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55. jaSkyNiarSky týždeň V MaLužiNej, Leto 2014

ján Šmoll a Peter Holúbek

V dňoch 30. júla až 3. augusta 2014 sa 
v bývalom autokempingu nad Malužinou 
uskutočnilo celoslovenské stretnutie jasky
niarov, ktoré organizovali členovia speleo
logických klubov Červené vrchy, Nicolaus 
a Liptovský Mikuláš. Podujatia sa zúčast
nilo asi 160 (133 platiacich, účastnícky 
poplatok 1 euro) jaskyniarov a členov Hor
skej služby zo Slovenska, Čiech, Maďarska, 
Poľska a Slovinska. 

Exkurzie viedli po krasových oblastiach blíz-
keho okolia. V Demänovskej doline sa nav-
štívil pod vedením miestnych jaskyniarov Lu-
káša Benického, Paľa Hericha a Jana Šmolla 
Demänovský jaskynný systém, jeho jaskyne 
Pustá a Mieru. V posledne menovanej lokalite 
sa jaskyniarom podarilo prekonať pieskovú 
prekážku a objaviť odhadom 300 metrov no-
vých priestorov. V Jánskej doline exkurzie Mi-
chala Danka, Paľa Procházku, Zdenka Juríka 
a Janka Naništu viedli do 11 kilometrov dlhej 
Jaskyne zlomísk a 3,5 kilometra dlhej Stanišov-
skej jaskyne. V masíve Ohnišťa v Jánskej doline 
jaskyniari zostúpili pod vedením Silvestra Vo-
toupala a Andreja Holúbeka aj do 125 metrov 
hlbokej Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi. 
V Bocianskej doline sa navštívila pod vedením 
Jana Šmolla a Gabiky Majerníčkovej každý deň 
Malužinská jaskyňa, kde prebiehalo aj kopanie 
s cieľom dostať sa do nových priestorov. Vo 
Svidovskej doline boli každý deň pod vedením 
Michala Vrbičana a Michala Lúštika exkurzie 
do 450 metrov dlhej a 50 metrov hlbokej Svi-
dovskej jaskyne č. 2. Povrchovú exkurziu viedol 
do kaňona Hybice Jano Šmoll a v krasových ob-
lastiach Liptovskej Tepličky účastníkov JT spre-
vádzali miestni jaskyniari Vlasto Knapp, Fero 
Gigac a Braňo Čiernohorský. V oblasti Zápoľ-
nej na Čiernom Váhu sa navštívila vo štvrtok, 
piatok a sobotu pod vedením Petra Holúbeka 
a Miša Vrbičana rovnomenná lokalita, ktorej 
dĺžka presahuje 2 kilometre pri denivelácii 59 
metrov. Pod touto jaskyňou prebiehali dva dni 
sondovacie práce v krátkej, iba 8 metrov dlhej 
lokalite zvanej Jaskyňa nad železničkou. Jasky-
niari z Chočských vrchov, Zlatého koňa, Turca 

a Nicolausu vykopali asi dvesto 20-litrových 
vaničiek. Podarilo sa tu nájsť nekrasové okruh-
liaky svedčiace o riečnom pôvode jaskyne. Do-
predu vidno cez škáry asi 8 metrov, je tu nádej 
na prienik do ďalších priestorov. Priamo na 
zvršku železničnej trate našiel Paľo Pokrievka 
ml. novú, doteraz neevidovanú jaskyňu, takisto 
s nekrasovými okruhliakmi. Jej dĺžka je síce iba 
2 metre, ale stúpa a po odstránení sutiny je tu 
možný ďalší postup. 

Najväčším prekvapením jaskyniarskeho týž-
dňa bolo nájdenie priepasti na Veľkom boku. 
Našiel ju s veľkou dávkou šťastia Paľo Pokrievka 
v sobotu, keď sa zostavila rojnica zo záujemcov 
na jej hľadanie. O túto lokalitu mali jaskyniari 
záujem dlhé roky, no v monotónnom teréne sa 
ju počas mnohých povrchových prieskumných 
akcií v zimnom či letnom období nepodarilo 
nájsť. Bližšie informácie o nej boli od vtedy viac 
ako sedemdesiatročného pastiera volov z Heľpy 
Juraja Šulka, ktorý nám osobne v roku 2009 
ukázal miesto, kde by sa mala nachádzať. 

Cieľom návštevy najvzdialenejšej lokality, 
organizovanej pre členov Horskej služby, bol 
Vernár, kde bola pracovná obhliadka novoob-
javenej jaskyne, ktorú skúmajú v spolupráci 
jaskyniari z Popradu a Liptovského Mikuláša. 
Jej odhadovaná dĺžka je zatiaľ 300 metrov, 
no všetky podzemné priestory a odbočky nie 
sú doteraz dostatočne preskúmané. Vanie tu 
prievan a je nádej, že jaskyňa bude pokračovať 
ďalej. Podobná exkurzia bola do jaskyne Tichá 
(Piu) v Tichej doline v Červených vrchoch v Zá-
padných Tatrách, ktorú viedol Peter Imrich. 
V koncovom závale pomocou pur-peny čias-
točne zabezpečili koncový zával. Ďalšia akcia 
pod vedením Libora Štubňu bola zameraná 
na výstup na Kasprov vrch z Tichej doliny. 
O exkurzie Zdena Juríka do Važeckého krasu 
a Alfréda Grescha do jaskyne Brtkovica počas 
JT nik neprejavil záujem, takže sa nerealizovali.

Ukázalo sa, podobne ako na poslednom 
jaskyniarskom týždni v Blatnici, že aj popri 
takom rozsiahlom podujatí, akým je exkurz-
ný jaskyniarsky týždeň, sa dá zorganizovať 
pracovná akcia. Výkopy prebiehali tak, že boli 
súčasťou exkurzie a nenarušovali plánovaný 
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program. Nádejame sa, že pracovné ak-
cie sa stanú súčasťou každého celoslo-
venského stretnutia jaskyniarov.

Ako doplnok k exkurziám viedla jedna 
málopočetná výprava vedená etnogra-
fom Petrom Laučíkom ml. do historické-
ho banského diela Božia prozreteľnosť. 
Pre záujemcov pripravili ukážky ryžova-
nia zlata Peter Imrich a Tomáš Lánczos, 
nik však výraznejšie nezbohatol. Odzne-
li aj prednášky o krase Jánskej doliny 
(M. Danko, P. Holúbek), kryogénnych 
kalcitoch (M. Orvošová), o nestorovi 
slovenských speleológov dr. Antonovi 
Droppovi (1920 – 2013) a prezentovaný 
bol nový, treba podotknúť, že pozoru-
hodný film Andreja Galicu o krasovej oblasti 
Prosieckej doliny. 

Bola organizovaná aj súťaž o najchudšieho 
jaskyniara. S krvavými stopami na panve zví-
ťazil Marek Macko z OSS Ružomberok, ktorý 
prekonal plazivku so šírkou 147 milimetrov. 
V ženskej kategórii zvíťazila so vzdialenosťou 
154 mm Gabika Majerníčková. Iba o milimeter 
za ňou zaostala Nella Filipčeková. V detskej 
súťaži sa preplazili cez 146-milimetrovú škáru 
Bohuš Liška ml. (11 rokov) a Pavol Cvacho ml.  
(10 rokov). Pre jaskyniarov je typickou činnosťou 
aj kopanie s následným transportom materiálu. 
Práve táto činnosť bola tiež predmetom súťaže  
v hádzaní prázdnej transportnej vaničky cez úzky 
priestor. Najdlhší hod Paľa Hericha meral 12,35 
metra, najkratší Mira Sovu 60 centimetrov.

Na jaskyniarskom týždni sa zastavili aj jas-
kyniari, ktorým povinnosti neumožnili 
zúčastniť sa programu. Boli tu naprí-
klad Zdenko Hochmuth, Milan Štéc, Ján 
Dzúr, Maroš Jagerčík a Ondrej Ratkov-
ský. Veľkým oživením stretnutia bol aj 
známy, no neorganizovaný jaskyniar 
z Hýb Pacho (Jaro) Teplický, prezývaný 
Fiu Fiu, ktorý nám porozprával, ako 
ležal 2 dni zaseknutý v plazivke v jaskyni 
Pivnica v Rígli a vyslobodil sa iba zázra-
kom takmer pred koncom svojej existen-
cie. Na jaskyniarskom týždni sa ukázal aj 
vylúčený člen Branislav Šmída.

Poďakovanie patrí: Erikovi Filipo-
vi za ochotu poskytnúť priestor auto-
kempingu, starostovi obce Malužiná 

Štefanovi Firášekovi za pomoc, UPS Hybe 
za ochotu pri organizovaní podujatia a za 
otvorenie rámp, pracovníkom Štátnych lesov 
na Čiernom Váhu za ústretovosť, otvorenie 
rampy do Ipoltice, na Liptovskú Tepličku 
a poskytnutie kľúčov od múzea Čiernováž-
skej železničky a kostolíka na Čiernom Váhu, 
Slovenskému múzeu ochrany prírody a jas-
kyniarstva za organizačnú pomoc, Michalovi 
Rengevičovi z firmy Grafon za materiálnu 
podporu, Martinovi Slukovi za pútače a mapy 
jaskýň Balkánu, Marošovi Jagerčíkovi za mapy 
jaskýň Jánskej doliny, Dušanovi Medlovi za 
občerstvenie a pečenie mäsa na takmer bal-
kánsky spôsob, Petrovi Vaňkovi za pomoc 
s potlačou tričiek, vyšším silám za obstojné 
počasie a ďalším nemenovaným, ktorí prispe-
li k zdarnému priebehu tohto podujatia.

Pacho Teplický, jaskyniar z rázovitej liptovskej obce Hybe. 
Foto: P. Holúbek

Aj najstarší účastník jaskyniarskeho týždňa Ján Vykoupil zo 
Speleoklubu Šariš sa zúčastnil súťaže o najtenšieho jaskyniara... 
Foto: P. Holúbek
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StrateNá PriePaSť V NízkycH tatrácH

Peter Holúbek

S jaskyňami sa podobne ako s ľuďmi spá
jajú rôzne príbehy. Veselé, smutné, zaují
mavé, nudné, ale aj opradené tajomstvom. 
Históriu jednej lokality sme začali rozvíjať 
dakedy pred viac ako dvadsiatimi rokmi. 
Vtedy nám Dušan Jančovič, náš priateľ, 
človek znalý prírody, poľovník a učiteľ zo 
Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrád
ku, naznačil existenciu neznámej priepasti 
na Veľkom boku (1727 m n. m.) v oblasti 
Čierneho Váhu vo východnej časti Nízkych 
Tatier. Spomínali mu ju starší kolegovia, 
ale jemu sa ju nájsť nepodarilo. Podelil sa 
s nami mladšími o túto vedomosť. Na zákla
de nej sme tam podnikli viac prieskumných 
pochôdzok v zime aj v lete, ale v rozsiahlom 
masíve sme veru ani my neboli úspešní. 

Až v roku 2008 sme získali informáciu, 
na ktorej sme mohli stavať. Navštívili 
sme miestneho lesníka Otta Janigloša, 
ktorý vedel o existencii priepasti, ale bo-
hužiaľ tiež iba z ústneho podania. Počas 
komunikácie s ním sme prišli na to, že 
najjednoduchšou cestou, ako priepasť lo-
kalizovať, je navštíviť pamätníka a opýtať 
sa ho na umiestnenie priepasti. Poradil 
nám pána Juraja Šulka, lesného robotní-
ka z Heľpy, ktorý sa narodil v roku 1932 
a celý život prežil v horách na Čiernom 
Váhu. Starší pán nás (M. Haršaníkovú, 
P. Holúbeka) 23. 10. 2008 milo privítal 
v dome v Heľpe na Horehroní, odkiaľ 
veľa ľudí pracuje na liptovskej strane Nízkych 
Tatier. Pravdaže si na priepasť spomenul 
a presne nám opísal, ako ju nájdeme. Treba ísť 
hore Solniskovou dolinou a okolo 200 metrov 
pod hrebeňom, trochu vľavo od osi doliny by 
sa mal nachádzať jej vchod. 

Ako na istú vec sme sa tam vypravili na 
začiatku novembra 2008. Presne podľa jeho 
rád sme (P. Vaněk, P. Holúbek) vystupovali na 
hrebeň. Najskôr sme kráčali po žule, ktorá cez 
bridlice prešla do vápencov. No polom a stro-
my nám sťažovali orientáciu, hole, aké nám 
opísal starší pán, úplne zmizli, a tak sme po 
dlhých hodinách márne hľadanie vzdali. 

V polovici novembra sme v Heľpe opäť. 
Starší pán Šulko pracuje na stavbe rodinného 
domu príbuzným a nájsť ho nie je také ľahké. 
Začíname sa pýtať na podrobnosti. Priepasť 
pozná od svojho detstva, keď tu pomáhal 
pásť voly gazdom z Heľpy. Pritom sa občas 
pri priepasti zastavil a hádzal do tajomného 
otvoru skalky, ktoré niekoľko sekúnd padali 
dolu. Vchod nebol veľký, asi 0,5 × 2 metre, 
zostúpiť dole ho vtedy ani nenapadlo a ani 
netuší, koľko je priepasť hlboká a či by jasky-
niar mohol do nej zostúpiť. Dozvedeli sme sa 
iba to, že otvor sa nachádzal na lúke bez stro-
mov a napravo od akejsi svahovej depresie, 
ktorá uzatvára bočnú dolinku. Tieto bližšie 
informácie nás potešili, ale uvedomili sme 
si, že oblasť po skončení pasenia sa dobytka 

zarástla a terén vyzerá úplne inak ako pred 
piatimi desiatkami rokov. 

Vypravili sme sa teda do Vojenského to-
pografického ústavu v Banskej Bystrici, kde 
sme sa stretli s ochotou armádnych kartogra-
fov. Vyhľadali nám letecké snímky Veľkého 
boku z roku 1949, kde sme zisťovali vtedajší 
stav lúk. Pri prezeraní snímky sme si uvedomi-
li, ako sa zmenil ráz krajiny a o koľko stúpla 
horná hranica lesa. Na základe jej analýzy sme 
sa pokúsili na budúcej akcii priepasť hľadať. 

Nepomohlo nám (V. Greškovi, P. Vaněko-
vi, P. Holúbekovi) však ani hľadanie teplého 
prievanu vystupujúceho z priepasti v zime na 

Planina Veľkého boku v lete. Foto: P. Holúbek
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lyžiach. S malou dušičkou sme sa (P. Vaněk, P. 
Holúbek) na konci mája 2009 opäť vypravili 
do Heľpy za pánom Šulkom s prosbou, či by 
nám nepomohol priamo na mieste lokalitu 
nájsť. Na naše prekvapenie si bez väčších okol-
kov zobral sekeru a nasadol do nášho auta. Po 
ceste sa rozrečnil o svojej mladosti a vtedajšom 
živote. Na hole sa dostal prvýkrát ako 12-roč-
ný chlapec, keď pomáhal pásť voly. Okolo 20. 
mája sa sústredil dobytok v dedine a každý 
gazda si na retiazke doviedol svoje zviera ku 
kolibe na Nemeckú (1535 m n. m). Staršie 
voly niekoľkohodinovú trasu zvládli, horšie 
to bolo s mladými, ktoré keď nevládali, tak 
si ľahli na zem a nik ich v ten deň nedonútil 
vstať; sprevádzajúci museli noc stráviť tam, 
kde si zvieratá ľahli. Zvieratá sa na holiach 
pásli až do 20. augusta, keď zostúpili do de-
diny a využívali sa ako mocné ťažné zvieratá 
pri zvážaní sena a dreva. Voly sa chodili pásť 
po okolitých lúkach zvaných Štrosy a napájať 
sa chodili do Solniskovej doliny. Na holiach 
nebývali zavreté v žiadnej ohrade. Prvé noci 
trávili nepokojne, ale po niekoľkých dňoch si 
zvykli a bývali až do konca pasenia v horách 
pokojné. Pastieri jedávali, čo im raz za týždeň 
poslali gazdovia z dediny – syr či slaninu, varili 
si halušky a polievky. Na sedle Priehyba (1190 
m n. m.) medzi Liptovom a Horehroním pán 
Šulko rozprával o koňoch, ktoré tu v zime 
zapadli v záveji a vyslobodzovali ich iba po-
mocou plachiet, ktoré rozprestreli pod ich 
bruchami, a ťahali ich z hlbokého snehu von. 
S nostalgiou spomínal na roky, ktoré prežil na 
Čiernom Váhu ako robotník a každý pracovný 
deň prechádzal na liptovskú stranu. Spomenul 

aj na hospodárenie v lesoch v minulosti, ako 
sa vtedy dôsledne pálila ženami olúpaná kôra 
zo stromov napadnutá lykožrútom. Zaujíma-
vé bolo aj rozprávanie o chytaní rýb v Hrone  
a žabích stehienkach, ktoré predávali priekup-
níkom z Brezna pre bohatých labužníkov. 

Pán Šulko rezko vykročil do kopca a neomyl-
ne nás cez húštinu viedol na miesto, kde by sa 
priepasť mala nachádzať. Ani on, aj keď pre-
chodil počas pasenia mnohokrát celú oblasť, 
sa nevedel v poraste mladých stromov, ktoré 
dosahujú hrebeň, orientovať. Celé hodiny sme 
chodili okolo nich, pán Šulko sekerou dokon-
ca rozhŕňal aj čučoriedkové kríky, či nezakryli 
úzky vchod, ale nič sme nenašli. Padla otázka, 
či priepasť nemohol dakto zasypať, ale pán 
Šulko túto možnosť úplne zavrhol, vraj kto by 
to robil a kde by zobral toľko materiálu. Podľa 
neho je vchod skrytý pod mladým stromčekom 
alebo v hustom čučoriedí. 

Dňa 15. 7. 2009 sme (P. Procházka, T. Ha-
lama, P. Holúbek) navštívili Františka Pačesa, 
horára na dôchodku, narodeného v roku 1931, 
ktorý žije desiatky rokov v horárni na Čiernom 
Váhu. Aj on o priepasti vedel a dokonca bol 
pri jej vchode. Z jeho opisu však vyplynulo, 
že sa nachádza v dolinke Snežná, ktorá susedí 
so Solniskovou, na lúke asi 150 metrov pod 
hrebeňom, a jej vchod opísal podobne ako pán 
Šulko. Možnosť pomýlenia dolín vylúčil, veď 
desiatky rokov sa pohyboval v týchto terénoch. 
Zdravotný stav mu však už nedovoľoval ukázať 
nám miesto s priepasťou a na jar roku 2014 sa 
odobral do večnosti. Dokonca sme začali uva-
žovať i o možnosti existencie dvoch priepastí. 
A keďže v oblasti sa v minulosti vykonávala 

banská činnosť, informácie 
sa mohli týkať nielen prie-
pasti, ale aj starej štôlne. 

Na lokalizáciu záhadného 
objektu sme podnikli viac te-
rénnych pochôdzok, dokon-
ca P. Vaněk tu strávil sám 
hľadaním dva dni. Niekoľko-
krát som sa priepasť pokúšal 
nájsť aj v súvislosti s pro-
jektom Slovenského múzea 
ochrany prírody a jaskyniar-
stva Získavanie zemepisných 
súradníc vchodov do jaskýň, 
ale nič sa nenašlo. P. Pokrievka ml. pred zostupom do priepasti. Foto: P. Maceček
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Šťastie pri hľadaní priepasti sa na nás ob-
rátilo až počas jaskyniarskeho týždňa v Malu-
žinej. V sobotu 2. 8. 2014 dvanásť jaskyniarov 
prehľadávalo záujmovú oblasť. Srdce sa nám 
poriadne rozbúchalo, keď P. Pokrievka ml. 
zvolal: „Tu je nejaká diera!“ Pre zaujímavosť 
treba dodať, že P. Imrich a P. Holúbek išli 
okolo tohto otvoru iba 5 metrov, a nevšimli 
si ho. Podzemné priestory priepasti preskú-
mali bez kombinézy ešte v deň lokalizácie 
P. Maceček a P. Pokrievka ml. Ich vyjadrenie 
bolo také, že sa tam treba plaziť a priepasť je 
jednoznačne riečneho pôvodu. Hneď ako to 
bolo možné (12. 8. 2014, M. Haršaníková, pra-
covníčka lesnej správy Čierny Váh, do ktorej 
oblasť okolo priepasti patrí, a P. Holúbek) sa 
poloha priepasti zamerala geodetickým GPS 
prístrojom a striebornou farbou sa vyznačila 

cesta k nej, pretože v  mo-
notónnom lesnom poraste 
je veľký problém s jej lokali-
záciou. Po nájdení priepasti 
možno vysloviť uznanie pá-
novi Šulkovi za označenie 
miesta, kde ju treba hľadať. 
Po desiatkach rokov, čo tam 
nebol, a zmene terénu sa po-
mýlil iba o niekoľko desia-
tok metrov...

Priepasť preskúmali a za-
merali 20. septembra 2014  
P. Pokrievka ml., S. Votoupal, 
A. Votoupalová, P. Maceček, 

P. Magdolen a P. Holúbek. Je vytvorená v slieni-
tých kriedových lavicovitých vápencoch na geolo-
gickej poruche so smerom sever-juh. Dosahuje 
dĺžku 25 metrov pri denivelácii medzi vchodom 
a najnižším miestom 12 metrov. Na jej dne sme 
našli pozostatky hovädzieho dobytka. 

Priepasť je evidentne riečneho pôvodu a na 
severnej aj južnej strane sa končí neprieleznou 
úžinou. Je pravdepodobné, že voda pritekala 
od m. b. 7 k m. b. 10. Na naše prekvapenie je 
priepasť zahlinená žltou hlinou a v klesajúcom 
smere sa dá pokračovať iba po výkopových 
prácach. V smere dopredu vidno nízky priestor 
a zdá sa, že je tu aj výmena vzduchu. V nasle-
dujúcom zimnom období sa plánujeme sústre-
diť na zistenie prievanu a azda aj sondovanie. 
Iba čas a pracovné nasadenie potvrdí alebo 
vyvráti naše nemalé očakávania.

Pohľad z priepasti na povrch. 
Foto: P. Pokrievka ml.
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NoViNka z BeLiaNSkycH tatier – jaSkyňa  
ŠtyrocH MedVeďoV

Peter Magdolen

Nová jaskyňa sa dá objaviť viacerými 
spôsobmi, ako sú kopacie práce na mies
tach s teplotnými anomáliami, rozširovanie 
puklín s prievanmi, odstavenie vody v po
norových zónach a pod. Jedna z najstar
ších metód je prísť k otvoru a vliezť dnu.  
A presne takto sa podarilo objaviť Jaskyňu 
štyroch medveďov v masíve Nového vrchu 
(2007 m n. m.).

Okolnosti objavu
Prieskum jaskýň v Novom vrchu  

v Belianskych Tatrách uskutočňujú jas-
kyniari zo západného Slovenska (Speleo 
Bratislava, Jaskyniari Plavecké Podhra-
die, OS Tribeč) už od roku 1995, keď sa 
našla jaskyňa Nová éra a pokračovanie 
jaskyne v Novom vrchu č. 3. Neskôr po 
dohode s OS Spišská Belá sme upriami-
li pozornosť aj na nižšie položené jasky-
ne v pásme lesa, ktoré objavili domáci 
jaskyniari. Išlo o Jaskyňu starých objavi-
teľov a Sedlákovu dieru. Práve posledne 
menovaná je v ostatných štyroch ro-
koch naším hlavným tatranským praco-
viskom a prieskum už aj prináša ovocie. 

Problematický bol dlhší čas prístup k nej. 
Najprv sa chodilo od J. starých objaviteľov, ne-
skôr z doliny Nového potoka popri Balónovej 
jaskyni. Obe trasy však obsahujú strmé partie 
a v horších poveternostných podmienkach 
môžu byť rizikové. Preto sme vyskúšali obme-
niť klasickú trasu cez Starých objaviteľov tak, 
že od vrstevnicového chodníka, ktorým sa ide 
k jaskyni, sa nejde až pod ňu, ale skôr sa odbočí 
na nevýrazný bočný hrebienok, po ňom ďalej 
ku skalnej bráne, čím sa naberie výška, a až od 
tejto brány sa traverzuje k hrebeňu, ktorým sa 
vystúpa ku vchodu do Sedlákovej diery. Ako 
sme skúšali túto novú cestu, ocitli sme sa na 
malej plošinke, kde pod skalnou stienkou 
sa v jame černel otvor akurát na naplazenie. 
Neváhali sme, prezliekli sa do „atómbordelov“  
a vnikli dnu. Bolo to posledný augustový deň 
r. 2012, čo je dátum objavenia jaskyne. Na akcii 
sme boli štyria a zároveň sme v jaskyni našli 

kostrové pozostatky štyroch medveďov (podľa 
počtu čeľustí), z čoho sa večer po debate ustálil 
názov jaskyne. V čase objavu mala jaskyňa J4M 
dĺžku cca 30 m.

Priebeh ďalších prác
Už v deň objavu sme skúšali postúpiť ďalej. 

Na možné pokračovanie poukazovala ustupu-
júca stena v ohybe pred rozšírením s kosťami. 
Tu pod náznakom klenby sme začali vyťahovať 

väčšie i menšie kamene, až sa ukázala nízka 
chodba zatáčajúca doprava. Hoci bola vypl-
nená takmer až pod strop, postup sa zdal byť 
istý vzhľadom na prítomnosť medvedích kostí  
v ťaženej sutine a bolo cítiť aj výmenu vzdu-
chu. V objavný deň sme bez akýchkoľvek 
nástrojov, čisto ručnou prácou postúpili vyše  
5 m, vytvoriac tesnú plazivku. Nasledujúcu 
akciu sme si už do jaskyne priniesli pomôcky 
– polovicu plastovej bandasky v tvare vanič-
ky, kladivo a lopatku. Pretože sme uvažovali  
s jaskyňou ako s dlhodobejším pracoviskom, 
zväčšovali sme vykopanú plazivku na pohodl-
nejší profil a dopredu sme postúpili len málo. 
O mesiac neskôr sme jaskyňu zamerali a aj  
s vykopanou časťou dosiahla dĺžka polygónu 
34 m. Po meraní sme ešte pokračovali v kopa-
ní, nízka chodba šla stále dopredu. 

Prišla zima a do jaskyne sme sa dostali až  
o rok, keďže hlavným pracoviskom bola Sedlá-

Objavitelia v deň objavu. Foto: P. Magdolen
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kova diera a J4M ostávala ako oddychové pra-
covisko. Počas novembrovej akcie sme nemuseli 
veľa špekulovať, kopali sme dopredu. Postúpili 
sme 2 m, chodba v priamom smere sa končila, 
pokračovanie sa ukazovalo doprava nahor ale-
bo doľava dole. Zvolili sme logický smer nadol 
do masívu. Tu sme sa prekopali užšou časťou 
asi 3 m, následne sa ukázala voľná kaverna  
s pevným stropom, ale na dne a po bokoch boli 
voľné kamene a sutina. Kaverna zabáčala do-
prava, pričom začala klesať. Výhodou voľného 
priestoru bolo to, že materiál sme už nemuseli 
ťahať dlhšiu trasu, ale dal sa ukla-
dať v kaverne. Ešte v decembri 
sme znovu v jaskyni, keď sme pre 
nepriaznivé počasie zrušili akciu  
v Sedlákovej diere. Vo vetre, mraze 
a v čerstvo napadnutom snehu 
sme prišli k alternatívnej jaskyni 
J4M, aby sme tu postúpili ďalej. 
Práca s vŕtačkou bola efektívna, 
prekážajúce kamene ustúpili a po-
merne rýchlo sme postúpili strmo 
dole. Táto akcia bola najproduk-
tívnejšia, podarilo sa postupne 
objaviť asi 20 nových metrov, pri-
čom za posledným 2 m stupňom 
sme sa dostali do strmo klesajú-
cej chodby kompletne vyvinutej  
v pevnom masíve. Zdalo sa, že 
bude nasledovať rýchly progres, 
smer bol jasný a aj perspektívny. 

Nasledujúci rok sme hneď zjari 
v silnej zostave opäť v jaskyni. 
Máme aj vypracovaný plán, ako  
v strmej chodbe postúpiť. Kamene 
z konca totiž nie je poriadne kam 
ukladať, jediné rozšírené miesto 
povyše má sklonené skalné dno 
a kamene by sa skotúľali naspäť. 
Problém sme v súlade s plánom 
vyriešili osadením roxorových tyčí 
do dna, čím sa vytvorila akási hrá-
dza, za ktorú sme ťažené kamene 
ukladali. Postupne sme ich všet-
ky povyťahovali a uložili, neskôr 
nasledoval štrk stmelený blatom  
a ku koncu už len blato. Postúpili 
sme 4 m, chodba už klesá mier-
ne, ale voľné priestory sme nedo-
siahli. Teda určité rozšírenie sme 

zaznamenali, avšak za ním nasleduje takmer 
úplne zaplnená chodba, ktorá opäť strmo klesá.  
A pretože úložisko za roxorovým oplôtkom sme 
už úplne zaplnili, postupové práce tu definitív-
ne ukončujeme. Súčasne s prácami na dne sme 
sa pokúšali postúpiť aj v dvoch odbočkách, aby 
sa pri množstve pracovníkov niektorí nenudili. 
Tak sa v stúpajúcej chodbe pri mer. bode č. 7 po-
stúpilo asi 2 m dopredu, no výplň tvorí zväčša 
čierny humus napadaný z povrchu, a teda sa tu 
po čase najskôr vykopeme von na vzduch. Iné 
miesto na kopanie bolo pri mer. bode č. 11 sme-
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rom doprava nahor. Aj tu sa pracovalo, podarilo 
sa postúpiť 3 m do akéhosi rozšírenia, v ďalšom 
priebehu je chodba skoro úplne vyplnená kame-
ním. Tým sme nateraz sondážne práce v jaskyni 
ako takej ukončili. Ostávalo jaskyňu domerať, 
čo sa udialo koncom júla, zároveň sme preme-
rali pomocou prístroja DistoX aj staré partie. 

Opis podzemných priestorov
Od nízkeho, no relatívne širšieho vchodu 

(0,4 × 1,2 m) klesá vstupná chodba v smere 

na JZ. Hlinité dno sa postupne vzďaľuje od 
stropu, po 5 m chodba zatáča doľava, pričom 
polkruhový profil dosiahne výšku 1 m. Nasle-
duje priamy, 10 m dlhý, stále klesajúci úsek, na 
jeho konci sa v smere na V chodba rozšíri do 
neveľkej siene s pôdorysom 4 × 5 m a s výškou 
1,5 – 2,5 m. Tu sa po celej ploche nachádzali 
kosti medveďov, ktoré sme vyzbierali a sú ulo-
žené po ľavej strane siene. Pokračovanie siene 
je v smere na SV, chodba tu stúpa, ukončená 
bola ostrohrannou kamennou sutinou. Po 
jej odhrabaní vznikla krátka strmo stúpajúca 
chodbička smerujúca na V, čierny humusový 
materiál na jej konci svedčí o blízkosti povr-
chu. Nové časti jaskyne nájdené činnosťou 
jaskyniarov sa začínajú v odbočení na J pred 
sieňou s kosťami. Nízka chodba sprvu mierne 
klesá, po zabočení doprava stúpa a po ďalších 
4 m sa rozdvojuje. Pravá vetva stúpa ďalej, vo 
vzdialenosti 2 m od rozvetvenia bol vľavo veľký 
výklenok, no dnes je už úplne zaprataný ka-
meňmi vyťahanými z pokračovania smerujú-
ceho ďalšie 2 m dohora, kde je terajší koncový 
zával. Ľavá vetva klesá spočiatku mierne, po  
4 m sa lomí doprava a klesá strmo v závalovej 
partii ďalších 10 m. Potom sa ukáže pevný 

Pri vchode jaskyne. Foto: P. Magdolen
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masív a chodba nadobudne šošovkový profil. 
V pevnom masíve chodba ide ešte asi 8 m, 
pričom ku koncu sa na skalnom dne nachádza 
blatový sediment, ktorý po priblížení sa k stro-
pu ukončil nateraz známy rozsah podzemia.

Zhodnotenie jaskyne a ďalšie možnosti
Jaskyňa má strategickú polohu v rámci 

masívu Nového vrchu. Výškovo sa nachádza  
v strede karbonátového komplexu a na rozdiel 
od väčšiny ostatných jaskýň nie je vyvinutá pri 
bočnej hrane vápencovej kryhy a ani k nej ne-
smeruje. Ak by teda pokračovala v doterajšom 
smere, dostali by sme sa ňou priamo do stredu 
vápencovej hmoty s jaskynným systémom. Hy-
potetický systém odvodňujúci Nový vrch však 
zrejme nie je zvyčajný vysokohorský labyrint 
s vyprázdnenými chodbami. Doteraz nájdené 
významné jaskyne majú skôr líniový charakter 
daný tektonickou predispozíciou. Ani Jasky-
ňa štyroch medveďov sa nevymyká spomedzi 
už známych jaskýň. Jej genéza je podmiene-
ná hlavnou tektonickou poruchou v smere  
SV-JZ a vedľajšou v kolmom smere. Práve na 
ich križovaní vznikol najväčší priestor – sieň  
s kosťami. Možné pokračovania sú v predĺžení 
spomenutých tektonických línií, z nich iba 
jeden smer klesá do masívu, ostatné mieria na 
povrch, čím strácajú perspektívu. Avšak aj kle-
sajúca chodba s priaznivou orientáciou končí 
ako možné pracovisko. Príčinou je takmer 
úplné zatarasenie chodby blatovým sedimen-

tom, ktorý nie je kde vynášať, 
a tiež absencia prievanu. Ten 
chýba aj v horných častiach 
jaskyne, takže vyzerá to tak, 
že jaskyňa sa stane opusteným 
pracoviskom. V horných čas-
tiach by sa dalo vykopať na 
povrch, čo však nie je akosi 
zmysluplné, azda by sa dalo 
kopať nadol v sieni s kosťami, 
kde by mohla byť paralelná kle-
sajúca chodba. V Novom vrchu 
sú však omnoho perspektívnej-
šie pracoviská. J4M však stále 
bude navštevovaná, pretože sa 
nachádza na výstupovej trase  
k Sedlákovej diere a zakaždým 
tu prebieha oddychová pauza, 
čo môžu využiť mladší jasky-

niari na krátku exkurziu. Význam má aj ako 
nálezisko kostí medveďa hnedého. Kosti nie sú 
paleontologicky staré, vzorku dal stanoviť doc. 
Martin Sabol z Prírodovedeckej fakulty UK,  
a vek vyšiel na 456 +/- 25 rokov. Jaskyňa sa svo-
jimi parametrami: dĺžka 70,5 m, hĺbka 22,1 m 
radí k tým menším v Novom vrchu a výskum 
je tu nateraz ukončený. 

Kalendárium akcií a účastníkov
31. 8. 2012 – objav jaskyne, kopanie v od-

bočke, postup 5 m – M. Adam, Ľ. Janeček,  
P. Magdolen, R. Nevařil

13. 10. 2012 – prekopávanie odbočky na po-
hodlný profil – M. Blusk, Ľ. Janeček, J. Tencer

17. 11. 2012 – zameranie jaskyne, kopanie 
v odbočke, postup 2 m – M. Adam, P. Holúbek, 
P. Magdolen, P. Ševčík

2. 11. 2013 – kopanie v odbočke, postup  
10 m – M. Adam, R. Dočolomanský, Ľ. Janeček, 
K. Kačinová, J. Míšaný

7. 12. 2013 – kopanie a vŕtanie v klesajúcej 
chodbe, postup 20 m – P. Holúbek, P. Magdo-
len, M. Olšavský, J. Šurka

1. 5. 2014 – kopanie na konci, postup  
5 m, kopanie v dvoch stúpajúcich odbočkách, 
postup po 3 m – P. Holúbek, Ľ. Janeček, P. 
Magdolen, J. Míšaný, J. Naništa, P. Pokrievka, 
P. Vaněk

29. 7. 2014 – zameranie jaskyne, kopanie 
v stúpajúcej odbočke, postup 1 m – P. Magdo-
len, P. Ševčík, M. Velšmid

V najväčšom priestore jaskyne. Foto: P. Magdolen
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10 rokoV PrieSkuMu HaVraNickej jaSkyNe

alexander Lačný

Od znovuobjavenia Havranickej jaskyne 
uplynulo presne desať rokov. Znovuobjavili 
ju jaskyniari P. Halenár, A. Lačný, M. Koč
kovský a M. Hačo dňa 18. 9. 2004 (Lačný, 
2006). Už teraz však vieme, že jaskyňa bola 
neznáma iba pre jaskyniarsku verejnosť, 
keď sa ju Dr. Droppovi nepodarilo lokalizo
vať v roku 1952 pri prieskume Plaveckého  
a Smolenického krasu (Droppa, 1952). V jas
kyni totiž možno nájsť nápisy na stenách zo 
šesťdesiatych rokov minulého storočia. Po 
„znovuobjavení“ však jaskyňa neupadla do 
zabudnutia a my sme v nej začali, aj keď 
s menšími prestávkami, skúmať. Prieskum 
bol miestami veľmi náročný. Čiastkové úspe
chy sa striedali s náročnými prieskumnými 
prácami v závalových častiach, ktoré neboli 
vždy úspešné. Práve tento článok môže byť 
inšpiratívny pre jaskyniarov, ktorí neúspešne 
pracujú na lokalitách aj niekoľko rokov. Sys
tematická práca totiž môže byť korunovaná 
hoci malými, ale o to dôležitejšími postupmi.

S prieskumnými prácami v jaskyni sme zača-
li takmer hneď po znovuobjavení, a to v Zboj-
níckej sieni, ktorá je najväčšou sieňou jaskyne. 
Ako vyplýva z mapy jaskyne (obr. 1a, 1b), 
takmer celá jaskyňa má korozívny charakter 
a je založená na S-J tektonickej poruche. Práve 
na sever od Zbojníckej siene predpokladáme 
pokračovanie jaskynných priestorov. To potvr-
dili aj geofyzikálne merania realizované v roku 
2010 (obr. 2) (Lačný et al., 2012).

V Zbojníckej sieni nás už od začiatku zaujali 
dve sondy vystužené sčasti drevom, ktoré sa 
nachádzali po oboch stranách pukliny. Západ-
ná sonda ústila veľmi úzkymi a nebezpečnými 
trhlinami do vtedy najhlbšieho miesta jaskyne 
-37 m (Šmída, 2010). Tu bol od začiatku citeľ-
ný prievan. Problém sme však mali s transpor-
tom materiálu do väčšieho priestoru cez úzke 
miesta, preto sme po niekoľkých sporadických 
akciách od tohto zámeru upustili. Už od za-
čiatku nášho prieskumu nám bolo jasné, že je 
potrebné výkopové práce sústrediť severným 
smerom. Ibaže v tomto smere sa nachádzal 
veľmi presintrovaný zával a prievan z týchto 

častí bol nejasný. Od roku 2004 sme realizovali 
prieskum výlučne krompáčmi, pajsermi a kla-
divami. Úvodné partie šli rozoberať bezprob-
lémovo. Po čase sme narazili na presintrované 
časti závalu, ktoré boli veľmi porózne, a preto 
sme ich nemohli len tak rozoberať. To bol dô-
vod na čiastočné ukončenie sondážnych prác.

O ďalší systematický prieskum Havranickej 
jaskyne sa zaslúžila až nová technika (obr. 3). 
Koncom roka 2007 sme kúpili elektrocentrálu 
a zbíjačku. Nová technika významne vyriešila 
problém s presintrovaným závalom a my sme 
sa mohli vydať vytúženým severným smerom 
popri východnej strane pukliny. Práce nás spo-
čiatku motivovali, pretože bolo vidno pomedzi 
strop pukliny a zával asi 10 cm škárku.

O dva roky neskôr, začiatkom roka 2009, 
bolo naše úsilie korunované úspechom. 

M. Zvonárovi, M. Kočkovskému a I. Lietav-
covi sa podarilo objaviť v smere postupu prác 
kavernu (1 × 1,5 × 2 m) s peknou krasovou 
výzdobou, žiaľ, bez pokračovania (Zvonár in 
Lačný, 2011). Po tomto „miniobjave“ sme sa 
začali zamýšľať nad vhodnosťou tohto miesta 
na prieskum. Zával sa pomaly zmenil na pev-
nú skalu a stratila sa aj škára, ktorá nás viedla 
vytúženým smerom. Akciu za akciou sme boli 
skeptickejší. Občas nás potešil nejaký voľnejší 
priestor, ale práce boli čoraz náročnejšie a ne-
prinášali úspech.

Zásadný zlom v prieskumoch priniesol až rok 
2012, keď sme sa definitívne rozhodli upustiť 
od prác v Severnej sonde a vrátiť sa o niekoľko 
metrov späť. Žiaľ – okrem priestorov aj v čase 
– v podstate o niekoľko rokov naspäť. Indíciou 
pre nás bol zvláštny pulzný prievan vychádza-
júci zo závalu. Chceli sme si takisto overiť našu 
predstavu, že uprostred pukliny bude priestor 
najširší, no najmä menej presintrovaný. Mož-
no povedať, že to bola naša posledná nádej  
v prieskumných aktivitách. Po niekoľkých ak-
ciách bola korunovaná úspechom a my sme sa 
dostali do akejsi sienky. Čo nás hneď upútalo, 
bol strop začiernený od karbidiek alebo fakieľ. 
Zistili sme, že sme sa prekopali do starej son-
dy, ktorá ústila do najhlbšieho miesta jaskyne. 
Prekopaním do tejto sienky sa vyriešil problém 
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s nebezpečným závalom, 
ktorý nás odrádzal od 
výkopových prác. Mohli 
sme tak začať s ťažbou 
cez omnoho bezpečnej-
ší a kratší priestor. Túto 
časť sme nazvali Zadyme-
nou sienkou a začali sme 
sondovať smerom nadol, 
odkiaľ bolo cítiť aj prie-
van. Počas roka sme tu 
realizovali niekoľko akcií 
v závale. Po dosiahnutí 
hĺbky cca 3 metre sa však 
priestor zúžil a my sme 
zostali opäť skeptickí, či 
vôbec jaskyňa pokračuje 
ďalej.

Možno nebyť počinu 
M. Jánošíka, ktorý začal 
kopať pár metrov východ-
ne od Zadymenej sien-
ky, práce by sa zastavili 
natrvalo. Po asi jednom 
vykopanom metri sme 
narazili na zúžené mies-
to, odkiaľ začal vanúť 
intenzívny prievan. Po 
niekoľkých akciách sme 
priestor rozšírili. Podarilo 
sa nám objaviť 15 metrov 
nových priestorov s pes-
trou krasovou výzdobou. 
Chodbička však smero-
vala pod Zbojnícku sieň. 
Následne sme práce sú-
stredili na koncovú studňu, kde kamene padali 
kamsi hlbšie. Prieskum však nepriniesol očaká-
vaný úspech. Priemer sondy sa síce zmenšoval, 
ale v hlbších častiach bol potenciál na jeho 
rozšírenie.

Medzičasom skúmal M. Jánošík aj s ďal-
šími jaskyniarmi na dne vertikálnej pukliny, 
cez ktorú sme sa dostali do už opisovaných 
nových priestorov. Nazvali sme ju Michalo-
vou sienkou práve po M. Jánošíkovi. Práce 
tu prebiehali prakticky od nami organizova-
ného jaskyniarskeho zrazu na Jágerke v lete 
roku 2013. Neskôr sa sem sústredili všetky 
práce. Vykopaným sedimentom a balvanmi 
sme začali zapĺňať Zadymenú sienku i vyko-

panú studňu pod Zbojníckou sieňou. Práve 
tu sa 11. 5. 2014 jaskyniarom T. Lánczosovi, 
M. Kočkovskému, M. Jánošíkovi, M. Baľovi 
a J. Halamovi podarilo preniknúť do voľných 
priestorov. Po prehĺbení cca 0,5 m sa na dne 
sienky otvoril otvor s rozmermi 30 × 30 cm.  
V ňom bolo vidno pokračovanie do hĺbky asi 
3 m. Po odstránení niekoľkých väčších skál sa 
priestor rozšíril na puklinu v zasintrovanom 
závale s rozmermi 1 × 0,4 m a bolo možné 
doňho preniknúť. Na dne sienky boli dva väč-
šie otvory, ktorými sa dalo preliezť do väčšej 
sienky s bohatou bielou sintrovou výzdobou, 
jazierkami a hojnými pizolitmi. Rozmery sien-
ky sú asi 4 × 7 m (obr. na 4. strane obálky).

Obr. 1a. Pôdorys Havranickej jaskyne
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Obr. 1b. Rozvinutý rez Havranickej jaskyne
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Celé objavené priestory sú založené na po-
ruche S-J smeru, čo je perspektívne vo vzťahu 
k pokračovaniu jaskyne severným smerom. 
Na základe geofyzikálnych meraní by sa mali  
v tomto smere nachádzať rozsiahlejšie jaskyn-
né priestory. Na južnej strane sa nachádzajú 
dve paralelné chodbičky, ktoré smerujú pod 
Zbojnícku sieň. Sú v závalových častiach  
a pravdepodobne nie sú perspektívne pre 
ďalšie práce. Sienka za balvanom však poslúži  
v budúcnosti ako vhodné miesto na odlože-
nie materiálu. Obe sa koncentrujú do sienky, 
ktorá za kvapľopádom smeruje presne na se-

ver. Chodbičky sú pre-
modelované vodou, 
čo je v tejto jaskyni 
veľmi nezvyčajné. Dá 
sa uvažovať o zmene 
charakteru jaskyne, 
prípadne môže ísť  
o lokálny fenomén 
koncentrovania vody 
presakujúcej z povr-
chu. Najperspektívnej-
šia z pohľadu speleo-
logického prieskumu 
sa preto zdá objavená 
sienka, ktorej obe stra-
ny sú priamo tvorené 
masívom a je predpo-
klad pokračovania 
tejto chodby za kvap-
ľopád. Napovedajú 
tomu aj úzke štrbiny, 

cez ktoré vidno dopredu, ale aj do hĺbky.  
Z nich vychádza citeľný prievan. Bude potreb-
né sa na tomto mieste zahĺbiť a pokračovať na 
sever. Celkovo bolo objavených asi 30 m voľ-
ných priestorov s veľmi peknou a zaujímavou 
krasovou výzdobou (obr. 4 a 5).

Jaskyňa sa tak stáva veľmi perspektívnou 
na ďalšie práce, a to najmä z toho dôvodu, 
že máme jasný smer a dá sa predpokladať, že 
sme sa dostali cez závalové časti jaskyne do 
kompaktnejších častí. Na tomto mieste je po-
trebné podotknúť, že až do súčasnosti sme sa 
niekedy formou pokusov a omylov predierali 

závalovými časťami takmer desať rokov, 
často s neúspešnými závermi. Je veľkou 
náhodou a azda aj šťastím, že sa nám 
podarilo preniknúť do týchto priesto-
rov. Preto tento objav možno považovať 
za veľmi kľúčový pre ďalšie prieskumné 
aktivity v Havranickej jaskyni.

Jaskyňa má v súčasnosti dĺžku 155,3 m 
s deniveláciou -45,15 m. Za desať ro-
kov sme tu realizovali 97 pracovných 
akcií. Na nich sa vystriedalo niekoľko 
desiatok jaskyniarov aj iných nadšen-
cov. V pripojenej tabuľke sú mená tých, 
ktorí sa v uplynulých rokoch najviac 
zaslúžili o prieskum Havranickej jasky-
ne, teda vykonali v Havranickej jaskyni 
minimálne päť pracovných akcií. 

Obr. 2. Realizované geofyzikálne meranie odporovou metódou nad pokračovaním 
jaskyne (Lačný et al., 2012)

Obr. 3. Výkopové práce za pomoci zbíjačky. Foto: M. Kočkovský
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A čo dodať na záver? S jaskyňou je to ako 
s krásnou ženou. Musíš ju najprv spozná-
vať, neskôr vytrvalo dobýjať a možno na 
konci tejto strastiplnej cesty ťa nakoniec 
pustí dovnútra. Havranická jaskyňa je toho 
aktuálnym (aj keď ešte nie celkom vyrieše-
ným) príkladom...

Poďakovanie: Príspevok bol vypracova-
ný s podporou projektu VEGA 1/0095/14 
„Komplexný výskum krasových fenoménov 
Malých Karpát“.
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Obr. 5. Krasová výzdoba v novoobjavenej sienke. Foto: T. 
Lánczos

Obr. 4. Zaujímavé krasové útvary. Foto: T. Lánczos 

Meno počet akcií
Martin Kočkovský 65
Alexander Lačný 62
Ľubomír Benian 32
Michal Jánošík 28
Tomáš Lánczos 25
Tamás Csibri 21
Matej Zvonár 18
Martin Baľo 11
Lucia Strelková 9
Peter Halenár 7
Ivan Lietavec 5
Zuzana Feketeová 5
János Csibri 5

Tab. 1. Počet odpracovaných akcií v Havranickej 
jaskyni
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MaPoVaNie PrePojeNia ČertoVej diery a doMice

zdenko Hochmuth

Pri pohľade na každoročnú tabuľku 
najdlhších a najhlbších jaskýň Slovenska 
si môžeme všimnúť zaujímavú vec – väčši
na dlhších jaskýň každoročne „rastie“, ale 
niektoré sa z miesta nehýbu, okrem Demä
novského jaskynného systému ide o všetky 
jaskyne spravované SSJ.

Naša partia sa vďaka projektu APVV-0176-12 
s názvom „Nové metódy priestorového mo-
delovania pomocou laserového skenovania  
a 3D GIS-u“, realizovanému na Ústave geo-
grafie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 
dostala k 3D mapovaniu v priestoroch jaskyne 
Domica, resp. sústavy Čertova diera-Domica, 
po súhlase Správy slovenských jaskýň. Tá tiež 
patrí medzi v spomínanej tabuľke dlhodobo 
nehybné, naposledy sa jej dĺžka zväčšila v r. 
2002 (z 5261 na 5368 m*). Predčasom ju na 
mieste najdlhšej v Slovenskom krase predbe-
hol náš Skalistý potok, a tak sme miestnych 
nedráždili, lebo bolo jasné, že potenciál tam je. 

Pri zostavovaní aktuálnej tabuľky (2014) som 
od J. Tencera dostal otázku, či by nebolo potreb-
né spočítať túto dĺžku spolu s Baradlou, hranice 
v dnešnej Európe začínajú byť iba fiktívne. Na-
pokon sa tak už stalo na medzinárodnom serveri 
najdlhších jaskýň sveta (http://www.caverbob.
com/wlong.htm), kde sústava Domica-Baradla 
je aktuálne s dĺžkou 23 916 m zaradená na 188. 
miesto. Je to však údaj z r. 1995, teda ani naši 
maďarskí priatelia nie sú príliš aktívni. Dobrý 
podnet na to, aby sme zistili, či sa s tou dĺžkou 
Domice (a možno aj Baradly) nedá nič robiť,  
a tiež výzva pre členov ústavu, ktorí sú súčasne 
členmi Speleoklubu UPJŠ.

K riešeniu projektu sme potrebovali mať me-
račsky akceptovateľnú mapu jaskyne. Ako prvý 
jaskyňu mapoval legendárny banský merač Edu-
ard Paloncy z Ostravy, ktorý o svojich zážitkoch 
z mapovania napísal dokonca článok v Krásach 
Slovenska. Paloncyho práca (1930, 1933) a aj 

*Tento údaj sa uvádza i v tabuľke najdlhších 
jaskýň na Slovensku, stav k 15. 3. 2014, publi-
kovanej v Spravodaji SSS (Tencer, 2014), ako aj  
v nedávno vydanej knihe Jaskynný systém Domi-
ca-Baradla (Gaál – Gruber a kol., 2014).

pekné stabilizované body sú dodnes asi najse-
rióznejším dielom z tejto jaskyne. Paloncy však 
mapoval jaskyňu najmä s ideou jej sprístupne-
nia a prerazenia lepšieho vchodu ako objavný 
v r. 1930 – na základe jeho meraní sa uskutoč-
nila aj prerážka (dnešný východ z jaskyne) a po-
tom v r. 1933 domapoval celý známy rozsah jas-
kyne. V 50. a 60. rokoch sa v jaskyni realizoval 
nedávno zosnulý nestor slovenskej speleológie 
A. Droppa. Zmapoval znova Domicu v celom 
známom rozsahu, podstatne využijúc bodovú 
sieť Paloncyho. Originál mapy s autorstvom 
Droppu a Chovana nesie rok 1964. Táto mapa 
bola tiež publikovaná v Československom krase 
(1972). Zjednodušená mapa bola súčasťou dnes 
ťažko dostupnej knižočky (1961), teda vznikla 
ešte pred týmto mapovaním. 

Jaskyňu, avšak iba prevádzkový okruh, zno-
va zamerali merači n. p. Geologický prieskum 
v Spišskej Novej Vsi, geologická oblasť Rožňava 
v r. 1976, pretože každá sprístupnená jaskyňa 
podľa banskobezpečnostného predpisu mala 
mať plán vyhotovený geodetickou autoritou 
(banský merač). Dr. Droppu zrejme za ňu vte-
dajšie orgány nepovažovali. Na mape je detailne 
zachytený najmä chodník, ale sú tu aj priestory, 
ktoré neboli na Droppovej mape. Ďalšie kratšie 
mapovacie (skôr meračské) diela vznikli neskôr 
z dôvodov 3 prerážok – spojnice Suchej a Panen-
skej chodby priamo v jaskyni, prerážky nového 
vchodu, ktorý je dnes vo vstupnej budove, a tzv. 
odvodňovacej štôlne, ktorá sa vyrazila v dom-
nienke, že sa tým zabráni záplavám. Speleológo-
via zrejme okrem drobných výnimiek do jaskyne 
nezablúdili, tou výnimkou je zameranie Mean-
drovej chodby v r. 2001, ktorá zo vzdialených čas-
tí (za 2. plavbou) smeruje k jednému zo závrtov 
(Bella – Holúbek, 2001).

Na riešenie vyššie uvedenej výskumnej úlohy 
sme potrebovali mať spojitý polygónový ťah cez 
všetky priestory jaskyne. Dnes sa dĺžka takéhoto 
ťahu na Slovensku považuje aj za dĺžku jaskyne. 
Od SMOPaJ sme s pomocou P. Holúbeka získali 
všetky dostupné archívne materiály týkajúce sa 
merania, tu sme však narazili na zaujímavú vec – 
ťah napriek toľkým meraniam nie je jednoduché 
zrekonštruovať, a to z rôznych dôvodov. 
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Cez niektoré časti, dokonca aj v tesnej blíz-
kosti sprístupneného okruhu, vôbec neprechá-
dza polygónový ťah. Hlavne ide o rôzne prepoj-
ky, ktorých morfológia je zrejmá a dr. Droppovi 
sa zdalo zbytočné „nasilu“ tu získavať nejaké 
metre (ako sa to robí dnes). Podobne tiež kratšie 
slepé chodby, kde bolo treba liezť po kolenách 
či bruchu, unikli zameraniu. Ale najproblémo-
vejší bol relatívne dlhý úsek medzi chodníkom 
sprístupnenou Panenskou chodbou a riečiskom 
Styxu na dne Čertovej diery, kde aj ležia zdrojni-
ce systému Čertova diera-Domica-Baradla.

Táto časť, dlhá vzdušnou čiarou 380 m, má 
na mape nezvyčajne málo detailov, celá je vy-
šrafovaná značkou znamenajúcou „zaplavená 
vodou“. Sú v nej vyznačené polygónové body. 
Zrejme aj boli realizované, avšak s výnimkou 
zopár hrubých klincov zabitých v štrbinách sme 
ich nenašli. Navyše v materiáloch, ktoré archivuje 
SMOPAJ, sme našli iba vypočítané súradnice 
týchto bodov (x, y), ale nie výškopis. Posledné 
stabilizované body (asi ešte Paloncyho) sú 66, 
67 a 68, ležia na opačných stranách betónového 
múru, takže zjavne boli inštalované ešte pred 
jeho vznikom (cca v r. 1957). Potom nasledujú 
body iného systému číslovania (140 – 191). Z nich  
(z ich súradníc, ktoré sme našli v archíve SMO-

PAJ) sa dá čiastočne zrekonštruovať polygónový 
ťah, výškové uhly však bude ešte potrebné odme-
rať alebo výšku stanoviť nivelizáciou, čo by sme 
aj napriek náročnosti považovali za vhodnejšie. 

Jaskyňa Čertova diera má publikovanú sku-
točne peknú mapu (Krásy Slovenska) v príspev-
ku A. Droppu (1950). Je v podrobnej mierke, 
realistická, polygónový ťah vedie proti toku až 
do ponorovej časti Styxu, avšak nepokračuje 
v smere toku. Časti mapované od Domice sú od 
konca tejto mapy (bod 17) vzdialené cca 80 m, 
ale tento úsek (po bod 190) nemá vôbec žiadne 
meracie body. Nakreslenie do mapy bolo zrejme 
zrealizované tak, že na základe povrchového 
merania bola zistená poloha vchodu Čertovej 
diery vzhľadom na Domicu a „ťažko schodné 
vodou zaplavené časti“ jednoducho spojené. 
Túto skutočnosť si uvedomil už P. Bella v r. 
1988, ten udáva nezameraný úsek na 340, resp. 
180 m, je tu však otázka interpretácie z mapy 
z r. 1950, ktorá je zjavne nesprávna; nezamera-
ný úsek má vzdušnou čiarou skutočne iba 80 
m (pozri mapu dolu). Trocha mi to pripomína 
paralelu z Demänovskej doliny, kde systémy 
Jaskyne mieru (s Dem. ľadovou jaskyňou) a Jas-
kyne slobody (s Pustou) neboli vôbec speleolo-
gicky spojené, ale príslušné inštitúcie uvádzali  
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spojenú dĺžku celého systému, a táto skutoč-
nosť trápila iba dobrovoľných jaskyniarov...

Všetky tieto nedokonalosti možno súviseli 
s okolnosťami objavov v Čertovej diere. Po 
prekonaní Paragrafu už r. 1926, keď J. Majko 
došiel až na podzemné riečisko Styxu, sa úplný 
prechod uskutočnil až r. 1929. Možno preto 
sa objavila fáma o jeho náročnosti, hoci A. 
Droppa vo svojom príspevku z r. 1950 vyzýva 
na sprístupnenie celého priechodu.

Bolo teda pre nás výzvou dokončiť (zamerať 
a poriadne preskúmať) to, čo naši predchodco-
via pred viac ako 60 rokmi nedokončili a čo až 
doteraz akosi nikomu nechýbalo. Takže najprv 
sme si inkriminovaný úsek prešli. Videli sme 
tu objekt nepodareného záchytu vody (rúry 
sa demontovali, podmytý betónový múr ostal, 
ostali aj časti chodníka a elektroinštalácie). Za 
ním kľukatá polosifónová chodba, avšak iba 
cca 30 – 50 m, potom nasledujú riečiská a prie-
story hodné Domice. Niektoré by som azda aj 
zaradil medzi najkrajšie. Teda žiadne zaplavené 
chodby. Už na prvej akcii (5. 3. 2014) sme došli 
na problematické miesto, ktoré prekopal Maj-
ko, a podľa konvencie je tu hranica Domice, 
lebo opačná časť bola objavená od Čertovej die-
ry. Úplný prechod (do Domice) sme z Čertovej 
diery absolvovali 1. 5. 2014, z tejto strany sú 
časti vari ešte krajšie vyzdobené ako z Domice. 

Chcem pripomenúť, že meranie prebehlo 
klasickou metódou, body sú stabilizované 
a označené. Posledný stabilizovaný bod v Čer-
tovej diere sme našli za Paragrafom (nepríjem-
né úzke miesto), ostatné sa dali rekonštruovať 
na základe známych údajov z archívneho me-
račského zápisníka dr. Droppu. Takže sme sa 
zachytili na bode č. 16, ktorý je z mapy dobre 
badateľný – je na stalagmite; bod 17 mal už byť 
na riečisku Styxu (nad ním). Stabilizovali sme 
ho v rekonštruovanej polohe aj vzhľadom na 
pokračujúci polygónový ťah proti smeru Sty-
xu (kde sme stabilizované body tiež nenašli). 
Hneď keď sme nepríjemný úsek začali 11. 6. 
2014 v smere od Čertovej diery mapovať, sme 
zistili, prečo sa našim predchodcom do toho 
nechcelo. Najhorších bolo azda iba 5 m. Tu 
bolo potrebné ísť na brucho do vody či bahna. 
Neskôr sme zistili, že voda tu netečie vždy 
a ak sú iba mláky, tak sa dá opatrne prejsť aj 
bez namočenia. Ďalší bod sme stabilizovali do 
stropu ležiac v bahne na chrbte. Potom však 

už pokračuje meandrujúca chodba, kde sa 
miestami už dá pohybovať čupiačky a body sa 
tam dajú v stenách pekne stabilizovať. Vľavo 
míňame zakvapľovanú odbočku so sintrovým 
jazierkom. Na základe čistých bielych kvapľov 
sa domnievame, že záplavy tu nie sú až také 
časté, ako sme si mysleli. 

Po niekoľkých zálomoch prichádzame do 
zvláštnej chodby prierezu trojuholníka či gotic-
kého oblúka, kde sa už dá takmer aj postaviť. 
V chodbe dlhej okolo 10 m je niekoľko zaují-
mavostí. Je to jednak dno. S blatistými nánosmi  
(s okruhliakmi poltárskej formácie s čiernou 
patinou) sa striedajú úseky bez sedimentov, teda 
lavice odhalených vápencov. Svedčí to o tom, že 
chodba predstavuje jedinú úroveň. Pri jej priere-
ze sotva 1 m2 si ťažko predstaviť, že touto chod-
bou tečie podstatná časť toku v jaskyni a že ňou 
prešlo obrovské množstvo sedimentov vysky-
tujúcich sa v ďalších častiach jaskyne. Druhou 
zvláštnosťou je silný prievan, ktorý chodbou 
vanie. Je silnejší ako napr. v Paragrafe s podstat-
ne menším prierezom, takže sa ponúka potreba 
hľadania ďalšieho vchodu, resp. výduchu na 
povrchu v zimných mesiacoch.

Veterná chodba sa končí jazerom s prieme-
rom cca 1,5 m v ohybe, za ním chodba zas klesá 
a napokon ústi do sieňovitého priestoru (po 
cca 50 m od zostupu k Styxu). Je to Sienka so 
vzorkami. Je vytvorená na priečnej poruche, dá 
sa tu už pohodlne existovať a odpočinúť si pred 
ďalšími plazivkami. Na oboch koncoch stúpajú 
nahor tesné komíny, pod pravým (východným) 
sme našli zabudnuté vzorky sintrov, zrejme po-
chádzajúce z vyšších častí jaskyne.

Cca 10 m dlhá nízka chodba vedie do ďal-
šieho nepravidelného priestoru, kde sa dá 
pohodlne postaviť. Podobne ako v predošlej tu 
tiež stúpa vľavo priestor závalovitého charak-

Plazivka pri bode č. 28. Foto: K. Gessert
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teru. Na jeho konci po rozšírení otvoru 
(bod 19 – 20) sa J. Mikloš pretiahol do 
sieňovitého priestoru s perspektívami 
pokračovania, ale aj súvislosti s nižšie 
ležiacimi priestormi. Ďalšie pokračo-
vanie je po riečisku (sú tu už nánosy 
nielen bahna, ale aj opracovaného kre-
menného štrku), ktoré kľukato sme-
ruje na sever, výška chodby dosahuje 
priemerne cca 0,8 m. Po 20 m vľavo 
odbočuje paralelné riečisko (nebolo 
prielezné) a hlavné riečisko sa zúži na 
kanál, ktorý ľudské telo akurát vypĺňa. 
Ten ústi do ďalšej sienky. Je to Sienka 
obchádzky, závalovitého charakteru, 
pričom smerom nahor sme videli pokračova-
nie v komínoch; keďže pre zablatený povrch by 
lezenie v nich bolo nebezpečné, predbežne sme 
ich neskúmali. Žiaľ, ďalšie pokračovanie bolo 
zas plazivkovité, avšak vykúpením bola za ním 
nasledujúca Dobrá chodba. Tá už má konečne 
tie správne parametre (2 × 2 m, rovné dno). 
Nie je to však pokračovanie predchádzajúcej 
plazivky, je to pokračovanie prítoku z dosiaľ 
neznámych priestorov. Ako všetko dobré, aj 
Dobrá chodba sa po 10 m končí nepríjem-
nou plazivkou. Našťastie je už posledná. I pri 
minimálnom stave vody je na konci jazierko 
(plné plávajúcich nifargusov ) a nad ním už 
vidno – kvaple! Je to priestor široký 5 – 7 m, 
bohato vyzdobený, pravdepodobne Zrútená 
sieň, miesto, pokiaľ Paloncy či Droppa došiel 
s polygónovým ťahom. Pre úplnosť sme ešte 
začali skúmať plochú, pekne vyzdobenú chod-
bu, smerujúcu akoby nazad ponad plazivku. 
Aké bolo naše prekvapenie, keď sme na konci 
tejto cca 25 m dlhej chodby našli priepastné 
pokračovanie vedúce do Sienky obchádzky. Tu 
sme aj polygónový ťah uzavreli s minimálnou 
chybou. Po prinesení rebríka bude možné as-
poň jednu nepríjemnú plazivku obísť.

Takže predbežne vytýčenú úlohu sme splnili; 
bod 190 sme síce nenašli, ale premapovanie 
polygónov 140 – 190 je aktuálne v budúcnosti. 
Celkove sme počas našich meračských akcií 
zamerali 197,6 m.

Záverom by som chcel poďakovať všetkým, 
ktorí sa na mapovaní priamo či nepriamo 
podieľali: P. Kovalikovi, J. Miklošovi, A. Petrval-
skej, K. Gessertovi, M. Gallayovi, J. Kaňukovi, 
P. Kandričákovi, Z. Ondrejovi, M. Hutníkovej.

Prehľad meračských akcií
11. 6. Hochmuth, Kandričák, Gallay, Kaňuk, 

Hutníková
29. 6. Hochmuth, Mikloš, Petrvalská
8. 8. Hochmuth, Mikloš, Kandričák
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VýSLedky oBNoVeNýcH PotáPaČSkýcH PrieSkuMoV 
V deMäNoVSkej doLiNe V rokocH 2011 – 2014

Paľo Herich, ján dzúr, daniel Hutňan, radek Husák,  
karol kýška, Martin Honeš

Členovia speleologických skupín Speleo
aquanaut (ČSS) a Speleodiver (SSS) v spo
lupráci s domácimi jaskyniarmi uskutoč
nili v Demänovskej doline počas štyroch 
rokov 11 samostatných akcií. Výsledkom 
bolo preskúmanie desiatich sifónov v hornej 
(južnej) krasovej časti doliny, preplávanie 
dvoch nikdy neprekonaných sifónov a obja
vy voľných chodieb za nimi. Tieto postupy 
boli priebežne aj mapované, takže následne 
bolo možné nahliadnuť na nové poznatky 
aj v celkových súvislostiach. 

Prvý prekonaný sifón od čias V. Žikeša – 
Sifón rešpektu
Sifón rešpektu: dĺžka 88 m, hĺbka 13,3 m. 

22. 1. 2011 sifón preplával pri sólovom ponore 
R. Husák. 22. 10. 2011 – mapovanie za sifó-
nom, D. Hutňan a R. Husák. Podrobný opis 
akcií v Spravodaji SSS 4/2011. 

Pekelný sifón v Chráme slobody
Pekelný sifón: dĺžka 100 m, hĺbka 32,2 m, 

neprekonaný.

Úvod od J. Dzúra: Pekelný sifón bol po zná-
mej tragickej udalosti (16. 12. 1984 sa v sifóne 
utopil potápač V. Žikeš, pozn. red.) navštívený 
len dvakrát, a to v roku 1990 a 1991 potápač-
mi pod vedením J. Horského (†2009) (Horský, 
2007). Ich pokus o prekonanie sifónu sa však 
nepodaril. Dosiahli hĺbku -21 m a zaplávali 
do vzdialenosti 58 metrov od zanorenia do 
sifónu. Na druhý deň voda v jaskyni značne 
opadla a úzke časti sifónu sa zaplnili pieskom 
držaným tlakom vody. Ani opakovaná akcia 
o pol roka nepriniesla želaný posun. Je zau-
jímavé, že podľa vyjadrenia Vlada Žikeša on 
sám dosiahol hĺbku -27 m a dĺžku okolo 80 m,  
čo nesedelo s výsledkom potápania Horského 
tímu. 
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Ďalších 21 rokov v sifóne nikto nebol. Me-
dzičasom došlo k objaveniu 13 km jaskyne 
Štefanová. Ofarbená voda z koncového jazera 
Jazerného dómu Štefanovky vyšla po 2,5 ho-
dinách putovania do 100 metrov vzdialeného 
Pekelného sifónu. Toto bol hlavný dôvod, 
prečo sme opäť začali plánovať potápanie 

v „Pekelňáku“. Je rokmi 
odskúšané, že sa tu dá 
potápať s určitou nádejou 
na prienik len na jar, prí-
padne po veľkej vode, keď 
dôjde k prepláchnutiu si-
fónu a jeho očisteniu od 
tekutých pieskov. V úplne 
ideálnych podmienkach, 
čo sa týka vody a množ-
stva tekutých pieskov, ab-
solvoval tento víkend dva 
sólové zostupy do sifónu  
D. Hutňan s dĺžkou za-
norenia okolo 50 minút. 
Už pri prvom zostupe do 
sifónu v sobotu dosiahol 
hĺbku 27 m, kde sa prav-
depodobne najďalej dostal 
Vlado Žikeš, a teda nie 

Horského tím. Toto by vysvetľovalo nezrov-
nalosť v hĺbke a dĺžke J. Horského a V. Žikeša. 
Následne sa predral úžinou a dosiahol nové 
dno sifónu v hĺbke -32 m a 100 m vzdialenosť 
od začiatku sifónu. Sifón je v týchto miestach 
vysoký sotva 40 cm pri šírke 6 až 8 m a len ťaž-
ko určiť ďalšie pokračovanie. Druhé zanorenie 

Transportný tím v ústí dolinky Pustej – október 2011. Foto: J. Dzúr

Pred zanorením do Sifónu rešpektu – október 2011. 
Foto: J. Dzúr

D. Hutňan na riečisku v Žikešovom dóme. Foto: J. Dzúr
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v nedeľu malo za cieľ odstrojiť sifón od starých 
vodiacich šnúr a novú šnúru vyviazať tak, aby 
mohol potápač bezpečne trafiť zo sifónu aj pri 
maximálnom zakalení vody. Dano opäť zostú-
pil do -32 m na dno sifónu a vrátil sa s poci-
tom, že by to mohlo ísť ďalej. Cestou späť po 
dohode z predchádzajúceho dňa vyniesol Vla-
dov bubon s vodiacou šnúrou. Pre mňa to bola 
neopísateľná chvíľa, keď som po 28 rokoch 
bubon opäť držal v ruke. Oranžová farba šnúry 
sa ani po takom dlhom období nezmenila. Na 
bubne bola priviazaná aj šnúra J. Horského, 
a tak sa mi obaja priatelia zjavili akoby to bolo 
včera, čo sme sa naposledy videli... Bubon sme 
opatrne zabalili do transporťáku a jeho cesta 
sa skončí v našom múzeu (SMOPaJ).

Vodiacu šnúru v sifóne Dano upevnil tak, 
aby bezpečne viedla prieleznými pasážami, 
a staršie šnúry vytiahol zo sifónu von.

Opis ponoru D. Hutňana 19. 5. 2014: „Upev-
ňujem na postroj dve 6 l fľaše. Vpravo, nie-
koľko metrov pred sifónom, je vyviazaná na 
stene Horského šnúra. Neviem, v akom stave 
bude pod vodou, preto už od začiatku pou-
žijem novú šnúru, odvíjanú z bubna. Sifón 
sa začína nízkou chodbou, ktorá sa postupne 
zväčšuje a zahýba mierne doprava. Až do hĺbky 
20 metrov sifón postupne klesá. Cesta sem mi 
trvala 4 a pol minúty. Je tu priestorná sien-
ka, končiaca nízkou horizontálnou puklinou. 
V hĺbke 18,5 metra leží bubon Vlada Žikeša 
s namotanou žltou šnúrou. Niekoľkometrový 
kus šnúry smeruje von zo sifónu pri ľavom 
okraji chodby a stráca sa v piesku. Na pravej 
strane sienky je na kovovej tyčke vyviazaná 
Horského šnúra. Od tyčky pokračuje ešte asi 
3 m dlhý kus, ktorý sa voľne končí v piesku. 
Horizontálna puklina má na ľavej strane troj-
uholníkové okno, za ktorým vidieť v piesku 
zapichnutú tyčku bez šnúry. Miesto vyzerá zle 
prielezné a za ním nie je vidieť perspektívne 
pokračovanie. Puklina je vpravo od tohto okna 
prerušená a pokračuje asi po jednom metri. 
Asi dva metre sú neprielezné, výška 10 – 15 cm, 
v pravej časti sa priestor mierne zvyšuje a zdá 
sa, že to tadiaľto pustí. Pokračujem so svojou 
šnúrou, je nutné zaboriť hrudník a brucho do 
piesko-bahna na dne. Puklina je dlhá cca jeden 
meter. Nasleduje krátky horizontálny, hodne 
kalivý úsek. Chodba opäť klesá strmšie až do 

hĺbky 27 metrov. Tu sa nachádza miesto, ktoré 
pravdepodobne dosiahol Vlado. Cesta sem mi 
trvala 9 minút. Horizontálna puklina je široká 
asi 6 m. V celej šírke spod nej vystreľuje prú-
dom vody hnaný hrubozrnný piesok. Vytvára 
dojem vriacej vody. Medzi ostrými britmi zo 
stropu a piesočným dnom je cca 15 cm, v pra-
vej časti sa zdá puklina vyššia. Presúvam sa na 
pravú stranu a začínam rukou odsúvať piesok 
doľava. Vracia sa hneď späť, ale aspoň zisťu-
jem, že dno je celkom poddajné, i keď masu 
piesku nad puklinou drží len prúd vody. 

Po štyroch minútach hrabania sa odhod-
lávam úžinu prekonať. Hlavu na stranu a za-
boriť brucho do piesku. Posuvnými pohybmi 
sa pomaly pretláčam cez otvor a dostávam sa 
do väčších priestorov. Dno stále klesá až do 
30 m. Tu je na ľavej strane piesočná duna. Po 
jej preplávaní sa dostávam do uzavretej siene 
bez ďalšieho pokračovania. Vraciam sa a po-
kračujem mierne doprava. Šikmo uklonenou 
chodbičkou postupujem okolo skalnej steny 
po ľavej ruke do 32,2 m. Od začiatku ponoru 
ubehlo 16 minút. Vzdialenosť od vstupu do 
sifónu je 100 m. Vpravo odo mňa je nízka 
puklina, ďalšie pokračovanie za ňou nevidím. 
Predo mnou sa za skalným výbežkom nachá-
dza miesto, kde sa opäť ‚varí‘ piesok. Vystreľuje 
z otvoru, do ktorého nevidím. 

Otáčam sa a v hĺbke 31,3 metra vyväzu-
jem na skalnom výbežku šnúru. Balím bubon  
a v slabej viditeľnosti začínam mapovať. Po-
stup k pukline v hĺbke 26 metrov je bez problé-
mov. Prekonanie nepríjemnej pukliny mi zabe-
rie 1 a pol minúty. Pokračujem do hĺbky 20 m.  
Pohybujem sa v nulovej viditeľnosti, piesok je 
tu pokrytý jemným bahnom. Šnúra ma vedie 
do miest, cez ktoré sa nedá prejsť. V šírke 3 m 
prehmatávam strop a dno a snažím sa nájsť 
miesto, ktorým som sa dostal sem. Po 4 mi-
nútach beznádejného snaženia sa rozhodujem 
vrátiť niekoľko metrov. Vo väčšom priestore 
je jasne viditeľný prúd viac vľavo. Nepúšťam 
šnúru z ruky, ale musím ju hodne napnúť, aby 
som sa dostal až k miestu, kadiaľ prúdi voda 
von. Nakoniec miesto prekonávam a som pri 
Vladovom bubne a Horského šnúre. Desať 
minút mi trvá, než dám do poriadku šnúru, 
ktorá zapadla do pukliny, a pripravím si znovu 
mapovaciu tabuľku. Pri prechode cez úžinu 
som stratil tužku a ďalšia je zlomená. Vyťa-
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hujem nôž a strúham tužku pod vodou. Od 
začiatku ponoru uplynulo 40 minút a mám 
úplne zmrznuté ruky. Snažím sa zapisovať 
polygón i v nízkej viditeľnosti, ktorú som sám 
spôsobil pri prekonávaní reštrikcie. Na hladinu 
vystupujem bez dekompresnej zastávky po 48 
minútach.

Musím poďakovať Demänovcom za krásnu 
atmosféru i za možnosť pozrieť sa do magic-
kého Pekelného sifónu. Každý meter v ňom 
je nasiaknutý Žikešovým odkazom. Je obdivu-
hodné, čo v tom čase a s technikou, ktorú mal 
k dispozícii, dosiahol.“

Jazero/sifón v Spojovacej chodbe 
(Galéria SSS)
Jazero pod balkónom: max. hĺbka 27 m, si-

fón neprekonaný. 
Prieskum tohto jazera so zdanlivo stojatou 

vodou, ktorá však podľa stopovacích skúšok 
(Haviarová, 2014?) je vodou podzemnej Demä-

novky, vykonali Z. Hochmuth a J. Lopčiansky 
27. 2. 1988. Hochmuth zostúpil do hĺbky 10 m 
a ocitol sa vo veľkom priestore, kde nedovidel 
na dno ani steny. Pre obavy o pád do hĺbky 
nepokračoval v prieskume.

Ponor D. Hutňana 3. 2. 2012: v severnej časti 
jazera dosiahol hĺbku 10 m, chodbu vypĺňajú 
žulové okruhliaky. V južnejšej časti sa mu po-
darilo dosiahnuť hĺbku až 27 m, tu zanechal 
i vodiacu šnúru. Spomínaný veľký priestor 
však nezaznamenal, ďalší prieskum bude nut-
ný, pretože pri hľadaní cesty nadol sa priveľmi 
zakalila voda a prúd je tu takmer nebadateľný. 

Sifóny pod Tesným kanálom v Pustej
3. sifón pod Tesným kanálom: prekonaný 19. 

1. 2013 D. Hutňanom a K. Kýškom.
V súvislosti so snahami o prepojenie jas-

kyne Štefanová a Demänovského jaskynného 
systému „suchou cestou“ sa javila ako druhá 
možnosť potápačský prieskum sifónov Pustej, 
s možnými priestormi smerujúcimi na Štefa-
novú, prechádzajúcu popod dno Dem. doliny 
do masívu Pustých. 

Správa z akcie (J. Dzúr): V marci 1984 potá-
pač V. Žikeš vykonal prieskum prvého, druhé-
ho a časti tretieho prítokového sifónu – dodnes 
je tu natiahnutá jeho vodiaca šnúra. Následne 
v rokoch 1988 a 1989 zopakovali potápači 
pod vedením Z. Hochmutha ponor do sifónu  
s podobným výsledkom. Pomocou skladacieho 
stĺpa vyliezli za prvým sifónom puklinu a obja-
vili 30-metrovú horizontálnu chodbu ukonče-
nú zasintrovaním. Určitou zaujímavosťou bol  
v tejto chodbe objavený visiaci netopier. Pred-

Transport potápača pod Balkónom – február 2012. Foto: 
J. Kokavec

Tím po skončení akcie pri speleodomci – február 2012. 
Foto: J. Kokavec

D. Hutňan a K. Kýška pred zanorením do sifónu pod 
Tesným kanálom – január 2013. Foto: J. Dzúr 
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pokladali, že existuje komunikácia s Tesným 
kanálom.

Po vyše dvadsiatich rokoch sa technika potá-
pania výrazne zmenila. Umiestnenie vzducho-
vých fliaš na boky potápača umožnilo prieniky 
do priestorov, kde by to s fľašou na chrbte 
určite nešlo. Preto sme sa rozhodli pozvať po-
tápačov a pokúsiť sa opätovne prekonať tretí 
prítokový sifón v „Pieskáči“. Akcia prebehla 
19. januára 2013 za účasti potápačov D. Hut-
ňana, K. Kýšku a deväťčlenného transportné-
ho tímu. Podľa známych súvislostí prúdenia 
podzemnej Demänovky sme predpokladali, že 
je určitá možnosť pokračovania suchých cho-
dieb za tretím sifónom v smere na Štefanovú.  
Takisto bolo jasné, že vodný tok sa musí 
niekde v týchto miestach prudko točiť na SV  
v smere na Vodnú puklinu. 

Potápači vskutku krkolomným spôsobom 
odvalili niekoľko žulových okruhliakov veľkosti 
ľudskej hlavy a väčších a prekonali tretí sifón. 
Tu v pravej časti pokračuje suchá, nekončiaca 
sa chodba, ktorú neskúmali, a po prudkom 
zalomení pokračovali v prekonávaní štvrtého 
sifónu. Dano sa následne zanoril do piateho 
sifónu a pokračoval proti prúdiacemu toku 
až k neprielezným žulovým mrežiam v hĺbke  
-11 m. Karol sa za štvrtým sifónom vynoril na 
hladinu, nad ktorou vo výške štyroch metrov 
boli osadené staré drevá. Potápači pri ceste späť 
celú cestu zmapovali, ponor trval 1 a pol hodi-
ny. Prvá otázka Dana po vynorení bola, či máme 
v Štefanovej osadené niekde v strope drevá...

Neskôr, po zanesení meračských údajov do 
mapy Pustej, sa ukázalo, že Karol sa vynoril zá-
padne od Gotického dómu, pod Tesným kaná-
lom. Ďalšia akcia prebehla už o tri týždne, 10. 
2. 2013. Počas nej Martin Honeš a Míra Man-
hart preskúmali a zamerali suché priestory za 
3. sifónom a konštatovali, že „jeskyně končí 
neprůleznou puklinou. Možné pokračování 
je kousek před koncem chodby v puklině, 
avšak nyní bez lana nemožné“.

24. 5. 2013 sa zanorili do vôd 4. sifónu D. 
Hutňan, M. Honeš a K. Kýška. Podrobne 
zmapovali suché priestory za 3. sifónom, 
ktoré dosiahli dĺžku 100 m, preskúmali 
i puklinu – komín, ktorý vyliezli technickým 
lezením, ten sa však napokon skončil neprie-
lezne. Ďalšie pokračovanie sa javí v chodbe 

(plazivke) na úrovni hladiny sifónu, ktorá je 
však vyplnená sedimentmi. 

Január 2014: M. Honeš a K. Kýška kopú 
v plazivke za 3. sifónom, postúpili o 5 m 
dopredu. Ďalej nie je možné preraziť len 
vynášaním sedimentov. Pomocou lavíno-
vých vyhľadávačov sme sa pokúsili tiež učiť 
vzdialenosť týchto priestorov od chodby 
za Gotickým dómom – opustený výkop na 
Štefanovú. Potápači umiestnili pieps neďa-
leko bodu d2, najmenšiu vzdialenosť sme 
dosiahli medzi bodmi p48 a p49, a to nie 
menej ako 17 m. 

Achátový dóm v Pustej
Prítokový sifón v Achátovom dóme: dĺžka 

45 m, hĺbka 13,1 m, neprekonaný.
17. 11. 2013 R. Husáka a K. Kýšku zastavila 

na konci sifónu za vtedajšieho vodného stavu 
neprekonateľná úžina. Vari poslednou mož-
nosťou je opätovná návšteva sifónu po veľkej 
povodni, keď by mohol byť prepláchnutý od 
usadených pieskov. 

Jazerný dóm v Štefanovej
Sifón v Jazernom dóme: dĺžka 42 m, hĺbka 

17 m, neprekonaný. 
24. 5. 2013 sa Radek Husák zanoril do ja-

zera napájaného hlavným tokom Štefanovej 
koncentrujúcim vody z ponorov Zadnej vody, 
ktoré sa nám dovtedy javilo bez prielezného 
pokračovania. Brehy i dno tvorí jemný íl, ktorý 
okamžite kalil vodu v ňom. Radek našťastie 
veľmi rýchlo našiel pohodlné pokračovanie 
jazera do sifónu s rozmermi asi 1,5 × 4 m 
a dostal sa do hĺbky 10 m. Tu si všimol komín 
kruhovitého prierezu stúpajúci kolmo dohora, 
tesne nad hladinou sa však úplne uzavieral. 

M. Honeš a D. Hutňan pod Pustou. Foto: J. Dzúr
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Hľadanie cesty ďalej po prúde smerom dole 
bolo znemožnené veľkým zakalením sifónu. 

Druhý pokus o prekonanie sifónu sa usku-
točnil 16. 11. 2013. Radek opäť sólovo sa dostal 
až na hranicu -17 m, tu však široký, no veľmi 
nízky sifón (iba 15 cm) začína prudšie padať 
nadol, jeho dno tvorí hrubá vrstva jemného 
kalu, ktorý pri pokuse o prienik nižšie okamži-
te spôsobí nulovú viditeľnosť. Týmto poznat-
kom sa tu prieskum nateraz končí. 

Zhrnutie
Osemdesiate roky v Demänovských jasky-

niach sa niesli aj v duchu častých potápač-
ských akcií. Vlado Žikeš začal s potápaním 
v lete roku 1982. Po polročnej intenzívnej 
činnosti sa mu podarilo prepojiť Chrám slo-
body s Vyvieraním. Povzbudený úspechom sa 
pustil do ďalších sifónov proti prúdu Demä-
novky, prvou neprekonanou prekážkou sa stal 

8. sifón so zaplávanou dĺžkou cca 
150 m. Nasledoval krátky a ľahký 
sifón pod Královou galériou, za 
ním už len Pekelný sifón, ten, kto-
rý sa stal Vladovi v decembri 1984 
osudným. 

Februárom roku 1985 začali prá-
ce na sifónoch členovia Komisie 
pre speleopotápanie. Do roku 1991 
preskúmali a zmapovali väčšinu 
sifónov preplávaných V. Žikešom 
v Chráme slobody i v Pustej, vyho-
tovili podrobné mapy. 

Po týchto aktivitách potápač-
ská činnosť v Demänovských jas-
kyniach značne opadla, o jej nové 

oživenie sa postarali až skúsení potápači  
z klubov Speleoaquanaut a Speleodiver. Tento 
sumár priniesol výsledky ich prieskumov od 
januára 2011 do polovice roku 2014. Veríme, 
že naša spolupráca na poznávaní jaskýň De-
mänovskej doliny bude pokračovať i naďalej 
a prinesie ďalšie zaujímavé poznatky. 

Potápanie v jaskyniach je nesmierne náročná 
činnosť, a to nielen pre samotných aktérov 
ponorov, ale čiastočne i pre členov transport-
ných tímov. Preto vďaka patrí všetkým tým 
z radov SSS a ČSS a ostatným dobrovoľníkom, 
ktorí svojim odhodlaním pomohli veci hýbať 
dopredu.

 
Tento text venujeme odkazu skvelého potá-

pača a človeka Martina Honeša, ktorý tragicky 
zahynul pri ceste za poznaním podzemných 
tajov. Česť jeho pamiatke.
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dLHodoBý PoByt V jaSkyNi MicHňoVá

dušan Hutka, Speleoklub tisovec

Roku 1969 bol uskutočnený v jaskyni 
Michňová v Tisovskom krase prvý dlhodo
bý pokus v rámci bývalého Československa, 
ktorý skúmal vplyv podzemného prostredia 
na človeka. Cieľom bolo zodpovedať na 
otázku, ako sa správa človek bez časovej 
orientácie, odkázaný iba na svoj biolo
gický cyklus. V sedemdesiatych rokoch sa  
v Československu podobné pokusy pripra
vovali a niektoré aj postupne realizovali 
(Barazdaláš, Jaskyňa zlomísk). Známe 
boli dlhodobé pobyty, ktoré sa v tom čase 
uskutočnili v zahraničí. Prvý pokus spo
ločne pripravili predseda Oblastnej jasky
niarskej skupiny č. 13 SSS zo Slovenskej 
Ľupče Ladislav Dobiš a predseda Oblastnej 
jaskyniarskej skupiny č. 6 SSS Tisovec  
Svätopluk Kámen.

Na realizáciu dlhodobého pobytu bola  
vybratá vertikálna jaskyňa Michňová v Ti-
sovskom krase. Dôvodom bol dobrý prístup 
motorovým vozidlom k jaskyniarskej chatke, 
postavenej priamo nad jaskyňou, ktorá mala 
slúžiť ako základňa. Dôležitý bol i zdroj 
vody, ktorý sa nachádzal priamo v jasky-
ni, ako aj možnosť telefonického spojenia 
so základňou, umiestnenou v chatke. Po 
prípravách sa 16. februára v popoludňajších 
hodinách začal náročný transport materiálu 
na dno jaskyne v hĺbke 100 m. Osem jasky-
niarov postupne nosilo a spúšťalo batohy až  
na dno jaskyne. Pomerne teplé počasie a tak-
mer pol metra snehu spôsobili, že jaskyňa 
bola veľmi zamokrená a zablatená. Ďalší 
problém bol v tom, že dno 
tvorilo množstvo materiálu 
z vykopanej sondy, náradie, 
ako aj tlakové hadice z kom-
presora, ktoré sa používali 
pri vŕtaní sondy. Plán počí-
tal s postavením dvoch sta-
nov, preto sa musel pries-
tor ešte primerane upraviť.  
Úpravu si vyžadovalo aj 
miesto určené pre „kuchyn-
ku“ a zásoby.

Prvý pokus s dlhodobým pobytom v jaskyni 
v rámci bývalého Československa sa začal dňa 
16. februára 1969 a prvýkrát sa na ňom zúčast-
nila aj žena. Po absolvovaní povinnej lekárskej 
prehliadky zostúpili jeho účastníci o 18.00 h 
na dno jaskyne. Boli to Ladislav Dobiš, pred-
seda Oblastnej skupiny SSS č. 13 Slovenská 
Ľupča, a jaskyniari-dobrovoľníci Ján Kordoš 
a Anna Ťažká, zamestnanci n. p. Biotika Slo-
venská Ľupča. Bolo dohodnuté, že výskum-
níci budú minimálne dvakrát denne podávať 
hlásenie o odhadovanom čase, vždy pred spa-
ním a po zobudení. Na chate bola nepretržitá 
služba, ktorú zabezpečovali členovia tisov-
skej jaskyniarskej skupiny, ktorí sa nepretržite 
striedali. Prijaté hlásenia nesmeli komentovať, 
museli ich zapisovať do osobitného denníka. 
Prieskumníci nemali žiadnu možnosť získať 
údaje o reálnom čase, mohli len predpokladať, 
koľko je asi hodín a ako rýchlo plynie čas. 

Náplň práce počas dlhodobého pobytu ne-
bola presne dohodnutá. Denný kolobeh plynul 
medzi prácou na sonde, prieskumom, fotogra-
fovaním, jedlom a odpočinkom. Prvý deň sa 
zamerali na vybudovanie „kuchynky“, „jedá-
lenského kútika“ a „skladu potravín“. Poslúžili 
im na to staré drevené rebríky a dosky. Naj-
väčšiu starosť im robila všadeprítomná voda, 
ktorá spôsobovala vážne problémy, všetko bolo 
vlhké – od oblečenia až po spacie vaky. Na-
priek tomu svoj pobyt využili na prehlbovanie 
sondy, pričom vykopanú horninu používali na 
zasypávanie blata a stavanie hrádzí proti vode. 
Tu sa im najviac osvedčili biele čižmy z práce 
v Biotike.

Ján Kordoš, Anna Ťažká a Ladislav Dobiš v čase konania pokusu
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Pri príprave jedál postupovali podľa 
pripraveného jedálneho lístka. Jedli 
najmä konzervy, ale nechýbala ani ze-
lenina a ovocie. Ťažkosti mali najmä 
s varičom, pretože pevný lieh, ktorý 
používali pri varení, sa nedal udržať 
suchý. Neustály pohyb v malom pries-
tore znamenal, že prieskumníci boli 
schopní pohybu po jaskyni aj bez svet-
la. Podľa ich vyjadrenia čas im rýchlo 
ubiehal a dňa 23. februára o 11.15 h 
im v jaskyni zazvonil telefón, čo zna-
menalo ukončenie 160-hodinového 
pobytu v podzemí. Pred výstupom na 
povrch museli účastníci pokusu po-

užiť tmavé okuliare, aby pri výstupe na svetlo 
nedošlo k poškodeniu zraku. 

Z výsledkov vyplynulo, že čas v jaskyni bez 
možnej kontroly plynie pomalšie, organizmus 
sa postupne prispôsobuje novému cyklu a čas 
spánku veľmi ovplyvňuje odhad času. Lekár-
ska kontrola nepotvrdila rozdiely v zdravot-
nom stave po dlhodobom pobyte. Dlhší pobyt 
vo vlhšom prostredí sa neprejavil na zdraví ani 
v neskoršom období. 

Aj po skončení prvého pokusu v Michňovej 
pokračovala spolupráca tisovských jaskyniarov 
s OS č. 13 Slovenská Ľupča, ktorej bol Sväto-
pluk Kámen garantom. Už v marci roku 1971 
Svätopluk Kámen informuje Múzeum sloven-
ského krasu (MSK) v Liptovskom Mikuláši, 
že s Ladislavom Dobišom uvažujú o novom 
pokuse. Ich spolupráca sa zintenzívnila, keď 
na Vianoce roku 1971 uskutočnila brnianska 

jaskyniarska skupina týždenný pobyt 
v Barazdaláši. Už v januári 1972 L. Do-
biš informoval S. Kámena, že skupina 
má pripravený nový podrobný plán 
na trojtýždňový pobyt v Michňovej. 
S týmto plánom boli ešte v januári 
oboznámené MSK v Liptovskom Mi-
kuláši a ďalšie inštitúcie. Podľa plánu 
sa na dlhodobom pobyte mali zúčast-
niť traja muži s prísnym denným reži-
mom, ktorí by sa venovali najmä práci 
v jaskyni a na rozrobenej prieskumnej 
sonde. Na rozdiel od prvého pokusu 

sa dôraz kládol aj na ekológiu pokusu, aby 
nedošlo k biologickej kontaminácii jaskynné-
ho prostredia (vodotesné uzatváranie potravín 
a odpadu), v pláne boli mikroklimatické me-
ranie a pozorovanie, ako aj rozšírené zdravotné 
vyšetrenia, kde sa počítalo s pomocou odborní-
kov. Pokus chceli uskutočniť už v marci 1972 
a mal tiež potvrdiť a spresniť závery z prvého 
pobytu. Išlo najmä o skracovanie a predlžovanie 
spánku bez možnosti časovej orientácie. Druhý 
dlhodobý pobyt bol plánovaný pomerne veľko-
ryso, pričom o priebežné reportáže prejavil záu-
jem aj Československý rozhlas Banská Bystrica. 
Pri zabezpečení nepretržitého spojenia chcel 
Ladislav Dobiš využiť pomoc armády. Plánova-
lo a počítalo sa s realizovaním telefónnej linky 
z dna Michňovej až k železničnému mostu 
v Teplici, kde malo byť zabezpečovacie a riadiace 
centrum, ale zvažovala sa aj možnosť rádiového 

Album fotografií Jána Kordoša
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spojenia s Tisovcom. Nebolo však jasné, kto  
a ako zabezpečí dopravu, zásobovanie a lekár-
sku starostlivosť. Svätopluk Kámen, naklonený 
myšlienke druhého pokusu, písomne požiadal 
o pomoc Múzeum slovenského krasu aj Správu 
slovenských jaskýň (SSJ) v Liptovskom Mikulá-
ši. Návrh predniesol aj na zasadnutí predsed-
níctva SSS dňa 19. februára 1972, kde sa však 
návrh nestretol s porozumením, o čom pred-
sedníctvo písomne informovalo aj Ladislava 
Dobiša. Jednoznačne druhý pokus nepodporili 
ani MSK a SSJ, ktoré sa obávali najmä úrazu či 
prípadných zdravotných následkov pokusu.

Ladislav Dobiš, ako aj Svätopluk Kámen 
boli odhodlaní uskutočniť druhý pokus aj bez 
podpory nadriadených orgánov. No aj napriek 
pokračujúcim prípravám druhý pokus s dl-
hodobým pobytom v jaskyni Michňová sa už 
neuskutočnil. Svätopluk Kámen nastúpil 1. 
februára 1972 do nového zamestnania v n. p.  
Podpolianske strojárne, závod Tisovec, ako 
technik na oddelenie vývoja. V novom zamest-
naní mal menej voľného času a nemohol sa 
pripravovanému pokusu dlhodobo venovať. 
Vybratí účastníci pokusu na čele s Ladislavom 
Dobišom nemohli čerpať toľko dovolenky 
a problémy boli najmä s celkovým zabezpeče-
ním a financovaním takého dlhého pobytu. 

Od uskutočnenia prvého dlhodobého po-
bytu v jaskyni Michňová už uplynulo vyše 45 
rokov. Predseda Oblastnej jaskyniarskej skupi-

ny č. 13 a zároveň vedúci skupiny účastníkov 
tohto pobytu Ladislav Dobiš (nar. 17. 5. 1939) 
zomrel po ťažkej chorobe 10. septembra 1995 
a bol pochovaný na evanjelickom cintoríne 
v Banskej Bystrici. Prvá žena, ktorá sa zúčast-
nila dlhodobého pokusu – Anna Schwartzová, 
r. Ťažká (nar. 24. 1. 1949), pracovala v tom 
čase ako laborantka v n. p. Biotika Slovenská 
Ľupča a v súčasnosti žije ako dôchodkyňa 
v Banskej Bystrici. Tretí účastník dlhodobého 
pokusu Ján Kordoš (nar. 30. 5. 1946) pracoval 
ako laborant v n. p. Biotika Slovenská Ľup-
ča, v súčasnosti žije ako dôchodca v Banskej 
Bystrici. Na pobyt v jaskyni Michňová, ale aj 
na cesty vlakom do Tisovca si dobre spomína. 
Dodnes opatruje niekoľko vzácnych fotografií, 
nafotených počas pobytu v jaskyni, a v sekre-
tári opatruje ako spomienku úlomok kvapľa 
z Michňovej, na ktorom má napísaný dátum 
pokusu. 

Poďakovanie: Za poskytnuté informácie a foto-
grafie ďakujem Jánovi Kordošovi, Anne Schwar-
tzovej, Ivanovi Kámenovi, Branislavovi Dobišovi, 
Borisovi Dobišovi, Božene Dobišovej a iným. 
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Ján Kordoš s albumom fotografií z jaskyne a Anna Ťažká-Schwartzová dnes Kvapeľ – pamiatka na Michňovú
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V roku 2014 uplynulo 100 ro
kov od začatia turistickej pre
vádzky Kungurskej ľadovej 
jaskyne v Ruskej federá
cii na Urale a zároveň aj 
100 rokov od narodenia 
významného ruského kar
sológa V. S. Lukina (1914 
– 1997). Pri tejto príležitosti 
Banícky inštitút uralského od
delenia Ruskej akadémie vied 
a Permská univerzita zorganizovali 
medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom 
bola diskusia o problémoch vedeckého vý
skumu podzemných priestorov, ich využíva
nia, spravovania a turistického využitia. Na 
konferencii sa za slovenskú stranu aktívne 
zúčastnil Peter Holúbek, ktorý tu zastu
poval Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva s prednáškou: Porovnanie 
problémov sprístupnenia jaskýň pre verejnosť 
na príklade Jaskyne slobody, rok 1924 a Stani-
šovskej jaskyne, rok 2010.

ŠuľgaN-taŠ

Pred konferenciou sme navštívili v Baškir-
skej republike Južný Ural, kde sa nachádza 
svetovo významná archeologická lokalita s ná-
stennými kresbami – jaskyňa Šuľgan-Taš (iný 
názov Kapova jaskyňa), ktorú už v lete roku 
1990 navštívili slovenskí jaskyniari pod ve-
dením Štefana Labudu. Pri jaskyni pracuje 
výskumná stanica Ruskej akadémie vied, kde 

je stálou zamestnankyňou Oľga Ja-
kovlevna Červjacova, ktorá nám 

umožnila jaskyňu a jej okolie 
navštíviť, za čo jej patrí úp-
rimná vďaka. Ďakujeme jej 
aj za publikácie [Червяцова 
О. Я., Ляхницкий Ю. С., 
Житенёв В. С., Гайнутдинов 

И. А. Пещера Шульган-Таш 
(Капова): путеводитель. – Уфа: 

Информреклама, 2013. – 76 с.,  
a Ляхницкий Ю. С. СОКРОВИЩЕ 

ПАЛЕОЛИТА Рисунки и знаки пещеры 
Шульганташ (Каповой). – Уфа: Китап, 2008. 
– 188 с.: ил.], ktoré nám darovala a z ktorých 
sme čerpali pri zostavení tohto príspevku.

Základná charakteristika 
Krasová oblasť prvohorných karbónskych 

vápencov, kde je jaskyňa Šuľgan-Taš vytvore-
ná, sa nachádza v pahorkatine s nadmorskou 
výškou od 270 do 500 metrov s plošnou roz-
lohou 45 km2. Je to vyvinutý kras s ponormi, 
vyvieračkami, kaňonmi, závrtmi, škrapami, 
skalnými útvarmi a krasovými jazerami. Jedno 
z nich s miestnym názvom Ygyšma s plochou 
vodnej hladiny 1665 m2 a hĺbkou 11 metrov 
podľa miestnych pamätníkov v roku 1975 vy-
tieklo do podzemia cez neprielezný otvor, dnes 
je opäť plné vody. Zameraná dĺžka jaskyne Šuľ-
gan-Taš dosahuje 3328 metrov. Z toho je za-
meraných 782 metrov pod vodnou hladinou. 
Jaskyňa má vertikálne rozpätie 165 metrov. 
V tomto údaji je započítaná aj hĺbka sifónu 81 

Rieka Belaja pri jaskyni Šuľgan-Taš. Foto: P. Holúbek

jaSkyNiarSka VýPraVa uraL, Máj 2014 
(Шульган-Tаш, Kунгурская ледяная пещера)

Peter Holúbek
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metrov, ktorú v rokoch 
2001 – 2003 dosiahli 
potápači z Moskvy, 
Čeľjabinska a Anglicka. 
Jej podzemné priestory 
vytvorila riečka Šuľgan, 
ktorá sa v súčasnosti 
ponára v jaskyni Oži-
ganovskaja, situovanej 
na dne poloslepej do-
liny. Keď sú extrémne 
zrážky, podzemie a celé 
ponorové údolie sa celé 
zaplní vodou a tá začne 
pretekať dolinou a ka-
ňonom ústiacim pri 
jaskyni Šuľgan-Taš do 
rieky Belaja. Vzdušná 
čiara medzi ponorom 
a výverom, ktorý sa na-
chádza vo vchode do 
jaskyne, je 3,1 kilomet-
ra. Z tejto vzdialenosti 
Šuľgan-Taš prekonáva 
800 metrov, čiže nezná-
ma časť podzemných 
priestorov z konca jas-
kyne po ponor je ešte 
2,3 kilometra. V blíz-
kosti jaskyne, avšak už 
v inom hydrologickom 
systéme potoka Kuľ-
jurt, sa v roku 2011  
z iniciatívy Oľgy Červja-
covej a Sergeja Tkačova 
prekopaním prekážky 
na dne závrtu objavila 
podobná jaskyňa s náz-
vom Akbuzat (Viktória), 
ktorou preteká vodný 
tok. Jej dĺžka je 700 
metrov pri denivelácii 
100 metrov a je ukon-
čená vodnými sifónmi. 

História jaskyne 
Túto známu lokalitu už v roku 1760 opí-

sal cestovateľ a geograf P. I. Ryčkov (1712 – 
1777) z Petrohradskej akadémie vied v prvom 
ruskom populárno-vedeckom časopise Mesačné 
spisy a preklady k prospechu a obveseleniu slúžiace 

v článku Opísanie jaskyne, nachodiacej sa v Oren-
burskej gubernii pri rieke Belaja, ktorá je zo všet-
kých jaskýň v Baškirii nachodiacich sa za slávnu 
a najväčšiu považovaná. Súčasťou príspevku bol 
aj schematický rez masívu, v ktorom je jaskyňa 
vytvorená. 

Významný vklad do poznania jaskyne pri-
niesol zoológ Baškirského chráneného územia  

Mapa jaskyne Šuľgan-Taš, červenou farbou sú označené miesta, kde sa vyskytujú 
paleolitické kresby
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A. V. Rjumin (1914 – 2006) v roku 1959. Vtedy pre-
biehal jej komplexný výskum a pri elektrickom 
osvetlení s pomocou akumulátora z kombajna 
vypožičaného zo sovchozu uvidel pod vrstvou 
špiny a novodobých nápisov maľby nakreslené 
červenou farbou. Hneď mu bolo jasné, že ide  
o významný nález, no archeológovia ho spo-
čiatku nebrali vážne, dokonca na podnet re-
cenzentov ani nepublikovali jeho článok 
v časopise Sovietska archeológia. Neskoršie 
bol uverejnený v československom časopise  
(Archeologické rozhledy 1961, ročník 13, sešit 
5, str. 712 – 732 Пещерная живопись позднего 
палеолита на Южном Урале). Objaviteľa kresieb 
krátko po jeho objave prepustili z práce, dostal 
sa do rozporu s archeológmi a v roku 1964 ho 
zosmiešnili v Literárnych novinách vo fejtóne 
Šabľozubý tiger, alebo domáca mačka? Na  
dlhý čas sa odmlčal a až v roku 2000 prišla do 
Národného parku Šuľgan-Taš žiadosť, aby mo-
hol pokračovať vo svojich výskumoch. Vtedy 
mal neuveriteľných 86 rokov, no v praktickej 
činnosti v jaskyni už nepokračoval. Po tom, 
ako sa dokázalo, že ide o svetovo významnú 
jaskyňu, sa tu rozbehol rozsiahly výskum. V ro-
koch 1960 – 1974 v jaskyni pôsobili pracovní-
ci Archeologického inštitútu ZSSR, ktorých 
viedol významný odborník na staršiu dobu 
kamennú O. N. Bader (1903 – 1979), s kto-
rým bol objaviteľ v spore. Zdokumentovalo 

Bokorys jaskyne Šuľgan-Taš

Hľadanie kresieb pod sintrovými nátekmi osekávaním. 
Táto metóda sa už dnes nevykonáva, pretože po 
odkrytí obrazcov nastáva ich rýchla deštrukcia vplyvom 
súčasných podmienok v podzemí. Foto: P. Holúbek

Zdevastované kresby na ľahko dostupných miestach 
v jaskyni. Foto: P. Holúbek
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sa okolo 50 kresieb a ich časť sa zreštaurovala 
od zubu času a novodobých nápisov. Hlavné 
výsledky boli publikované v monografii Kapo-
vaja peščera, ktorá vyšla v rusko-francúzskej 
verzii v roku 1965.

Z iniciatívy geológa J. S. Ljachnic-
kého od roku 1978 v jaskyni prebieha 
rozsiahly výskum a monitoring a ten-
to geológ stál aj pri projekte sprístup-
nenia jaskyne pre širokú verejnosť. 
Vedie ňou turistický chodník s dĺžkou 
373 metrov, ktorý však nejde až ku 
kresbám; tie sú chránené uzamknutý-
mi mrežami. Aby však návštevníci mali 
možnosť vidieť, ako praveké umelecké 
výtvory vyzerajú, v roku 2002 ume-
lec z Ermitáže v Petrohrade nakreslil 
kópie významných obrazov na stenu 
prehliadkovej časti jaskyne. 

Archeologické nálezy
Je pozoruhodné, že napriek tomu, 

že v jaskyni sú prehistorické kresby, ar-
cheologické nálezy sú tu veľmi chudob-
né. Z literatúry je známe, že už v roku 
1760 tu počas expedície našli výskum-
níci suchú ľudskú hlavu, roku 1896 
sa našla ďalšia lebka z človeka. V me-
dzivojnovom období sa v jaskyni našli 
drevené dosky s vyrezávanými znakmi 
a geometrickými figúrkami. Roku 2009 
tu archeologická expedícia Moskovskej 
štátnej univerzity a univerzity v Ufe naš-
la ďalšiu lebku a kosti a v roku 2011 sa 
tu našli črepy keramických nádob, pod-
ľa ktorých sa určil ich vek na obdobie 
medzi 8. – 7. storočím pred naším leto-
počtom. Ide o dobu Uhrov, ktorí boli 
nositeľmi mežovskej kultúry. Pri výsku-
me sa zistilo, že ide o kosti dievčat, ktoré 
mali stopy opracovania, a tak sa natíska 
otázka, či boli špeciálne zabíjané a do 
jaskyne ich prinášali kvôli obetovaniu. 

Kresby
Výsledkom dlhoročného prieskumu 

jaskyne sú desiatky kresieb. Ich vek sa 
podľa rádiouhlíkovej metódy určil na 
interval od 14 000 do 17 000 rokov. 
Možno ich rozdeliť na zoomorfné, 
ako mamut, kôň, nosorožec, bizón, 

zooantropomorfné, majúce črty človeka a zvie-
raťa, antropomorfné, potom lichobežníkové 
obrazce s uškom pripomínajúce poháre, mreže 
a kresby geometrických tvarov. Veľký problém 
je v tom, že dnešná klíma v jaskyni spôsobuje 

Kresby prehistorických zvierat na poschodí jaskyne.
Foto: P. Holúbek

Ukážka z katalógu J. S. Ljachnického a kol. z roku 2013, na ktorej 
je reálne zobrazenie kresby, jej opis, počítačové spracovanie a poloha 
k ďalším obrázkom
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zanikanie týchto kresieb. Ide najmä o proces 
pokrývania stien jaskyne sintrovou vrstvou. 
Ruskí špecialisti kresby fotografujú a v počí-
tači upravujú, filtrujú novodobé nápisy, vrstvy 
špiny zo stien, aby zistili ich pôvodný vzhľad. 
V roku 2013 vyšiel katalóg 195 obrázkov s ich 
lokalizáciou v jaskyni, opisom, fotografiou, 
ako to vyzerá v jaskyni, a počítačovo uprave-
nou verziou. Ide o precízne spracovanú pub-
likáciu, ktorej digitálnu verziu (55 MB) sme 
dostali darom od jedného z jej autorov a mô-
žeme ju prípadnému záujemcovi poskytnúť. 
[Ляхницкий Ю. С., Минников О. А., Юшко 
А. А. Рисунки и знаки пещеры Шульганташ 
(Каповой). Каталог изображений. – Уфа: Китап, 
2013. – 288 с.: ил. ISBN 978-5-295-05847-9]

Kresby sa nachádzajú na spodnom poschodí 
v Sále znakov a v Sále chaosu. Tieto priestory 
boli pre pravekých návštevníkov ľahko dostup-
né, nachádzajú sa iba 300 metrov od výrazného 
vchodu do jaskyne v mierne stúpajúcej chodbe. 
Pre ich ľahký prístup sú aj najviac zničené 
novodobými nápismi. Na druhom poschodí 
sa tiež nachádzajú kresby v miestach zvaných 
Prvá galéria a Sála kresieb, no treba prekonať 
15 metrov vysoký vertikálny komín. Pri pre-
konávaní tejto prekážky pomocou oceľového 
rebríka, ktorý tu bol nainštalovaný v roku 1964, 
nám napadlo, či je možné, aby sa naši predko-
via pred tisícročiami dostávali do týchto miest 
rovnakou cestou. Nepriamu odpoveď na to 
nám dal skúsený irkutský speleológ Alexan-
der Vladimírovič Osincev, ktorý pri prieskume 
jaskýň v Tibete roku 2013 vyliezol ťažkú, tak-
mer kolmú stenu, za ktorou bolo evidentne 
často navštevované lamaistické sväté miesto. 
Zaujímavá je aj informácia z roku 1770, keď 

vedec Ivan Ivanovič Lepechin vtedy o. i. napísal:  
Vyrúbali sme strom, po ktorom sme bez ďalších pre-
kážok spomenutý výšvih prekonali. Za ním nasle-
dovala ešte väčšia prekážka. Za osem aršín vysokou 
stenou bola strmina do ďalšieho priechodu s dĺžkou 
3 siahy. Celá bola porastená hladkými nátekmi, 
a tým prístup pre nás urobila nemožným. Keby 
s nami nebol býval bývalý kozák Tabynskij, ktorý 
sa s výnimočnou odvahou vyškriabal po tejto stene 
a ukotvil lano, po ktorom už nebolo ťažké vyjsť 
hore, tak by sme túto oblasť nenavštívili. (Približný 
preklad z pôvodného dobového textu.) Azda tu 
je miesto pre obdiv nad našimi predkami, ktorí 
pred mnohými tisíckami rokov prekonávali ta-
kéto vážne speleologické prekážky iba s otvore-
ným ohňom bez akéhokoľvek speleologického 
výstroja.

Porovnanie kresieb
Archeológ O. N. Bader sa vo svojej publikácii 

z roku 1965 pokúsil porovnať kresby z jasky-
ne Šuľgan-Taš s kresbami franko-kantábrijskej 
oblasti (archeologický termín zahŕňajúci se-
verné Španielsko a juhovýchodné Francúzsko). 

Odkrývanie a reštaurácia kresieb je úmorná práca.
Foto: P. Holúbek

Tabuľka z knihy O. N. Badera z roku 1965, kde porov-
náva jaskyne
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Zistil niektoré podobnosti, hoci ide o vzdia-
lenosť niekoľko tisíc kilometrov a aj značný 
časový odstup.

Nás podnietili jaskynné kresby z Uralu nav-
štíviť našu jaskyňu Domica, kde sú tiež prave-
ké kresby, ktoré v roku 1968 charakterizoval 
archeológ Ján Lichardus v monografii vydanej 
vydavateľstvom Slovenskej akadémie vied Jas-
kyňa Domica, najvýznačnejšie sídlisko ľudu bukovo-
horskej kultúry takto: Keď uvážime antropomorfný 
a bukrálny charakter nástenných kresieb v Domici, 
niet pochýb, že tu ide o kultové znázornenie plodivej 
sily. Pri porovnaní vzájomnej súvislosti obrazov, ich 
umiestnení v zadných, veľmi slabo osídlených čas-
tiach jaskyne, môžeme sa právom domnievať, že tu 
ide o určité posvätné miesto, ktoré slúžilo na praveké 
kultové obrady. Roku 2006 v archeologickom 
zborníku AVANS publikoval kolektív autorov 
(Alena Šefčáková – Zdeněk Farkaš – Jiří A. Svo-
boda – Johannes van der Plicht) ich datovanie, 
ktoré vyšlo na viac ako 11 000 rokov. Tieto 
naše kresby sme sa pokúsili amatérsky bez od-
borných archeologických vedomostí porovnať 
s tými v jaskyni Šuľgan-Taš. Kresby v Domici 
(Posvätná chodba a Dóm mystérií) sa nachádza-

jú nízko nad zemou, iba 50 – 60 centimetrov na 
rozdiel od výtvorov na Urale, ktoré sa vyskytujú 
aj v takej výške, že praveký umelec musel použí-
vať podstavec pri ich tvorbe. Kresby v Domici, 
ktoré označil J. Lichardus ako 3 intenciálne 
obrazce geometrického charakteru, sú v oblasti 
s výskytom desiatok drobných, chaoticky uspo-
riadaných čiarok, kde sa občas vyskytnú jedno-
duché geometrické obrazce, väčšinou paralelné 
čiarky do výšky spravidla nepresahujúcej meter. 
Pri prvom pohľade na tento výtvor nám zišlo 
na um, či nejde o akúsi prezenčnú listinu, kde si 
prichádzajúci do týchto tajomných miest urobil 
uhľom svoju vizitku a paralelné čiarky rôzneho 
tvaru pripomenuli stopy pazúrov medveďa na 
stenách jaskyne. Paralelné čiary sa nachádzajú 
aj v jaskyni Šuľgan-Taš a naša domická korunka 
tak trochu pripomína lichobežníkové obrazce 
zo vzdialenej uralskej lokality. Podľa nášho 
názoru by bolo zaujímavé, keby sa týmto našim 
výtvorom v Domici, ako aj Ardovskej jaskyni 
a lokalite Praslen niekto viac venoval, možnože 
by sa pritom odkryli zaujímavé súvislosti. 

Spracované kresby z publikácie J. S. Ljachnického z roku 
2008

Kresba z Domice zvaná korunka. Foto: P. Holúbek

Paralelné čiarky pripomínajúce stopy po pazúroch 
medveďa v jaskyni Domica. Foto: P. Holúbek
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kuNgurSká ľadoVá jaSkyňa

Mesto Kungur so známou jaskyňou sme nav-
štívili počas zimnej výpravy na prelome januára 
a februára roku 2009. Pôsobili sme tu niekoľko 
dní a výsledky sme publikovali v Spravodaji 
SSS 2/2009 v článku Výprava Ural, Kungur 2009. 
Jaskyňa s dĺžkou 5,7 kilometra je vytvorená 
v sadrovcoch permského veku. Prvé zmienky 
o Kungurskej jaskyni sa objavujú v legendách. 

Pri svojej ceste na Sibír v 16. storočí sa Ata-
man Jermak údajne pomýlil a namiesto po 
rieke Čusovej išiel po rieke Silve. Keď zistil svoju 
chybu, bolo už neskoro na návrat pre zimu. 
Tak sa uchýlil spolu s kozákmi do Kungurskej 
jaskyne, kde prečkali do jari. Roku 1703 bol 
na základe nariadení imperátora Petra I. do 
Kunguru vyslaný geograf S. U. Remezov (okolo 
1642 – po roku 1720), ktorý 
nakreslil mapu jaskyne a jej 
okolia. V roku 1733 Kungur-
skú ľadovú jaskyňu skúmali 
účastníci sibírskej skupiny 
suchozemskej Druhej veľkej 
severskej kamčatskej expedície. 
V rukopise sa zachovala mapa 
I. G. Gmelina, ktorá bola vy-
tvorená podľa kompasového 
merania. Práve Gmelin po prvý 
raz zaznamenal, že miestni 
obyvatelia jaskyňu nazývajú ľa-
dovou. V podzemí meral aj jej 
teplotu, čo je prvá takáto zná-
ma aktivita vo svete. Od roku 
1914 je jaskyňa sprístupnená 

pre verejnosť vďaka nadšencovi A. T. Chlebni-
kovovi (1877 – 1951), ktorý lákal návštevníkov 
na vstup do jej podzemia na železničnej stanici 
transsibírskej magistrály s transparentom. Po-
čas slávnostného ceremoniálu bol jeho dvojník 
po 100 rokoch v jeho šatách ušitých na mieru, 
ktoré sa zachovali v múzeu, a s originálnym 
transparentom z tej doby súčasťou osláv stého 
výročia sprístupnenia jaskyne. Je zaujímavé, že  
I. I. Lepechin, ktorý v roku 1770 skúmal jaskyňu 
Šuľgan-Taš a opísal pozoruhodný speleologický 
výkon pri prekonávaní komína, navštívil v tom 
istom roku aj Kungurskú ľadovú jaskyňu. 
V jeho Denných zápisoch opisoval podzemné 
priestory, smer chodieb a ľadovú výzdobu, kto-
rá počas jeho návštevy mala maximálne rozší-
renie. Keď sa nad tým zamyslíme, tak my sme 
vlastne išli po 244 rokoch v stopách akademika 
I. I. Lepechina. 

ordiNSká jaSkyňa

Súčasťou konferencie bola aj návšteva Or-
dinskej jaskyne, ktorá sa nachádza v Perm-
skom kraji na brehu rieky Kungur. Má dĺžku 
okolo 5 kilometrov, podstatná časť je zatopená 
vodou. Je vytvorená v sadrovcoch a anhydri-
toch permského veku. Nachádza sa tu sifón 
s dĺžkou 935 metrov. Jaskyňu sprístupnili pre 
verejnosť, návštevník môže po improvizova-
ných rebríkoch zostúpiť klesajúcou chodbou 
s dĺžkou asi 80 metrov k vodnému sifónu. Je 
tu postavená plošina, kde sa potápači prezlie-
kajú a odkladajú potápačský výstroj, pretože 

Transparent A. T. Chlebnikova po sto rokoch pri slávnos-
ti 100 rokov prevádzky Kungurskej ľadovej jaskyne. 
Foto: P. Holúbek

Čerstvé prepadlisko v sadrovcovom krase na poli pri Ordinskej jaskyni. Foto: 
P. Holúbek
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značná časť návštevníkov jaskyne sú práve 
oni. Počas našej návštevy sme sa takmer do 
jej podzemia nedostali, pretože vchod zata-
rasil niekoľko stokilový blok horniny, ktorý 
sa odtrhol zo stropu. Pracovníci jaskyne však 
natiahli lano a jaskyňu sme mohli opatrne 
navštíviť. Takéto udalosti sú pravdepodobne 
v prevádzke jaskyne bežné, lebo sa tu priamo  
v podzemí nachádzali často používané nástroje 
na kopanie a strop jaskyne mal hrôzostrašný 
charakter.

Na záver treba vysloviť vrelé poďakovanie 
Oľge Ivanovne Kadebskej, ktorá nám počas 
celej cesty pomáhala a umožnila nám opäť 
spoznať časť veľkej ruskej zeme...

Резюме
В мае 2014 г. словацкие спелеологи совершили 

визит на Урал. Во время своей поездки приняли 
участие в конференции, которая была организована 
в связи со 100 летним юбилеем туристической и 
научной деятельности в Кунгурской Ледяной 
пещере и 100 летием со дня рождения В. С. 
Лукина. Международная конференция была 
организована Горным институтом УрО РАН 
и Пермским государственным национальным 
исследовательским университетом и проходила 
в г. Кунгуре (Пермский край, Средний Урал). 
Целью конференции было обсуждение 
проблем научного изучения и эксплуатации 
подземных пространств, управления, туризма 
и рекреации на закарстованных территориях. 
В работе секций приняло участие более ста 
пятидесяти участников из 18 городов России и 

еще 9 стран, в том числе Англии, Бермудских 
островов, Италии, Китая, Кореи, Словении, 
Словакии, Украины и Чехии. От Словакии 
на конференции выступал Петер Голубек  
с докладом «Сравнение проблем открытия пещер 
для общественного посещения на примере 
пещеры Свободы, 1924 год, и Станишовской 
пещеры, 2010 год (Словакия, Западные Карпаты, 
Низкие Татры)». В рамках конференции 
состоялось торжественное открытие памятника 
первому экскурсоводу А. Т. Хлебникову перед 
входом в пещеру и памятной доски в гроте 
В. С. Лукина. Спелеологи провели рабочий 
семинар по решению вопросов охраны пещер  
и карстовых ландшафтов, итогом которого стало 
обращение в Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ о развитии и совершенствовании 
законодательной базы, которая сейчас 
регулирует порядок лицензирования подземных 
пространств и ведение экскурсионной 
деятельности в пещерах, а также обеспечение 
экологической безопасности. Был поднят 
вопрос о необходимости создания Российского 
союза спелеологов и налаживания связей  
с международной спелеообщественностью. 
Во время поездки словацкие спелеологи 
совершили визит во всемирноизвестную пещеру 
Шульган-Таш в Башкирии (Южный Урал). Эта 
экскурсия была интересна, в том плане, что дала 
информацию для сравнения палеолитических 
рисунков в пещере Шульган-Таш с рисунками 
в словацких пещерах (пещера Ardovská, Pras-
len, Domica). Большое спасибо за помощь  
в организации этой поездки на Урал О. И. 
Кадебской и О. Я. Червяцовой.

Antropomorfa, záhadná kresba, ktorej význam sme pochopili, až keď sme si pozerali fotku člena výpravy pri chytaní 
rýb. Foto: Archív autora
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Krasom a jaskyňami sa u nás okrem Sloven-
skej speleologickej spoločnosti, Správy sloven-
ských jaskýň a Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva zaoberajú aj vysoké 
školy, univerzity či rôzne vedecké a odborné 
organizácie a pracoviská. A tak partnermi pro-
jektu Kras v turizme a turizmus v krase s podi-
vuhodným akronymom KRT, prebiehajúceho 
v rokoch 2013 – 2014 na Slovensku a Morave, 
boli školské zariadenie pre environmentál-
ne vzdelávanie Lipka a občianske združenie  
OZ Comitatus Thurociensis.

Hlavnými cieľmi projektu boli posilnenie  
a rozvoj prírode šetrného či dokonca prospeš-
ného ekoturizmu na území CHKO Moravský 
kras a NP Veľká Fatra. Prečo sme si vybrali 
práve tieto dve oblasti? Ich spoločným me-
novateľom je krasová krajina a rozvíjajúci 
sa turistický ruch. Zamerajúc sa na rôznoro-
dosť možností využitia regionálnych špecifík 
krasovej oblasti sa dá dosiahnuť rozptýlenie 
turistického ruchu na omnoho širšie územie 
a poukázať aj na menej známe prírodné, 
kultúrne a historické súvislosti. Takýto prí-
stup výrazne prospieva k environmentálnemu 
vzdelávaniu návštevníkov krasovej krajiny, či 
už príležitostných alebo aj tých, ktorí trávia 
chvíle v krase a jaskyniach každodenne, jasky-
niarov nevynímajúc.

Jedným z výstupov projektu je preto speleo-
logický manuál, pod editorskou taktovkou 
I. Baláka predstavujúci komplexné zhrnutie 
poznatkov, ktoré by mal pri speleologickej 
činnosti ovládať každý jaskyniar. Na jeho tvor-
be sa zo slovenskej strany podieľali najmä  
Ľ. Gaál, P. Gažík, M. Horňák, G. Stibrányi  
a L. Vlček. Dvojjazyčný sprievodca speleoló-
giou by mal slúžiť najmä mladým záujem-
com z radov jaskyniarov. Publikácia zostavená 
medzinárodným tímom odborníkov pomerne 
podrobne predstavuje krasový fenomén Českej 
a Slovenskej republiky a špecifiká ich priesku-
mu. Svojím obsahom zdôrazňuje najmä potre-
bu šetrného prístupu ku krasu a jaskyniam, 
ako aj nevyhnutnosť ich ochrany.

Ďalšou publikáciou je kniha o prírode a kra se 
Veľkej Fatry a Moravského krasu, ktorej cieľovú 

skupinu predstavujú práve návštevníci kraso-
vých oblastí. Kombináciou fotografií a krát-
kych textov sprievodca približuje z prírodného, 
kultúrneho a historického hľadiska zaujímavé 
turistické miesta oblastí. Aj na jeho tvorbe sa 
podieľali aktívni jaskyniari pôsobiaci najmä  
v Turci a na Morave. Obe publikácie sú spolu 
s detailmi projektu dostupné on-line na web-
stránke http://kras-turizmus.eu/.

V rámci projektu sa úspešne zorganizova-
la trojica odborných seminárov zameraných 
na spoznávanie geológie, geomorfológie, prí-
rodných daností, krasu a jaskýň, archeológie 
a histórie vybraných krasových území Veľkej 
Fatry a trojica workshopov v Moravskom krase 
v termínoch od júla do októbra 2014. Ich sú-
časťou boli komentované vychádzky po menej 
známych oblastiach Moravského krasu a Veľkej 
Fatry a odborné prednášky s rôznou tematikou. 
Miestami konania sa stali postupne Gaderská 
a Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantor-
ská dolina, Ochoz u Brna, Rudice a Ostrov  
u Macochy. Zúčastnilo sa ich aj viacero členov 
Slovenskej a Českej speleologickej spoločnosti. 
Veríme, že nielen im padnú užitočné informácie 
získané v rámci projektu vhod a budú ich vedieť 
v zmysle koncepcie „trvalo udržateľného rozvo-
ja“ vhodne zúročiť.

Projekt ITMS 22410520039 bol financovaný 
z operačného programu cezhraničnej spolu-
práce medzi Českou a Slovenskou republikou.

Ivan Balák v teréne Moravského krasu vysvetľuje vznik 
čerstvej depresie vo Vintokách. Foto: L. Vlček

kraS V turizMe & turizMuS V kraSe

Lukáš Vlček, jana Stehlíková, Barbora appelová



42 Spravodaj SSS 3/2014Spoločenské správy

Oslávenci 2014 zo Strážovských vrchov

Starším z dvo-
jice tohtoročných 
„okrúhlych“ ju-
bilantov Jasky-
niarskeho klubu 
Strážovské vrchy 
(JKSV) je Tibor 
Zábojník, ktorý 
sa 14. júla dožil 
šesťdesiatky. Čle-
nom SSS sa stal 
4. 2. 2012, keď už 
niekoľko rokov predtým patril k aktívnym 
účastníkom pracovných akcií klubu. Prvý raz 
sa jeho meno spomína v technickom denníku 
z Četníčky – jaskyne Četníkova svadba na Strá-
žove v septembri 2009 a ešte v tom istom roku 
sa zúčastnil spolu s nami na nakrúcaní filmu 
Chceš uvidieť šarkana o. i. aj v Jašteričej prie-
pasti na Malom Maníne v Súľovských vrchoch. 
Práve kras a jaskyne Manínov a okolia mu ako 
rodákovi z neďalekej Považskej Teplej prirástli 
k srdcu vari najviac – pochodil alebo preliezol 
tu mnohé skalnaté svahy, objavil niektoré 
dovtedy nám neznáme lokality, vo viacerých 
jaskyniach sám alebo s ďalšími členmi JKSV 
odrobil veľa hodín, a prispel tak k lepšiemu 
poznaniu tohto krasového územia. Už ako 
člen klubu bol pri niekoľkých objavoch či 
objavných postupoch aj v iných jaskyniach, 
napr. v Suchej sonde vo Vodopádovom dóme 
Četníčky 2. 9. 2012, a patrí k najaktívnejším 
spomedzi nás. 

Tibora poznáme ako skeptika, ktorý svo-
jou zdravou pochybovačnosťou jednak chladí 
prehnaný optimizmus jaskyniarskych kolegov, 
jednak ich podnecuje k ešte väčšiemu úsiliu. 
Zároveň je však vzorom pre ostatných vrátane 
mladších v pracovitosti, dochvíľnosti a iných 
ľudských prednostiach. Záleží mu na ochrane 
prírody a aj v tomto smere býva príkladom, tak 
ako stále ostáva verný svojim zásadám a život-
ným skúsenostiam. A my veríme, že zostane 
naďalej verný aj jaskyniam. Nech mu pritom 
slúži zdravie a vydrží to s nami ešte dlhé roky. 

Za JKSV Bohuš Kortman

Kto je Jaroslav Krajčír, nar. 25. 10. 1964? 
No predsa pohodový Martinčan, dobrý ka-
marát, ktorý má rád humor, na ktorého sa dá 
vždy spoľahnúť a s ktorým som bez obáv na 
„spoločnom lane“.

Za člena SSS 
bol prijatý na 
ustanovujúcej 
členskej schôdzi 
JKSV 27. 2. 1999, 
neskôr pritiahol 
k jaskyniarstvu 
aj manželku  
a deti (Jarmila je 
v SSS od r. 2004, 
Lucia a Rado 
od r. 2006). Po 
veľkom objave  
v Četníčke 14. 1. 2001 sa na nasledujúcich 
akciách aktívne zapojil do prieskumu a doku-
mentácie objavených priestorov. 

Neskôr sa začal viac venovať paraglidingu, 
jeho jaskyniarsku činnosť, a nielen tú, však 
pribrzdilo vážne zranenie, ktoré pri ňom 
utrpel. Ani zlomenina panvy, nohy, operá-
cia a liečenie s niekoľkomesačným pobytom  
v nemocnici ho neodradili od opätovnej skúš-
ky lietania. Ale iba skúšky – vieš, už to pre 
mňa nebol ten zážitok ako pred úrazom, oba-
va z opätovného pádu v hlave zostane – po-
vedal mi krátko nato a definitívne sa s týmto 
koníčkom rozlúčil. Ale pohybových aktivít, 
ako horský bicykel, zimná či letná turistika, 
sa nevzdal a na našu radosť sa začal postupne 
znova zapájať aj do činnosti jaskyniarskeho 
klubu. A spoločne s nami sa 8. 10. 2006 ra-
doval z objavu novej jaskyne – Strážovskej 
priepasti, pri ktorom bol spolu s manželkou 
Jarmilou a synom Radovanom. 

Pracovné povinnosti ho v súčasnosti odviali 
na pol roka do zahraničia, a preto sa jeho päť-
desiatku chystáme osláviť ako sa na jaskynia-
rov patrí po jeho návrate koncom t. r.

Milý Jaroslav, prajeme Ti veľa zdravia, rýchly 
návrat domov a tešíme sa na spoločné akcie či 
už pri gitare, na horách alebo v zablatenom 
podzemí pri nových objavoch.

Za JKSV Jano Kasák

SPoLoČeNSké SPráVy
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Päťdesiatnik 
Peter Čarný

Ďalší z pilierov bratislavskej 
skupiny je medzi nami päť-
desiatnikmi. Do voľakedajšej Ob-
lastnej skupiny č. 20 prišiel Peter 
Čarný alias Čaro v silnejšej partii 
stredoškolských študentov v roku 
1982 a okamžite sa zapojil do dia-
nia v Borinskom krase. Terénne práce v tom ob-
dobí viedol Juro Slovák, Peter pomáhal pri uzat-
váraní Majkovej jaskyne, pri prácach vo Veľkom 
Prepadlom, no najviac vo Veľkom závrte, kde 
boli práce v roku 1984 korunované objavom jas-
kyne Vlčie jamy. Nasledovala pauza spôsobená 
dvojročnou povinnou vojenskou službou, po jej 
absolvovaní Peter pokračuje v intenzívnej práci 
a prichádzajú ďalšie objavy v jaskyniach Sed-
mička a Vlčie jamy. Popri hlavnom prúde spe-
leologickej činnosti si nachádza čas aj na prácu 
v menších jaskyniach, podieľa sa na objavovaní 
v jaskyni Viktória a samostatne začína vykopá-
vať priestory v Jaskyni troch vchodov. Koncom 
80. rokov skupina organizuje prvé zahraničné 
expedície do vtedy prístupných socialistických 
krajín a Peter je aktívnym účastníkom akcií do 
Rumunska i Bulharska. Pamätná je Vračanská 
planina, kde ako jeden z mála zostúpil na dno 
vtedy najhlbšej bulharskej priepasti Barkita 14. 

V porevolučných časoch začiatkom 90. rokov 
na čas podľahol podnikateľským ilúziám a na 
jaskyniarstvo už bolo menej času. Toto obdobie 
však rýchlo prekonal a intenzívne pokračuje 

v aktivitách v Borinskom krase, 
kde je jedným z objaviteľov Jubi-
lejnej jaskyne, nových častí v jasky-
niach Sedmička i Stará garda. 
Počas celých 90. rokov intenzívne 
pôsobí aj vo Vysokých Tatrách, je 
tu jedným z ťahúňov akcií, pri kto-
rých sa objavujú nové partie jaskýň 
Čiernohorská Nižná, Kamenné oči 
a Veterná, čo vyústi do ich prepoje-

nia do jedného systému v r. 1997. Podobne bol 
kľúčovým hráčom v objavoch v Mokrej diere 
a pri jej spojení so Suchou dierou. 

Aj v novom tisícročí je stále v tvrdom jadre 
bratislavských jaskyniarov, zúčastňuje sa ob-
javných postupov v jaskynnom systéme Veľké 
Prepadlé (Gulášová chodba, Črevo a nakoniec 
prepojenie jaskýň J-1 a P-2), v jaskyni Stará gar-
da (postupy do hĺbky 96 m) a v Starom Hájnom 
(tu je iniciátorom výkopu samostatnej sondy 
SH-2). Nezabúda ani na zahraničné expedície, 
zúčastňuje sa akcií Španielsko 2004 a Wales 
2006. Asi najdôležitejší objav sa mu podarí 
vo Vysokých Tatrách, kde v r. 2002 lokalizuje 
miesto s prievanom a neskôr za účasti ďalších 
jaskyniarov objavuje Jaskyňu verných. 

V posledných rokoch je jeho srdcovou zá-
ležitosťou Ananásová jaskyňa, kde inicioval 
vykopanie vstupu v r. 2009 a momentálne sa 
jej dĺžka blíži k hodnote 100 m. Tak nech sa 
nášmu oslávencovi ďalej darí v plnom zdraví 
a nech postúpi do veľkých priestorov centrál-
nej jaskyne na Borinke.

Za Speleo Bratislava Peter Magdolen

Spomienka 
na Ladislava Dobiša 

V máji tohto roku sme si pri-
pomenuli nedožité 75. narodeni-
ny Ladislava Dobiša – jaskyniara,  
turistu, horolezca a vedúceho 
Oblastnej jaskyniarskej skupiny  
č. 13 Slovenskej speleologickej 
spoločnosti.

Ladislav Dobiš sa narodil 17. 
mája 1939 v Slovenskej Ľupči. Po 
ukončení základnej deväťročnej školy odišiel 
v roku 1954 študovať na Strednú priemysel-

nú školu hutnícku do Tisovca. 
Tu sa zoznámil aj s vedúcim ti-
sovských jaskyniarov Ing. Svä-
toplukom Kámenom. Pod jeho 
vedením chodili študenti do prí-
rody, pričom vyhľadávali a skú-
mali najmä jaskyne v blízkom 
okolí. Roku 1955 z tisovskej školy  
odišiel a pokračoval v štúdiu na 
Priemyselnej škole strojníckej vo 
Zvolene. Po vážnom úraze svojho 
otca školu v roku 1956 prerušil 

a nastúpil do práce v n. p. Biotika Slovenská 
Ľupča. V rokoch 1956 –1958 večerne študoval 



44 Spravodaj SSS 3/2014Spoločenské správy / Aktuality

priemyselnú školu chemickú a neskôr v rokoch 
1967 – 1968 vyštudoval nadstavbu v PŠCH 
v Dubovej, kde získal stredné odborné vzdela-
nie. Po ukončení školy pokračoval v práci v n. 
p. Biotika ako samostatný analytik a v rokoch 
1970 – 1982 ako majster fermentačnej výroby. 
V roku 1982 odišiel na nové pracovisko do SAD 
Banská Bystrica. Už od roku 1966 pôsobil aj 
v Zväzarme ako vedúci výcvikového strediska 
brancov. Za dosiahnuté výsledky bol viackrát 
ocenený. Ako športovec bol organizovaný v IA-
MES ČSVTS a ČSTV, kde vykonával cvičiteľa 
turistiky, vo voľných chvíľach sa venoval najmä 
horolezectvu, turistike a jaskyniarstvu. Príleži-
tostne chodil do Tisovca a udržoval aj písomný 
kontakt so svojím bývalým učiteľom Sväto-
plukom Kámenom, ktorý sa stal ručiteľom Ob-
lastnej jaskyniarskej skupiny č. 13 v Slovenskej 
Ľupči. Vedúcim tejto jaskyniarskej skupiny sa 
stal Ladislav Dobiš.

Pod jeho vedením sa členovia jaskyniarskej 
skupiny zamerali na prieskum známych jaskýň, 
najmä jaskyne Kaplnka v Sásovej, ale pokra-
čovali aj v hľadaní nového vchodu v archeolo-
gicky zaujímavej jaskyni Drienka. V Netopierej 
jaskyni v lokalite Mokrá Driekyňa postupne 

odstraňovali zával a dokumentovali jaskyňu 
Okno v kameňolome Môlča. Pri prieskume 
vyvieračiek uskutočnili v Medzibrode dvakrát 
farbiaci pokus, pričom zaznamenali čiastočný 
úspech. Zamerali sa tiež na geológiu územia 
v rámci svojej pôsobnosti, ako aj na prieskum 
starých banských diel (za Pôlčom). L. Dobiš sa 
podieľal na prieskume, čistení studne na hrade 
Slovenská Ľupča a zúčastnil sa aj niekoľkých 
jaskyniarskych týždňov. 

Vo februári roku 1969 v spolupráci s členmi 
Oblastnej skupiny č. 6 v Tisovci uskutočnili 
v jaskyni Michňová prvý dlhodobý jaskynný 
pobyt v bývalom Československu. (Viac o ňom 
pozri v samostatnom článku v tomto Spravo-
daji na s. 30.) Na základe výsledkov a získaných 
skúseností pripravoval s ďalšími jaskyniarmi 
aj druhý pokus. Ten sa mal uskutočniť v roku 
1972 a plánoval sa trojtýždenný pobyt v jas-
kyni. Pre problémy s celkovým zabezpečením 
dlhodobého pobytu sa druhý pokus už neu-
skutočnil. 

Ladislav Dobiš zomrel po ťažkej chorobe 
dňa 10. septembra 1995. Česť jeho pamiatke!

Za Speleoklub Tisovec Dušan Hutka

aktuaLity

jedna z možností, ako získať 
časť finančných prostriedkov na 
speleologickú činnosť

 
Druhý polrok je v samospráve obdobím, keď 

sa tvorí rozpočet obce/mesta na nasledujúci rok. 
Súčasťou rozpočtu sú aj plánované príspevky – 
dotácie poskytované na projekty pre organizácie 
pôsobiace na ich území. Keďže aj Slovenská spe-
leologická spoločnosť prostredníctvom svojich 
skupín/klubov vykonáva pre spoločnosť služby 
s verejnoprospešným účelom v územiach jednot-
livých samospráv, môže sa uchádzať o dotáciu 
z ich rozpočtu. Každá obec/mesto by mala mať 
stanovené vlastné pravidlá (všeobecne záväzné 
nariadenie obce o dotáciách – VZN), komu a za 
akých podmienok môže poskytnúť dotáciu. Tie-
to pravidlá by mali byť zverejnené na webovej 
stránke danej samosprávy, prípadne na nahliad-
nutie na obecnom/mestskom úrade.

Skupina/klub s právnou subjektivitou 
môže požiadať o dotáciu priamo, bez práv-
nej subjektivity môže túto žiadosť podať 
prostredníctvom Slovenskej speleologickej 
spoločnosti. Niektoré zložky SSS už majú 
skúsenosti v tejto veci a možnosť takto zís-
kať finančné prostriedky v minulých rokoch 
aj využili.

Dotáciu pre svoj klub/skupinu môžete žia-
dať napr. na publikáciu, spoločenské poduja-
tie, informačnú tabuľu, vzdelávaciu činnosť... 
V podstate to závisí od vašich potrieb a doho-
dy so samosprávou. V žiadosti odporúčam ešte 
uviesť bližšie údaje o organizácii a v skratke 
oboznámiť s činnosťou a prínosom pre danú 
samosprávu. S otázkami a nejasnosťami na 
túto tému sa môžete obrátiť priamo na mňa: 
tel. 0908/931 034, 044/552 45 56, e-mail:  
speleo@ssj.sk. 

 Mirka Strmenská
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Vydal SK Slovenský raj vo vydavateľstve 

GEORG, Žilina roku 2014
Formát A4, tvrdá obálka, 104 strán + 8 strán 

farebná fotopríloha a 12 strán 
mapová príloha

ISBN 978-80-8154-079-0

Kniha stojí 10 € a dostať ju na sekretariáte 
SSS v L. Mikuláši.

Naša spoločnosť podporila vydanie knihy 
odkúpením časti jej nákladu, po jednom vý-
tlačku grátis dostali jednotlivé oblastné skupi-
ny a kluby SSS.

Táto cenná správa o päťdesiatročnej existen-
cii dobrovoľného zoskupenia ľudí je zhrnutím 
a pripomenutím vykonanej práce, osobným 
pohľadom aktérov na zážitky pri jaskyniar-
skych výpravách i povzbudením do ďalšej prá-
ce, inšpiráciou nielen pre členov klubu, ale 
aj mnohých tých, ktorým svet podzemia a ces-
ty za jeho poznaním nie sú ľahostajné. 

V úvode je krátko predstavený kras Slov. raja, 
história „speleologickej činnosti“ pred vzni-
kom klubu a tiež SSS ako materská organizácia 
skupiny. Tu autor vyzdvihuje obrovský prínos 
jej členov pre poznanie krasu a jaskýň na Slo-
vensku. O ňom niet pochýb, ale samotnej orga-
nizácii založenej v roku 1949 (prípadne r. 1947 
– Jaskyniarsky zbor KSTL) pripisuje zásluhy za 
objavy i desaťročia pred tým. S veľkou precíz-
nosťou sa autor venuje samotnému založeniu 

klubu v roku 1964. Strany 10 – 17 opisujú čin-
nosť klubu na svojom území. Poučná je kapi-
tola Organizovanie pracovnej činnosti klubu, 
kde sa SK SR javí ako profesionálne združenie 
majúce vysokú úroveň organizácie a raciona-
lizácie prác. Zaujímavé je tu aj nahliadnu-
tie do časového plánu jaskyniarskych akcií  
v Medvedej jaskyni (pred objavom Stratenskej 
jaskyne). „O druhej hodine (v sobotu) sme vy-
rážali peši cez Čertov jarok do Klauzy. Po krát-
kom oddychu sme pokračovali hore strmou 
stráňou s vyše 300 m prevýšením do Medvedej 
jaskyne na nočnú zmenu. Pracovali sme v noci 

z LiteratÚry

Nový jaskynný systém v Malých 
karpatoch

Dňa 8. 11. 2014 sa jaskyniarom zo Speleo 
Bratislava podarilo prepojiť systém Stará gar-
da- Majkova jaskyňa s Jubilejnou jaskyňou. 
Jaskyniari M. Adam, Cs. Igaz, P. Magdolen  
a M. Ševčík najprv rozšírili úzku vertikálnu 
puklinu, ktorou sa dostali do priestrannejšej 
siene a na jej dne po odhádzaní kameňov a ďal-
šom rozšírení horizontálnej puklinovej chodby 

prenikol Cs. Igaz do priestorov Jubilejnej jas-
kyne v oblasti Siene dokopaného Mikuláša. 
Tri spojené jaskyne dostali názov Borinský 
jaskynný systém a po sčítaní individuálnych 
dĺžok vychádza pre systém 1240 m dĺžky pri 
denivelácii 102,5 m. 

Po domeraní najnovšie objavených úsekov 
sa Borinský jaskynný systém stane najväčšou 
jaskyňou Borinského krasu a druhou v Malých 
Karpatoch.

Peter Magdolen
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do 2 – 4 hodiny. Priotrávení z výfukových ply-
nov na svitaní sme zišli na chatu na Klauzách. 
Do obeda bol oddych a po obede nasledovala 
4-hodinová pešia túra do Spišskej Novej Vsi.“ 

Správa o organizovaní vlastných jaskyniar-
skych týždňov môže byť inšpiráciou pre ostatné 
kluby a jaskyniarov, že i týmto spôsobom sa dá 
veci (a veľmi účinne) posúvať vpred, zomknúť 
kolektív či motivovať členov do ďalšej činnosti. 
V tejto súvislosti premýšľam nad nápadom or-
ganizovať expedície nielen do krajín susedných 
či vzdialenejších, ale aj do tej našej vlastnej. Veď 
toľké množstvo energie zanechanej v zahraničí 
by určite aj doma znamenalo značný progres, 
a tiež ľudia z krajín menej speleologicky vy-
spelých raz zrejme prídu do štádia, že začnú 
organizovať ich vlastný speleologický prieskum 
a výskum a tiež sa budú chcieť radovať z tých 
prvých krokov v neznámych, nikdy človekom 
nenavštívených a neopísaných priestoroch. 

Medzi najvýznamnejšie objavy SK SR je za-
radená Medvedia jaskyňa (pozoruhodný a tak-
mer nepredstaviteľný je na tomto mieste údaj 
o jej veku – viac ako 60 miliónov rokov). Hoci 
v jaskyni sa podarilo objaviť iba 26 metrov, 
jej dôležitosť spočíva v inom: trvalo to celé 
šesť rokov „galejí“. „Prežili sme tu nespočetné 
hodiny driny, počas ktorých sa utužil, zocelil 
náš základný kolektív.“ Koľkých potenciálnych 
záujemcov o jaskyniarstvo odradí čo i len jeden 
deň nepohody, kopania v chlade, vlhku či tme 
rušenej len slabým svetlom čelovej lampy... 

Od strany 27 sa pozornosť obracia na určite 
najvýznamnejší objav celej éry organizovaného 
speleologického prieskumu v Slovenskom raji, 
objav Stratenskej jaskyne, ktorá po rokoch 
prieskumu a dokumentácie dosahuje dĺžku 
19 752 m s prevýšením 194 m. Spolu s jasky-
ňou Psie diery má až 22 422 m. Tento objav 
priniesol jaskyniarom rad nepoznaných prob-
lémov, ktoré sa postupne naučili prekonávať 
– lezenie, podzemné tábory atď. „Bola to nová 
výzva, s ktorou sme sa museli vyrovnávať nie-
len fyzicky, ale i psychicky.“*

Od strany 33 je bližšie špecifikovaná vedec-
ká činnosť v Stratenskej jaskyni, tá, ktorá po 
mnohé roky ide príkladom druhým, ako je 
možné uchopiť jaskyniarske snaženie a po-
znávanie. Nechýba ani číselné zhrnutie zaují-
mavostí Stratenskej jaskyne a údaje o ďalších 
súčastiach tohto jaskynného systému. 

Kapitola Zahraničné cesty azda poslúži ako 
inšpirácia pre tých, ktorí sa vyberú na podobné 
poznávacie cesty a budú si chcieť dopredu vy-
týčiť konkrétne ciele. 

Kapitola Bezpečnosť pri jaskyniarskej čin-
nosti opisuje nehodové udalosti v jaskyniach 
Slov. raja, vyvodzuje z nich dôsledky, upozor-
ňuje na nedodržanie bezpečnostných pravi-
diel a odporúča riešenia. Rozporuplne sa javí 
prvý odsek časti A. Preventívna ochrana, kde 
autor považuje zásah JZS za zdĺhavý, a preto 
odporúča spoliehať sa na vlastné sily, pokiaľ 
to je len možné. Úvaha o použití vlastných síl 
a jej hranice sú čiastočne založené na infor-
mácii, že organizácia a realizácia záchrannej 
akcie JZS trvá „niekoľko desiatok hodín až 
dní“. Domnievam sa, že v dnešnej dobe rých-
lej, mobilnej komunikácie a možnosti leteckej 
prepravy speleozáchranárov do oblasti jasky-
ne sa výrazne skracuje tento časový horizont, 
a preto by bolo vhodné zvažovať otvorenejšie 
aj túto možnosť. Akokoľvek, členovia SK SR 
nebrali bezpečnosť pri speleologickej činnosti 
na ľahkú váhu a organizovali pravidelne pre-
ventívne akcie na jej zabezpečenie i aktívne 
ich uplatňovali v praxi. 

Počas rokov speleologickej činnosti sa priro-
dzene vyskytli aj úvahy o sprístupnení preskú-
maných a objavených jaskýň. Autor pripomína 
veľkú ranu a hanbu slovenského sprístupňo-
vania jaskýň štátnymi inštitúciami – Jaskyňu 
mieru v Demänovskej doline. V tomto zmysle 
sa objavuje myšlienka, že objavitelia jaskyne sú 
akousi zárukou jej ochrany, pretože často veľ-
mi citlivo vnímajú každý podstatnejší zásah do 
jej formy. Zdá sa, že najmä z tohto dôvodu jas-
kyniari SK SR nesprístupnili žiadnu jaskyňu. 

* Nebolo to tak dávno, keď sme v roku 2007 prenikli v Demänovskej doline v jaskyni Štefanová do mohut-
ného priestoru Dómu titanov, jaskyňa sa nám otvorila podobne nevídaným spôsobom. Rýchlo sa predlžovala, 
čas potrebný na cestu na jej koniec zaberal čoraz viac času z celej akcie a musel som sa vyrovnávať s vedomím, 
že sme čoraz hlbšie a hlbšie v útrobách hory a každé väčšie zranenie predstavuje vážny problém. No zaujímavé 
je, že táto psychická záťaž sa vyvíjala spolu so mnou; keď bol vchod vzdialený hodinu od známych priestorov, 
mal som podobné pocity ako dnes, keď objavované časti sú vzdialené i 4 hodiny pochodu naľahko. To, čo bolo 
predtým ďaleko, dnes je už „skoro vo vchode“. Aj takýmto spôsobom jaskyňa človeka vychováva.
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Nasledujúce strany informujú o publikačnej, 
propagačnej a prednáškovej činnosti, podávajú 
vyčerpávajúci prehľad vyznamenaní a ocenení 
klubu a jeho členov. 

S veľmi sľubným, pozitívnym posolstvom sa 
nesú Plány a perspektívy prieskumu a možností 
objavenia ďalších jaskynných priestorov na skú-
manom území. Ako to u zapálených jaskyniarov 
je úplnou nevyhnutnosťou, aj tu vidia členovia 
klubu možnosti objavov v rádoch mnoho ki-
lometrov a prácu pre ďalšie a ďalšie generácie. 

Zhrnutie prináša niekoľko zaujímavých čí-
sel, napríklad presný počet akcií za 50 rokov 
činnosti: 2644, či počet zaregistrovaných jas-
kýň 637 s celkovou dĺžkou 33 236 m. Vďaka 
poctivo vypracovávaným technickým denní-
kom z každej akcie, a to už od začiatku exis-
tencie klubu, dnes sú k dispozícii zaujímavé 
zhrnujúce informácie o vývoji a intenzite or-
ganizovaného dobrovoľného speleologického 
prieskumu v Slovenskom raji. 

Samostatnou časťou knihy sú Poviedky 
a príbehy. Pozostáva z rozprávaní, spomienok 
z výprav, objavovania, veselých, ale i krízových 
situácií členov SK SR – Miloša Greisela, Pavla 
Balážika, Viktora Daniela, Vladimíra Košela, 
Ľudovíta Kuchariča, Františka Miháľa, Oľgy 
Miháľovej a Ladislava Novotného. Myslím si, 
že touto časťou knihy mnohí z nás začnú jej 
čítanie, pretože práve to stotožnenie sa s roz-
právajúcim o krásnych zážitkoch pri objavo-
vaní jaskyne nám dodáva impulz k práci na 
vlastných lokalitách, snívanie o obrovských 
chodbách ponorených do temnoty v nás budí 
túžbu tvrdo pracovať a ďalej spoznávať. Najmä 
spomienky L. Novotného podané výborným 
jazykovým štýlom vo mne prebudili tieto poci-
ty, až mi bolo ťažko sa udržať čítajúc v kresle... 

Na konci knihy je niekoľkostranová plnofa-
rebná obrazová príloha a mapy, z ktorých vyni-

ká krásna mapa Jaskynného systému Straten-
skej jaskyne na ortofotografickom podklade. 
Z nej sa dá odpozorovať hrubé genetické rysy 
týchto jaskýň, porovnať veľkosť priestorov vy-
tvorených paleo-Hnilcom a paleo-Tiesňavami 
či odhadnúť ďalšie možnosti objavov a čias-
točne si vytvoriť predstavu o tom, ako veľmi sa 
krasová krajina môže meniť v čase. 

Záver
Bolo pre mňa zaujímavé sledovať touto kniž-

kou opisovaný spôsob, akým sa členovia klubu 
vyrovnali s tým, čo im príroda umožnila spo-
znať a zažiť. Objav takej veľkej jaskyne, akou je 
Stratenská, znateľne ovplyvnil ich ďalšie živo-
ty, motivoval k ďalším výkonom. Opísali svoj 
spôsob prístupu k veci, ktorý, hoci s podob-
nou skúsenosťou objavu veľkej jaskyne, som 
celkom nepoznal. Napríklad vysoká inštituci-
onalizovanosť organizácie práce je v mnohých 
dobrovoľných kolektívoch skôr výnimkou ako 
pravidlom, moje asociácie sa spájali pri tomto 
napríklad s menom P. Hipmana. Za všetko 
hovoria výsledky, ktoré dosiahli. 

Verím, že kniha bude dobrou inšpiráciou 
i zdrojom cenných informácií o založení, fun-
govaní a výsledkoch práce členov Speleologické-
ho klubu Slovenský raj pre nás všetkých. A tiež 
svedectvom osobných pocitov a zážitkov z jas-
kyniarskych výprav. Lebo nie len vedecká, ale 
aj ľudská hodnota predmetov nášho skúmania 
je dôležitá. Podľa môjho názoru ide minimálne 
o rovnocenný pohľad na vec. Táto kniha uka-
zuje a uchováva zásluhy ľudí, ktorí dobrovoľne, 
často i so značnými prekážkami prichádzajúci-
mi z rôznych smerov sa venovali svojej záľube, 
smelo povedzme poslaniu poznávať, učiť sa, 
a odovzdali nám všetkým a tejto krajine isté  
poznatky a hodnoty, na ktoré sa nezabúda.

Pavel Herich 

dve knižné novinky
Pred uzávierkou tohto čísla Spravodaja SSS 

sa mi do rúk dostali dve knihy rozdielneho 
žánru, odlišné i svojím výzorom – rozsiahla, 
viac ako 500-stranová monografia Jaskynný 
systém Domica-Baradla s podtitulom Jas
kyňa, ktorá nás spája, a útla básnická zbierka 
Kvapky ticha.  Obe diela však majú veľa spo-
ločného: nielenže medzi spoluautormi prvého 

z nich nájdeme aj meno autora druhého diela 
Marcela Lalkoviča, ale sú si blízke i tematicky, 
keď v básňach je pre ich tvorcu východiskom  
a inšpiráciou práve jaskynný svet, dokonca ne-
raz priamo jaskyňa Domica. Aj preto si jedna  
i druhá kniha zaslúžia, aby sme sa k nim vrátili 
a priblížili ich čitateľom v niektorom z ďalších 
čísel nášho časopisu.

Bohuslav Kortman
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SuMMary

The cover of this number of magazine is related to the 70th anniversary of the organized speleo-
logy in Slovakia. The magazine "Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti" (Bulletin of 
the Slovak Speleological Society; shortcut of society = SSS) has been issued already for 45 years. 
Every next issue is bringing actualities from work of 50 caving clubs and 800 members of SSS 
as well as other interesting information. This issue contains for example the news from the 55th 
Caving Week of the SSS, which has been organized by members of caving clubs Červené vrchy, 
Nicolaus and Liptovský Mikuláš. More than 160 cavers from Slovakia, Czech republic, Poland 
and Slovenia participated in it. J. Šmoll and P. Holúbek inform about the event. Articles from 
speleological exploration and research of Slovak caves follow. P. Holúbek's article describes 
a new-discovered Abyss in the Low Tatra Mts., but mostly the history and circumstances of 
searching that locality. Another cave was discovered in the Nový vrch massif in Belá Tatra 
Mts.; P. Magdolen informs about it. A decade of exploration including the newest results of  
again-discovered Havranická Cave in Malé Karpaty Mts. describes A. Lačný in his article. 
Nowadays, the Slovak-Hungarian Cave System Domica – Baradla is more than 25 km long. An 
integral parts of it represent also Domica and Čertova Hole; interconnection of them has been 
remapped in order to delete inaccuracies in survey. This topic describes Z. Hochmuth in detail. 
Speleological maps represent integral components of articles mentioned above. The results of 
renewed speleodiving exploration in the caves of Demänová Cave System (which length arises to 
39 487 m in November 6, 2014) in 2011 – 2014 summarizes P. Herich. The first long-lasting stay 
in cave within the former Czechoslovakia (in 1969, Michňová Cave, Muráň Plateau) mentions in 
retrospective D. Hutka. The participation at the international conference in Russia in May 2014 
writes P. Holúbek about. He mentions about Shulgan-Tash Cave (known by prehistorical paintings), 
Kungur Ice Cave and Ordinskaya Cave as well. In the next article L. Vlček, J. Stehlíková and  
B. Appelová inform about the international project Karst in Tourism & Tourism in Karst. 
Bulletin ends by the Social reports, Actualities and review of the book about the history of one 
of the oldest and most successfull clubs of Slovakia – Speleological Club Slovenský Raj.
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