskyne 
a Četníkovej svadby, doplnené o Strážovskú 
priepasť po jej objave v roku 2006, sa rovnako 
zaniesli do Therionu. Vďaka tomuto prehľadu 
sa zistila presnejšia vzájomná pozícia a relatívne 
malá vzdialenosť (asi 30 m) jaskyne Četníkova 
svadba a Strážovskej priepasti. Zhodou okol-
ností sa vo Vodopádovom dóme „Četníčky“ 
začalo dariť pri postupe v Suchej sonde. J. Kasák 
o tom píše na klubovej webovej stránke takto:

Príbeh sondy
Suchú sondu vo Vodopádovom dóme jaskyne Čet-

níkova svadba sme hĺbili na tektonickej poruche spo-
radicky už pár rokov a chvíľami vyzerala beznádej-
ne. Trojuholníkový profil na čelbe bol po niekoľkých 
nádejných dutinách odrazu nepriedušne vyplnený 
kompaktnou skalou. Azda posledný pokus v razení 
odhalil íl v jej spodnej časti. Na najbližšej akcii som 
však pri pozornejšom preskúmaní a poštuchaní 
sekáčom objavil rozoberateľný materiál aj v hornej 
časti. Dutá ozvena pri pokusoch o prienik doň ma 
zaujala, privolal som teda na pomoc Slávku a Ľuba.

Úryvok z TD z 11. 8. 2012:
J. Kasák, S. Szunyogová a Ľ. Halička asi 2 hodiny 

sondovali v Suchej sonde vo Vodopádovom dóme za 
pomoci kladiva a oceľovej tyče prinesených z Mokrej 
sondy, pričom sa im podarilo tyčou preraziť otvor 
v sypkej sutine smerom nahor. Zaznamenali tu 
nevýrazné prúdenie vzduchu, za oválnym otvorom 
priemeru asi 15 cm vidieť voľnejší priestor...

Strážov-PrednáJánošíkova jaskyňa

priepasti

Strážov 1213 m n. m.

Pohľad na Strážov zo severozápadu s približnou polohou vchodu Jánošíkovej jaskyne a Priepastí na Prednej. 
Četníkova svadba a Strážovská priepasť majú vchody na odvrátenej strane vrchu

Rebrík vo Vodopádovom dóme; Suchá sonda je vľavo na 
dne dómu. Foto: Archív klubu
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Úryvok z TD z 26. 8. 2012:
Laco s Jarom, Milom a Julkou vo Vodopádovom 

dóme v Suchej sonde úspešne prekonali sintrovo-
skalnú „zátku“ na jej konci. Tu v suchých, prevažne 
hlinito-piesčitých sedimentoch vypĺňajúcich skoro celý 
oválny puklinový chodbovitý priestor za „zátkou“ 
postúpili asi o 3 m dopredu, pričom sa dostali do 
črtajúceho sa nízkeho priestoru vyplneného tesne pod 
strop sedimentmi, ale zreteľne pokračujúceho dopredu 
i do strán. Celkovo sa v sonde postúpilo asi o 4 metre, 
o jej perspektívnosti z hľadiska prolongácie jaskyne po 
preniknutí do voľných priestorov svedčí okrem prieva-
nu a priaznivej tektoniky aj postupne sa rozširujúci  
a zväčšujúci priestor za „zátkou“.

K objavu sa zdá byť ešte ďaleko, ale stúpa 
nadšenie z odrazu perspektívneho miesta. Pus-
tí nás konečne po dlhšom období suchoty jas-
kyňa ďalej? Aj táto otázka nás už o týždeň opäť 
privedie na rovnaké miesto. Lepšie vybavení 
po menšej úprave transportnej trasy začíname 
rátať prvé prepravky sutiny.

Z čelby sa len ťažko dalo odvolať prvokopáčov, na 
toto miesto som sa dostal asi až po 70. prepravke. To 
sa už v pôvodne horizontálnej plazivke dalo s menší-
mi problémami postaviť do jej zvislého pokračovania. 
Sypký materiál sa jednoducho zosypával rukami do 
prepravky pri nohách, pevný klenutý strop dával 

Krátke zastavenie v Bukovinského dóme na záver akcie 
v Suchej sonde 11. 8. 2012. Foto: J. Szunyog

Sonda na dne Strážovskej priepasti a Suchá sonda v jaskyni Četníkova svadba po ich prepojení. Kreslil: J. Szunyog

re
br

ík

Rozvinutý rez
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istotu. Úzka medzera medzi sutinou a ním sa dala 
vľavo dopredu iba tušiť. Občasný závan čerstvého 
vzduchu do tváre – ako ho mohol pred chvíľou 
Tibor necítiť? – však smeroval práve odtiaľto. Pre-
čo tak pomaly vysypávajú ten materiál? Neviem 
sa dočkať prázdnej prepravky a štuchám dlhým 
pajsrom popod šikmý strop. Zosypávajú sa ku 
mne skalky a skaly dosiaľ ležiace navrchu závalu. 
Odrazu pri položení hlavy na sutinu nazerám do 
voľného priestoru! Rýchlo si robím viac miesta na 
dne pre hlavu a naozaj, je to tak, svetlo mojej če-
lovky preniklo prvýkrát do priestoru predo mnou. 
„Chlapci, dnes ideme do objavu!“ kričím dozadu. 
Sutiny je tam však ešte stále veľa, preto púšťam 
na čelbu Jara, je oddýchnutý a určite skôr ako ja 
prelezie úzkou škárou. A tiež nedočkavý nazrieť, 
či mám naozaj pravdu. Mal som, o polhodinku už 
z druhej strany počuť jeho „OBJÁÁV“, ale vzorne 
čaká pri výleze a pomáha z druhej strany rozširo-
vať vstupný otvor.

Úryvok z TD z 2. 9. 2012:
Pôvodne zrejme väčšiu sienku vytvorenú na 

výraznej tektonicky porušenej pukline v do-
lomite v spodnej časti sčasti vypĺňa napadaná 
sutina vrátane úlomkov sintrových kôr a kvapľov  
a drobnejší sediment tvorený zväčša dolomitic-
kým štrkom oddrobeným zo stien a skál. Vpravo 
má sienka pomerne rovné sutinové dno a steny 
pokryté zachovanými sintrovými útvarmi, dopra-
va dolu za úžinou v sutine pokračuje menšia du-
tina, do ktorej sme zatiaľ nenaliezli. V ľavej časti 
sienka popri stene pukliny vybieha strmo hore  
a zužuje sa, dno tvoria sintrové náteky a ešte vyš-
šie je na ňom znova sutina a drobnejší štrk, ktoré 
sa vysypali zhora z koncovej úžiny vyplnenej tiež 
sutinou. Steny i strop sienky a pukliny sú pozna-
čené koróznym i eróznym zvetrávaním dolomitu, 
resp. dolomitovej brekcie, nie je však vylúčené, že 
niektoré časti tvorí aj vápenec. Puklina, na ktorej 
vznikli tieto priestory, vedie na niekoľkých mies-
tach neprielezne ďalej smerom nahor i doľava; 
asi v strede vľavo cítiť z nej najvýraznejší prievan 
smerom do tváre (pri letnom prúdení vzduchu 
od horného otvoru). Aj to naznačuje, že voľné 
priestory budú pravdepodobne ešte vyššie po tejto 
pukline za sutinovou zátkou. 

Celková dĺžka polygónu v novoobjavených čas-
tiach jaskyne po ich zameraní 6. 9. 2012 dosiahla 
35,16 m.
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To sa už tento výbežok jaskyne Četníkova 
svadba výrazne priblížil k dnu Strážovskej 
priepasti. Adrenalín skupiny stúpol a s ním 
aj aktivita. K sondovaniu sa pripojili aj 
vzdialenejší členovia (od Topoľčian) zosku-
pení okolo M. Lisého a na ďalších akci-
ách neochvejne postupovali v predlžovaní 
plazivky šikmo nahor. Na jej rozširovanie  
v poddajnej, sypkej sutine zväčša postačovala 
lopatka a transport materiálu, hoci postup 
nebol pre hroziace zosunutie stropu a stien 
plazivky bez rizika.

Deň D nastal 15. 9. 2012, ako o tom píše B. 
Kortman v TD:

...potom sme zišli do Strážovskej priepasti a presne 
o 11.00 sme búchaním na protiľahlú stenu priepasti 
oproti rebríku a odpoveďou kopajúcich v sonde za 
priestormi objavenými za Suchou sondou vo Vo-
dopádovom dóme Četníčky potvrdili blízkosť dna 
priepasti a kopanej sondy. Vzápätí sme v priepasti 
lokalizovali miesto, kde bolo údery a neskôr aj hlasy 
zdola počuť najsilnejšie – na dne už dávnejšie vyko-
panej asi 1 m hlbokej sondy v dolomitickej drvine 
pri stene oproti rebríku. Vrátil som sa do Prezlie-
karne po lopatku a plastovú nádobu a začali sme 
prehlbovať dno sondy; najprv kopal Jano, potom ja 
a nakoniec Jožo, ktorý medzitým zišiel za nami do 
priepasti. Po asi hodine od začiatku obojstranného 
sondovania sa o 12.30 podarilo obe sondy spojiť. Po 
rozšírení otvoru sa ako prvý k nám do Strážovskej 
priepasti z j. Četníkova svadba pretisol P. Užovič, 
za ním J. Haššo a A. Tureček; V. Lieskovec, ktorý 
medzitým od nich z Četníčky vyšiel cez jej vchod, bol 
už vtedy pri nás na dne priepasti a spoločne sme si 
zablahoželali k dosiahnutému úspechu.

Prepojenie jaskýň sa stalo realitou, výsle-
dok presnosti merania nás potešil. Povrchový 
polygón sa stretol s podzemným (okolo 60 
parciálnych ťahov na vzdialenosť vyše 400 m)  
s chybou necelých dvoch metrov. Precízna práca 
pri meraní sa vyplatila, drina pri sondovaní 
so stovkami vedier premiestnenej sutiny pri-
niesla významný úspech ocenený aj na toh-
toročnom Speleomítingu. Výsledok v mierke 
obmedzenej veľkosťou stránky Spravodaja si 
môžete pozrieť na priložených mapách. Ako 
v každej poriadnej jaskyni však ani tu nie 
je všetko jasné: ostali záhady, ktoré treba vy-
riešiť. Počas sondážnych prác totiž M. Lisý 
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Mapa Jánošíkovej jaskyne tiež niečo napovedá. Najbližšie k jaskyni Četníkova svadba je jej južná časť – dno bezmennej 
sienky od Prepadliska (závrt v sutinovom svahu na povrchu). Prievan je však najvýraznejší na dne Lievika a na začiatku 
Repkovej chodby. Ak sa podarí vyriešiť transport materiálu z tejto časti jaskyne, postúpime k prepojeniu práve tu? 
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uskutočnil voňavkový pokus. Na dne Strážov-
skej priepasti rozprášil parfém a sondujúci  
z opačnej strany ho logicky mali zacítiť. Logicky 
preto, lebo plazivka výrazne nasávala prievan  
z čelby. Logika však išla bokom, parfém sa odpa-

ril smerom k východu Strážovskej priepasti; prie-
van v plazivke tak prúdil z úplne iného priestoru. 
Po prepojení jaskýň si však našiel cestu ľahšieho 
odporu, veselo prefukuje cez známe priestory  
a táto bočná vetva sa „stratila“. A pritom možno 

Strážovská priepasť

Vzájomná poloha najväčších jaskýň Strážova
Zostavil: Ján Kasák, 2013

Pôdorys

1213 m n. m.

Mozaika podzemia Strážova nadobúda jasné kontúry. V roku 1994 sa to začalo objavom vstupných častí jaskyne 
Četníkova svadba, vtedy bola ešte známa asi polovica priestorov Jánošíkovej jaskyne
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práve tadiaľ vedie k vysnívanému prepojeniu 
s Jánošíkovou jaskyňou – vzdialenosť je okolo 
120 metrov. Túto hypotézu podporuje tvrdenie 
S. Szunyogovej, že v Jánošíkovej jaskyni počula 
údery náčinia kopáčov v sonde, ktorou sa poda-
rilo preniknúť z Četníkovej svadby do Strážov-
skej priepasti, aj keď pri opakovaných zvuko-
vých skúškach sme jej tvrdenie nepotvrdili.

Predpokladom úspechu, a platí to aj pre iné 
jaskyne, bol podrobný prieskum možností na 
postup – správne indície (tektonické zlomy, 
náznak vodnej činnosti, prievan...), intuícia 
a dôležitý predpoklad – presné zameranie 
známych priestorov. Musíme sa vrátiť do pre-
pojovacej chodby a podrobne ju preskúmať. 

Alebo sa pokúsiť preniknúť 
z „Jánošíčky“ hlbšie a ďa-
lej v smere na „Četníčku“ či 
v niektorom z komínov v nej 
opačným smerom. A predo-
všetkým nájsť motivačný im-
pulz, možno podobný ako 
na začiatku tohto článku:  
...za oválnym otvorom priemeru 
asi 15 cm vidieť voľnejší priestor...

Nakoniec ešte aktuálne 
údaje o najväčších jaskyniach 
Strážova:
Četníkova svadba – Strážov-
ská priepasť 1075 / 1100 m 
n. m., dl. 1276 m, hl. 78 m 
Jánošíkova jaskyňa 1174 m 
n. m., dl. 356 m, hl. 17 m

Aj touto cestou ďakujeme 
kamarátom zo Speleoclubu 
Chočské vrchy, najmä J. Szu-
nyogovi, za skvelú pomoc pri 
zameraní jaskýň a najmä vy-
generovaní ich bezchybných 
mapových podkladov v The-
rione.
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Juraj Szunyog pri kreslení mapy Jánošíkovej jaskyne. Foto: S. Szunyogová

Vchod Jánošíkovej jaskyne. Foto: B. Pružinec
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haraSka – možNý VStuP Pod maSíV ohNIŠťa?

dominik haršaník

Všetko sa to začalo v roku 2006. 
V Jánskej doline nové lokality ne-
pribúdali, na vážnych lokalitách 
sa pracovalo. Začal som obchádzať 
známe lokality a usiloval sa vy-
typovať nejakú perspektívnu. Po 
niekoľkých odporúčaných „perspek-
tívnych blbodierach“, v ktorých som 
sondoval, som usúdil, že treba spra-
viť vlastné „povrchovky“ a vytvoriť 
si vlastný názor na kras Jánskej 
doliny. 

Stále sa potvrdzuje jedno, nech je 
opis prístupu a polohy jaskyne aký-
koľvek, každý z nás má rôzne vyjad-
rovacie schopnosti. A tak som hľadal 
Hráškovú jaskyňu pod nevýrazným 
skalným bralom. Obchádzal som všet-
ky šutríky, ktoré sa povaľovali po lese, 
a po Hráškovej ani stopy. Na tretej 
akcii som prechádzal popod trošku 
väčšie skalné bralo, no ani tam som 
hľadanú jaskyňu nenašiel – bola asi 
15 metrov ďalej schovaná za stromom. 
Vodným tokom vytvorená meandru-
júca rúra do zeme, vo vchode 2 met-
re vysoká, končiaca sa nánosmi. Bol 
som presvedčený, že takáto rúra ne-
vznikla nejakými malými vodičkami, 
a tak som tam skúsil sondovať. Stále 
mi však nedala pokoj skala neďaleko 
Hráškovej. Na jej spodku zachádzala 
asi 10 cm dovnútra nejaká klenba. 
Boli len dve možnosti: abri alebo jas-
kyňa. A tak popri prípravných výko-
pových prácach v Hráškovej som začal 
v tomto výklenku hĺbiť sondu. Po 
cca 45 minútach práce som preni-
kol do priestoru, ktorý ma prekvapil. 
Vstupná chodba dosahovala šírku 4 
metre a výšku 8 metrov. Riečna chod-
ba v nadmorskej výške 1000 m n. m., 
veľkosťou porovnateľná s chodbami 
v Stanišovskej či Sokolovej jaskyni. 
A tu sa začal dlhý príbeh Harasky, 
ktorý pokračuje.

Hrášková jaskyňa – vstup pod Ohnište. Foto: D. Haršaník

Po hodine práce v Haraske. Foto: D. Haršaník
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Opis jaskyne /Monika a Peter Orvošovci
Torzo mohutnej horizontálnej chodby  

s klesajúcimi vetvami predstavuje jednu z vý-
znamných úrovní v genetickom slede vývoja 
jaskynného systému v Jánskej doline, ktorá 
sa priraďuje k najstarším v tejto doline (spolu 
s jaskyňami Priepasťová a Židovská). Riečna 
chodba s eróznou modeláciou stien, vysoká 
až 6 m, je vyvinutá na poruche J-S smeru, 
ktorá je paralelná s hlavným zlomom doliny 
a situovaná na jej pravom úbočí. Nachádza sa 
v hornej časti dolinky medzi dolinami Sokol 
a Špatná, v západnom svahu masívu Ohnište, 
ktorý je budovaný prevažne gutensteinskými 
vrstvami – vápencami s vložkami dolomitov, 
patriacimi k chočskému príkrovu, nasunu-
tému na autochtónny perm-triasový pokryv 
tatrickej jednotky v tesnej blízkosti kryštali-
nika (cca 2 km).

Vchod jaskyne sa nachádza v nadmorskej 
výške 1007 m na báze strmej skalnej steny.  
V dôsledku gravitačnej zlomovej tektoniky na-
stala deformácia svahu pri ústí jaskyne a tvor-
ba výraznej poruchy pri vchode do jaskyne, 
ktorá je paralelná so skalnou stenou. Na vývine 
vstupnej časti sa výrazne podieľala i korózna 
deštrukcia, ktorá spôsobuje mechanický roz-
pad horniny a vyplnenie vstupnej časti kame-
nitou sutinou. Horizontálny priebeh stropu 
chodby potvrdzuje, že jaskyňa vznikla činnos-
ťou Štiavnice a fragment bol už vzdialenejší 
od ponorov, ale stále v blízkosti koryta, o čom 
svedčia invázne klesajúce kanály. Pozoruhod-
nosťou jaskyne sú zachované zvyšky sintrových 
kôr – podlahových sintrov s hrúbkou aj viac 
ako 40 cm (?) na okrajoch jaskynných stien. 
Ich prítomnosť svedčí o niekoľkých fázach 
akumulácie a vyprázdňovania chodby. Tieto 
mohutné kôry pokrývajú riečne sedimenty so 
zdrojovými horninami z kryštalinika. Sedi-
ment tvorí hlavne piesok s okruhliakmi rôznej 
veľkosti (aj 40 cm) a intenzity rozpadu. Pri pre-
kope v zadných častiach chodby sa v sedimente 
piesku vyskytujú už len fantómy okruhliakov 
(granitoidných hornín). V riečnom sedimente 
sme nenašli okruhliaky autochtónnej obalovej 
jednotky tatrika, napr. kremence a pieskovce, 
horniny odolnejšie voči zvetrávacím procesom 
ako granitoidy. To by mohlo znamenať, že toky 
stekali z územia, na ktorých sa už nenachádza-
li obalové sedimenty, podobne, ako je to teraz.

Klesajúce vetvy predstavujú úzke meandru-
júce tubusové chodby sifónového charakteru, 
miestami s obťažným prielezom. Na dne alebo 
v depresných kapsách sa nachádza piesčitý 
alochtónny materiál kryštalinika.

Pri uvedenej nadmorskej výške jaskyne pred-
pokladáme, že je to viac ako 200 m nad rie-
čiskom Štiavnice, čiže ide o najvyššie úrovne 
v Jánskej doline. Tie sú i 250 m nad úrovňou 
doliny a priraďujú sa k poriečnej rovni (zárod-
ky súčasnej riečnej siete); datujú sa na 2,5 – 3,5 
mil. rokov. Problém je hovoriť o univerzálnej 
výškovej úrovni v horných častiach doliny, 
blízko ponorov, kde sa nachádza i Ha raska, 
lebo v týchto vrchných častiach dolín prebie-
hal väčší výzdvih, pretože sú bližšie k jadru 
pohoria, ktoré sa zdvíha. Takže hoci jaskyňa 
leží vo vyššej nadmorskej výške ako trebárs Ži-
dovská jaskyňa, môže ísť o tú istú úroveň. Je to 
posledná výrazná úroveň, ktorá sa zachovala 
v Jánskej doline, ako aj v susednej Demänov-
skej doline (napr. Mošnická jaskyňa). Medzi 
200 až 250 m nad dnom doliny sa nenašli 
jaskyne, len rozličné abri a pod. Takže logicky 
by mohlo ísť o tú istú úroveň. Tá sa odhaduje 
na cca 2,5 mil. rokov.

Haraska – Sokolová: nové progresívne  
metódy v objavovaní 

Haraska ako fragment najstaršej jaskyne vy-
tvorenej ponornými vodami Štiavnice zapadá 
sčasti do teórie odhadu veku horizontálnych 
jaskynných úrovní (Orvoš, Orvošová), je „mat-
kou“ jaskýň vytvorených ponornými vodami 
Štiavnice. Sčasti preto, lebo si dovolím polemi-
zovať na tému rovnakej genézy jaskyne Nová 
Stanišovská, Malá a Veľká Stanišovská, ktoré 
geneticky spolu nesúvisia, napriek tomu, že sú 
možno teoreticky prepojené. V nijakom prípa-
de prirodzeným pokračovaním Novej Stani-
šovskej nemôže byť Veľká Stanišovská.

Ďalšou inšpiráciou bol bioindikačný pries-
kum, ktorý v Jánskej doline vykonával Peter 
Magdolen a podľa ktorého sa ponorné vody 
Štiavnice zanárajú do masívu Ohnišťa, prechá-
dzajúc popod Špatnú dolinku. To mi celkom 
nesedelo a myslel som si, že sa P. Magdolen 
zmýlil. Bioindikačnou metódou som totiž pod 
jaskyňou Haraska na úrovni potoku Štiavnica 
určil podzemný tok, ktorý smeroval do do-
linky Sokolová. Dodatočným bioindikačným 
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prieskumom som však došiel podzemným 
tokom od jaskyne Haraska popod dolinku 
Sokolová priamo do vchodu jaskyne Sokolová. 
V podstate od jaskyne Haraska – Sokolová sa 
delia toky dva. Jeden určený P. Magdolenom  
a druhý mnou.

V jaskyni Haraska všetko nasvedčuje tomu, 
že jej prirodzeným pokračovaním je zával, 
ktorý ide smerom dole. Je predpoklad, že sú-
stavou neobjavených studní sa dá dostať práve 
na súbeh dvoch vyššie spomínaných tokov, 
ktoré, čo biometóda potvrdila, sa stretávajú 
pod Haraskou.

Preštudovaním dostupných informácií o jas-
kyni Sokolová som došiel k záveru, že pries-
kumy sa sústreďovali na prepojenie Sokolovej  
s Poschodovým potokom. Už obhliadkou po-
vrchových javov je jasné, že to tak je a mrhanie 
síl je tam zrejmé. Nová, progresívna biometóda 
určila, že jaskyňou Sokolová pretekajú dva 
toky s rozdielnymi smermi.

Jeden preukázateľne kopíruje severnú chod-
bu a tečie niekde do Poschodového potoka, 
druhý aktívny tok prechádza popod vchod, ko-

píruje svah na úrovni podzemného toku, od-
bočuje do Sokolej dolinky, následne ju pretne 
a pokračuje pod Haraskou. Bolo by zaujímavé 
dokázať to farbiacou skúškou.

Záver – trošku faktov a teórie pre ďalšie 
generácie

Jaskyňa Haraska a Hrášková jaskyňa sú jas-
kyne, ktorými vody v minulosti pretekali „hore 
kopcom“ – to jest v protismere súčasného toku 
vôd Štiavnice. Tento názor podporuje viacero 
jaskyniarov. V obidvoch jaskyniach sa nachá-
dzajú žuliaky do 50 cm! 

Po pravej strane Jánskej doliny neexistuje 
väčší výver, hoci masív Ohnišťa zadržiava 
nepredstaviteľné množstvo vody. Najbližšie 
vývery sa nachádzajú na opačnej, východnej 
strane Ohnišťa. Časť vôd, ktoré stekajú po-
dzemím z masívu Ohnišťa, preteká nezná-
mym systémom, pokračuje v jaskyni Sokolová 
a končí sa zrejme v Jaskyni zlomísk a Vyvie-
ranie.

Veľká ľadová priepasť na Ohništi je odspodu 
erodovanou priepasťou z veľkého jaskynného 
systému. 

V dávnej minulosti, keď vznikala jaskyňa 
Haraska a vody tiekli opačným smerom, je 
pravdepodobné, že tieto vody pretekali práve 
pod masív Ohnišťa systémom, ktorý sa nachá-
dza teoreticky pod Veľkou ľadovou priepasťou, 
a vody stekali smerom na juh a východ, na Ma-
lužinú a Brezno. Následne pohybmi zemskej 
kôry sa vody a sklony vrstiev obrátili a otočil 
sa aj riečny tok.
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Pipov dóm – jaskyňa Haraska. Foto: D. Haršaník
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Znie to asi trochu neuveriteľne, ale áno, 
aj Oblastná skupina Tribeč žije a niečo 
robí! Týchto pár odstavčekov venujem 
tomu najnovšiemu, čo sa v rámci činnosti 
tejto OS Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti v „našom“ skromnom krase udialo. 
V posledných troch rokoch (2010 – 2012) 
tu prebehol výskum zameraný na faunu 
bezstavovcov – konkrétne na dvojkríd-
lovce.

Na výskum som si 
vytypovala jaskyňu Píla 
(obr. 1 a 2), ktorá sa 
nachádza neďaleko rov-
nomennej obce v okrese 
Žarnovica. Bolo to hlav-
ne preto, lebo ju mám 
relatívne blízko a už 
predbežné obhliadky 
naznačili, že to tu nebu-
de márne. A tak sa začali 
naše pravidelné návštevy 

tejto v súčasnosti najväčšej jaskyne v pohorí 
Tribeč.

Jaskyňa Píla leží v nadmorskej výške 482 m. 
Vchod je situovaný v nenápadnej štrbine na SV 
od jaskyne Oblúk. Jaskyňa tvorí skrasovatené 
pukliny, spadá strmo dolu. Rozšírené priestory 
pokrývajú mocné sintrové kôry (Mitter, 1985). 
V súčasnosti je dlhá 102 metrov a hlboká 27 
metrov.

Pri výskume som jaskyňu rozdelila na úseky 
dlhé 3 metre. Materiál som zbierala exhaus-
torom a následne ukladala do alkoholu a na 
stereolupe určovala (Kosejová, 2011). Jaskyňu 
sme počas výskumu navštívili 19-krát a doko-
py sme nazbierali 4486 jedincov. Aj druhovo 
bola stenová fauna dosť pestrá – zaznamenala 
som 22 druhov z celkovo 9 čeľadí. Stenová fau-
na jaskýň je vo všeobecnosti stále málo známa. 

Obr. 1. Jaskyňa Píla – vchod

Obr. 2. Jaskyňa Píla – mapa

čo Sa SkrýVa V jaSkyNI PíLa  
aLeBo NeLIetajú LeN Vtáky a NetoPIere

zuzana kosejová
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Mnoho druhov je sporných, často nie sú známe 
obe pohlavia jedného druhu. Zaznamenaním 
slušného počtu druhov v tejto malej jaskynke 
sme opäť máličko posunuli naše vedomosti 
o tejto skupine živočíchov. Zaujímavosťou sú 
dva druhy, Exechiopsis pulchella a Rymosia cottii, 
ktoré boli na Slovensku zaznamenané prvý-
krát (Kosejová, 2012). E. pulchella je druh ťažšie 
určiteľný, ale inak známy napríklad z Nemec-
ka, Estónska, Švédska, Talianska... R. cottii je 
však iný prípad. Druh bol opísaný na základe 
jediného samčeka nájdeného vo švajčiarskej 
jaskyni (Tollet, 1959). Neskôr sa našiel druhý 
samček v bani v Nemecku (Zaenker, 2008). 
Môj materiál (10 ♂) je teda poriadny úlovok! 
Samičky sú dodnes neznáme. 

So zreteľom na prípadných záujemcov o túto 
problematiku z radov praktických jaskyniarov 
pripájam ešte jednoduchý návod, ako dvojkríd-
lovce v jaskyni zhruba rozlíšime.

Hmyz poletujúci (alebo vysedávajúci) v jas-
kyni si môžeme rozdeliť na tri skupiny, ktoré 
sa dajú pohľadom rozlíšiť (zoologický systém 
necháme bokom). Sú to: limonie, hubárky  
a komáre.

1. Limonie (obr. 3) poznáme najmä pod-
ľa veľkosti – sú to tie najväčšie, ktoré myl-
ne pripomínajú komáre. Nemajú však žiadny 
bodavo-cicavý aparát, čiže nemusíme sa báť 
uštipnutia. Pri bližšom pohľade vidieť, že celé 
ich krídla aj nohy sú škvrnité. V jaskyniach sa 
dajú nájsť od leta do jesene (jún až september), 
a to najmä druh Limonia nubeculosa (pravdaže, 
tých druhov je viac, ale výskyt ostatných je 
sporadický).

2. Hubárky (obr. 4 a 5) dostali meno podľa 
toho, že ich larvy sa vyvíjajú v hubách (hu-
bári vedia, o čom je reč). Patrí sem mnoho 
druhov z viacerých čeľadí radu dvojkrídlovce  
(u nás hlavne Mycetophilidae a Bolitophilidae). 

Spoločným znakom je veľkosť okolo 0,5 – 1 cm. 
Nemajú cuciak a krídla sú bez šupiniek, u nie-
ktorých druhov s perleťovým leskom. V jas-
kyniach sa vyskytujú prevažne v zime (hiber-
nanty), niekoľko druhov aj po celý rok. Táto 
skupina je pre výskum najvhodnejšia, pretože 
existuje ešte veľa otáznikov v oblasti taxonó-
mie a rozšírenia druhov. Niektoré druhy sú 
opísané len podľa samčeka a naopak (čiže 
samička/samček nie sú známe).Obr. 3. Limonia nubeculosa ♂

Obr. 4. Tarnania fenestralis ♂

Obr. 5. Tarnania fenestralis
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3. Komáre (obr. 6) – aj tu, takisto ako v prvej 
skupine, ide najmä o jeden druh: je to všetkým 
známy komár piskľavý (Culex pipiens). V jasky-
niach sa vyskytujú len samce, čiže uštipnutie 
nám nehrozí. Na prvý pohľad je veľmi podob-
ný zástupcom druhej skupiny. Má však cuciak 
a krídla má pokryté drobnými šupinkami. Tiež 
má nápadnú, výraznú hruď.

Všetky tieto druhy sú povrchové a podze-
mie vyhľadávajú len zo špecifických príčin, 
hlavne pre stálu jaskynnú klímu. Existuje 
jedna výnimka, a to druh Speolepta leptogaster 
z čeľade Mycetophilidae. Tento druh sa vy-
skytuje v jaskyni celoročne a dokáže tu prežiť 
celý vývinový cyklus (na rozdiel od vyššie 
spomínaných). Voľným okom je ťažko rozo-
znateľný, ale skúsení vedia (drsné podmienky 
z neho spravili takú vychudnutú zdochlinku; 
väčšinou mám pocit, že to je mŕtve, a zrazu 
to odletí...). V zimnom období sa na stenách 

vyskytujú jeho larvy (asi 0,7 cm dlhé, prie-
hľadné) a neskôr kukly (sivé šúľky zavesené 
na vlákne). Dospelé jedince sa dajú nájsť 
najmä v lete.

Teší ma, že biospeleológia už má na Slo-
vensku veľmi slušné zázemie a že my bioló-
govia sme sa medzi tými všetkými kopáčmi, 
geológmi a expedičnými jaskyniarmi nestratili. 
Koniec koncov, bez ohľadu na odbor, podze-
mie nás všetkých spája. Záverom už len veľká 
vďaka všetkým, čo mi v teréne pomohli (tzv. 
úderný tím, obr. 7).
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Obr. 7. Úderný tím: zľava Zuza Kosejová, Bebe Kosejová, Maťo Supuka, Bora Mališová a Jožo Kosej

Obr. 6. Komár piskľavý (Culex pipiens)
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kam Sa roBotI NedoStaLI, PomohLI jaSkyNIarI

tibor Pajtina, žilinský jaskyniarsky klub

Budova neologickej synagógy v Žiline sa 
považuje za jednu z najpozoruhodnejších 
pamiatok modernej medzivojnovej architek-
túry s celoeurópskym významom. Od roku 
1963 je národnou kultúrnou pamiatkou 
(zapísaná do Ústredného zoznamu kultúr-
nych pamiatok). V ankete v roku 2000 ju 
architekti zaradili medzi 5 najdôležitejších 
občianskych stavieb 20. storočia na Slo-
vensku. Aktuálne sa hovorí o nominácii do 
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Stavba stojí na mieste pôvodnej 
synagógy z roku 1881. Modernú budovu  
s kupolou projektoval svetoznámy nemecký 
architekt Peter Behrens v roku 1928, posta-
vili ju v rokoch 1929 – 1931. Po vojne slúži-
la najskôr ako divadelná a koncertná sála, 
potom ako aula Vysokej školy dopravnej, 
neskôr, až do roku 2010, tam bolo kino. In-
teriér synagógy bol kompletne prestavaný. 

V súčasnosti v Žiline prebieha rekonštrukcia 
a úprava tejto budovy na Kunsthalle1. Občian-
ske združenie Truc sphérique, ktoré projekt 
rekonštrukcie realizuje v spolupráci a s pod-
porou Židovskej náboženskej obce Žilina ako 
vlastníkom budovy, nás v apríli 2013 oslovilo, 

1 Kunsthalle je typ kultúrnej inštitúcie, ktorá prezentuje 
súčasné umenie a na rozdiel od múzea nemá vlastné zbier-
ky, ale vždy ponúka nové a originálne výstavy.

či by sme neprišli pomôcť s preskúmaním ťaž-
ko dostupných útrob v synagóge.

Už pri prvej obhliadke objektu sme sa stretli 
s partiou nadšencov z Trenčína, ktorí za po-
moci robotických tankov chceli preskúmať 
dutiny v stenách a podlahách synagógy, slú-
žiace pôvodne na vykurovanie a vetranie budo-
vy. Pretože desiatky metrov pôvodných šácht  
v minulosti prestavali alebo zamurovali, sta-
vebný materiál a sutina z predchádzajúcich 
rekonštrukcií v nich znemožnili využiť roboty 
pri ich prieskume a zameriavaní. To bola prí-
ležitosť pre nás jaskyniarov. Člen nášho klubu 
Braňo Valčuha sa prezliekol, vliezol do šachty  
a po odhádzaní sutiny sa dostal ďalej ako ro-
bot. Takto sa začala naša spolupráca pri obno-
ve a rekonštrukcii synagógy. 

Ako jaskyniari túžiaci po nových objavoch  
a adrenalínových zážitkoch sme sa rozhodli, že 
priestory preskúmame, vyčistíme a zameriame, 
keďže v tom čase neexistovali ich plány (a ani 
projektová dokumentácia celej synagógy).

Najskôr sme si museli naštudovať informá-
cie o neologickej synagóge. Na ich základe sme 
budovu rozdelili do štyroch menších úsekov, 
ktoré sa v závere celého merania spoja. Pri 
prácach na synagóge sa ako prvé vyžadova-
lo presné zameranie a nakreslenie mapy. Išlo  
o pôdorysné a výškové zameranie budovy  
s následným vyhotovením digitálnej doku-
mentácie ako podkladu pre ďalšie projektové 
riešenie, ako aj o to, či budeme schopní spolu 
s architektom vytvoriť virtuálny model. Uvažo-

Žilinská synagóga na dobovej snímke. Foto: Archív klubu

Robotický tank. Foto: Archív klubu
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valo sa aj o tom, či by sa toto vykurovanie a vet-
ranie nedalo obnoviť ako technická pamiatka, 
ktorá by znovu slúžila svojej pôvodnej funkcii; 
v tejto súvislosti bolo potrebné aj zistiť, či by 
vetranie mohlo fungovať pasívne, iba na zá-
klade fyzikálnych vlastností, teda bez použitia 
ventilátora, ktorý by vháňal dovnútra vzduch, 
alebo bude musieť byť využitá technika. 

Požiadavky boli dohodnuté a my sme sa 
pustili najskôr do čistenia od stavebného 
materiálu, sutiny a hliny, ktorou boli šachty 
pri predchádzajúcich rekonštrukciách zasy-
pané hlavne z východnej strany budovy. Po-
čas upratovania sme sa prepchávali otvormi, 
ktoré sa nečistili od výstavby budovy; zo 
vzdialenejších priestorov sa musel materiál 
vyťahovať na viac ráz. V letných mesiacoch 
dosahovala teplota v šachtách vysoké hod-
noty a museli sme sa vyrovnávať aj s vysokou 
prašnosťou.

Po vyčistení všetkých štyroch rozdelených 
častí sme sa pustili do samotného mapova-
nia. Táto práca bola sťažená úzkymi pries-

tormi a šachtami v stenách, kde sme museli 
použiť aj lanovú techniku. Šachty tu dosa-
hovali aj 10 m s množstvom odbočení, pri-
čom v niektorých častiach, kde bolo vetranie  
a vykurovanie v 50. rokoch prerobené, sme 
museli použiť búracie kladivo, aby sme pô-
vodné šachty mohli zamerať. Pri mapovaní 
sme použili program TopoOpen, ktorý bol 
schopný jednoducho vyexportovať polygón 
do formátu DXF pre Autocad. V prípade 
zvýšenej zložitosti zamerania pre vyhotove-
nie digitálnej dokumentácie sme s architek-
tom použili kombináciu geodetických meraní  
a klasických podrobných domeraní. Tým 
vznikla 3D priestorová mapa, ktorá bude 
slúžiť ako podklad pre budúcu vzduchotech-
niku, umiestnenú aj v pôvodných šachtách. 

Pri našom prieskume sa zistilo, že v ste-
nách aj podlahách celého objektu synagógy sú 
vzduchové kanály veľkosti šachty so šírkou 40 
až 125 cm, výškou od 40 do 60 cm a dĺžkou 
presahujúcou 10 m. Na základe historických 
výskumov by malo ísť o pôvodný systém vy-
kurovania alebo vetrania budovy. V šachtách 
a dutých stenách sme objavili pôvodné omieta-
né a maľované steny. Nájdenú pôvodnú kera-
mickú dlažbu a keramiku sme odovzdali na 
ďalší výskum.

Aj keď sa doteraz nenašiel žiaden zázračný 
veľký sponzor pri rekonštrukcii jednej z naj-
významnejších architektonických pamiatok 
20. storočia na Slovensku, pomoc prichá-
dza po malých kúskoch z viacerých strán. 
Do zbierky už prispelo viac ako tisíc indivi-
duálnych darcov, zapojili sa viaceré firmy, 
Ministerstvo kultúry SR, mesto Žilina a veľa 
peňazí ušetria dobrovoľníci, napríklad aj my 
jaskyniari. Týka sa to nielen bývalej žilinskej 
synagógy, ale aj našej spolupráce pri obnove 
Lietavského hradu. 

Aj týmto príspevkom chcem poďakovať čle-
nom Žilinského jaskyniarskeho klubu, ktorí 
pomáhali s preskúmaním ťažko dostupných 
útrob v synagóge a výsledky ich práce pomôžu 
pri rekonštrukcii a historickej obnove technic-
kej časti národnej kultúrnej pamiatky.

Záujemcovia nájdu podrobnejšie informá-
cie o tejto pamiatke a jej tvorcovi, ako aj  
o priebehu rekonštrukcie na www.zjk.sk  
a www.novasynagoga.sk.

Merací zápisník a Branislav Valčuha pri meraní. Foto: 
Archív klubu
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Atta-Höhle (synonymum Attendorner 
Tropfsteinhöhle) je v Nemecku jednou z naj-
známejších sprístupnených jaskýň a často 
o nej hovoria ako o „kráľovnej kvapľových 
jaskýň“. Jej slávu podčiarkuje aj dobrá 
dostupnosť a poloha neďaleko veľkých zá-
padonemeckých miest Kolín nad Rýnom 
a Düsseldorf (cca 80 km). Nachádza sa na 
východnom okraji mestečka Attendorn na 
juhu oblasti Sauerland, v južnom výbežku 
svahu pohoria Stürzenberg. Jazero Biggesee 
v jeho bezprostrednej blízkosti je obľúbe-
nou rekreačnou lokalitou pre obyvateľov 
okolitých miest. Okrem návštevy jaskyne 
táto oblasť ponúka aj možnosti plavieb po 
jazere, zimné lyžiarske vyžitie a množstvo 
turistických chodníkov.

Jaskyňa Atta-Höhle má celkovú dĺžku 6670 
metrov, pričom prehliadková trasa prístupná 
verejnosti je dlhá 1800 m. Jaskyňu náhodne 
objavil 19. júla 1907 (sprístupnená od toho 
istého roku) neznámy robotník vtedajšieho 
kameňolomu Biggertaler Kalkwerke, zaobera-
júceho sa ťažbou kvalitného vápenca. Po od-
strele a usadení prachu zbadal na úpätí vrchu 
v nadmorskej výške 260 m (6 m nad dnom 
doliny) otvor do neznámeho priestoru, a tak 
vošiel dnu. Objavenie jaskyne bolo oslávené 
3-dňovými slávnosťami. Jaskyňa dostala meno 
po kňažnej Atte, považovanej za zakladateľku 
mesta, podľa ktorej okrem jaskyne v minulosti 
pomenovali aj mestečko Attendorn. Jaskyňa 
vznikla pred 450 mil. rokov v tropických pod-
mienkach devónu vo veľmi kvalitnom ma-
sívnom vápenci, keď sa medzi Hunsrückom, 
Taunusom a Münsterlandom rozprestieral 
morský záliv. 

V roku 1983 začínajú členovia jaskyniar-
skej skupiny Letmathe systematický prieskum 
v okrajových častiach už sprístupnenej časti 
jaskyne. Roku 1986 jaskyniari pod vedením 
Elmara Hammerschidta objavili dovtedy ne-
známu časť jaskyne, labyrint dlhý asi 5 km, 
ktorý nie je prístupný verejnosti. Tieto priesto-
ry generálne prebiehajú SV smerom a sledujú 
niekoľko menších porúch. Najväčšie rozpätie 

týchto priestorov v smere Z-V je 290 metrov, 
v smere S-J asi 350 metrov. 

Južné časti pohoria Stürzenberg pozostávajú 
z bridlíc, v severnej časti sa pripájajú masívne 
vápence. Vrstvy sa ukláňajú pod uhlom 75° 
z JZ-SV k JV a sú silne porušené puklinami 
a trhlinami. Práve tieto pukliny umožnili vode 
naraz na viacerých miestach prenikať do masívu 
a vytvárať jaskynné priestory. Jaskyňa sa vyvi-
nula vo freatických podmienkach. Zo SV sem 
priteká podzemný tok rieky Bigge, pričom aj 
v súčasnosti sú niektoré aktívne časti pretekané 
týmto tokom. Otázna je úloha, akú tu zohralo 
napr. postavenie priehradného múru Bigge-
talsperre a vybudovanie priehrady a jej vplyv 

Sprístupnené časti jaskyne Atta, podľa Feldmüllera 
(1987), upravené

atta hÖhLe – kLeNot medzI jaSkyňamI Nemecka

alena Petrvalská
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na hladinu podzemnej vody v oblasti. Dnes 
priestory jaskyne domodelováva prevažne koro-
zívna činnosť vody. Aj napriek tomu, že najvyšší 
bod sa nachádza až 52 metrov nad aktívnou 
krasovou vodnou hladinou, iba na minimál-
nom počte miest je možné rozpoznať výškové 
niveau. Súvislé vyššie poschodie neexistuje, tak-
že jaskyňa sa pravdepodobne vyvíjala plynule 
bez výrazných prerušení. Nižšie položené časti 
jaskyne sú rozlohou širšie a pokryté ílovitými 
sedimentmi, ktoré na niektorých miestach do-
sahujú hĺbku aj viac ako 3 m. Rovnako ako sprí-
stupnené aj nesprístupnené časti sú bohaté na 
sintrovú výzdobu. Vyššie položené jaskynné 
priestory sú od stropu až po podlahu zasintro-
vané, pričom sedimenty sa vyskytujú ojedinele 
na povrchu sintra. Morfologicky sa tu dajú od-
líšiť dve generácie sintra. Ojedinelé masívne sta-
lagmity staršej generácie miestami ležia zničené 
na zemi, keď ich poškodenie nastalo ešte počas 
vývoja jaskyne. Aj v súčasnosti vo freatickej časti 
jaskyne dochádza k rozpúšťaniu vápenca. 

V spodných častiach jaskyne sa vyskytuje nie-
koľko vodných plôch, v ktorých za nižšieho 
stavu vody možno pozorovať jemné prúdenie 
vody. Rovnako na hranici vápenca a bridlíc sa 
nachádza niekoľko podzemných jazierok. Voda 
tu odteká pozdĺž hranice medzi krasom a ne-
krasom k SV, v západnej časti jaskyne preteká  
20 metrov dlhým sifónom a vteká do podzem-
ného jazera Attasee, kde sa končí aj jaskynná 
chodba. Hladina jazera za vysokých stavov vody 
stúpa aj o 2 metre a prietok tu dosahuje max. 
20 až 30 l/s. Aj napriek viacerým potápač-
ským pokusom sa nepodarilo prekonať viac 
ako 1,5-metrovú hĺbku v jazere a nájsť prípadné 
pokračovanie chodby; uvažuje sa o jej zase-
dimentovaní. Farbiace skúšky ukázali, že tok 
značnou rýchlosťou preniká až na koniec jazera 
a v ohybe na SV stene v drobnej pukline mizne. 

Po prejdení 80 metrov dlhým tunelom sa 
návštevníci dostávajú do jaskyne. Prvým väč-
ším priestorom je 5 m vysoká tzv. Schrotten-
halle (obr. 2), kde už pri vstupe možno vidieť 
sintrovú výzdobu v podobe závesov, stalagmity 
a stalagnáty. Teplota je tu stála a dosahuje cca 
9 °C počas celého roka. Jaskyňa je typická hoj-
ným výskytom stalagmitov, stalaktitov a viac 
ako 4 m vysokých stalagnátov, sintrových ná-
tekov, kaskád a závesov. Vyniká predovšetkým 
bielo a hnedasto sfarbenou výzdobou. Za naj-

väčšiu sieň v jaskyni sa pokladá Orgelgrotte, 
ktorá je pomenovaná po masívnom útvare 
pripomínajúcom organové píšťaly.

Obľúbenosť a svetoznámosť tejto jaskyne 
iba podčiarkuje množstvo návštevníkov nielen 
z Nemecka. Od sprístupnenia až dosiaľ jasky-
ňu navštívilo viac ako 40 miliónov turistov. 
V súčasnosti je jej ročná návštevnosť okolo 
150 000 – 200 000, a teda je najnavštevovanej-
šou jaskyňou v Nemecku. Okrem iného má 
aj speleoterapeutické využitie, v sieni s náz-
vom Gesundheitsgrotte (Jaskyňa zdravia) 50 m 
pod povrchom sa liečia ochorenia dýchacích 
ústrojov. Aj vďaka tejto aktivite a vysokej náv-
števnosti sú príjmy z turizmu najvýraznejšou 
položkou v rozpočte mestečka Attendorn. 

Literatúra: 
Ahrweiler, R. et al. (1995). Attendorner 

Tropfsteinhöhle. In: Die Höhlen der Atten-
dorn-Elsper Doppelmulde, Karst und Höhle 
1991/92, VdHK München, Seiten 25–36. 
(In German)

Anonymous. Atta-höhle – Faszination Unter-
welt. Brožúrka pre vnútorné potreby Atten-
dorner Tropfsteinhöhle. 18 s. (In German)

Feldmüller, C. (1987). Ergebnisse der Ver-
messung und Inventarisierung des Formens-
chatzes des Schauhöhlenteils der Attendor-
ner Tropfsteinhöhle. In: Speläogruppe let-
mathe (Hrsg.): Mitt. & Berichte, 4, 2, 38–50. 

Webová stránka jaskyne: www.atta-hoehle.de

Začiatočné časti sprístupnených pasáží jaskyne. Zdroj: 
www.atta-hoehle.de
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Ľudia na Mesiaci i Marse budú vystavení 
drsným podmienkam. Dýchať budú môcť 
iba pomocou kyslíkových prístrojov. Cez deň 
ich bude moriť horúčava, v noci kozmický 
chlad. Ale najväčším nebezpečenstvom bude 
žiarenie. Kozmické i zo Slnka. Najpríhod-
nejším miestom na postavenie prvých zá-
kladní sa zdajú byť jaskyne.

„Lepšie miesto na postavenie prvých ha-
bitatov ako jaskyne nenájdeme,“ tvrdí Paul 
Spudis z Lunárneho a planetárneho inštitútu.  
„V podzemí budú vedci, baníci i turisti naj-
lepšie chránení a pomerne ľahko sa tamojším 
podmienkam prispôsobia.“

Preto vedci na detailných fotografiách Me-
siaca a Marsu hľadajú vchody do podzemia. 
Skúmajú ich veľkosť a prístupnosť. Niekoľko 
vhodných jaskýň už objavili.

Jaskyne na Marse 
Keď chcú pozemskí speleológovia objaviť nové 

jaskyne, najprv si preštudujú geologickú mapu 
lokality. Na mape vytypujú oblasti, pohoria, 
planiny, kde sa vyskytujú hrubšie vrstvy vápenca. 
Potom preskúmajú korytá vodných tokov, hľa-
dajú miesta, kde z podzemia vytekajú alebo sa 
v ňom strácajú potoky (i korytá vyschnutých či 
periodicky vysychajúcich tokov). Jaskyne sa však 
vytvárali aj v niektorých druhoch pieskovcov. Na 
Slovensku máme niekoľko malých pieskovco-
vých jaskýň napríklad v Ľubovnianskom pohorí, 
v chotári obce Šandron. Vo Venezuele v pies-
kovcových masívoch niektorých stolových hôr 
objavili nedávno gigantické jaskynné systémy, 
ktoré na niektorých horizontoch vytvorila voda 
a kolónie zvláštnych druhov baktérií.

Na Mesiaci vodu v tekutom skupenstve ne-
nájdeme. Na Marse sa bazény tekutej vody 
môžu vyskytovať iba hlboko pod povrchom. 
Na nijakom telese sme zatiaľ neobjavili ani 
významnejšie vrstvy vápencov, ktoré sa na zemi 
vytvorili postupných usadzovaním schránok 
uhynutých živočíchov. Vedci preto hľadajú na 

planétach a mesiacoch také oblasti, ktoré sfor-
movala silná, opakujúca sa vulkanická aktivita.

Aj na Zemi máme rozsiahle vulkanické jasky-
ne. Tunely vo vulkanických horninách, ktorými 
pretekala láva, kým chrlenie neprestalo. Sondy 
krúžiace okolo Marsu objavili niekoľko mož-
ných jaskynných vchodov, najmä okolo obrov-
ských vulkánov v oblasti Tharsis, ktorá sa v dáv-
nej minulosti zdvihla pod tlakom veľkej, pod 
povrchom sa premiestňujúcej komory magmy. 
Geológovia ich rozdelili do troch skupín:

1. Lávové tuby, podobné zemským, naprí-
klad tým na Islande či na Havaji. Sú to kľukaté, 
vlnité, zvažujúce sa tunely obalené stuhnutou 
lávou, ktorých stropy sa na niektorých mies-
tach zrútili a obnažili dutiny pod povrchom.  

* Článok prevzatý so súhlasom redakcie časopisu; 
pozri aj článok Mesačné jaskyne v Spravodaji 3/2011

Thurstonova lávová tuba v Havajskom vulkanickom 
národnom parku je pozemskou obdobou podobných, ale 
oveľa väčších štruktúr na Mesiaci a Marse. Týmto tune-
lom kedysi pretekala láva

Keď sa kôra lávy nad tunelom preborí, vytvoria sa otvory. 
Na snímke otvor do ešte aktívnej lávovej tuby na Havaji

jaSkyNe Na meSIacI a Na marSe

časopis kozmos 2013, 44, 3, 12–15*
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Tieto otvory uľahčujú odhadovanie dĺž-
ky i tvaru lávových túb: iba v oblasti Arsia 
Mons objavili vedci osem rozličných túb 
s dĺžkami od 10 do 100 kilometrov, pričom 
každá má niekoľko desiatok otvorov. Otvory 
majú priemery do 6 metrov, hĺbky od 10 do 
33 metrov.

2. Aj druhý typ marťanských jaskýň má vul-
kanický pôvod. Sú to však oveľa komplexnejšie 
systémy ako lávové tuby. Väčšinu z nich pretínajú 
trhliny, ktoré sa vytvorili vtedy, keď v komore 
hromadiacej sa magmy v podloží narastal tlak 
a nad planinou sa vydúval sopečný kužeľ. Povrch 
vzdúvajúcej sa planiny pod tlakom, ešte pred 
výlevom lávy, po praskal. Keď lá va z podložia 
trhlinami vyvrela na povrch, jej povrch chladol 
a tuhol. Tak vznikli tuby, ktorými pretekali prú-
dy roztavených hornín, až kým sa komora mag-
my nevyprázdnila. Tieto „lávové potrubia“ pri-

pomínajú tuby prvého 
typu, ale nie sú vlnité. Na 
povrch vystupujú neraz 
z veľkých hĺbok, v jed-
nom prípade až z hĺbky 
4 a pol kilometra.

3. Tretí typ jaskýň 
prezrádzajú ústia pripo-
mínajúce krátery. Tieto 
podzemné bludiská sú 
zväčša hlbšie a rozvetve-
nejšie. Otvory majú prie-
mer 300 metrov a viac. 
Pri pohľade zo sondy sa 
javia ako hlboké prie-
pasti s mohutnými pre-
vismi, do ktorých ústia 
v rozličných horizontoch 
lávové tuby. Väčšina tých-
to otvorov má tvar kru-
hu, pripomína impaktné 
krátery. Geológovia ešte 
nevedia, aký proces tieto 
útvary vytvoril. Nazdá-
vajú sa, že aj tieto roz-
vetvené priepasti vznikli 
pozdĺž puklín, lenže ne-
vedno, či pukliny po vý-
leve lávy formovala a roz-
širovala aj vodná erózia.

Jedno však majú všetky 
typy marťanských jas-
kýň spoločné. Viditeľné 
otvory sú vstupmi do 
neznámych, spletitých 
podzemných labyrintov. 
V prípade prvého typu 
jaskýň je to nanajvýš 
pravdepodobné.

Lávová tuba na snímke sondy MRO sa vinie dolu 
severozápadným svahom sopky Arsia Mons. Na 
viacerých miestach vidno otvory, kde sa strop 
preboril. Na obrázku vidíme iba časť tuby, ktorá 
je oveľa dlhšia

Táto priepasť, pripomínajúca 
impaktný kráter s priemerom 17 
metrov, zíva na prachom zane-
senej vulkanickej planine Tharsis 
severne od vulkánu Arsia Mons. 
Na planine našli niekoľko podob-
ných priepastí. Táto má hĺbku 28 
metrov. Slnečné svetlo zviditeľnilo 
previsy niekoľko metrov pod 
okrajom

Na snímke vpravo, ktorú exponovala kamera na 
marťanskej sonde Mars Reconaissance Orbiter 
(MRO), vidíme dva otvory na svahoch obrovskej 
sopky Ascareus Mons. Na snímke dolu vidíme oba 
otvory vo vyššom rozlíšení: väčší má priemer 33, 
menší 20 metrov. Sú to priepasti so strmými ste-
nami. Priepasť vpravo čiastočne prekrýva previs
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mesačné jaskyne
Podobné jaskyne objavili aj na Mesiaci. Už 

pred päťdesiatimi rokmi planetológovia zisti-
li, že lunárne brázdy, dlhé, mimoriadne úzke 
údolia nevytvorila voda, ale láva, podobne ako 
labyrinty túb na Zemi. Mimoriadnu dĺžku 
týchto útvarov vysvetľujú nízkou hustotou lávy 
a podstatne slabšou gravitáciou na Mesiaci. 
Zdá sa, že aj pod povrchom Mesiaca sa môžu 
skrývať rozsiahle priestory, sály a dómy s prie-
merom až 500 metrov. Stropy nad týmito dó-

mami majú hrúbku až 70 metrov a poskytujú 
dokonalú ochranu pred žiarením.

Už prístroje prvých mesačných sond objavili 
desiatky potenciálnych lávových túb. Väčšinu 
otvorov do podzemia objavili v Oceanus Pro-
cellarum, ktorý sa nachádza na najzápadnej-
šom okraji privrátenej strany Mesiaca. Prvé 
sondy mali na palube iba kamery s malým 
rozlíšením, takže vo väčšine prípadov neved-
no, či otvory sú naozaj vstupom do skrytých 
labyrintov. V poslednom desaťročí americké, 
japonské, čínske a indické sondy objavili vďa-
ka dokonalejším kamerám celý rad otvorov 
a priepastí, ktoré, podobne ako tie na Marse, 
rozdelili do troch typov.

Najväčší záujem vzbudili dva otvory: prvý 
v Oceanus Procellarum, v oblasti Marius Hills, 
druhý v Mori pokoja. V oboch prípadoch rozlí-

Tento otvor do suterénu sopky sa vytvoril vtedy, keď sa 
pod planinou Tharsis rozpínala zväčšujúca sa komora 
magmy. Nad terénom sa vydúval masív, v ktorom sa 
otvárali trhliny a dutiny

Medzinárodná skupina speleológov strávila v rámci 
prípravy jaskyniarskych aktivít na Mesiaci sedem dní 
v jaskyni Sa Rutta na Sardínii

Schéma znázorňuje v priereze otvor na povrchu Mesiaca 
a pravdepodobný tvar podzemného dómu pod ním, do 
ktorého možno ústia lávové tuby

Otvor v pohorí Marius Hills, v Oceanus Procellarum má 
priemer 7 metrov, hĺbku 9 metrov. Je menší ako otvor 
v Mori pokoja
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šili pod prevismi dno s náznakom rozšíreného 
priestoru, pripomínajúceho dóm. Okolo ot-
vorov sú výrazné valy, ktoré svedčia o tom, že 
výrony lávy spod povrchu neboli jednorazové, 
ale opakovali sa.

Otvor, ktorý v Marius Hills objavila japonská 
sonda Kaguya, má priemer 73 metrov a hĺbku 

90 metrov. Previsnutú, 45 až 70 metrov hrubú 
„strechu“ nad dutinami pod povrchom tvorí 
niekoľko vrstiev lávy. Otvor v Mori pokoja je 
ešte väčší: má priemer 100 metrov a hĺbku 100 
metrov. A to sú iba dva prípady z celej pale-
ty objavených mesačných jaskýň. Napríklad: 
indická sonda Chandrayan-1 rozlíšila lávovú 
tubu dlhú 1600 metrov, s priemerom 170 až 
400 metrov! Dvanásť otvorov do podzemia 
objavila aj americká sonda Lunar Reconaissan-
ce Orbiter (LRO). V tomto prípade však vedci 
nie sú načistom, či pod povrchom sú naozaj 
vulkanické jaskyne.

Vedci s NASA sa sústredili na hľadanie jas-
kýň v kráteri Kopernik. Doteraz našli 6 ot-
vorov. Ani v tomto prípade však nie je isté, či 
ide o lávové tuby. Jedno je isté: impakt, ktorý 
kráter Kopernik vytvoril, roztavil povrchové 
horniny, takže sa medzi valmi vytvorilo jazero 
žeravej lávy. Keď láva v jazere začala chladnúť 
a zmenšovať objem, vznikali v nej početné trh-
liny a dutiny. Je pravdepodobné, že pod „stre-
chou“ stuhnutého jazera je rozsiahly jaskynný 
systém.

Dve snímky otvoru v Mori pokoja, exponované pod roz-
ličnými uhlami. Na snímke vpravo vidíme vrstvy lávy 
tvoriace strop lávovej tuby. Otvor má priemer 10 metrov, 
priepasť je hlboká 11 metrov. Vrstvy svedčia o opakova-
ných výlevoch lávy

Jaskyňa Copernicus na Mesiaci na snímke sondy Lunar 
Reconaissance Orbiter (LRO). Šípka označuje polohu 
jaskyne nad centrálnymi pahorkami veľkého krátera 
Kopernik

Na detailnej snímke jaskyne Copernicus s priemerom  
7 metrov rozlíšite prírodnú rampu, ktorá vedie priamo 
do otvoru. Je to zatiaľ najprístupnejšia jaskyňa na 
Mesiaci, schodná možno aj pre robot
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úloha pre speleoroboty
V kráteri Kopernik môžu do niektorých jas-

kýň vniknúť po šikmých svahoch aj roboty. 
To je dôležité, lebo zriadenie prvých základ-
ní v jaskyniach pod povrchom je možné iba 
v tých, do ktorých je ľahký prístup. Zmontovať 
habitaty v hlbokých jaskyniach, do ktorých 
by bolo treba jednotlivé segmenty skladačky, 
materiál a ľudí spúšťať kladkostrojom, je pa-
radoxne väčším inžinierskym problémom ako 
doprava zo Zeme na Mesiac.

Pravdaže, do veľkého otvoru by mohla zo-
sadnúť aj menšia kozmická loď. Je to však 
podstatne ťažšie ako v hollywoodskom filme. 
Využiť nemožno ani padáky či helikoptéry, 
pretože Mesiac je prakticky bez atmosféry 
a ani podstatne nižšia gravitácia by nedokázala 
znížiť dôsledky dopadu kontajnera zo stomet-
rovej výšky bez fatálnych dôsledkov.

Na Zemi sa spúšťanie do vstupných i pod-
zemných vertikálnych priepastí stalo rutinou. 
Jaskyniari sa do priepastí spúšťajú po lane, pri-
čom sklz spomaľuje neveľká, ale účinná brzda. 
(Na výstup sa využívajú rozličné typy posú-
vajúcich sa škrtidiel, takzvané „jümary“.) Na 
zostup a prepravu materiálu do kolmých prie-
pastí sa niekedy využíva aj špeciálny rumpál.

Tieto overené a bezpečné lanové techniky 
majú však na Mesiaci a Marse isté limity. Na 
Zemi jaskyniar využíva často počas zostupu 
i výstupu prirodzené chyty, výstupky v stene 
priepasti. V robustnom skafandri však prsty 
a špičky nôh nedokážu fungovať tak ako na 
Zemi, pričom každé poškodenie skafandra, 
hoci len na rukavici, sa končí okamžitou smr-
ťou speleoastronauta. Vedci preto vyvíjajú špe-
ciálne skafandre, do ktorých by bola pružná 
speleotechnika zabudovaná. Najvhodnejšou 
jaskyňou by však bola taká, do ktorej by sa 
dalo zostúpiť po vlastných nohách.

Na Marse objavili aj niekoľko pohodlne prí-
stupných jaskýň, hoci v tomto prípade ide skôr 
o veľké dutiny v masívoch, vytvorené veternou 
eróziou. Do takýchto dutín by mohli materiál 
z kozmickej lode prepravovať aj roboty. Na Me-
siaci zatiaľ takéto dutiny neobjavili. Našli však 
priepasť, do ktorej by sa mohol spustiť robot 
po šikmom svahu. Zatiaľ však nevedno, aký 
materiál tento svah tvorí, či nie je plný balvanov, 
cez ktoré by robot, najmä pri strmom návrate, 
nemusel prejsť. Vedci zvažujú aj nasadenie špe-

ciálneho buldozéra, ktorý by pre robot cestu 
upravil. Vynára sa však i ďalší problém. Svahy 
do prístupných jaskýň pokrýva jemný prach, 
usadený na tvrdom, klzkom podloží sedimentov 
zo zrniek piesku premiešaných s ľadovými kryš-
tálikmi. Nekontrolovaný sklz robota na takom 
podloží by sa mohol skončiť aj jeho prevrátením.

Inžinieri z NASA už vyvíjajú rover pre misiu 
v Marius Hills. Materská loď bude vybavená 
kamerou s rozlíšením 10 cm na pixel, ktorá 
pred prieskumom v teréne podrobne zmapuje 
široké okolie priepasti. Rover sa vydá k jaskyni 
po optimálnej trase. Zostup po svahu bude 
pomalý, obozretný, tak ako v prípade roverov 
Spirit a Oportunity, ktoré zostúpili na dno 
niektorých impaktných kráterov na Marse.

Prvé kolónie
Jaskyne sa stanú prvými základňami nielen 

pre astronautov a vedcov. Neskôr v nich vybu-
dujú aj hotely pre baníkov a turistov. Nebudú 
ich chrániť iba pred smrtonosným žiarením, 
ale aj pred veľkými výkyvmi teploty na povr-
chu v rozpätí 250 °C. Podobne ako v pozem-
ských jaskyniach v jaskyniach na Mesiaci a na 
Marse panuje v priebehu dňa i noci či počas 
ročných období takmer rovnaká teplota.

Žiaľ, väčšina jaskýň sa nachádza v nízkych 
polohách, najmä v moriach. V oblastiach oko-
lo pólov, ktoré sú vďaka zásobám vody v hlbo-
kých, večne zatienených kráteroch najvodnej-
ším miestom pre prvé základne, zatiaľ nijaké 
jaskyne neobjavili. Ak ich ani v budúcnosti 
neobjavia, zakladanie prvých stálych habitatov 
bude oveľa zložitejšie. Jaskyne sa budú musieť 
vytvoriť pomocou výbušnín.

Na Marse je situácia priaznivejšia. V oblasti 
Tharsis, kde je jaskýň najviac, existujú zásoby 
ľadu pod návejmi prachu a piesku, premiešané 
s horninami. Navyše je viac ako pravdepodob-
né, že ľadovce sa v dávnych dobách opakovane 
priplazili od pólov až do blízkosti vulkánov 
v tejto oblasti a ich zvyšky pretrvali zaviate pra-
chom celé stovky miliónov rokov. Pozostatky 
tohto ľadu by sa mali zachovať aj v zaviatych 
jaskyniach.

Marsonauti budú mať istotne aj speleologic-
ký výcvik. Ich hlavnou úlohou však nebude ob-
javovanie podzemného sveta, ale vyhľadávanie 
miest vhodných na život.

Sky and Telescope
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Poľsko-marocko-slovenská 
speleologická expedícia 2013

V septembri navštívili Slovensko marockí jas-
kyniari Ali Ikka a Abdo Wanaim z Agadirského 
speleologického klubu v sprievode poľských 
jaskyniarov zo Speleoklubu Brzescze, koordi-
novaných Robertom Pestom. Na Slovensku ich 
hostil Speleoklub Tisovec a spoločne si exkurz-
ne prezreli kras Demänovskej doliny v Nízkych 
Tatrách aj kras a jaskyne Suchých dolov a doliny 
Furmanca v južnej časti Muránskej planiny. 
Navštívili jaskyňu Michňová, nachádzajúcu sa 
priamo pod jaskyniarskou chatou, v ktorej boli 
ubytovaní, zlanili do priepasťovitej Jaskyne ne-
topierov, kde prekonávali závoje vody padajúce 
z výšky dvadsať metrov, a napokon si nenechali 
ujsť ani známu výverovú jaskyňu Teplica, odkiaľ 
vyvierajú na povrch vody ponárajúce sa v oblasti 
Suchých dolov. Spoločne po lanovom traverze 
zdolali mohutný vodopád a preplávali jazerom 
šiesteho sifónu. Expedíciu jaskyniari zakončili 
v jaskyniach poľských Tatier a na Krakovsko- 

-čenstochovskej Jure. Počas expedície sa bohato 
fotilo, ako aj nahrávalo pomocou HD Go Pro 
kamery, pričom z natočeného materiálu vznikol 
krátky šot, podobný zostrihu z tohtoročných 
akcií na Muránskej planine; oba možno nájsť 
na youtube.

Lukáš Vlček

Časť skupiny pred vchodom do jaskyne Teplica. Foto: Sz. 
Wajda-Pylon

aktuaLIty

za štvrťhodinu na vrchole európy 

Zaiste už niektorí z našich čitateľov zachytili 
v médiách informáciu, že člen SSS z Jaskyniar-
skeho klubu Strážovské vrchy Miloslav Lisý 
vytvoril jedinečné zariadenie simulujúce nízky 
tlak vzduchu. Jedna z TV staníc priniesla o tom 
reportáž v hlavnej spravodajskej relácii pod náz-
vom Za štvrťhodinu na vrchole Európy.

Nejde o žiadny jaskyniarsky objav, i keď jeho 
dielo je situované pod povrchom a tiež sa doň 

vchádza otvorom pripomínajúcim niektoré 
jaskynné uzávery. Ide o hypobarickú čiže pod-
tlakovú komoru určenú na tréning turistov 
a horolezcov plánujúcich pobyt vo veľhorách 
či športovcov pripravujúcich sa na extrémne 
výkony. Čas strávený v takomto zariadení im 
má pomôcť prekonávať výškovú chorobu ale-
bo poslúžiť ako legálny krvný „doping“. Pobyt  
v komore však môže slúžiť aj ako dobrá adre-
nalínová zábava, keďže krátkodobé testovanie 
odolnosti človeka voči hypoxii spôsobuje aj 
stavy podobné alkoholovému opojeniu, avšak 
bez nepríjemnej opice či „kocoviny“ po návrate 
do normálneho tlaku. 

Nápad vytvoriť takéto zariadenie skrsol v Mi-
lovej hlave v čase, keď na vlastnej koži pocítil 
výškovú chorobu počas výstupu na Elbrus. Jeho 
pretavenie do praxe trvalo niekoľko rokov. Účin-
ky hypobarickej komory si na sebe vyskúšali 
aj viacerí naši členovia a niektorí z nich sa po-
dieľali aj na jej vývoji a testovaní. Záujemcovia 
nájdu viac informácií na www.hypobar.sk.

Red.Foto z TV Markíza
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od ekologického jarmoku  
po Strážovské vrcholenie

Aj tento rok sa Jaskyniarsky klub Strážov-
ské vrchy (JKSV) popri aktivitách v jasky-
niach a krase venoval podujatiam zameraným 
na širokú verejnosť. V apríli sa zúčastnil na  
5. ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici, 
kde v samostatnom stánku prezentoval čin-
nosť členov klubu i SSS. Koncom júna s ďal-
šími spoluorganizátormi pripravil pre náv-
števníkov z blízkeho Považia aj vzdialenejšieho 
okolia už tretí ročník Zelenej Modrej v Čelkovej 
Lehote a Pružinskej Dúpnej jaskyni. Turistický 
pochod Čelkovská desiatka bol súčasťou tohto 
dvojdňového podujatia prvý raz a zúčastnilo 
sa na ňom viac ako sto členov KST a neorga-
nizovaných turistov. Mnohí z nich si nene-
chali ujsť ani popoludňajší kultúrny program  
s vystúpeniami žiakov ZUŠ Stella, členov ľu-
dovej hudby FS Mladosť, country a folkových 
skupín Zálesáci, Kortmanovci či Tabak, kto-
rý roztancoval prítomných na záverečnom 
Kvaplese. Hviezdou večera bol Allan Miku-
šek, ktorého obecenstvo dlho nechcelo pustiť 
z pódia. Jemu i ostatným chutil guláš z diviny 
od domácich kuchárov, ovčiarske produkty 
z Farmy Pružina alebo baranina na mongol-
ský spôsob, ktorú pripravili členovia JKSV. 
Na druhý deň po odhalení novej informačnej 
tabule na Náučnom chodníku Karola Bran-
číka v Pružine-Priedhorí, ktorý je tiež dielom 
členov JKSV, zdôraznil slávnostný rámec podu-
jatia koncert speváčok a muzikantov FS Pova-
žan i našich Kortmanovcov v Dúpnej jaskyni. 
Najznámejšiu jaskyňu Strážovských vrchov si 
za celý deň v sprievode jaskyniarov 
prezrelo bezmála 400 záujemcov. 
V septembri najprv Kortmanovci 
zahrali a zaspievali návštevníkom 
18. Považskobystrického jarmoku 
viaceré zo svojich jaskyniarskych 
pesničiek a potom naši jaskyniari 
zabezpečili prehliadku Pružinskej 
Dúpnej jaskyne ako sprievodné 
podujatie 5. ročníka Horomilfestu 
v Považskej Bystrici. 

Zatiaľ poslednú tohtoročnú 
akciu pre verejnosť pod názvom 
Strážovské vrcholenie usporiadal 
JKSV a OZ Mikroregión Strážov-

ské vrchy pre členov občianskeho združenia 
a občanov okolitých obcí začiatkom októbra 
pri Priepasti medzi Kačkami – na Kortmanke. 
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy ako člen 
tohto OZ sa najnovšie uchádza o členstvo  
v OOCR Región Horné Považie. V týchto ak-
tivitách bude JKSV pokračovať i budúci rok, 
keď si na Slovensku pripomenieme 70. výročie 
organizovaného jaskyniarstva. Aj preto by sa 
4. ročník podujatia Zelená modrá v dňoch 28. 
a 29. júna 2014 mal uskutočniť za spoluúčasti 
Slovenskej speleologickej spoločnosti. 

Bohuslav Kortman 

Aktuality
Prednáška pri priepasti Kortmanka na akcii Strážovské vrcholenie

Otváranie náučného chodníka Karola Brančíka

Koncert FS Považan v Pružinskej Dúpnej jaskyni
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Na počesť potápačov, ktorí pomáhali skú-
mať a objavovať zatopené jaskyne Murán-
skej planiny, sa v dňoch 11. – 13. októbra 
uskutočnil v Tisovci 2. ročník Zrazu speleo-
potápačov.

Prvý ročník sa uskutočnil v Tisovci 6. októb-
ra 2012 na chate Veronika v lokalite Rejkovo 
(Spravodaj 4/2012). Stretnutie prinieslo v prie-
behu roka konkrétne výsledky. Počas dvoch 
potápačských akcií sa podarilo preskúmať  
a nafilmovať poškodenie zatopeného tunela 
Dielik a získali sme nové výsledky o veľkosti, 
hĺbke a priereze druhej hladiny jazera v Jazer-
nej jaskyni. Podarilo sa tiež zmerať stúpanie 
a klesanie hladiny tohto jazera. 

Tohtoročný Zraz potápačov sa uskutočnil 
v Mestskom kultúrnom stredisku v centre Ti-
sovca. Výhodou bol lepší prístup a možnosť 
parkovania v bezprostrednej blízkosti MsKS, 
ako aj ubytovanie v neďalekom internáte 
Strednej odbornej školy s niekoľkými reštau-
ráciami v okolí. 

V piatok sme dokončili výstavu, pričom Jano 
Gandžala, Števo Pohorelský a Katka Hutko-
vá pripravovali sálu na otvorenie podujatia. 
Vo večerných hodinách došli prví prihlásení 
účastníci. Po ich prezentácii a ubytovaní sme 
si ešte v ten večer posedeli pri dobrom pive 

a diskutovali o jaskyniarskych a potápačských 
problémoch.

V sobotu ráno sme privítali ďalších prichá-
dzajúcich účastníkov. Dostali lístky na guláš 
a pivo a mohli si zakúpiť jaskyniarsku lite-

ratúru a suveníry, pozva-
ní potápači a hostia pri 
prezentácii dostávali aj 
prospekty, kalendáriky  
a brožúru o histórii po-
tápania na Muránskej 
planine. Priamo v mieste 
konania bol zabezpečený 
bufet s občerstvením. 

Zraz speleopotápa-
čov oficiálne otvoril o 10. 
hodine predseda Speleo-
klubu Tisovec Ivan Ku-
bíni a Dušan Hutka. Na 
otvorení podujatia bol 
prítomný aj primátor 
mesta Peter Mináč, ktorý 
v krátkom príhovore po-
zdravil prítomných jasky-

niarov a potápačov. Vo výstavnom priestore 
MsKS bola otvorená výstava fotografií, náčrtov 
a máp, ktoré vznikli najmä počas potápač-
ských prieskumov a objavov jaskýň. Časť vý-
stavy dopĺňal historický potápačský výstroj, 
zapožičaný známym zberateľom, potápačom 
a inštruktorom Petrom Ferdinandym z Revú-
cej. Výstava bola zároveň sprístupnená záujem-
com i širokej verejnosti. 

Po otvorení podujatia sa medzi prítomnými 
počas prehliadky výstavy rozprúdila živá dis-
kusia. Pre záujemcov z radov potápačov a jas-
kyniarov bola pripravená exkurzia do Jazernej 
jaskyne a Teplice. Obidve jaskyne v minulosti 
objavili alebo skúmali potápači. Pre ďalší pries-
kum je zaujímavá najmä Jazerná jaskyňa, ktorá 
nebola v minulosti kompletne preskúmaná 
a nie je jasný ani zdroj vody, ktorý ju zásobuje. 
Prieskum sa neskončil ani v Teplici. Nepozná-
me, ako jaskyňa pokračuje najmä v koncových 
zatopených priestoroch.

Exkurzie prebehli podľa očakávania a všetci 
účastníci sa ponáhľali na obed. Po ich prícho-

Potápači a jaskyniari pred MsKS v Tisovci. Foto: M. Slabej

druhý ročNík zrazu PotáPačoV V tISoVcI

dušan hutka, Speleoklub tisovec
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de už v MsKS rozvoniaval navarený guláš z di-
viny, ktorú zabezpečil náš člen Peter Vetrák. 
Kuchármi boli Ivan Kubíni a Dušan Čipka, 
pomáhali im kamaráti, ale aj pozvaní hostia. 
Čapovaného piva a guláša bolo dostatok, zvý-
šilo i na večeru.

Po krátkom oddychu sa začali prednášky, 
diskusie a premietanie filmov. Túto časť prog-
ramu zabezpečoval člen nášho klubu Julo 
Krajči a na program bola pozvaná aj široká 
verejnosť. Medzi jednotlivými filmami sme 
si mohli pozrieť aj filmový záznam potápa-
ča Petra Kubičku zo zatopeného tunela pod 
Dielikom, ako aj záznam z prieskumu druhej 
hladiny jazera v Jazernej jaskyni. Prednášku 
o Jazernej jaskyni doplnil o svoje skúsenos-
ti potápač Zbižo Nišpon-
ský. Zaujímavé boli pred-
nášky o tropickom krase 
a zatopených priepastiach 
Srí Lanky, ktoré prednie-
sol prof. Tibor Sasvári. Jed-
notlivé tisovské jaskyne, ako 
aj výsledky ich prieskumu 
predstavil slovom i filmom 
náš člen Lukáš Vlček.

V rámci programu nám 
Peter Ferdinandy v zastúpení 
autora predstavil knihu Jose-
fa Dvořáčka Historie potápění 
v Českých zemích a na Sloven-
sku. V knihe autor encyklope-
dicky zaznamenal históriu po-
tápania na takmer 700 stranách, 

pričom tam nechýbajú ani 
tisovské jaskyne. Premieta-
nie, prednášky a diskusia sa 
skončili v neskorých večer-
ných hodinách. 

V nedeľu ráno bola pre 
záujemcov pripravená ex-
kurzia do najväčšej jasky-
ne Muránskej planiny Bo-
bačky. Objavili ju potápači  
Peter Ošust a Tibor Sasvári 
4. marca 1972. Účastníci si 
prezreli jaskyňu i jednotlivé 
sifóny. Napriek doterajšie-
mu potápačskému pries-
kumu zostal stredný sifón 
jaskyne nepodplávaný a ne-

podarilo sa prekonať ani koncový sifón, kto-
rým sa končia známe časti jaskyne.

Na podujatí sa za pekného jesenného poča-
sia zúčastnilo celkove 35 jaskyniarov a hostí, 
z toho deväť potápačov. K zdarnému priebehu 
podujatia nám pomohlo vedenie mesta Ti-
sovec, Mestské kultúrne stredisko a Stredná 
odborná škola. Vďaka členom speleoklubu, 
sponzorom a priateľom sa podarilo zabezpečiť 
výstavu, občerstvenie, guláš, ako aj vydanie 
brožúrky o histórii potápania na Muránskej 
planine. Naše poďakovanie patrí Speleoklubu 
Muránska planina a jeho predsedovi Ivanovi 
Rusnákovi, ktorí nám poskytli pomoc pri or-
ganizovaní celej akcie. 

Potápači, ktorí sa zúčastnili na akcii. Zľava Tibor Sasvári, Peter Ferdinandy, 
Ján Blaho, Broňa Blahová, Aleš Turzák, Zbižo Nišponský, Marek Kanáš, Boris 
Galvánek; chýba Peter Kubička. Foto: D. Hutka

Obálky publikácií predstavených na zraze
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V tomto roku sa zavŕšilo 40 rokov ak-
tívnej činnosti Oblastnej skupiny Tribeč 
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Usta-
novujúca schôdza skupiny sa konala 2. de-
cembra 1972 v Zlatých Moravciach. Otcom 
myšlienky bol Dr. Štefan Rakovský, vtedajší 
riaditeľ Okresného vlastivedného múzea 
v Zlatých Moravciach, a skupina nadšencov 
z Jedľových Kostolian a okolia. Ručiteľom 
skupiny sa stal známy speleoarcheológ Dr. 
Juraj Bárta a jej pôvodný názov bol Oblast-
ná skupina č. 27 Jedľové Kostoľany.

Po úvodných školeniach a účasti na valnom 
zhromaždení SSS v máji 1973 začali členovia 
začiatkom leta pracovať na lokalitách v oko-
lí Malej Lehoty a Jedľových Kostolian. Partia 
okolo Karola Kellnera (Ďuriač, Bedeč, Baranec) 
sondovala v jaskyni Kamenec a v Jaskyni v lome. 
S pomocou miestnych občanov prekopávali po-
nor Suchého potoka pri Debnárovom štále 
(Malá Lehota). Práca neprinášala očakávané 
výsledky, a tak sa činnosť sústredila na čistenie 
známych lokalít od sedimentov. Odstránením 
desiatok kubických metrov nánosov sprístupni-
li Jazvínsku jaskyňu pre bežných turistov. 

Roku 1978 vznikol pri SZM n. p. Sandrik 
Dolné Hámre jaskyniarsky krúžok. Pod vedením 
Ľuba Sapáka (Samčík, Lehotský, Zajac, Karnek, 
Matlo) robili prieskum v oblasti obcí Píla a Veľké 
Pole. Chceli vytvoriť vlastnú oblastnú skupinu. 
Keďže sa pracovné rajóny oboch skupín prekrý-
vali, s vedením SSS bolo dohodnuté začlenenie 
„sandričanov“ do OS. Pribúdajú ďalší členovia 
(Uličný, Špaňúr, Siklenka). V tomto období sa 
činnosť sústredila do oblasti Horného Lúčna 
(miestna časť J. Kostolian). Celý rok 1980 a časť 
roku 1981 venovali výkopu studne, o ktorej sa 
rozprávali legendy, že pri jej kopaní sa chlap 
prepadol do obrovských priestorov, a preto dal 
gazda studňu z obavy zo zrútenia domu zasypať. 
Potvrdilo sa, že studňa je vo vápenci, v ktorom 
je niekoľko väčších puklín, ale všetky sa končili 
neprieleznými úžinami bez prievanov.

V rokoch 1982 – 1983 vykonal v pohorí Tri-
beč rozsiahly výskum RNDr. Pavol Mitter. Nad-
viazal na predošlé práce M. Lukniša (1949)  

a A. Droppu (1957). V spolupráci s členmi OS 
prešiel celé pohorie a opísal všetky vtedy známe 
krasové javy a jaskyne. Táto práca vyšla v zbor-
níku Slovenský kras, ročník XXIII (1985).

Nasledujúce obdobie je poznačené ochabnu-
tím činnosti pôvodných členov skupiny. Akcie 
sa sústreďujú na severnú časť pohoria a pri-
búdajú aj noví členovia z tejto oblasti (Gábor, 
Züsz, Kosej, Barbora, Grec, Glezgo, Sapák jr.,  
J. Kosejová). Z pôvodnej oblasti J. Kostolian a Z. 
Moraviec sa akcií zúčastňujú Bedeč, Struk, Blaš-
ko a Homolová. Opäť sa otvára ponor Suchého 
potoka, od sedimentov sa čistí vchod a vstupná 
časť jaskyne Jazvečí hrad, otvárajú sa dva vchody 
do zasypaných banských diel. Dokumentujú sa 
známe jaskyne. Začína sa tradícia jaskyniarskych 
víkendov pre kamarátov z iných OS (exkurzie, 
guláš, víno, ženy, spev...). Všetko funguje výborne, 
akurát jedna vec stále chýba: vážny objav. Všetky 
priestory, ktoré pribúdajú, sú poctivo vykopané, 
žiadny meter nebol zadarmo. Vysnívaná „Modrá 
alabastrová“ sa nekoná. Pravdupovediac stačí 
pohľad do geologickej mapy, a vieme prečo. Od 
poriadneho krasu sme veľmi ďaleko.

Prichádza rok 1989 a s ním zmeny nielen 
spoločenské. Činnosť začína stagnovať, akcie 
sú sporadické a neprinášajú očakávané vý-
sledky. Aktivita je tesne nad bodom mrazu. 
Pribúdajú povrchové akcie, viac turistika ako 
jaskyniarstvo. Keďže z oblasti Kostolian už 
vlastne nikto nechodí, prijal sa návrh zmeniť 
názov na OS Tribeč (1993).

Činnosť sa sústreďuje na skúmanie starých 
banských diel v oblasti Hodruše, Žarnovice, Vy-
hní a Sklených Teplíc. Zrodila sa myšlienka orga-
nizovať pre záujemcov exkurzie do bane Florián-
ka v Hodruši. Postupne baňu navštívilo niekoľko 
desiatok jaskyniarov zo Slovenska i Čiech a ne-
jaskyniari z USA a Veľkej Británie. Exkurzie boli 
spojené s táborením na Dolnohodrušskom taj-
chu a nočným premietaním diapozitívov.

Návrat k jaskyniam sa začal v roku 1999 
nástupom novej generácie (Šurka, Forgáč, Gre-
gor). Sondovali v závrte nad Pílanskou jas-
kyňou. V Pílanskej prerazili zasintrené dno  
a objavili pokračovanie. Na početných akciách 
postúpili o niekoľko desiatok metrov. Podarilo 

40 rokoV oS trIBeč

jozef kosej
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sa im dosiahnuť celkovú dĺžku 102 m a hĺbku 
27 m, čo z nej robí najväčšiu jaskyňu v pohorí 
Tribeč. K nim sa pridali v roku 2005 „baby“ 
(Z. Kosejová, Mališová) a posledný prírastok 
Martin Supuka (2009). Táto skupinka robila 
v rokoch 2010 – 2012 v Pílanskej jaskyni bio-
speleologický prieskum stenovej fauny.

Ďalším prínosom bol príchod „belisovcov“. 
Jaro Belis (skúsený baník), Juro, Martin (syno-
via) a Vlado (brat) boli hotoví jaskyniari. Prišli 
od Handlovčanov, kde im nevyhovovali práce 
na vzdialených lokalitách. Ich zásluhou bolo 
prekopané dno Priepasti Müller a objavené voľ-
né priestory. Z osemmetrovej šachty je dnes 
90-metrová jaskyňa, hlboká 29 m, s možným 
ďalším postupom.

Počas existencie skupiny sa okrem spome-
nutých členov zúčastnilo na jej činnosti množ-
stvo ďalších členov aj nečlenov, priateľov, ro-
dinných príslušníkov, sympatizantov a iných 
osôb. Vymenovať ich všetkých nie je možné. 
Všetkým však patrí naša vďaka.
Vedúci OS Tribeč:

Karol Kellner 1973 – 1978
Igor Uličný 1978 – 1981
Edmund Špaňúr 1981 – 1983
Viliam Bedeč 1983 – 1993
Ľubomír Sapák 1993 – dodnes

Spomienka na 
Vila (1945 – 2003)

Tento rok uply-
nulo desať rokov od 
úmrtia nášho pria-
teľa a dlhoročného 
vedúceho Oblast-
nej skupiny Tribeč 
(predtým OS Jedľo-
vé Kostoľany) Vila 
Bedeča.

Jeho činnosť zanechala hlbokú stopu v his-
tórii oblastnej skupiny. Bol pri tom, keď OS  
v decembri 1972 vznikla. Začiatkom nasledu-
júceho roku absolvoval rôzne školenia a v máji 
1973 sa zúčastnil v Liptovskom Mikuláši na 
valnom zhromaždení SSS. Po ňom nasadili 
členovia OS pekelné tempo práce. Od 2. júna 
do 15. septembra bola akcia každý víkend. Vilo 
bol na všetkých. Následne sa pracovné tem-
po zvoľnilo. Okrem kopania tiež fotografoval 
a dokumentoval činnosť skupiny. V 70-tych 
rokoch publikoval niekoľko článkov v okres-
ných týždenníkoch a podnikových novinách 

n. p. Calex Zlaté Moravce. Nezhody v skupine 
spôsobili, že roku 1978 prestal so skupinou 
spolupracovať.

Znovu ožíva v roku 1983, keď sprevádza 
RNDr. Pavla Mittera pohorím Tribeč pri doku-
mentácii krasových javov pohoria (Slovenský 
kras, 1985). V tomto roku sa stal vedúcim OS. 
Akcia každý druhý týždeň, podrobné technické 
denníky, plány práce, výročné správy, to bola 
jeho parketa. Pravidelnosť akcií, snaha pracovať, 
množstvo ľudí, letné tábory, dobrá atmosféra, 
to všetko prispievalo k tomu, že toto obdobie 
považujeme za najlepšie v našej činnosti.

Túto idylu narušili udalosti roku 1989. 
Štrnganie kľúčmi všetko zmenilo. Osvedčený 
systém prestal fungovať, napätie v skupine 
začalo narastať. Čím viac sa mudrovalo, tým 
menej sa robilo. Vilovi sa hromadili problémy 
v práci aj v súkromí, vznikali konflikty. Po zvo-
lení nového vedúceho OS v roku 1993 prestal 
chodiť na akcie úplne. Za prácu, ktorú vykonal 
za 20 rokov činnosti, mu patrí naša vďaka.

Umrel roku 2003 v rodných Tesárskych 
Mlyňanoch, kde je aj pochovaný.

Za členov OS Tribeč Jozef Kosej

Naši vedúci, zľava Edo Špaňúr, Karol Kellner a Ľubo 
Sapák. Foto: J. Kosej

 Vilo Bedeč. Foto: A. Kaiser
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Viktor Ďurček 
(2. 12. 1950 žilina – 16. 9. 2013 Prešov)

Viktor sa narodil v Žiline, po presťahovaní však 
svoje detstvo prežil v Prešove. Vyštudoval Strednú 
technickú lesnícku školu a po jej skončení prešiel 
viacerými zamestnaniami. Pracoval v Strojstave, 
bol zamestnancom Pedagogickej fakulty UPJŠ, 
v Inžinierskych stavbách, ale aj ako plavčík či jaz-
dec pri koňoch. Časť života strávil na Kanárskych 
ostrovoch.

Bol zdatným športovcom, turistom, lezcom. 
Vyznal sa v prírode, poznal našu flóru a faunu,  
a nielen slovenské, ale aj latinské názvy rastlín a ži-
vočíchov. Stretli sme sa ako kolegovia na Pedagogic-
kej fakulte niekedy v roku 1974 alebo 1975, Viktor 
tu pracoval ako laborant a preparátor živočíchov. 
Ešte v 70-tych rokoch sme spoločne popreliezali  
Lipoveckú Zlú dieru, Lačnovský kaňon a samozrej-
me opálové bane na Dubníku. Raz som si všimol, 
že na fotelke suší neoprénový oblek a v kúte má 
potápačský prístroj. Ukázalo sa, že je nielen výbor-
ný plavec, ale aj športový potápač, a možno práve to 
podnietilo u mňa záujem o potápanie. Viktor mal 
zväzarmovskú minulosť, odbornosť federálneho 
inštruktora potápania, ktorú malo doslova iba pár 
ľudí v celej ČSSR. Treba poznamenať že aj preukaz 
športového pilota. Vtedy sme spolupracovali s Pet-
rom Hipmanom, a tak sa prišlo na nápad skúsiť 
sa potopiť na dne Studne radosti v jaskyni Starý 
hrad, kde sifón bránil ďalšiemu postupu. Bolo to 
v auguste 1979 a ako sa môžeme dočítať v knihe 
Podzemné Everesty, Viktor síce vtedy nič neobjavil, 
ale získal ocenenie od Hipmana, ktorý ho rešpek-
toval ako málokoho. Neskôr sa Viktor ešte vrátil na 

Krakovu hoľu a ponáral sa na dne Mŕtveho jazera 
v Záskočí. Viktora sme tiež zasvätili do našich ak-
tivít v Červených vrchoch, po objavoch v Občasnej 
vyvieračke sme realizovali ponor v záverečnom sifó-
ne v extrémnych zimných podmienkach. 

Potápať sa na Skalistom potoku sme začali bez 
neho, Viktor sa zrazu objavil v čase (1989), keď sme 
už mali nejaké sifóny za sebou. Avšak jeho nasade-
nie bolo úžasné. Zaradil sa medzi najvýkonnejších, 
kde patrili Fero Koľbik a Ivan Šimkovič. Podarilo 
sa konečne prekonať posledné sifóny a vynoriť 
sa v suchých častiach. Viktor ako najľahší z nás 
dostával tradičnú úlohu pomocou lezecného stĺpa 
stúpať nahor a tam ukotviť lano či rebrík. Takto si 
zaliezol ešte v studni P31, ale videli sme, že ho to až 
tak nebaví a má radšej potápanie. Naposledy sme 
spoločne zabojovali v 21. sifóne roku 1994 a objavi-
li rozsiahle pokračovanie „V priamom smere“.

Okrem toho sa Viktor potápal v mnohých jas-
kyniach na Slovensku, v Demänovskej a Jánskej 
doline, Gombaseckej jaskyni, Brzotínskej vyvierač-
ke, v Javorinke..., ale na objavy už nemal šťastie. 
Pamätná bola záchranná akcia v Javorinke, keď cez 
zaplavenú chodbu a sifón Cerberus previedol jede-
násť jaskyniarov (bol medzi nimi napr. aj B. Šmída). 

V ďalších Viktorových osudoch zohrala úlohu 
jeho záľuba v koňoch, bol výborným jazdcom, 
avšak sotva by sa zmohol na vlastného. Živil sa 
ako plavčík na základných školách, doma choval 
kadejaké živočíchy, napríklad hady. Ale s pomer-
mi u nás nebol spokojný, a tak ho napokon nepo-
kojná duša zaviedla do cudziny. Na Kanárskych 
ostrovoch sme ho navštívili v roku 2007. Robil 
tam plavčíka v známom hotelovom komplexe 
a sníval, že si kúpi motorku Harley, s ktorou pre-
cestuje Európu. Viktor sa na Slovensku objavoval 
nepravidelne, ale vždy nezabudol na cigary pre 
Mufiho (Mikloša); sám bol náruživým fajčiarom. 
Z Kanárskych ostrovov sa prekvapivo vrátil, ale už 
sa nám nepodarilo ho integrovať do našej star-
núcej partie. Začiatkom roka sme s ním urobili 
povrchovú akciu v krasovom kaňone Voroblik. 
Žiaľ, bola to akcia posledná... 

Viktor nás opustil neočakávane, príliš skoro. 
Nechce sa nám veriť, že už nie je medzi nami. Svoje 
posledné myšlienky si odniesol so sebou a nám 
ostáva povinnosť nezabudnúť na neho a pomeno-
vať po ňom nejakú zaujímavú jaskyňu.

Za všetkých smútiacich priateľov Zdeno Hochmuth, 
Jozef Mikloš a Jozef Kovalik 

Ako plavčík na ostrove Tenerife v roku 2007. Foto: Z. 
Hochmuth
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Bol jedným z nás
Juraj Boško 1913 – 1996

Pred 100 rokmi 27. 4. 
1913 sa v Záriečí naro-
dil Juraj Boško, učiteľ  
a evanjelický kantor, ale 
aj jaskyniar a propagátor 
krás prírody. Spomienka 
naňho sa uskutočnila 5. 
mája 2013 v záriečskom ev. a. v. kostole. Týž-
denník Evanjelický posol spod Tatier uverejnil 
nedávno rozhovor s jeho manželkou Annou Boš-
kovou, v ktorom odpovedala aj na otázku: Vie-
me, že to bol človek veľmi činorodý a všestranný. 
Čomu sa venoval vo voľných chvíľach? 

Pri všetkých nesplnených túžbach a útrapách sa 
najradšej utiekal do prírody, ktorá mu bola liekom na 
ubolenú dušu. Inšpirovala ho k napísaniu mnohých 
piesní o krásach prírody, jaskyniach, vlasti. Vytvoril 
ich okolo stovky, skladal slová i melódiu.

Už ako mladý začal s prieskumom Choča, po 
príchode do Brezna sa stal členom Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti, zúčastňoval sa na výskume jaskyne 
Bystrá a ďalších jaskýň Nízkych Tatier. O jaskyniach 
vytvoril aj krásne piesne. 

Jeho ďalšou záľubou bolo maľovanie. Učil ho ma-
ľovať akad. maliar prof. Jaroslav Augusta, občas ho 
navštevoval aj akad. maliar Martin Benka. Namaľo-
val niekoľko desiatok obrazov, najmä krajinky, ktoré 
väčšinou rozdal rodine a priateľom.

My sme si na Juraja Boška spomenuli  
v Spravodaji SSS 3/2010 v článku Ktorá je 

naša prvá jaskyniarska pieseň? (s. 33 – 36), 
v ktorom sa o ňom píše ako o autorovi via-
cerých jaskyniarskych pesničiek a uvádzajú 
sa texty dvoch z nich (jedna aj s autorovým 
notovým zápisom). Nedožité sté narodeniny 
J. Boška, člena SSS od roku 1969 (zomrel 18. 
9. 1996 v Brezne), sú príležitosťou, aby sme 
si ho pripomenuli aj reprodukciou jedného 
z jeho obrazov.

Bohuslav Kortman

Spoločenské správy

Tatranský motív na obraze J. Boška. Foto: P. Molčányi

Pozdrav
z Liptova 
do hliníka 
nad hronom

V prvej polovici 
tohto roku sme 
zabudli zatelefo-
novať do Štiav-
nických vrchov, 
kde sa dožil pol-
storočnice jasky-
niar Jozef Kosej, 
a tak by sme chce-

li tento náš prešľap aspoň takto napraviť. Jožko, 
rodák zo Žarnovice (16. 4. 1963), odchovanec 
miestneho jaskyniara Šaňa Gábora, sa pod zem 
prvýkrát dostal dakedy v roku 1985. Jeho pôso-
biskom bol najmä kras pohoria Tribeč v okolí 
Píly a Malej Lehoty, kde intenzívne kopávali na 
viacerých lokalitách bez väčšieho úspechu (Po-
nor Suchého potoka, Jazvínska jaskyňa, Jazvečí 
hrad a Oblúková jaskyňa). Jozef prežil dva roky 
(1986 – 1988) svojho života v Liptovskej Po-
rúbke, kde pracoval v pio nierskom tábore ako 
údržbár. Práve od neho sme sa dozvedeli o exis-
tencii nezdokumentovaných jaskýň v neďalekej 
Brtkovičnej dolinke. 
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Jozef ako vnímavý človek so vzťahom k pod-
zemiu vie oceniť aj banskú činnosť, a preto 
sa rád pohybuje po štôlňach v oblasti Hodru-
še a Banskej Štiavnice. Pre členov Slovenskej 
speleo logickej spoločnosti spolu s Ľubom Sa-
pákom zorganizovali na začiatku 90. rokov 
minulého storočia exkurziu do bane Floriánka 
v Štiavnických vrchoch. O tejto akcii som sa 
dozvedel iba prostredníctvom P. Hipmana, 
ktorý si prehliadku banských štôlní veľmi 
pochvaľoval a ocenil tento počin tribečských 
jaskyniarov. S Jozefovou pomocou sme už dva 
razy navštívili tento podzemný fenomén a aj 
jeho zásluhou sme sa stali aj my tak trochu 
montanistami. 

Touto cestou by sme Ti, Jožko, chceli do-
datočne popriať všetko dobré a zaželať veľa 
príjemných chvíľ v podzemnom svete a v jeho 
okolí.

Za liptovských kamarátov 
Peter Holúbek 

dekľova 50-ka
Pavol Pokrievka 11. 10. 1963

Jeho jaskyniarske začiatky sú spojené s pôso-
bením v bývalej OS Terchová v polovici osemde-
siatych rokov. Odvtedy, ako mu prirástli jaskyne 
k srdcu, má za sebou množstvo prieskumných 
akcií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
V Malej Fatre sa aktívne podieľal na priesku-
me Strateneckej priepasti, Starej Strateneckej 
jaskyne, Jaskyne nad vyvieračkou, Priepasti na 
Prostej, Krivánskej priepasti, Priehradnej jasky-
ne, jaskýň na Dubnej skale a mnohých ďalších. 
Po rozdelení bývalej OS Terchová a vzniku 
Speleoklubu Malá Fatra sa postupne zameral aj 
na prieskum Veľkej Fatry. Tu sa venoval hlavne 
prieskumu Blatnického krasu. Najviac úsilia ve-
noval jaskyniam Mažarná a Izabely Textorisovej 
a i. V Belianskom krase to boli predovšetkým 
Veterná diera (Priepasť na Javorine), Pražská, 
Malcov, ale aj iné. Posledné roky sa zameral na 
intenzívny prieskum Žiarnej jaskyne 4, do kto-
rej vyráža pri každej príležitosti.

Pamätám si, ako ma zobral prvý raz do jas-
kyne; mal som vtedy asi sedem rokov. Boli sme 
spolu v Priehradnej jaskyni pri Šútove. Mama 
mi nabalila moju lyžiarsku kombinézu a na 
starej „1203-ke“ plnej jaskyniarov sme vyrazili 
na cestu do jaskyne. Oco kopal na čelbe na 

dne priepasti, odkiaľ sa vykopaný materiál 
transportoval na povrch. Už tam sa mi kopanie  
a prieskum v jaskyniach zapáčili a odvtedy sme 
podnikali prieskumné akcie spolu. O niekoľko 
rokov neskôr sa pridali postupne viacerí moji 
rovesníci, z ktorých sa vykryštalizovalo zdravé 
jadro. 

Pre nás mladých sa stal Paľo skutočným 
kamarátom. Spoločných zážitkov máme viac 
než množstvo vykopaných kubíkov zeme,  
a tých teda nie je málo. Ďalšie poznám od 
neho alebo z rozprávania druhých jaskyniarov, 
ktorí s Paľom prežili nezabudnuteľné chvíle 
v jaskyniach i mimo nich. Viaceré sú napríklad 
spojené s jeho účasťou na pracovných akciách 
v Strážovských vrchoch, dokonca jedna z nich 
z augusta 1988 sa stala inšpiráciou na vznik 
pesničky s názvom Čičmianska balada ale-
bo Balada o smutnom smädnom jaskyniarovi. 
Živé spomienky majú ocovi jaskyniarski vrs-
tovníci aj na stretnutia s ním počas Jaskyniar-
skych týždňov, na speleofutbale či pri iných 
príležitostiach. 

Dovoľ teda Oco, Ujo Dekeľ, Šéfe, Dekeľ  
a Paľo, aby sme Ti za nás, Tvojich kamarátov, 
popriali veľa ďalšej energie do aktívneho pries-
kumu jaskýň. Pevne veríme, že ten najväčší 
objav ešte len príde a Žiarna 4 konečne pustí!

Pavol Pokrievka ml. 
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hľadačI tIeňa

Sonda do jaskyniarskej duše z dielne Pavla Barabáša

Svet je plný paradoxov. Situácií nevysvet-
liteľných. Skrátka – je to tak! Na ich počiat-
ku stojí túžba. Každá z nich je zakončená 
poznaním. Alebo sa nekončia...?

Po jaskyniarskom víkende v útrobách 
Tatier, spojenom so stavaním bivaku na 
dne Mesačného tieňa, sa zaprisahal: „Do 
jaskyne už viac isto nevkročím!“ O pár me-
siacov sme už spolu sedeli vo vrtuľníku sme-
rujúcom k stolovej hore ovinutej oblakmi. 
Volanie jaskyne je volaním nekonečna. Ne-
predstaviteľného. Neočakávateľného. Ne-
známeho! Jej hlas si nás úplne podmanil...

Dobrodruha, kameramana 
a režiséra Pavla Barabáša ani 
netreba osobitne predstavo-
vať. Cestovateľské dokumenty 
z dielne K2Studia poznajú po 
šírom svete. Pod vycibrenou reži-
sérskou taktovkou vznikli neopakova-
teľné scény dobrodružných filmov z nebo-
tyčných božstiev Himalájí, ľadovej pyramídy 

uprostred džungle Novej Guiney, divokých 
spenených kaňonov Réunionu, treskúco mra-
zivej Antarktídy či tých našich, tatranských 
štítov, majestátne vyčnievajúcich v Tichu nad 
oblakmi. Mnohé z jeho filmov divákom spro-
stredkúvajú stret kultúr, spôsobu života a mys-
lenia ľudí z odľahlých končín Zeme. Špecifiká 
menších či väčších komunít nažívajúcich v 
súlade s prírodou podvedome nútia k zamysle-
niu sa nad zmyslom života, existencie človeka 
ako takej a jeho miesta vo svete. Prostredníc-
tvom filmu Bhután – hľadanie šťastia na plát-
ne dokonalo ožíva nesmrteľná myšlienka, že 
skutočné šťastie spočíva vo vnútornom pokoji 
každého z nás.

S objaviteľmi podzemia ho spojili potulky 
nielen po Tatrách, ale i Muránskej plani-
ne, Slovenskom raji či krase. Jeho prvý film  
o jaskyniaroch sa však opäť odohráva na opač-
nej strane zemegule, hlboko v džungli medzi 
Orinokom a Amazonkou. Tepuy – cesta do 
hlbín zeme. Rozprávanie o tmavom, tichom  
a nehostinnom svete v deravom kameni,  
o prastarých tajomstvách ukrytých, ako v Exu-
péryho útlej knižke, hlboko pod povrchom  
i o duši objavov a ich strojcov, prostredníctvom 
situácií, aké prinášajú len tie najnedostupnejšie 
terény sveta a najnepredvídateľnejšie situácie 

expedičnej speleológie. Na stolových 
horách Venezuely sa odohráva 

aj príbeh pripravovaného 
filmu Matawí, v ktorom 

slovenskí jaskyniari 
objavujú najdlhšiu 
kremencovú jasky-
ňu sveta – Jaskyňu 
kryštálových očí. 
Nasledujúci krát-
ky film Tajomstvo  
podzemia, ktorý 

vznikol po roku 
nakrúcania v maleb-

nej krajine pod Tatra-
mi, obohatený podmani-

vým hudobným sprievodom 
Maoka, je poetickým pohľadom 

do útrob sprístupnených jaskýň Slovenska. 



47Spravodaj SSS 3/2013 Speleotvorba

Kým však do nich zavítajú zvedavé oči turistov, 
jaskyňa musí byť objavená, dôsledne zameraná 
a zdokumentovaná. To všetko zahŕňa činnosť 
dobrovoľných speleológov – jaskyniarov. Ne-
bojácnych dobrodruhov hľadajúcich záblesk 
svetla v ríši absolútnej tmy. A práve o nich je 
trilógia Hľadači tieňa. 

Už pri DVD Tepuy sa objavil videobo-
nus z jaskyne Mesačný tieň v Tatrách, ktorý 
približoval okolnosti jedného z najnovších  
a zároveň najveľkolepejších slovenských jas-
kyniarskych objavov. K jaskyni sa režisér vra-
cia opäť v Hľadačoch tieňa. Prináša auten-
tické zábery z jej objavovania i sondu do 
duše objaviteľov a prieskumníkov podzemia 
Javorinskej Širokej. Igor Pap, Braňo Šmída, 
Štefan a Peter Šusterovci, ale i Tibor Kožuch 
spolu s ďalšími nadšencami skúmajú tajomné 
útroby Tatier, ktoré ešte stále nepovedali svoje 
posledné slovo. Zábery prinášajú netradičné 
pohľady nielen na drsné jaskynné chodby, 
bivakovanie v podzemí, ale aj na najväčšie 
šachty slovenského podzemia na čele s ko-
mínom Adri, P-154 m. Vo filme Hľadači 
utajených svetov sa svetlu sveta predstavujú 
jaskyne Skalistý potok na Jasovskej planine, 
Stratenská jaskyňa v Slovenskom raji a Šte-
fanová v Demänovskej doline. Skalistý potok 
uvádza, ako inak, Zdenko Hochmuth. O svoje 
zážitky sa delí aj Jozef Kovalík a do slávnej 
tretice chýba už len Jozef Mikloš. Jaskyňou 
spájajúcou čaro a hodnoty takmer všetkých 
jaskýň Slovenského krasu diváci prejdú od 
horného vchodu, cez lanový traverz ponad 
najvyšší jaskynný vodopád Slovenska, až po 
záverečné sifóny horného poschodia jaskyne. 
Najvýznamnejšiu spomedzi jaskýň Sloven-
ského raja, Stratenskú, predstavujú manželia 
František a Oľga Miháľovci, ktorí jaskyniam 
tohto čarokrásneho kúta slovenskej zeme 
zasvätili veľkú časť svojho života a k lás-
ke k jaskyniam vedú už aj svoje vnúčence.  
V jaskyni Štefanová divákov sprevádzajú Ľu-
boš Holík, Martin Rybanský a Pavel Herich. 
Spolu s nimi možno prostredníctvom filmu 
nazrieť do Dómu titanov a k prvému bivaku 
tejto neobyčajnej, závratným tempom rastú-
cej jaskyne. Počas tvorby filmu sa jaskyniari 
z Mesačného tieňa a Štefanovej z recesie 
stavili o pečené prasa, či niektorá z jaskýň 
do roka presiahne 30 kilometrov. Prasiatko 

dodnes behá po slobode... Osudy malokar-
patskej jaskynnej perly – Plaveckej priepasti, 
nedosiahnuteľného Starého hradu na Kra-
kovej holi a Jaskyne mŕtvych netopierov pod 
Ďumbierom približuje film Zajatci podze-
mia. Plaveckú priepasť, PP-2, prekvapujúcu 
najmä svojou neopakovateľnou výzdobou, 
predstavuje Miloš Hačo, zoznamujúci divá-
kov s históriou objavov a prieskumu jaskyne, 
ako aj so svojimi názormi na speleológiu  
a jej poslanie. Históriu objavu a sprístupnenia 
Plaveckej jaskyne v minulosti načrtáva Marek 
Velšmid. O objavoch v útrobách Krakovej 
hole rozpráva Marián Jagerčík, koordinujúci 
partiu jaskyniarov prebývajúcich či leto či 
zima na Bivaku pri Starom hrade. Do Hipma-
nových jaskýň možno v sprievode jaskyniarov 
nazrieť až pod Studňu radosti, vystrojenú la-
novým rebríkom so stoštyridsiatimisiedmimi 
priečkami! Do jaskynného labyrintu v Kozích 
chrbtoch pod Ďumbierom máme možnosť 
zostúpiť spolu s Milanom Štécom, ktorému 
sa podarilo jaskyňu po objavení aj turisticky 
sprístupniť. Na priek desaťročiam uplynulým 
od začiatku jej prieskumov je v nej dodnes 
čo objavovať. A aj vnímaví návštevníci si z nej 
vždy odnesú čosi nové, dosiaľ nepoznané. Javí 
sa len na škodu veci, ak vznešené ciele jas-
kynných objaviteľov odporujú oklieštenému 
vnímaniu reality ortodoxných úradníkov. Mi-
lanova úprimná výpoveď pred kamerou si síce 
zaslúži, no vôbec nepotrebuje ďalší komentár.

Sedem jaskýň, sedem veľkých objavov.  
A desiatky ľudských osudov poprepletaných 
v pavučine objaviteľského nadšenia, radostí  
i starostí. Veď objav jaskyne nie je vecou kaž-
dodennou! Je radostným zavŕšením dlhodo-
bých snáh jaskyniara, splnením tvrdo oddrenej 
túžby po spoznávaní nepoznaného. Obrátenej 
strany Mesiaca. Medzi paradoxy súčasnej doby 
patrí zaiste i to, že dnes, keď sa turisticky lieta 
do vesmíru, málokto si uvedomí, že priamo 
tu, doslova pod našimi nohami, sa nachádza 
ukrytý tajomný, dosiaľ nepoznaný paralelný 
svet – svet jaskýň. Slovami Pavla Barabáša: Svet 
pod nami môže byť väčší, než si dokážeme 
predstaviť...

DVD vychádza v dvojdiskovej edícii spolu  
s filmom Tajomstvo podzemia už tento me-
siac!

Lukáš Vlček
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Summary

The magazine of Slovak cavers in this issue brings the news from the activity of clubs and 
individuals within the Slovak Speleological Society (SSS) as well as outside of it, but also other 
interesting information can be found in the bulletin. The 54th Caving Week of the SSS was 
organized this year by the members of Caving Club Speleo Turiec in the Great Fatra Mts. Al-
most 150 cavers mostly from Slovakia, but also from the Czech Republic, Poland and Hungary 
participated in it. P. Pokrievka Jr. writes about the course of events of this successful happening 
in his article, which is accompanied by some photographs, too. L. Vlček evaluates the 16th Inter-
national Congress of Speleology in Brno from the point of view of a direct participant and the 
representative of the SSS at this top event of cavers from all over the world. His article is followed 
by a report about the course of post-congress excursions in Slovakia, which were prepared and 
managed for the registered participants of the Congress by the members of the Slovak Speleo-
logical Society and employees of Slovak Caves Administration and Slovak Museum of Nature 
Protection and Speleology. The following articles cover the topic of speleological exploration 
and research in Slovakia. The first of them, written by B. Kortman and J. Kasák brings clear 
information about the biggest cave system on Strážov Mt., as well as the whole Strážov Mts; the 
article is accompanied by the maps of caves created in mapping software Therion. The results 
of speleological exploration, its possibilities and perspectives in a part of karst area of the Low 
Tatra Mts. on Ohnište massif in Jánska Valley are sketched by D. Haršaník, Z. Kosejová briefly 
informs about the results of research in Píla Cave in Tribeč Mts., which was aimed at the fauna 
of invertebrates. T. Pajtina writes about the cooperation of members of caving club from Žilina 
during the research in the underground of an important architectural monument in this city 
– the synagogue, that was designed and projected in 1928 by a world famous German architect  
P. Behrens and at present the building is being reconstructed. Atta Höhle, one of the most fa-
mous show caves in Germany engaged the attention of A. Petrvalská. After her article an interest-
ing text, taken from Kozmos magazine about the alleged caves on the Moon and Mars follows. 
In the News section there is an article about a Polish-Moroccan-Slovak expedition, operating 
this year also in Slovakia, an article about the prototype of hypobaric chamber, made by Slovak 
caver M. Lisý and another one about the events organized by Caving Club Strážovské vrchy 
(Strážov Mts.), aimed at the presentation of caves and caving to public. D. Hutka informs about 
the following meeting of speleodivers and cavers in Tisovec, J. Kosej about the 40-year history 
of Regional Caving Group Tribeč of the Slovak Speleological Society. The bulletin is concluded 
by Social News as usual, after which follows the summary and information about the films of 
a famous Slovak adventurer, cameraman and director Pavol Barabáš with the topic of caves and 
cavers in Slovakia and in the world on DVDs. 

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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