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Prečo monotematické číslo
s liptovskými jaskyňami?
Peter Holúbek
vrchy, Osobitá, Sivý vrch), kde sa nachádza aj
najvyššie položená jaskyňa, Vyšná Kresanica,
ktorej vchod leží v nadmorskej výške 2079
metrov a dosahuje dĺžku 211 metrov. K vysokohorskému krasu môžeme počítať aj časť
Nízkych Tatier, ako Ohnište, Krakova hoľa,
Salatín, Siná, Veľký bok, vrcholovú časť Choča a malú časť Veľkej Fatry okolo jej najvyššej
kóty Ostredok. Vápence budujú aj planiny
Kozích chrbtov Krieslo a Mury, kde je vytvorená známa Važecká jaskyňa. Kras a jaskyne sa
nachádzajú aj v dolinách Chočských vrchov,
Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, ako aj v Podtatranskej kotline, kde je napríklad vytvorená
4,5 kilometra dlhá Liskovská jaskyňa. Jaskyne sa nachádzajú aj v príkrovových troskách
Šípskej Fatry. V travertínoch na Lúčkach, Bešeňovej, Liptovských Sliačoch a Jazierciach sú
vytvorené pozoruhodné jaskyne, ktoré sa nazývajú syngenetické, pretože vznikli zároveň
s horninou. Na území Liptova sú i jaskyne
vytvorené v nekrasových kryštalických horninách, známe sú gravitačné rozsadliny v Žiarskej doline. Zaujímavá je aj jaskyňa vytvorená
v hline pri Liptovských Beharovciach a 9
metrov dlhá jaskyňa Zbojnícke diera pri Švošove vytvorená v polymiktných zlepencoch.
Doteraz najnižšie položená známa lokalita je
Stankovianska jaskyňa, dlhá 25 metrov, ktorej
vchod sa nachádza v nadmorskej výške 448
metrov v úpätí masívu Šíp. V tesnej blízkosti
kóty Kopa (1187 m n. m.), kde sa stretajú
historické hranice Turca, Oravy a Liptova, je
vytvorená 30 metrov dlhá jaskyňa, ktorá má
určite pokračovanie a spája v podzemí tieto
tri malebné slovenské chotáre.
Liptovské číslo bude aj spomienkou na významných liptovských jaskyniarov, ktorí značnú časť životnej energie venovali jaskyniam
a odkaz pre ich nasledovníkov je nezmazateľne vpísaný v podzemnom svete. Či už ide
o Vojtecha Benického (1907 – 1971), ktorý
objavoval jaskyne, organizoval speleologické
akcie a produkoval na svoju dobu nesmierne kvalitné fotografie, Antona Droppu (1920
– 2013), profesionálneho speleológa, ktorý

Už roky sa mi dostávajú do rúk materiály
od syna a dcéry z geografických olympiád,
kde je spravidla zaradených aj niekoľko otázok z jaskyniarskej oblasti. Azda ani raz sa
nestalo, aby otázka s odpoveďami typu a, b, c
mala aj správnu odpoveď. Aj počas početných
prednášok v školách sa stretávam s chabými
vedomosťami žiakov o svojom okolí. Na výzvu v triede pre 12-ročných žiakov v Liptovskom Jáne, nech sa prihlási ten, kto bol na
Ohništi, sa neraz prihlási iba pani učiteľka
dôchodcovského veku. Poučné sú aj chvíle na
prednáškach o jaskyniach pre stredoškolákov.
Aj keď človek dá do toho všetku svoju energiu
a snaží sa priblížiť študentom podzemie aj
úsmevnými príbehmi, tak na záver síce občas
zaznie potlesk ako prejav uznania za snahu,
ale takmer nikdy nezaznie zmysluplná otázka. Ešte som nezažil diskusiu, ktorá by bola
dôkazom o skutočnom záujme mladých ľudí
o poznanie.
V úsilí aspoň sa pokúsiť napraviť túto situáciu a zaplniť medzeru vo vedomostiach
učiteľov, ale aj žiakov sme sa rozhodli vydať
monotematické číslo nášho periodika venované iba liptovským jaskyniam a distribuovať ho
na každú školu v našom regióne, aby sa jeho
čitatelia dozvedeli o tom, že práve v ich kraji sa
nachádzajú významné slovenské jaskyne. Ďalší
náš cieľ, ktorý vkladáme do vienka tomuto číslu, je oprášiť básnické počiny tzv. Osamelých
bežcov, ktorých literárna tvorba sa viazala aj
k jaskyniam.
V centrálnej evidencii slovenských jaskýň,
ktorá sa vedie v Slovenskom múzeu ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši,
je v historických územiach Liptova evidovaných 1160 lokalít s neuveriteľnou sumárnou
dĺžkou preskúmaných a zameraných 134,5 kilometrov chodieb (okresy Liptovský Mikuláš
– 865, Ružomberok – 198 a v okrese Poprad
katastrálne územia obcí Štrba – 11, Štrbské
Pleso – 76 a Liptovská Teplička – 10).
Kras na Liptove má zastúpenie vo všetkých
pohoriach, ktoré sa tu vyskytujú. Ide o vysokohorské územia Západných Tatier (Červené
Úvodník
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zdokumentoval známe jaskyne nielen v Demä- Liptovský Trnovec, Nicolaus a Ružomberok,
novskej doline, ale aj po celom Slovensku, Mi- ktoré majú spolu viac ako sto členov, teda každý
loša Janošku (1877 – 1972), nadšeného turistu, dvanásty slovenský jaskyniar vyvíja činnosť na
ktorý sa pričinil o ochranu jaskýň v Jánskej území Liptova. Časť z nich však prichádza do
doline a bol pri veľkolepých objavoch v De- jaskýň zďaleka, niektorí dokonca až z Českej
mänovskej doline, Františka Havránka (1887 republiky. Treba len dúfať, že im a ich nasle– 1964), maliara, ktorého zaujala slovenská dovníkom entuziazmus a nádej vydrží a budú
príroda, pričinil sa o sprístupnenie Važeckej napĺňať poslanie Spoločnosti, ktoré spočíva
jaskyne a vydal roku 1935 monografiu o Va- v poznávaní, objavovaní, ale samozrejme aj
žeckom krase, Petra Hipmana (1940 – 1999), ochrane krasu a jaskýň.
V kútiku duše dúfam, že niekde medzi Záktorý kvôli liptovským jaskyniam opustil rodnú Prahu a obrovským pracovným nasade- padnými Tatrami, Chočskými vrchmi, Veľkou
ním sa mu s manželkou a priateľmi podarilo Fatrou a Nízkymi Tatrami odznejú vety tohto
objaviť najhlbšiu slovenskú jaskyňu, Ondreja typu: Čítal som ten jaskyniarsky časopis, je to
Húsku (1898 – 1978), nadšenca, ktorý objavil zaujímavé, ešte som nebol v tých Červených
Važeckú jaskyňu, Aloisa Krála (1877 – 1972), vrchoch, kde je tá Kresanica, poďme sa tam
ktorý vo veku 44 rokov objavil známu Jaskyňu zajtra pozrieť, môže to byť zaujímavé. Počul
slobody v Demänovskej doline, Adama Mišuru som raz totiž vetu rodičov dvojročného die(1902 – 1960), ktorý ako mladík sprevádzal ťaťa, ktorá znela asi takto: Naštudovali sme
záujemcov po Demänovskej doline a bol pri na internete top destinácie Liptova a za jeden
objave Jaskyne slobody, Stanislava Šrola (1925 deň sme stihli navštíviť mlyn v Kvačanoch,
– 1992), objaviteľa Jaskyne mieru v Demänov- Havránok, skanzen v Pribyline, Stanišovskú
skej doline, ktorý mnohé roky strávil kopaním jaskyňu a ešte sa večer okúpať v Aquaparku.
v Jánskej doline v Nízkych Tatrách, kde objavil Pri pomyslení na takéto objavovanie krajiny
Jaskyňu zlomísk, Rudolfa Těsnohlídka (1882 – ma zamrazilo a verím, že sú i vnímavejší ná
1928), novinára, ktorý spropagoval Demänov- vštevníci, ktorých neláka návšteva masových
skú a Jánsku dolinu roku 1926 v cennej knihe a preplnených atrakcií, respektíve aj turisticky
Demänová, Vladimíra Žikeša (1952 – 1984), navštevované miesta vedia hlbšie pochopiť
zanieteného jaskyniara a potápača, ktorý zahy- a venovať im vhodný čas a priťahujú ich aj zanul pri prieskume podzemného toku Demä- budnuté miesta liptovskej krajiny. Azda aj toto
novky v Jaskyni slobody, ako aj mnoho ďalších číslo k tomu svojou trochou prispeje...
osobností, ktoré
patria do širokej
jaskyniarskej rodiny.
Zároveň sa v liptovskom čísle spravodaja prezentuje
činnosť členov Slovenskej speleologickej spoločnosti,
ktorí desiatky rokov
skúmajú podzemie.
Na Liptove pôsobia speleologické
skupiny Červené
vrchy, Demänovská
Dolina, Speleo Detva, Chočské vrchy,
Liptovská Teplička,
Liptovský Mikuláš, Jaskyňa slobody, podzemný tok Demänovky, rok 1950. Foto: Vojtech Benický
Spravodaj SSS 3/2015
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Úvodník

Porovnanie liptovských jaskýň a ostatných jaskýň
na Slovensku z hľadiska ich dĺžky a hĺbky
Najdlhšie jaskyne na Slovensku. Stav k 15. 3. 2015 (Spravodaj SSS 1/2015, zostavil J. Tencer, upravil P. Laučík)

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Názov jaskyne
Demänovský jaskynný systém
Mesačný tieň
Stratenská jaskyňa, Psie diery, Duča
Jaskyňa mŕtvych netopierov
Štefanová
Javorinka, Nádejná
Jaskyňa zlomísk
Skalistý potok
Systém Hipmanových jaskýň
Domica – Čertova diera JSDC
Jaskyňa v Záskočí, Na Predných
Liskovská jaskyňa – JSLJ
Čachtická jaskyňa
Belianska jaskyňa
Bystrianska jaskyňa-Nová jaskyňa
Nová Stanišovská jaskyňa
Harmanecká jaskyňa
Stanišovská jaskyňa
Moldavská jaskyňa
Bobačka

Lokalita
Demänovské vrchy
Vysoké Tatry
Slovenský raj
Ďumbier
Demänovské vrchy
Vysoké Tatry
Demänovské vrchy
Jasovská planina
Demänovské vrchy
Silická planina
Demänovské vrchy
Chočské podhorie
Nedze
Belianske Tatry
Bystrianske podhorie
Demänovské vrchy
Bralná Fatra
Demänovské vrchy
Medzevská pahorkatina
Muránska planina

Dĺžka (m)
40 471
31 540
23 245
20 939
14 834
11 738
11 231
8123
7554
5565
5034
4502
3865
3829
3531
3242
3216
3138
3070
3036

Najhlbšie jaskyne na Slovensku. Stav k 15. 3. 2015 (Spravodaj SSS 1/2015, zostavil J. Tencer, upravil P. Laučík)

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Názov jaskyne
Systém Hipmanových jaskýň
Javorinka, Nádejná
Mesačný tieň
Skalistý potok
Javorová priepasť
Jaskyňa mŕtvych netopierov
Jaskyňa v Záskočí, Na Predných
Kunia priepasť
Tristarská jaskyňa
Demänovský jaskynný systém
Stratenská jaskyňa, Psie diery, Duča
Nová Kresanica
Havran
Čertova diera
Brázda
Bystriansky závrt
Belianska jaskyňa
Zadný úplaz
Jaskyňa zlomísk
Veľká Bikfa

Lokalita
Demänovské vrchy
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Jasovská planina
Demänovské vrchy
Ďumbier
Demänovské vrchy
Jasovská planina
Belianske Tatry
Demänovské vrchy
Slovenský raj
Červené vrchy
Demänovské vrchy
Horný vrch
Silická planina
Bystrianske podhorie
Belianske Tatry
Červené vrchy
Demänovské vrchy
Silická planina

Prevýšenie (m)
495
480
451
376
330
324
285
203
201
196
194
194
187
186
181
175
168
165
147
147

Zvýraznené liptovské jaskyne tvoria trvalú súčasť skupiny najhlbších a najdlhších jaskýň Slovenska.

Porovnanie liptovských jaskýň...
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O porovnávaní
Peter Holúbek
ľahko dostupná méta 500 metrov ich nepodnecuje k aktivitám vedúcim k rekordu, venujú
sa z dlhodobého hľadiska určite užitočnejším
aktivitám...
Jedno je však z tabuliek zrejmé, že 40 kilometrov dlhý Demänovský jaskynný systém
je pre vnímanie jednotlivca nesmierne ťažké
sústo. Ide o množstvo informácií, podnetov
a pocitov, ktoré sa určite jednoducho stráviť
nedajú. Určite medzi nami nie je a azda ani
v budúcnosti nebude človek, ktorý navštívi všetky podzemné priestory Demänovskej
doliny, a to sa ani netreba zamýšľať nad americkým komplexom. Aj z tejto jednoduchej
úvahy vyplýva, že jaskyniarstvo je skupinová
činnosť, kde je síce mimoriadne schopný
jednotlivec dôležitý, ale iba kolektívne dielo
generácií jaskyniarov môže priniesť komplexný pohľad na krasovú oblasť.
Keď sa zamyslím nad vnútornými pocitmi
získanými pri početných akciách v našom
najväčšom podzemnom systéme, tak mám
dobrý pocit uspokojenia, že sme aj my dali
našu energiu k spoločnému dielu. Keď sa
však mám priznať, tak zdanlivo malé jaskyne,
ako napríklad Občasnú vyvieračku v Čiernej
dolinke v Jánskej doline či Slepé mosty v Nízkych Tatrách, poznám takmer dokonale, veď
som bol pri každom postupe a okrem málo
výnimiek aj pri každom vytiahnutom vedre.
Tieto lokality sú môjmu srdcu akosi bližšie
ako veľké jaskyne, kde sa černejú komíny,
výklenky a veľké siene, kde sa človek prirodzene stráca. Precítiť takýto priestor nie je
ľahká úloha a dokonca ani ho zobraziť nie je
jednoduché ani pre skúseného merača. Malé
jaskyne sa akosi skôr zmestia do povedomia,
lepšie sa kreslí ich mapa, jednoduchšie sa organizuje prieskum a hľadajú súvislosti a ten
pocit, že z malej bezvýznamnej a nikomu
neznámej jaskyne sa môže stať veľká, tabuľková, je nenahraditeľný. Určite to mnohí naši
členovia poznajú...

Porovnávanie je každodennou súčasťou
nášho života. Porovnávame ceny v obchodoch, naše platy či kilometre, ktoré musíme
prejsť do práce, alebo góly nastrieľané futbalistami. Sú to jednoduché počty, pri ktorých
sa azda ani pomýliť nedá. Podobné je to aj
s tabuľkami najdlhších svetových jaskýň. Už
roky v nich dominuje systém severoamerických Mamutích jaskýň s dĺžkou vyše 600 kilometrov. Náš Demänovský jaskynný systém
sa nachádza na 85. mieste. Je to veľa či málo?
Otázka, na ktorú určite nie je jednoduchá
odpoveď. Na plošné porovnanie týchto dvoch
systémov ich Paľo Herich prekryl v jednej
mierke. Zrazu sme zistili, že naša najdlhšia
jaskyňa nie je v porovnaní s tou svetovou až
taká bezvýznamná a všetky jaskyne Demänovských vrchov (Mošnická dolina, Demänovská
dolina, Jánska dolina a Svidovská dolina) sa
plošne takmer vyrovnajú svetovému gigantu.
Z týchto povrchných porovnaní plôch a čísel sa však nič bližšie o jaskyniach dozvedieť
nedá, možno sa dá získať iba pocit, ktorý
môže byť veľmi klamlivý. Nevie sa, koľko
prieskumníkov koľko hodín strávilo v jaskyni, koľko bolo stabilizovaných meračských
bodov, koľko sa prekopalo chodieb, koľko
prekonalo závalov, koľko vyčerpalo sifónov,
koľko metrov merali natiahnuté fixy, a nepoznáme ani odpoveď na azda najdôležitejšiu
otázku – aké sú perspektívy...
Údaje v tabuľkách dokážu provokovať a od
porovnávania je iba krôčik k súťaženiu. To
navádza k aktivitám, aby sa čo-to domeralo,
pretože ak sa o pár metrov jaskyňa predĺži,
tak postúpi na lepšiu tabuľkovú pozíciu. Pri
nedávnej porade v jaskyniarskom svätostánku v Pavčinej Lehote sme sa zamýšľali nad
postojom jaskyniarov z Krakovej hole, ktorí
už roky udávajú ich Hipmanovmu jaskynnému systému hĺbku 495 metrov. Podľa môjho
názoru sú blízko k podstate speleológie, kde
čísla nehrajú až takú dôležitú rolu a určite

Spravodaj SSS 3/2015

7

O porovnávaní

Riečne chodby v Novej Stanišovskej jaskyni v Jánskej doline. Foto: J. Šanda
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Nad tabuľkami jaskýň Demänovskej doliny
Pavel Herich, Peter Holúbek
Literatúra a zdroje
Archív Jaskyniarskeho klubu Demänovská
Dolina
Archív Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva
Droppa, A. 1972: Geomorfologické pomery
Demänovskej doliny. Slovenský kras, 10,
9–46.
Herich, P. 2012: Poznámky k mapám jaskýň
Demänovskej doliny. Spravodaj SSS, 43, 1,
46–52.

V roku 1952 bola objavená Jaskyňa mieru
medzi Chrámom slobody (Jaskyňou slobody)
a Ľadovou jaskyňou ako chýbajúca časť skladačky poznania a zdalo sa, že tie najdôležitejšie objaviteľské výzvy v Demänovskej
doline boli vyčerpané. A. Droppa o dvadsať rokov neskôr publikoval tabuľku najvýznamnejších jaskýň Demänovskej doliny
(Droppa, 1972), ktorej dĺžkové údaje jaskýň
ref lektovali meračské práce z tohto obdobia
(Herich, 2012).
Na tomto mieste uvádzame porovnanie
s aktuálnym stavom, o ktorý sa objavmi a dokumentačnou činnosťou za posledných štyridsať rokov zaslúžili najmä dobrovoľní jaskyniari z klubov Demänovská Dolina, Nicolaus
a Červené vrchy Slovenskej speleologickej
spoločnosti.

Najdlhšie jaskyne Demänovskej doliny v roku
1972 (A. Droppa)
Por. č.
1

Demänovská dolina, Malý Sokol od Vyvierania, rok
1949. Foto: V. Benický

Spravodaj SSS 3/2015

Dĺžka
(m)

DJS (od roku 1987)

18 354

Jaskyňa slobody, Pustá jaskyňa

8 900

Demänovská ľadová jaskyňa,
Jaskyňa mieru

8 500

Vyvieranie

620

Jaskyňa pod útesom

204

Údolná jaskyňa

130

2

Okno

930

3

Suchá jaskyňa

705

4

Beníková

420

5

Štefanová

205

6

Zbojnícka jaskyňa

145

7

Malá jaskyňa pod Baštou

135

8

Dvere

105

9

Jaskyňa v Sokole

105

10

Tunelová jaskyňa

76

11

Barania jaskyňa

70

12

Veľké Okno

70

13

Uhlište

37

14

Jaskyňa v Kostolcoch

20

15

Malé Okno

13

Spolu

9

Názov jaskyne

21 390

Jaskyne Demänovskej doliny

Najdlhšie jaskyne Demänovskej doliny v máji 2015
Názov jaskyne

Dĺžka
(m)

2

Demänovský jaskynný systém
Jaskyňa mieru
Chrám slobody (Jaskyňa slobody)
Pustá jaskyňa
Demänovská ľadová jaskyňa
Demänovská medvedia jaskyňa
Vyvieranie
Jaskyňa č. 27
Údolná jaskyňa
Pavúčia jaskyňa
Jaskyňa pod útesom
Jaskyňa č. 15
Štefanová

40 471**
16 477*
11 117**
6 214*
2 174*
1 562
1 354*
1 177
155*
129
71**
41
14 834**

196
134
130
183
80
71
43
67
11
17
12
4
122

970
860
888
970
850
901
808
850
812
866
817
813
861

3

Okno

2 662*

110

916

4

Suchá jaskyňa

1 536*

33

905

5

Beníková

589*

17

908

6

Jaskyňa pri Kamennej chate

424

10

755

7

Kosienky

350

97

1 558

8

Jaskyňa vo Veľkom Sokole

265

41

971

9

Tunelová jaskyňa

211

36

865

10

Kľukatý kanál

202

10

877

Por. č.
1

Prevýšenie
(m)

Nadm. výška vchodu
(m)

11

Jaskyňa pod Stodôlkou

182

11

1 060

12

Štefanová 2

178

32

882

13

Uhlište

175

27

888

14

Veľké a Malé Okno

168

27

901

Veľké Okno

100

17

901

Malé Okno

68

20

901

15

Jaskyňa nad Vyvieraním 2

165

20

870

16

Strieborná jaskyňa

159

31

862

17

Jaskyňa nad Vyvieraním 1

146

10

825

18

Zbojnícka jaskyňa

140

9

866

19

Barania jaskyňa

132

17

902

20

Dvere

128

12

837

21

Jaskyňa v Kostolcoch

123

31

891

22

Nová jaskyňa pod Baštou

120

22

830

23

Malá jaskyňa pod Baštou

108

17

798

24

Jaskyňa v Malom Sokole

106

8

931

Spolu

63 574

* jaskyne s nezameranými priestormi v dĺžke desiatok metrov
** jaskyne s nezameranými priestormi v dĺžke stoviek metrov

Jaskyne Demänovskej doliny
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40 km v Demänovskom jaskynnom systéme
Paľo Herich, JK Demänovská dolina
V roku 1972 tu boli dve veľké jaskyne
– Chrám slobody (Jaskyňa slobody) s Pustou a Ľadová s Jaskyňou mieru. Jedna dlhá
8,9 km, hneď vedľa druhá s dĺžkou 8,5 km.
Tretia najdlhšia nasledovala až s veľkým
odstupom, Okno nemalo ani 1 km. Odvtedy sa v Demänovskej doline veľa udialo,
najmä zásluhou dobrovoľných jaskyniarov
z Demänovskej Doliny, Speleoklubu Nicolaus, Červených vrchov a ďalších.

ce na novej, komplexnej mape Demänovských
jaskýň, no pre množstvo problémov sa dĺžka
systému až do roku 2012 pohybovala na tejto
úrovni. Napokon 19. 12. 2014, tridsať rokov
potom, ako v sifóne Chrámu slobody zahynul
Vlado Žikeš, náš kamarát a zakladateľ skupiny jaskyniarov v Demänovej, sme práve v tejto
jaskyni prekročili métu 40 km. Ostane už len
akýmsi úsmevným príbehom, že vplyvom matematickej anomálie bolo nutné zamerať 13 km
priestorov medzi 30. a 40. kilometrom systému.
Dĺžkové údaje predstavujú iba neosobné
a chladné čísla, ale do istej miery korelujú
s objaviteľským či bežným jaskyniarskym nadšením. Za posledné roky sa toho udialo v Demänovej mnoho, predovšetkým Štefanová neustále vydáva nové tajomstvá a dnes dosahuje
dĺžku takmer 15 km. Len teraz sme otvorili
druhý vchod do tejto jaskyne, a tým sa možno
priblížili k ďalšiemu poznaniu jej labyrintov.
Dlhšie je už prítomný aj sen o spojení s Demänovským systémom, delí ich vzdialenosť „iba“
100 m. A tak ako pred niekoľko málo desaťročiami sa dalo veriť, že niekedy v Demänovskej
doline spoznáme systém dlhý 20 km, neskôr,
relatívne nedávno, bola prekročená méta 30
km, len včera 40 km, zajtra (ak vôbec niekedy)
by sme po spojení týchto dvoch prekrásnych
jaskýň už ašpirovali na 60. kilometer.
Všetko to však závisí od rozhodnutí tých,
ktorí v sebe chovajú nadšenie a túžbu vydávať
sa za dobrodružstvom, za poznaním do útrob
Zeme. A tiež od vôle doliny a jej sveta, ktorý sa
tu celé veky tvorí, či nám umožní vstúpiť aj do
týchto ďalších zákutí, a tak naplniť svoje sny.

Sám Demänovský jaskynný systém vznikol
až v januári 1987, keď sa po neuveriteľne
náročnom, dnes už možno ani nerealizovateľnom podniku podarilo prekopať prirodzenú
spojnicu medzi Slobodou a Mierom, o existencii ktorej mnohí pochybovali. No ešte v roku
1996 dĺžka systému dosahovala len 21 km.
Pravda, už pol druha desaťročia predtým sa
nieslo v duchu významných objavov demänovských jaskyniarov, vyriešené boli mnohé potápačské výzvy, objavené viaceré jaskyne či pokračovania tých známych. Udávaná dĺžka jaskýň
však odráža stav meračských prác, a práve tu
jaskyniari isté obdobie nevynikali. Výraznejšie,
až v roku 1998, sa ujal merania predovšetkým
Jaskyne mieru P. Holúbek a kolektív (najmä
SK Nicolaus) a týmto počinom pribudlo 9,5
km priestorov jaskyne a súčasne Demänovský
jaskynný systém prekročil 30. kilometer.
Po prelome storočí sa Pustá jaskyňa podvolila
objaviteľskému nadšeniu, a tak dĺžka systému
aj naďalej rástla – roku 2005 sa ustálila na 35
km. Roku 2009 z iniciatívy P. Hericha (JK Dem.
Dolina) sa začali rozsiahle meračské práce a prá-

Chrám slobody bol demänovskou jaskyňou slobody
Takmer pred storočím Krásy Slovenska, práve
v tom roku 1921 založené, písali o „najkrajšej
jaskyni Európy“. Možno mierne nadsadené,
no „Nová demänovská jaskyňa“, ako hovoril
jej pracovný názov v prvopočiatkoch, svojich
objaviteľov, tých, ktorí neváhali a vládali vstúpiť
do chladných, tmavých zákutí podzemných,
odmeňovala nevídanou, čistou krásou, skvejúcou sa na obdiv len v slabom svetle príručných

„Áno, viem, používame ho už desaťročia,
v stovkách textov, desiatkach tabúľ a letákov,
i v znaku jaskyne je uvedený názov Demänovská jaskyňa slobody. Prečo teda? No
pretože je to Chrám! Svobody ešte presnejšie,
objavil ho moravský učiteľ Alois Král, pomáhali mu pri tom mnohí, a keď stihli aspoň
letmo preskúmať jeho zákutia, neubránili sa
tomu pomenovaniu.“
Spravodaj SSS 3/2015
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lampášov. Tušíme,
že takto vznikol
Chrám, tri roky
po skončení desivej vojny objavený
priestor stálosti,
umenia prírody
a ticha rušeného
len rytmom padajúcich kvapiek
či prúdom krištáľovo čistej, živej
vody, vytvárajúcej
celý ten svet. Priestor pokoja, preďaleký svet civilizácie
na povrchu, miesto Slobody.
Objav veľkolepý
priniesť mal rozvoj
celému Liptovu,
už vzápätí začali
práce na jeho sprístupnení. O dôležitosti celej veci
svedčí aj to, že vecou bol poverený
svetoznámy architekt Dušan Jurkovič. Avšak ako nášmu duchu zdá sa
predurčené, mnohé medziľudské
(a ekonomické)
problémy čiastočne zatienili jeho
čistotu, ktorá sa
na druhej strane
zrkadlila v radosti
objaviteľov a ich
zážitkov, v krásnych dielach básnikov a spisovateľov i medzi prvými
(a mnohými generáciami po nich)
návštevníkmi.
Po m e n ova n i e
Chrám slobody
zaniklo až po druhej svetovej vojne
40 km v Demänovskom jaskynnom systéme
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v budúcnosti len tak svojvoľne premenuje
podľa svojho gusta či potreby, napríklad
v snahe zavďačiť sa aktuálne prevládajúcej
klíme spoločnosti.
Tak či onak, tieto priestory tu ostávajú bez
ohľadu na pomenovania čiastočne rovnaké,
meníme ich len pre svoje potreby ľahšieho
prístupu, sprevádzame nimi početných ná
vštevníkov alebo nimi prechádzajú jaskyniari
za poznaním. Škoda len, že pochopenie posol
stva „starých“ prieskumníkov je umožnené len
tým niekoľkým jednotlivcom, ktorí napriek
častej nepohode túžia ďalej poznávať tento
neopakovateľný prírodný fenomén. Davy ná
vštevníkov v hustých zástupoch sa pohybujú
po chodníkoch atrakcie menom Demänovská
jaskyňa slobody. A zdá sa, že tak, ako ubúda
ľadu v Demänovskej ľadovej jaskyni, i okamihy
slobody a pokorného zážitku z diela vôd a času
sa vytrácajú z Chrámu.
Paľo Herich, JK Demänovská Dolina

v čase, keď sa na našom území začal pestovať
socializmus a oficiálna doktrína zrejme nepovažovala za vhodné, aby tento názov, objavujúci sa v množstve propagačných i vedeckých
materiálov, asocioval so sakrálnymi stavbami
požívajúcimi nemilosť vládnucej elity a ich ideológie. Niet zmienky o konkrétnom dátume
zrušenia pôvodného názvu, isté je, že Anton
Droppa, ktorý sa intenzívne začal zaoberať
výskumom Demänovskej doliny od roku 1949
a o osem rokov neskôr publikoval veľmi cennú
a vplyvnú prácu Demänovské jaskyne, už používal názov „Demänovská jaskyňa slobody“
alebo len „Jaskyňa slobody“.
My dobrovoľní jaskyniari pôsobiaci v Demänovskej doline po vlastných skúsenostiach
s dych berúcimi prekrásnymi zážitkami z objavovania nových priestorov podzemného sveta
trochu vieme pochopiť dušu našich predchodcov. A tiež právo pomenovať jaskyňu podľa ich
predstáv. Preto sa snažíme i týmto prinavrátiť
pôvodný názov Chrámu slobody.
Situácia je však oveľa zložitejšia, pretože
premenovaním prešlo viacero veľkých jaskýň
Demänovskej doliny, povrchové i podzemné
vodné toky a tiež desiatky jednotlivých jaskynných priestorov, dómov, siení či chodieb.
Demänovskú ľadovú jaskyňu kedysi menovali Veľkou a Malou čiernou jaskyňou. Dnes
sa v nej ľad vplyvom klimatických zmien
roztápa a hrozí, že budeme musieť chtiac-nechtiac vynechať zmienku o ľadovej výplni jej útrob. Pokračovať môžeme objavom
Jaskyne mieru, ktorá nebola objavená ako
samostatná jaskyňa cez vchod na povrchu,
ale je po krátkom prekopaní pokračovaním
Dem. ľadovej jaskyne. Psie diery, priepasť
v dolinke Pustá, takto nazývaná miestnym
obyvateľstvom dávno pred prvými prieskumníkmi, ktorí zliezli na jej dno, ustúpili
novodobému názvu Pustá jaskyňa. A dalo by
sa pokračovať takto ďalej, spomenúc Kaňon
Lúčanky, Dóm biskupa Janošku, Galériu prezidenta Masaryka, Dóm generála Štefánika,
Cerberus alebo Churchillove biele vodopády.
Ostáva nevyriešenou otázkou do budúcna,
ako naložiť s takouto podobou odkazu našich predchodcov, nakoľko sa snažiť o nápravu a historické názvy zanechať. Ťažko si
predstaviť, že demänovskými jaskyniarmi
tak ťažko prekopaný Klausov sifón niekto
Spravodaj SSS 3/2015
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Siene pod dolinkou – nové objavy v Jaskyni mieru
Paľo Herich, Lukáš Kubičina
Počas 11 akcií sa nám v priebehu jedného
roka od 2/2014 do 2/2015 v najvýchodnejšie situovanej časti Jaskyne mieru a celej spodnej (severnej) časti DJS (Mier1)
podarilo prekopať obidva kľúčové sifóny
a objaviť 660 m nových priestorov a 715 m
zmapovať.

prekážku, možno aj preto sa tu v prácach
nepokračovalo a sifón ostal nedotknutý až
do februára 2014. Nad bodom 47 však pokračoval úzky meander, ktorý Holúbek spomína
ako miesto, kde sa dá „po odhrnutí pieskových sedimentov postúpiť ďalej“. Predpokladáme, že ide o ten istý meander, ktorý sme
zamerali, hoci my sme ho našli už prekopaný
a je tu výrazný prievan, ktorý sa naopak
nespomína. Musel však tadiaľto prúdiť už
predtým. Prehĺbenie chodby na dĺžke mnoho metrov aj potom, čo sa prievan stratil do
bočného úzkeho meandra, si určite vyžiadalo
viacero akcií.
Odtoková časť Klesajúceho meandra sa
končila pri našom príchode sieňovitým priestorom okolo m. b. 33, z ktorého vybiehala
stúpajúca nízka chodba na juhozápad. Sondážne práce tu priniesli postup asi 20 metrov
vpred. Nám sa však javil tento smer ako neperspektívny; z mapy vyplýva, že chodba pravdepodobne vyústi do priestoru s objavným
komínom niekde v okolí m. b. 24. Naopak,
zaujal nás pieskový sifón zo siene smerom
nadol, v ktorom naši predchodcovia uskutočnili odhadom 5 až 8 akcií a vykopali 7 m
dlhú chodbu v jemných žulových pieskoch.
Pridržiavali sa miniatúrneho nezaneseného
priestoru pod stropom, ktorého smer predurčila puklina križujúca smer chodby. Výkop
sa skončil na mieste, kde sa na čelbe ukázala
pevná stena.

Stručná chronológia prác a stav do r. 2014
V roku 1952 P. Droppa, P. Révaj a S. Šrol po
niekoľkých kopáčskych akciách v koncovom
sifóne Ľadovej jaskyne objavili nové, mohutné a takmer nekonečné priestory (Revajová,
1996), ktorým dali názov Jaskyňa mieru. Tým
bol objavený chýbajúci diel do skladačky hlavných riečisk Demänovského systému, ktorý
vyplnil priestor medzi Chrámom slobody a Ľadovou jaskyňou.
V priebehu nasledujúcich troch desaťročí
záujem o jaskyňu ustal, výnimkou boli doplňujúce merania M. Sýkoru a A. Chovana
(1965 – 1967) (Herich, 2012). Až vytvorením
partie mladých jaskyniarov združených okolo
V. Žikeša koncom 70. rokov sa opäť obnovil
prieskum aj tejto jaskyne. Neskôr J. Šmoll a Ľ.
Rybanský začali v druhej polovici 80. rokov
20. storočia horolezeckou technikou systematicky skúmať dovtedy nedostupné miesta
v jaskyniach Demänovskej doliny. Medzi ich
najväčšie úspechy patrí určite aj objav väčšiny
priestorov časti označenej Mier1 v októbri
1987. Priestory s celkovou dĺžkou presahujúcou 1 km zamerali o 11 rokov neskôr P. Holúbek a kolektív, ktorí zas nadviazali na prácu
kolektívu A. Droppu a D. Dika z roku 1952,
resp. 1988 – 1990.
Dňa 24. 1. 1988 náhodné prekopanie prepojky z Chodby snehového jazierka do časti Mier1
umožnilo relatívne pohodlný prístup, a tým
i začatie kopáčskych prác členov OS Dem. Dolina na viacerých miestach (Herich st., denník).
V prítokovej časti Klesajúceho meandra
pri m. b. 45 (Holúbek, 2002) bol prekopaný
krátky sifón, následne tiež za ním nasledovala zanesená chodba medzi bodmi 47 – 48.
Množstvo tu vykonanej práce sme odhadli
na tri akcie. Tretí sifón už vyzeral na ťažšiu
Demänovská jaskyňa mieru

Nové prieskumy
Počas prvej expedície do Demänovskej
doliny (12. – 25. 2. 2014) sme navštívili priestory Mier1 a prezreli všetky potenciálne
miesta na postup. Samotná poloha fragmentu naznačuje, že je tu zaujímavý prolongačný
potenciál. Určite každý vnímavý jaskyniar si
na spodnom poschodí Mieru, 50 m východne od Kozuba všimne priestor s názvom Portál, ktorý sa dvíha do výšky asi 20 m, tesne
za výstupom z bývalého sifónu po pripojení Guľôčkovej chodby. Ako tento priestor
vznikol, dosiaľ nie je celkom jasné, no jeho
tvar napovedá, že by mohlo ísť o mohutnú,
14
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no zavalenú chodbu, teoreticky pokračujúcu ďalej smerom na sever poza
známe priestory Ľadovej
jaskyne. Jazerná chodba
za Objavným sifónom
v Ľadovej jaskyni nedosahuje rozmery priestorov
v Mieri a úroveň Guľôčkovej chodby tu čiastočne
chýba.
V dňoch 17. a 19. februára 2014 J. Šurka, L. Kubičina a P. Herich preskúmali
a zamerali priestory nad
Zvonkovým stĺpom s dĺžkou 250 m, objavené roku
1984 I. Kráľom a P. He- 1. 8. 2014 – objavná fotka
richom starším. Napriek
Tí šťastní, ktorí sa prekopali sifónom, počkali
očakávaniam sa tu nepodarilo nájsť vhodné
miesto na kopanie s cieľom dosiahnuť po- na ostatných, spoločne sa potom tešili z každétenciálne priestory za Portálom, a tak sme sa ho nového zákutia. Za prekopom nasledujúcu
s podobným úmyslom zamerali na Klesajúci pekne modelovanú chodbu vystriedal zložitý,
šikmý priestor pokračujúci do všetkých strán.
meander v časti Mier1.
Čo bolo veľmi povzbudzujúce, v sifóne sa po
tisícročiach obnovilo i prúdenie vzduchu smeObjav Siení pod dolinkou
Prvá kopáčska akcia pri bode 51 (hor- rom k hornému otvoru kdesi v dolinke Okno.
O dva dni neskôr sme spolu s jaskyniarmi
ná časť Klesajúceho meandra) sa uskutočnila počas spomínanej prvej expedície, z JK Strážovské vrchy a P. Herichom starším,
a to 15. 2. 2014 (L. Kubičina, P. Herich, D. ktorý sa sem po desaťročiach vrátil, preskúa P. Gratkowski, P. Szelerewicz-Gładysz, M. mali zvyšné voľne dostupné časti a na dvoch
Krzętowski, J. Niemiec-Krzętowska). Pod stro- miestach postúpili mierne vpred. Zameraných
pom bol asi 5 cm vysoký a 0,5 m široký voľný bolo prvých 143 metrov. Dňa 5. 8. 2014 sme vo
priestor, ktorý napovedal, že máme pred sebou dvojici so Š. Ratkovským dosiahli métu 300 m,
minimálne niekoľko metrov kopania. Postúpili čo bol aj pôvodný odhad rozsahu priestorov.
sme 1 m dopredu. Druhú akciu uskutočnila Lokalizovali sme tiež prievan a pri m. b. 64
až 5. 7. 2014 skupina v zložení L. Kubičina, prekopali hlinený sifón s 5 cm hrubou vrst
P. Herich, P. Holúbek, J. Ševčík, D. Betík; tu vou kostí netopierov, často i zasintrovaných,
už bolo vynesené väčšie množstvo materiálu za ktorým nasledovala neskôr pomenovaná
a postúpili sme k miestu, kde sa výkop uzav- Chodba s koncom. V priebehu septembra sme
rel. Na konci akcie sa v hornej časti sedimentu s M. Staroňom ešte prekopali úžinu pri bode
začali objavovať mokré sintrové platne a začali 142 a postúpili do sienky s potôčikom.
S ďalšími prácami sme čakali na Čachtickú
sme tušiť, že sa pomaly blíži rozuzlenie. Počas
Jaskyniarskeho týždňa SSS v Malužinej sme sekciu. Správny čas prišiel až počas druhej
zorganizovali v poradí tretiu výkopovú akciu expedície Demänová ´15, hneď v jej prvý
na tomto mieste (L. Kubičina, P. Herich, J. Šev- deň (31. 1. 2015) sme s Lukášom postúpili
čík, M. Tršková, V. Lieskovec, Š. Lieskovec, M. v Chodbe s koncom do nových priestorov
Lisý, J. Naništa). Kopali sme súčasne i na dne nazvaných Komplikovaná polysieň; 5. 2. sme
Klesajúceho meandra a každú chvíľu jedna tu lokalizovali prievan pri bode 96 a domerali
skupina čakala od druhej správu o postupe. zvyšné chodby celého objavu, čím jeho dĺžka
dosiahla 604 m s deniveláciou 48 m.
A tá nakoniec prišla...
Spravodaj SSS 3/2015
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Na konci Klesajúceho meandra
Druhá kopáčska akcia na konci Klesajúceho
meandra priniesla zaujímavé rozuzlenie, keď
sa nám napriek predpokladom o siahodlhom
kopaní podarilo preniknúť do voľných priestorov (jaskyniari STJ Krakov D. a P. Gratkowski,
I. Tucznio, S. Musial, J. Nizański; L. Kubičina
Demänovská jaskyňa mieru

a P. Herich). Chodba široká 3 – 5 m a vysoká 1,5
– 2,5 metra sa však končila po 25 metroch opäť
pieskovým sifónom, a čo bolo horšie, stúpala
nahor. V deň objavu (7. 12. 2014) sme priestory
aj zamerali, spolu s výkopom majú dĺžku 37 m.
Na zákrute chodby sme neskôr počas dvoch
akcií vyhĺbili 3 m hlbokú sondu (pozri článok
16

Spravodaj SSS 3/2015

Prehĺbený meander nad bodom 47
Celkovo sme tu (L. Kubičina, P. Herich) 5. 7.
2014 zamerali 54 m priestorov. D. Gratkowskej
sa počas dvoch pokusov podarilo preskúmať cca
20 m dlhý, extrémne úzky meander, z ktorého
v letnom období prúdil silný prievan, no jeho
zdroj ostal neznámy. Konštatovala, že priestory
sa končia neprielezne, vyhotovila pamäťový náčrt. Kopaný koniec meandra sa končí tiež beznádejne, navyše smeruje do známych častí Mier1.

Expedícia Demänovská dolina 2015), na konci
sa prekopali do nízkeho priestoru, ktorý sa
však končí opäť zasedimentovaním a nepokračuje dobrým smerom.
Klesajúci meander, ktorého hornú časť
modelovali prúdiace vody vo freatickom režime a neskôr vadózne riečisko vytvorilo
zárez hlboký aj 7 metrov, musí mať svoje
pokračovanie smerom nadol, čo sme pri kopaní aj očakávali. Objavená chodba je zrejme
len prítokom a pokračovanie treba hľadať
v pieskových nánosoch. Je však otázne, akou
hrubou vrstvou sedimentov bude potrebné
sa prepracovať, kým sa čo i len strop meandra opäť objaví.
Spravodaj SSS 3/2015

Názor na genézu Siení pod dolinkou
a ďalšie prespektívy
Značná časť novoobjavených priestorov (Sieň
Čachtičanom, Komplikovaná polysieň atď.) je
17
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pozorovaným prietokom, ktoré pravdepodobne
súvisia s ponormi autochtónneho toku bočnej
dolinky Okno. Početné nálezy cudzorodého
materiálu pochádzajúceho z jadrového pohoria Nízkych Tatier však hovoria o modelácii
alogénnymi tokmi tak vo freatickej, ako aj va-

vytvorených v paralelnými zlomami porušených dolomitoch, resp. dolomitických vápencoch s vrstvami krinoidov, ktoré sú súčasťou
nadložných ramsauských dolomitov guten
steinského súvrstvia (fatrikum). Priestory sú
pretekané viacerými potôčikmi s minimálnym
Demänovská jaskyňa mieru
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dóznej zóne. V nadmorskej výške 873 – 880
metrov sa tu vytvorilo, najmä južne od Siene
Čachtičanom, viac-menej horizontálne poschodie (Horizont starých známych), ktoré
výškovo nápadne korešponduje s chodbou
v Mier1 (body 66 – 74) s kostrovými nálezmi
Ursus spelaeus. Koniec tejto chodby je len
27 m vzdialený od bodu 56 Siení. Komplikovaná polysieň (880 – 890 m n. m.) mohla byť
druhotne formovaná v období, keď erózna
báza (hladina spodných vôd) bola na úrovni
Piateho poschodia (Mier 9), resp. Baranej
jaskyne.
Všeobecne sa dá povedať, že miera a rozsah skrasovatenia je čiastočným prekvapením a nevieme celkom s istotou povedať, čo
sa dá očakávať od prípadných pokračovaní.
V Okne sme začali výkopové práce v meandrovitých častiach, ktoré smerujú na
tieto priestory a udržujú si úroveň Chodby snehového jazierka, t. j. i horizontálnej chodby Mier1 (body 1 – 25). Bude
zaujímavé sledovať, či vody ponárajúce sa
do bývalej hlavnej úrovňovej chodby Demänovského jaskynného systému (Horná
Pustá – Okno) a vytvárajúce spomenuté

Priechod do Siene Čachtičanom. Foto: L.Kubičina

Spravodaj SSS 3/2015
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klesajúce meandre
v Okne, ktorých
gradient reagoval na rozdielnosť
výšky povrchového toku Demänovky a eróznej
bázy, budú súvisieť s priestormi
Mier1 a Siení pod
dolinkou, a tým
vytvárať paralelné
kanály prebiehajúce poza (z východu, vnútri masívu)
nižšie položené
úrovne DJS. Zatiaľ
tiež ostáva záhadou smerovanie Severná časť Siene Čachtičanom. Foto: L.Kubičina
Klesajúceho meandra, očakávali sme za výkopovými prácami Rozprávanie
Možno jeden z najkrajších pocitov v jaskyprienik do klesajúcich a následne horizontálnych chodieb korelujúcich geneticky aj mor- niarstve je i ten, ktorý prichádza, keď po čase
fologicky práve s meandrovitými chodbami kopania sa začne odrazu strop dvíhať nahor,
Okna, avšak o poschodie nižšie položených, striedajú sa čoraz rýchlejšie vrstvy jemných sea teda generačne mladších. O tom však zjavne dimentov a odrazu lopatka alebo malý kromprehovorí až budúcnosť, a to jedine po úspeš- páč už nenarazí na prekážku, ale s ľahkosťou
vnikne do voľného priestoru. Tmavého prienom prekonaní sifónov.
V rámci novoobjavených častí je možné nájsť storu, ktorý môže byť vtedy rovnako dobre
pokračovanie pri bode 96, silný prievan prúdi nekonečný, ako takmer nijaký. Keď sa jaskyniado rúry dlhej 1 m s priemerom 30 cm. Za ňou sa rovi zosype za krk posledné priehrštie piesku
priestor mierne zväčšuje a zatáča vpravo. Na kon- a štrku a cesta je konečne voľná, môže nazrieť
ci Chodby s koncom (m. b. 75) je za úžinou vidieť dnu a presvedčiť sa, či naozaj je všetko tak, ako
väčší priestor, klesajúci nadol. Horizont starých to očakával...
V Štefanovej sme koncom roku 2006 koznámych (pomenovaný po našich predchodcoch) sa postupne zmenšuje, na konci by bolo pali chodbu s cieľom obísť odtokový sinutné kopať v jemných sedimentoch. V prekopa- fón, napokon v januári nasledujúceho roku
nom meandri pod Sieňou Čachtičanom je za m. sme objavili takmer nesúvisiaci Dóm titab. 40, resp. 41 úzky, ale pomerne vysoký meander; nov a mnoho kilometrov ďalších chodieb
tenší jaskyniar by sa tu mohol pretisnúť ďalej bez (Herich, 2007). Práce v objavnom sifóne do
rozširovania chodby, podobne tak i v meandri za Jaskyne mieru neboli vedené sprvoti s cie
prekopom, za bodom 10 a 11. Na JZ od bodu 13 ľom objaviť nové priestory, lež bola to snaha
je prudko stúpajúca korózne rozšírená puklina, o záchranu ľadovej výplne jaskyne otvoreza bodom 45 zas puklina klesá nadol; ich prele- ním nového vchodu do systému, ktorým by
zením, ktoré si však opäť vyžaduje veľmi tenkého studený vzduch prúdil dovnútra (Revajová,
jaskyniara, by bolo možné nájsť pokračovanie, 1996). My sme vyššie opísanými výkopmi
avšak výraznejší úspech tu neočakávame. Severné plánovali dostať sa na nižšiu úroveň, nájsť
priestory za Nedotknutým jazierkom (nástup paralelné riečisko do Ľadovej jaskyne. Nado nich je v chodbe pod ním) sú na viacerých miesto toho sa nám podarilo preniknúť
miestach ukončené sintrovými nátekmi a niet tu opačným smerom do vyšších poschodí, až
takmer pod dno dolinky na miesta, kde sa
nádejného miesta na kopanie.
Demänovská jaskyňa mieru

20

Spravodaj SSS 3/2015

Úprimnú radosť Vlada Lieskovca či nadšenie
v tvári mladého Janka Naništu si treba uchovať v mysli, lebo tento rozmer jaskyniarstva je
rovnako dôležitý ako sám objav...
Nové priestory sme skúmali veľmi citlivo
a viac ráz sme zastali pred jazierkom či neporušenou sintrovou výzdobou, aby sme neskôr
s najväčšou opatrnosťou mohli chodby domerať a prípadne jednou návštevou aj uzavrieť ich
prieskum. Záležalo nám na tom, aby sám objav
bol čo najmenším zásahom človeka do aktuálneho (predchádzajúceho) stavu priestorov.
A tak sme dosiahli, že nové časti sú podrobne
preskúmané, zamerané a mnohé miesta môžu
odpočívať bez potreby ich znova navštíviť.
Tieto objavy sú výsledkom vynikajúcej spolupráce s viacerými jaskyniarmi zo Slovenska
i Poľska, no najmä s čachtickými jaskyniarmi
pod vedením Lukáša Kubičinu. V súčasnosti,
keď treba sily skôr spájať ako deliť sa na rôzne
skupiny a tábory, sme veľmi radi, že výsledky
sa dostavili a je to aj istý prísľub do budúcna.
Demänovská dolina je prekrásny kút Liptova,
taký, ktorý budí v človeku hlboko zakorenené
túžby po odhaľovaní pravdy, a tak sa aj my
svojím spôsobom snažíme po tejto ceste ísť.
Za všetko ďakujeme ľuďom, ktorých sme vyššie spomenuli, aj iným, a tiež dravým riekam
prameniacim pod hrebeňmi Tatier, ktoré tu
vytvárajú svoje dielo.

V Komplikovanej polysieni. Foto: L.Kubičina

stretávajú tmavosivé gutensteinské vápence
s nadložnými dolomitmi.
Niekedy sa zdá, a príroda to často dokazuje,
akoby predstavy človeka o prírodnom svete
boli vždy zavádzajúce a zúfalo nedostatočné.
Tak či onak, práve tie vedú jeho kroky a neutíchajúca túžba po poznaní a odpovediach
mu dáva nádej a silu pokračovať ďalej. Nám
sa podarilo čosi vyriešiť, ďalšie otázky boli nastolené. Ak nie my, tak nasledujúca generácia,
podobne ako tá naša, nadviaže na vykonanú
prácu a s novým pohľadom na vec pristúpi
k ďalšiemu hľadaniu.
Na objavnej akcii sme sa zišli ôsmi a pre viacerých to bol prvý objav v ich jaskyniarskom
živote. Často myslím na ten prvý, ktorého som
sa zúčastnil v roku 2002 v Jaskyni pri Kamennej chate. Vtedy sa podarilo preniknúť do jej
hlavných priestorov s vodným tokom, a tak sa
dá spomínať na eufóriu, ktorá sa nás zmocnila
počas behu niekedy i po pás v ľadovej vode,
a na Jana Šmolla, ktorý sa o to najviac zaslúžil
a tiež i svojsky prežíval. Čím viac ľudí zdieľa
podobné pocity, tým hádam i radosť sa násobí.
Spravodaj SSS 3/2015
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Nostalgia za Klausovým sifónom Pustej jaskyne
Jano Dzúr
Tento citát je z článku Vojtecha Benického
O výskumoch v Demänovských jaskyniach,
ktorý uverejnil v Krásach Slovenska roku 1941.
Odvtedy sa v poznaní podzemného labyrintu Pustej, ako aj smerovania toku Lúčanky
veľa zmenilo. Nastupujúca mladá generácia
jaskyniarov pod vedením V. Žikeša postupne
nanovo začala objavovať Demänovský jaskynný systém, keďže „starci“ už do jaskýň veľmi
nechodili a ani nemali ochotu podeliť sa o svoje skúsenosti, prípadne podali skreslené informácie. Naše výpravy do Pustej sme smerovali
práve do Achátového dómu, kde sa prvýkrát
v jaskynnom systéme objavuje v prítokovom sifóne tichý podzemný vodný tok Lúčanky. Každému bolo jasné, že jaskyňa musí za sifónom
pokračovať, len sa tam nejako dostať. Prieskum prítokového sifónu uskutočnili anglickí
potápači už v roku 1967, ale cez hrdlo sifónu
sa im nepodarilo preniknúť pre štrkový uzáver.
V decembri 1981 organizujeme týždňovú
expedíciu spojenú s bivakom v Achátovom
dóme. Tu boli v hlinených sedimentoch upravené plošiny na postavenie stanov a zabezpečená zostupová trasa k bivaku vykopaním
schodov. Transport všetkého potrebného materiálu vrátane oceľových potápačských fliaš
prebehol cez 90 m hlbokú Hlavnú priepasť
pomocou lanovky, pozostávajúcej z napnutého horolezeckého lana. Pohyb po lanovke
zabezpečovalo ťažné lano s trojčlennou obsluhou. Smerom do priepasti sa ťažké „bágle“
spúšťali brzdením lana na zlaňovacom kruhu,
smerom nahor si obsluha pomocou žumarov
poriadne zamakala.
Potápač J. Kucharovič, oblečený v suchom
neopréne Scubapro, sa zanoril do prítokového
sifónu Achátového dómu, dostal sa chôdzou
po dne do vzdialenosti 45 m a hĺbky 15 m, cez
najužšie miesto sifónu však neprenikol. Nepodaril sa ani prienik odtokovým sifónom smerujúcim pod Vodnú puklinu. J. Šmoll počas
expedície v stropnej časti tejto pukliny objavil
horizontálny traverz, ktorý sa po niekoľkých
úpravách kotvení používa dodnes. Tým sa
obišlo hodinové plazenie cez Tesný kanál do
Pieskového dómu či Jaskyne slobody.

Bránou do prekrásnych siení jaskyne na
„Pustých“ je priepasť „Pustá“. Je v odľahlom kúte Demänovskej doliny, nazývanom
dolinkou „Pustých“. Nie je prístupná širokej
verejnosti, a návštevníkom Demänovských
jaskýň je vôbec neznáma.
Po prvý raz sa do nej odvážili Ing. Vl.
Adámek, A. Král, Ing. Holeček a Klepáč roku
1923. Zistili, že je 12 m hlboká, avšak pokračuje ďalej horizontálnym smerom a komunikuje s rozsiahlou spleťou jaskýň. Na konci
tejto asi 250 m dlhej chodby, vyzdobenej
malebnými skupinami a impozantným 40 m
vysokým dómom, zistili ďalšiu priepasť vyše
70 m hlbokú.
Do priepasti o niekoľko mesiacov sostupuje
II. expedícia, ktorá však nedosiahla cieľa: na
dno hlavnej priepasti sa nedostala.
III. expedícia v júli 1923, vedená Ing. Holečkom a A. Králom, dosiahla riečiska Lúčanky a objavila hlavné smery chodieb na dne
hlavnej priepasti.
V rokoch 1925 a 1927 sostupujú ďalšie expedície, ktoré vedie A. Král. Expedície podrobne
preskúmaly objavené chodby, Barokový dóm,
Achátový a iné hlavné body bludiska.
Ostatnú expedíciu do priepasti sme uskutočnili v roku 1930. Zúčastnil sa na nej
i banský merač E. Paloncy, ktorý prvý raz
zameral objavené čiastky a priepasť. Podarilo sa nám preniknúť za tejto výpravy z Barokového dómu asi o 150 – 200 m ďalej na
JZ do opusteného koryta Lúčanky. Zistili sme
príručným kompasom, že chodba smeruje
do opusteného ponoru pod Kobylou hôrkou
a podľa približného odhadu dĺžky čerstvého
vzduchu a balvanitej sutiny, ktorou chodba
končí, dá sa uzatvárať na blízky povrch.
S chodbou možno rátať ako s budúcim vchodom na dno priepasti.
Pravda, ani jednej z expedícií nepodarilo
sa objasniť otázku ponorného toku Lúčanky, ktorá sa na dne priepasti objaví a náhle
mizne v syfóne. Stretáme sa s ňou už len
v Chráme Slobody. Neznáme sú nám jej ďalšie cesty, ktoré objasniť bolo a je najväčším
problémom všetkých doterajších výskumov...
Klausov sifón v Pustej jaskyni
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Následne sa v sifónoch Pustej jaskyne potápal sólovo V. Žikeš, ale ani jemu sa nepodarilo
výraznejšie postúpiť. Jeho tragická smrť v decembri 1984 zastavila na štyri roky potápačskú
aktivitu v Demänovskej doline. Príchodom Z.
Hochmutha a kol. sa začali opätovne systematicky skúmať zatopené časti v Spojovacej chodbe, Pieskovom dóme, a samozrejme v Achátovom dóme, kde v roku 1991 potápač V. Ďurček
prenikol v hrdle sifónu cez úzke miesto a podľa jeho tvrdenia sifón pomedzi vápencové mreže začína stúpať a je prekonateľný. Všetky tieto
akcie boli veľmi vyčerpávajúce, pretože ťažký
potápačský materiál sa 1,5 km transportoval
úzkou a komplikovanou Spojovacou chodbou
z Jaskyne slobody tam aj späť a vyžadoval si
veľký tím skúsených nosičov. Pozor sa musel
dávať hlavne na ventily tlakových fliaš, ktoré,
aj keď boli zabalené v „bágloch“, trčali. Našťastie sme ich transport vždy nejako všetci prežili.
Jedného dňa niekedy okolo roku 1989 sme
začali premýšľať nad tým, ako sa zbaviť nepopulárnej driny s potápačmi a skúsiť prekonať prítokový sifón v Achátovom dóme vlastnou suchou
cestou. Vytypovalo sa horné poschodie Pustej,
na konci Zrúteného dómu (zvaného aj Husákov dóm, lebo istý jaskyniar napísal na stenu
ešte v dobe socializmu „Husák je sv..a“ – nápis
je dodnes čitateľný, aj keď autor alebo niekto
iný nápis karbidkou premazal), kde sa občas
po prívalových dažďoch objavil malý potôčik.
Ružomberskí jaskyniari tu začali prvé sondážne
práce a možno keby boli vytrvali systematicky
kopať, boli by dosiahli slepú Južnú vetvu, odkiaľ
priteká voda z Machnatej dolinky. Naša sonda
však bola vzdialená vedľa asi o 4 m a začala sa
kopať v revolučnom období novembra 1989,
keď po prevrate sa stal ministrom financií ČSFR
neskorší premiér a prezident ČR Václav Klaus.
Jaskyniari nezvyknú pomenovávať časti jaskýň
po žijúcich ľuďoch, no napriek tomu pre mňa
z neznámych dôvodov dostal sifón meno Klausov sifón („Klausáč“). Možno to bolo jeho finančnou politikou o uťahovaní opaskov, ktoré sme
si museli pri kopaní tiež uťahovať. (Myslím si,
že pán Klaus o tom, že má okrem manželky na
Slovensku aj jaskynný sifón, určite nevie a českí
bratia by ho mali o tom informovať.)
S narastajúcim počtom akcií sa sonda zmenila
na klasický sifón, zanesený až po strop hlineným
sedimentom. Ako sifón naberal na dĺžke, začali
Spravodaj SSS 3/2015
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sa problémy so vzduchom. Jaskyniari pracujúci
ležiačky na čelbe v sifóne čoskoro spotrebovali
dýchateľný vzduch a akcia sa musela skončiť.
Nasadili sme vzduchovú pumpu, odskúšanú
v úžinách priepasti Kosienky na Krakovej holi.
Obsluhovali ju na striedačku dvaja jaskyniari
a počas celej akcie pumpovali čerstvý vzduch
hadicou do sifónu. Dýchanie sa zlepšilo, no
prišiel ďalší problém. Jedného dňa po príchode
ku „Klausáču“ nás čakala vodná hladina – sifón
bol kompletne zatopený a časť vykopanej chodby
opätovne zanesená. Dnes je už súvislosť s Južnou
vetvou známa a je jasné, že práve odtiaľto vodný
tok postupne zaniesol voľnú chodbu smerujúcu
do Zrúteného dómu. Nás však neodradila ani
voda, a tak na ďalšej akcii o týždeň nasadzujeme
ručné dvojkrídlové čerpadlo. Išlo to pomaly, ale
hladina vody začala klesať. Po štyroch hodinách
sa nám podarilo zbaviť sifón všetkej vody. Na
dne zostalo len riedke blato, ktoré každého,
kto do sifónu vliezol, „vcuclo“ a nechcelo pustiť
von. V tomto nehostinnom prostredí sa najlepšie
osvedčili gumené armádne „atómbordely“, ktoré sa síce zle vyťahovali z blata, ale bolo v nich
relatívne sucho. Po určitom čase sme začali prešliapavať na mieste a naša práca nijak nenapredovala správnym smerom, ba naopak, sifón sa
pravidelne po zrážkach zaplavoval a my sme ho
následne čerpali a čistili. Určitá nádej prišla, keď
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me o možnostiach ďalšieho postupu. Zapaľujem
si cigaretu a v tom okamihu sa priestor plní nepriehľadným dymom. Za normálnych okolností
by to znamenalo rýchly ústup, no teraz sa udialo
niečo iné. Celá dymová clona sa začala presúvať
v priamom smere do zúženého miesta, kde sme
následne objavili malú dierku veľkosti malíčka,
cez ktorú fičal nasávaný vzduch. Pre každého
jaskyniara je takýto signál jasná smerovka postupu. V priebehu rokov, keď sme v sifóne nepôsobili, zaplavujúca voda urobila pod stropom
malý kanálik a nám dala novú nádej, ako sifón
prekopať. Táto správa zapôsobila na jaskyniarov
ako živá voda. Hneď ďalší víkend nastúpila plná
zostava a demänovské jaskynné rýpadlo začalo
systematicky odkopávať tvrdé sedimenty naukladané v tenkých vrstvách počas tisícov rokov. Do
akcie sme prvý raz zapojili aj
skriňovú Pragu V3S, slúžiacu
ako základňa v ústí Pustej dolinky. Hlavne v zime po návrate
z jaskyne vykúrená nadstavba
predstavovala pre mokrých
a skrehnutých jaskyniarov teplo domova.
No ani s novou nádejou
to nebolo nijak jednoduché.
S pribúdajúcimi metrami sa
komplikoval transport vykopaných sedimentov zo sifónu.
Dospelo to až do štádia, že v sifóne pracovali dva transportné tímy: prvý z čelby presúval
sedimenty pomocou oblých
plechových umývadiel a lana
na Prekládku, tu sa presypal
obsah do druhého umývadla
a to druhý tím dostal zo sifónu. Aj keď už v sifóne nebol
problém s dýchaním, prišiel
ďalší strašiak. Pri jednej akcii
nám začala zo stropu striekať
voda, čo naznačovalo možnosť, že na druhej strane sa
nachádza jazero. Ak by sa nám
podarilo preraziť jeho dno,
s veľkou pravdepodobnosťou
by jaskyniari z čelby nestihli
pred náhlym prívalom vody
utiecť a malo by to tragické
následky. S malou dušičkou

sa nám s vypätím posledných síl podarilo prebiť
do malého dómika 3 × 2 m, neskoršie nazvaného
Prekládka. Dalo sa tu dokonca postaviť, avšak
nebolo celkom jasné, kam vedie pokračovanie
sifónu. V priamom smere sa strop kolmo znížil a zatarasil ďalší postup. Následné zatopenie
sifónu a zanesenie prístupu na Prekládku nám
zobralo všetok entuziazmus a sifón sme chtiac-nechtiac opustili.
Trvalo niekoľko rokov, keď sme sem ani nepáchli. Až 23. 11. 1999 sme znovu nabrali silu
a spoločne s P. Holúbekom, I. Kráľom a troma
jaskyniarmi z Poľska zostúpili k sifónu, odhodlaní zistiť stav, prípadne vykopať sondu. Sifón
bol suchý a zanesený. Po niekoľkých hodinách
lopoty sa nám darí prekopať do už známych
priestorov Prekládky. Unavení s Peťom mudruje-

Základňa s V3S. Foto: J. Dzúr

Družstvo pred zostupom do Psích dier. Foto: J. Dzúr
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Hlavný koridor od Rumového dómika. Foto: J. Dzúr

zasýpať vykopané priestory za sebou. Z prístupovej chodby sa čochvíľa stala plazivka a vždy
po skončení akcie sme sa museli prehrabať
ako krty k Prekládke. Našťastie sme v kritickej
chvíli, keď už nebolo kde sypať materiál, prerazili otvor do dutiny nazvanej DNK. Dnes už
neexistuje, je zaplnená až po strop hlinou. Ešte
niekoľko vykopaných metrov a pred nami sa
otvoril čierny priestor Jánskej siene. Konečne sa
môžeme po 86 vykopaných metroch postaviť na
nohy, podať si ruky... bolo to 4. júna 2001.
Na konci siene bolo zúžené miesto, odkiaľ
prúdil vzduch zhášajúci karbidku. Ozvena
z neznáma dávala jasný signál, že prichádza
z veľkých priestorov, vtedy to však ďalej ešte
nešlo. Bolo treba prekopať asi 6 m do ďalšieho voľného priestoru, čo sa nám o týždeň aj
podarilo. Ako prvý privítal svojich objaviteľov
Rumový dómik so „sloními ušami“ a krištáľovou vodou v jazierkach. Nasleduje veľká
horizontálna chodba v profile 10 × 15 m,
po ktorej s obdivom kráčame neuveriteľných
500 m a ako perlu jaskyne objavujeme nádhernú Jazernú chodbu.
Áno, tak tie roky strávené v sifóne stáli za
túto krásu, ktorá by bez tohto úsilia nebola
nikdy objavená.

a veľmi opatrne sme postupovali po centimetroch ďalej. V sifóne ostali len dvaja jaskyniari,
aby v prípade náhlej vody mali voľnú cestu
späť. Našťastie príroda nás už nenechala trpieť
a sifón po dvoch rokoch od objavenia prievanu
sme v máji 2001 prekopali. Veľká radosť nastala,
keď sa na čelbe otvorila čierna diera, z ktorej
silno prúdil vlhký vzduch. Ten nám ukázal cestu úzkou plazivkou do dómika Južnej vetvy. Po
jeho preskúmaní však prišlo ďalšie sklamanie.
Priestor nikam nepokračoval, v priamom smere
aj v smere prúdenia vzduchu sa neprielezne
uzatváral bez akejkoľvek možnosti ďalšieho postupu. Veľmi ťažko sa nám ten večer pilo horké
plzenské pivo, veď na 111 m dlhý objav sme
museli vykopať 50 m hlinených sedimentov, čo
je v podmienkach demänovských jaskýň strašne
zlý pomer (na meter výkopu dva objavu).
Tento výsledok nedal nám jaskyniarom spávať a po zameraní sifónu a vykreslení mapy
sme začali kuť plány nanovo. Z. Chrapčiak sa
rozhodol, že skúsi vykopať sondu na mieste
dnes zvanom Rázcestie, kde mal pocit, že tiež
cíti prúdenie vzduchu. Jeho inštinkt, ako sa neskoršie ukázalo, bol správny. S menším počtom
jaskyniarov sme už neboli schopní transportovať sedimenty von zo sifónu, a tak sme začali
Spravodaj SSS 3/2015
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prieskum za ním. Našťastie chodili pomáhať
jaskyniari z celého Slovenska, ale aj z Čiech.
Jednu mladú partiu jaskyniarov z Čachtíc sme
v sifóne tak zničili, že namiesto sľúbeného
gulášu a iných pôžitkov po akcii radšej rýchlo
utiekli do Jánskej doliny, len aby nemuseli ísť
na druhý deň s nami do jaskyne (týmto sa im
ospravedlňujem, ale držali sa statočne do poslednej chvíle).

Všetky ďalšie prieskumné akcie za sifónom
komplikovalo zatápanie a zanášanie sifónu
najmä v jarných a letných mesiacoch. V Južnej
vetve bola vo februári 2003 vybudovaná záchytná hrádza, napojená na odtokovú hadicu,
a tá odvádzala vodu zo sifónu. Pri prívalových vodách však aj napriek zdrži dochádzalo
k záplavám i naďalej. Bolo treba vykonávať
pravidelnú údržbu sifónu, čo veľmi brzdilo
Klausov sifón v Pustej jaskyni
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aj bozky... Konečne dôstojné miesto, ktoré sme
pomenovali Žikešov dóm.
Zatápanie Klausovho sifónu nám neumožňovalo systematicky v jaskyni pracovať až do
chvíle, keď sme v júni 2009 zakúpili kalové
čerpadlo Honda VT20X, ktoré dokázalo úplne plný sifón (okolo 35 m3) vyčerpať priemerne za 40 minút. No napriek tomuto pokroku
bolo potrebné z času na čas sifón servisne
prečistiť.
Následné roky priniesli objavy v oblasti Jazernej chodby. Tu po prekonaní zasintrovanej

Na konci Meandrovej chodby sa v roku 2003
darí prekopať ďalší 40 m dlhý sifón a objaviť
Klobáskovú sieň, Dóm starcov a horizontálnu
časť ukončenú Klimešovým dómom. Pri jednej
mapovacej akcii nastala náhla zmena počasia spojená s prudkým dažďom, čo malo za
následok zaplavenie sifónu. Len na poslednú
chvíľu sa podarilo všetkým šťastne preplávať
najnižším bodom, možno hodinu neskôr, a sifón by sa uzavrel. Pre takýto prípad sme mali
samozrejme dohodnuté záchranné opatrenia.
Trvalo by to niekoľko hodín, ale chlapov by
sme spoza sifónu dostali.
Chodba z Klobáskovej siene prechádza do
kolmej 40 m hlbokej priepasti zvanej Šachta,
na dne ktorej sa nám po niekoľkých akciách
podarilo 28. 2. 2004 prekonať zával a vstúpiť
do obrovského čierneho priestoru. Strmým
hlineným svahom sa dostávame k hučiacej
Lúčanke. Po trinástich rokoch od posledného
zanorenia potápača v Achátovom dóme sa
nám „suchozemcom“ plní sen. Zložitou cestou plnou driny cez Klausov sifón, Meandrovú
chodbu, Šachtu stojíme pri vodnom toku a pozeráme do sifónu, kde by sa v prípade prieniku
vynoril V. Ďurček. Veľká radosť to bola, aj slzy
Spravodaj SSS 3/2015
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úžiny Jazerného dómu bol objavený Slimačí
dóm a následne Chodba radosti (november
2005), končiaca sa 12 metrov od povrchu
Machnatej dolinky. Pomocou piepsov sme
v roku 2011 lokalizovali miesto na povrchu
v Machnatom a začali výkopové práce. Trvali
ďalšie štyri roky, ale sonda sa nakoniec spojila
s jaskyňou. Prví jaskyniari vyšli z Chodby radosti na povrch 12. júla 2015.
Toto dielo tak definitívne vyriešilo problém
zatápania a prechodu do nových častí za Klausovým sifónom. Postavili sme ho radi pre budúcu generáciu jaskyniarov z Demänovskej doliny.

S Čachtickou skupinou. Foto: J. Dzúr

Miesto prerazenia na povrch v Machnatom.
Foto: J. Dzúr

Slimačí dóm. Foto: J. Dzúr
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Čo však s Klausovým sifónom?
V sobotu 26. 9. 2015 sme vo štvorici zostúpili
k sifónu a začali demontovať konzoly, hadice,
čerpadlo. Ostal len čistý prázdny sifón, ktorý
za pár rokov príroda vráti do pôvodného stavu
a po činnosti jaskyniarov v ňom nezostane ani
stopa. Zmocňoval sa ma zvláštny neopísateľný
pocit, keď som naposledy sám sedel na jeho
dne; škoda, že už nefajčím...
Po 26 rokoch sa s ním lúčim ako s dobrým
priateľom, ktorý nám umožnil vstúpiť do 2,5
km dlhého pokračovania Pustej jaskyne a ktorého navždy strácam.
Klausov sifón v Pustej jaskyni
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O tom, ako sme otvorili druhý vchod
do Štefanovej
Paľo Herich, JK Demänovská Dolina
Keď sme v roku 2009 vošli v trojici s Ľ.
Holíkom a M. Rybanským do Dómu legionárov a Kasprovej šikminy, bol to ohromný
dôvod na radosť. Dva veľké, tmavé priestory hneď vedľa seba, s rozmermi takými,
že naše slabé svetlá sa tu akosi strácali, sa
rozprestreli pred nami. Ani sme si vtedy neuvedomili, že horná časť Kasprovej, okrúhla
a strmo stúpajúca chodba, je štrkoviskom
trochu zvláštnym v takomto priestore...

za Difúzor a jaskyňa sa otvorila dosiaľ nevídaným
spôsobom do zložitých labyrintov a sústav úrovňových
chodieb, ktoré dodnes voľne pokračujú ďalej. Vtedy sme
boli nútení vybudovať bivak č. 2 a počas trojdňových
akcií viac či menej účinne pôsobiť v týchto vzdialených
častiach. Viacerými pokusmi sme sa snažili si cestu od
starého vchodu skrátiť, ale nakoniec dve najvýraznejšie
možnosti (z najstarších častí jaskyne pred Dóm titanov
– nedokopané; popod Difúzor cez riečisko – technicky
náročné) sme nedokázali realizovať.

Zrná štrku mali veľmi podobnú veľkosť, väčšinou do
niekoľko centimetrov, na
rozdiel od iných miest, kde
sa veľké bloky stropných
opadov striedali s jemnejšími oddrobeninami. Dnes už
vieme prečo. Pochádzali z neprehliadnuteľného komína
v strope tejto chodby. Na jeho
hornom konci je sieň, v ktorej
trochu bokom, ďalej pokračoval komín nahor. A od 1. mája
2015 opäť (po zrejme dlhom
čase) ústi až na povrch.
Takmer tri roky ubehli od
vylezenia prvého komína, keď
som si spomenul na Maťo- Horná časť Kasprovej šikminy, na dne pôvodný štrk, ktorý pochádzal z komíve slová o tom, že tam hore na. Foto: L. Vlček
v sieni komín pokračuje naO pár dní neskôr, 29. 12., sme už boli po
hor, no je v ňom zakliesnený veľký blok. Túto
spomienku oživili štyri dni trvajúce povrchové dvoch hodinách rýchleho prechodu jaskyňou
sólo merania (16. – 22. decembra 2013) od na mieste; vysielačkou a lavínovým vyhľadávastarého vchodu Štefanovej okolo celej Stodôlky čom (pieps) sme nadviazali spojenie s povrchom.
(1213 m), kopca, pod ktorým predovšetkým sa Povrchové družstvo hľadalo v určenom okruhu
jaskyňa nachádza. Podľa 3D modelov jaskyne na povrchu čo najlepší signál piepsu, vysielačky
a povrchu boli na vytypovaných miestach ve- fungovali, akoby sme stáli vedľa seba. Najprv celé
dené polygóny a pomocné zámery na určenie desiatky metrov, potom už len 25, až napokon
sklonu a približného tvaru povrchového reliéfu. v širšom, no zasintrovanom komíne, paralelnom
Takto sa stalo, že po vyhodnotení dát pozor- s tým, kde bol zakliesnený kameň, pieps zahlásil
nosť padla na sieň nad Kasprovou šikminou, neuveriteľný údaj 14,9 m! (B/2013) Vedeli sme,
ktorej priestory mali byť len 15 m pod povr- že táto vzdialenosť je skreslená a v skutočnosti to
bude ešte o čosi menej. Takže by to bolo možné?
chom... (A/2013)
Aby radosti nebolo príliš, pri lezení do susedného,
O novom vchode poniektorí z nás snívali už dlhšie
predtým, aspoň odvtedy, ako sme v roku 2009 prenikli veľmi tesného komína sa odtrhol chyt, na ktorý som
Spravodaj SSS 3/2015
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po vystrčení jeho náprotivku na hrote tyče, na
displeji ukázal 12,4 m, z čoho sme usudzovali
reálnu vzdialenosť k povrchu 6 – 7 m. (B/2014)
Vo veci sme sa rozhodli pokračovať pomocou rádio
majáku, ktorým by sme určili presné miesto a kolmú
vzdialenosť komína od povrchu, a mohli tak pokračovať v kopaní zhora, bez rizika ujmy na zdraví.
D. Hutňan s K. Kýškom 7. novembra zamerali a vypočítali vzdialenosť povrchu od antény
umiestenej na dne siene, výsledok bol 12,5
až 13 m. Očakávania boli podstatne lepšie,
no keď sa podzemné družstvo vyplazilo na
povrch, vysvetlilo sa, že strop komína bol ešte
10 m nad anténou! „Dva a pol metra“ sa v ten
večer často nieslo éterom...
Na základe tejto informácie nastal obrat v uvažovaní a rozhodli sme sa stoj čo stoj prekopať do
jaskyne z povrchu. Pokusy o nájdenie ústia komína
boli však neúspešné, na mieste určenom piepsami aj
rádiomajákom (asi 1 – 1,5 m rozdiel) sme po 30 –
40 cm „ornice“1 narazili vždy na skalné podložie
(rádiomaják mal byť úplne presný, no panovala
obava, že anténa s priemerom 1 m nebola umiestnená do roviny). V hľadaní v širšom okolí nás brzdila snaha o zachovanie pôdneho krytu strmého svahu, chceli sme minimalizovať tunajšie
zásahy aj vzhľadom na estetickú stránku veci.
Dňa 12. novembra sme pomocou hasičského
čerpadla rozšírili a vyčistili povrchový výkop,
no bez úspechu. O dva dni neskôr P. Magdolen
virguľou určil v hĺbke asi 7 m najbližší jaskynný priestor, ale až 5 m vyššie od miesta prác.
V tomto momente nastal medzi nami mierny nesúlad v názoroch, akým spôsobom pokračovať ďalej.
Vzdialenosť 2,5 m sa javila prekonateľná aj „silou“,
teda zbíjaním cez masívny vápenec. Hrozilo však,
že komín vo svojej hornej časti uhýba bokom a zároveň nepanovala úplná istota jeho polohy.
Napokon sa uskutočnili dve akcie so zbíjačkou, 15. a 29. novembra. Počas druhej bolo
použité 30 kg ťažké búracie kladivo a mocným
mužom demänovským sa podarilo v pevnom
masíve dostať do hĺbky 1,7 m. S pribúdajúcou
hĺbkou sa však rýchlosť postupu dramaticky
znižovala, a tak boli práce ukončené. (A/2015)

presúval celú váhu a ten, keďže nebolo kde uhnúť,
mi vrazil do tváre. To možno bol akýsi krst alebo
výstraha, že nielen pot a slzy necháme na mieste...
Už 4. januára 2014 sme tu opäť, vyzbrojení
polcólovými vodárenskými tyčami (po spojení
závitovými tyčami majú dĺžku 5 m) a vedení
ideou, ktorú sme neskôr ďalej rozvíjali: od
spodu, spod komína, sa pokúsiť si nad hlavou
zhadzovať zával. V tomto prípade má komín
našťastie úzke hrdlo a ústi do siene, kde je
priestor na únik pred padajúcimi kameňmi.
No napokon sa nám nedarí s najväčším zakliesneným blokom (80 × 50 cm) ani pohnúť.
L. Kubičina nachádza pod komínom nič nepripomínajúci olovený valček, ktorý sem musel
spadnúť jedine z povrchu. Ale to sa muselo stať
relatívne v nedávnej dobe
– sme naozaj tak blízko? V susednom komíne
ešte postupujeme o 1,5 m
vyššie, je síce suchý, no
končí sa zasintrovaním.
(A/2014)
Vo vývoji nasleduje
Pod komínom nájdený, dlhšia odmlka, najmä
zrejme olovený valček pre prekrásne počasie na
neznámeho pôvodu.
Liptove, ktoré pretrváva
Foto: P. Herich
celú jar. Prerušená je kľúčovým počinom 29. apríla, keď sa nám darí
zorganizovať cvičenie pyrotechnickej skupiny
JZS HZS v jaskyni; pod taktovkou M. Staroňa
sa napokon rúti neznámy objem skál a štrku
do siene a následne spodným komínom dopadá na dno Kasprovej šikminy. Dym však nedovoľuje kontrolu stavu, treba prísť nabudúce.
Problém s kameňom 5 m vysoko v komíne sme
sa napokon rozhodli vyriešiť s pomocou pyrotechnikov, pretože vládla obava zo samovoľného zrútenia
bloku pri alternatívnych pokusoch a tiež sme dúfali,
že detonácia naruší výplň inak kompaktného komína nad ním a vypadne i viac materiálu. Ďalej sa
však venujeme iným, podobne zaujímavým podnikom v jaskyniach, domeriavame Demänovský systém, skúmame v Kraľovianskom meandri, kopeme
a objavujeme v Mieri a podobne.
Následná akcia prebehla až 4. septembra,
keď sme s ďalšími tyčami na nadstavenie šli
skontrolovať stav komína. Na naše prekvapenie
značný objem štrkov z neho vypadol, strop sa
posunul asi o 3 m vyššie. Lavínový vyhľadávač,
Jaskyňa Štefanová

1
Bratislavská sekcia JK Demänovská Dolina takto
označila trávou zarastenú kamenistú pôdu ihličnatého lesa na svahu so sklonom takmer 30 stupňov.
Je na úvahu, nakoľko toto pomenovanie vypovedá
o hlboko zakorenených predstavách obyvateľov nášho hlavného mesta o živote na Liptove.
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Neskôr sa uvažovalo o pokračovaní pomocou
prieskumných vrtov s dlhým vrtákom, limitom
tu bola vzdialenosť 1 m. Po čase, keď mozole
preboleli, ale nasledovalo rozšírenie povrchového
výkopu hore svahom ako posledný pokus o nájdenie
ústia komína. Bezúspešne, popritom bola zasypaná
i ťažko vybojovaná diera. Počas zimy sme sledovali,
či sa na mieste neobjavia čo i slabé výduchy. Tak sa
aj skutočne stalo, no od želaného miesta asi 20 m
nižšie svahom, a to nám pomôcť nemohlo. Postupne
sme začali premýšľať o vŕtaní prieskumnej sondy
cez masív.
Zápis z napokon ďalšej akcie do podzemia
(7. marca, B/2015): „Spolu teda výbava predstavovala 13 m vodárenských ‚pol coliek‘, čo mohlo teoreticky stačiť až na povrch. 9 m vysokou
tyčou sme začali odspodu štuchať do visiaceho
štrku v komíne, ten začal pomaly opadávať.
Technika práce sa zlepšovala, nadpojili sme
1 m dlhý kus a prichádzal pravý zážitok, keď
po dobre mierenom štuchnutí sa s rachotom
rútili skaly z komína do siene pod ním. Muž
pracujúci vtedy mal asi sekundu na únik a ak
nebol príliš zamyslený, tak stíhal. Metrovú tyč
sme vymenili za dvojmetrovú, vysielačkou sa
šírila informácia na povrch, že postupujeme,
nech nás tam počkajú...
No tu prišiel zlom vo vývoji, odrazu komín
dohora začal byť akýsi tuhý a štrk prestal padať. Iba po rozkývaní tyčí do strán sa opakovala situácia s útekmi, no i to sa skončilo. Čo
sa deje, sme zistili po nesmelých nakuknutiach
kolmo hore (za občasného padania menších
kúskov skál): narazili sme na strop komína.
Zdá sa, že ďalej pokračuje kdesi do boku, a je
teoreticky možné vyliezť pod strop a zhadzovať kamene odtiaľ. Realizáciu tohto nápadu
sme ale odložili na trochu neskôr, aby sa znížila šanca samovoľných pádov skál na lezúceho
jaskyniara. Ešte ostáva doriešiť prípadné vyslobodenie človeka z komína v prípade, že by ho
padajúce kamene uzavreli.
Na konci akcie sme pieps vystrčili pod strop
komína a povrchové družstvo zahlásilo neuveriteľný údaj – 6,4 m do Štefanovej! A tak bez
‚tradičných‘ 30 – 60 percent tohto čísla je ľahko
znať, že sa blížime.“ (obr. 2)
Diskusiu o možnosti načrtnutého postupu sme
rozvíjali spolu s prípravami na prieskumné vŕtanie
banskou súpravou. Napokon padlo rozhodnutie
uskutočniť poslednú akciu z podzemia, pokúsiť sa
Spravodaj SSS 3/2015

Spájanie vodárenských tyčí a systém kopania v komíne.
Foto: A. Galica

vyliezť do komína a zhodiť, čo sa len dá. Z akcie 21.
apríla z vážnych rodinných dôvodov zišlo, presunula
sa na prvý deň dlhšie plánovanej akcie klubu na Speleodomci. 1. mája sme sa niečo po deviatej presúvali
smerom ku starému vchodu jaskyne...
Zápis z akcie 1. 5. 2015 (C/2015): „Po troch
hodinách sme na mieste (B. Horvát, L. Faitl, P.
Herich), chceme sa pokúsiť vyliezť hore (10 m)
a rozhodnúť, či tu bude dosť miesta pre človeka na spúšťanie závalu priamo zhora. Leziem
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Hluk z povrchu začína doliehať napokon
aj k nám dole; sedím nervózne na kameni
a prosím jaskyňu, nech nás pustí v zdraví von,
Bohuš ráta kubíky materiálu letiace z komína.
Liborovi napokon dochádzajú sily, po dvochtroch hodinách sa niet čomu čudovať, zlieza
dole. Bez slova, vyčerpaný zlaňuje do bezpečia...
Som na kotvení, treba sa z neho odopnúť,
kus vyššie je výklenok, kde sa dá schovávať
pred sutinou zhora a pomaly ju tyčou spúšťať.
Výklenok mi je malý, je to vlastne len priestor
po slabo súdržnom páse, medzi dvomi šikmo
padajúcimi vrstvami vápenca v kolmej stene

teda voľne hore, v ruke len slučka s lanom.
Odmietol som vŕtať postupové istenia, mám
v živej pamäti rachot kameňov padajúcich komínom, tak radšej poletím s nimi s dopadom
na šikmý svah dole, ako ostať visieť v lane
v strede komína a na pleciach držať zával. Hore
je napokon trochu miesta, pevný strop, dá
sa schovať. Vŕtam kotvenie, sedačka sa dosť
zle obúva len trením sa držiac medzi stenami
kolmého, oválneho komína. No ani situácia
nie je veľmi utešená, asi tretinu priestoru stále
vypĺňa štrk a skaly, ktoré podopiera väčší balvan, neisto zaseknutý medzi stenami. Navyše
jeho veľkosť napovedá, že v prípade pádu by
mohol upchať komín v dolnej časti a odrezať
tak jaskyniara od možnosti ústupu (ostáva potom jediná pracovná metóda – pohyb kopaním
vpred vo vzduchovej bubline, vynašiel Ján Kleskeň). Myslím na stratégie, ktoré sme preberali
s Miňom Staroňom, treba kopať tesne popod
strop a eliminovať tak možnosť pádu väčšieho
množstva materiálu. Nadväzujeme prvý kontakt s povrchovým družstvom (zatiaľ I. Šulek
starší aj mladší, F. Letovanec) a zliezam dole
poradiť sa s ostatnými. Libor, nezaťažený spomienkami na minulé akcie, lezie po lane hore,
ide to skúsiť. Posielame tyč, ktorou spúšťa prvé
dávky sutiny zo stropu, ide to celkom dobre.
Visí v kotvení, 2 m dlhá tyč v rukách sa štuchaním opiera do závalu miznúceho kdesi dole
pod ním. S napätím čakáme pod komínom na
každú novú správu. Napokon referuje nám i do
vysielačky, že komín pokračuje kolmo nahor,
pevný strop je len krátky odskok. Takže nebude to asi kopanie v šikmej chodbe, ktorou sa
pohodlne, kolenačky dostaneme z jaskyne von
(ako sme o tom snívali) kdesi kus vedľa miest,
ktoré boli piepsami a rádiomajákom označené
na povrchu. Libor vytrvalo kope ďalej, nám
dole začína byť celkom zima, veď padajúce kamene aj bez nášho pričinenia miznú v ďalšom
komíne pod nami. Po dlhšom čase mu kričíme,
či nechce striedať, no vraj sa už bojí zliezť dole,
lebo kamene padajú občas aj samovoľne. Čoraz
viac ho však motivuje tlmený buchot krompáča
a pucky v rukách povrchového družstva, ktoré
posilnil Miňo Staroň, bežiac z práce rovno
k sonde. Úsmevná situácia nastáva medzitým
na povrchu, keď sa naši priatelia, pritisnutí
uchom k zemi, plaziačky snažia identifikovať
miesto, odkiaľ dunenie z podzemia prichádza.
Jaskyňa Štefanová

Pieps, polievanie, prvý otvor, sonda. Foto: J. Dzúr
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komína. Zväčšujem ho tak, aby mi nohy netrčali do komína, no otočiť sa v ňom nedá a je
len na polohu ‚skrčený ležmo‘. Chlapi mi posielajú druhú dvojmetrovú tyč, strop kaverny
tvorenej len sutinou a kameňmi je už 3,5 m
vysoko. Tak začíname, Bohuš už je netrpezlivý,
vysielačkou motivuje aj povrchové družstvo.
Zásahy tyčou oddrobujú zo stropu, snažím sa
ich smerovať na jedno miesto, kaverna je dosť
veľká a bojím sa, že sa prepadne celý strop
naraz. Dunenie z povrchu naberá na ostrosti,
chlapi nabíjajú tyč do zeme a okolo nej kopú
dieru. Strop sa trasie, každú chvíľu hľadím
kolmo hore nad seba, ale tyč nevidieť. Opäť
dvíham 4 m dlhú kovovú tyč v ľahu nad seba,
strop sa oddrobuje, začína byť krátka. Kričíme
na seba s družstvom zdola, či majú poslať ďalšiu na nadpojenie. No kým stíhame uzavrieť
konverzáciu, nový príval skál odhaľuje koniec
dlhého roxoru povrchovcov...
Ale radosť sa veľmi neprejavuje, začína sa
najhoršia fáza, strop kaverny 5 m nado mnou
začína byť výrazne oslabený odspodu i zhora,
môže sa naraz preboriť a upchať schod vedľa
mňa alebo komín dole. Odrazu sa strhávajú
ďalšie voľné kusy a zrážajú moju tyč dole do
komína, zaklinená ostáva 4 m nižšie. Dohadujeme sa, že povrchové družstvo prevezme
iniciatívu a pokúsi sa pospúšťať zával, no ja
už ustúpiť nemôžem, skaly padajú samovoľne,
narážajú do malého stupňa len 30 cm vedľa
a s rachotom pokračujú nižšie. Stačí pár pohybov roxorom a ďalšia a ďalšia dávka štrku
vypadáva, poskrúcaným lanom z kotvenia si
chránim tvár pred letiacimi kameňmi, ktoré
sa tu všelijako odrážajú. Za chvíľu revem hore
i dole, nech zastanú, lebo na stupni zastalo
niekoľko väčších skál a upchajú komín rovno
predo mnou. Vystrkujem ruku z úkrytu, jeden
kameň po druhom posielam dole.
Napokon pozriem hore a... máme otvor! Síce
malý, ale chlapi na povrchu nadšene zvolajú,
že vidia moje svetlo dole. Pokračujeme, prosím
všetkých, nech skúsia ťahať materiál von, no
nie je to veľmi možné. Naraz mohutný balvan
preletí popred, rachotom naráža do stien komína, no nepočuť ten známy zvuk, keď dopadáva na sutinu dole. Bohuš sa odvažuje nakuknúť odspodu, najskôr ďalšia spontánna dávka
ho prinúti ráznym skokom sa odpratať spod
neho, potom už referuje, že komín je upchatý,
Spravodaj SSS 3/2015

Trojica po vyslobodení z podzemia, zľava B. Horvát,
P. Herich a otočený L. Faitl. Foto: I. Šulek

s ťažkosťami sa možno bude dať prejsť. Presne tohto sme sa obávali, už niet cesty späť...
Minimálne pre toho, čo uviazol v strede hore,
nad blokom a pod kavernou. Narýchlo, s vyschnutým hrdlom kalkulujem objem, ktorý
treba ešte spustiť zhora, kým zaplní komín
dole, aby sa ešte dalo vyliezť von. Odtiaľto to
vyzerá len na škáru medzi stenou a zakliesneným kameňom, napokon však ďalšie padajúce
štrky si nachádzajú cestu a komín sa neplní.
Miňo zhadzuje ďalší materiál, rozhodnuté je,
že pošle lano zvrchu a vytiahnu ma čo najskôr,
ako to bude možné. Dohadujeme sa, čo ešte
treba spustiť, aby sa kaverna naraz nepreborila;
z polohy ležmo nevyzerajú kamene 6 m nad
hlavou dobre.
Slučka naraz pristáva pri mne, vstávam do
komína, ten sa o dva metre skracuje a jeho
polovicu leziem voľne, kým sa chlapi nezaprú
do lana. Pár sekúnd nato sa vítame na povrchu. Tak konečne... Podarilo sa to, máme nový
vchod! Jaskyňa nás pustila, aj ďalších dvoch
dole; tí sa pretisli vedľa balvana a po 11 hodinách sme sa všetci konečne ocitli na povrchu,
unavení, no šťastní sme sa vyobjímali...“
Zhrnutie
Počas 15 akcií (D/2015) v priebehu poldruha
roka sme na otvorenie vchodu použili skutočne rôznorodú techniku a prístupy. Rozsiahle
povrchové meranie poukázalo na možnosti,
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pyrotechnici tieto možnosti zreálnili. Piepsy, tine, nevyhnutnosť výdrevy), kým by sme
hoc nepresne, nám celý čas dodávali odvahu dosiahli spojenie s jaskyňou.
Je takmer neuveriteľné, že tento komín, kea vôľu pokračovať (čo bolo v takejto situácii
veľmi dôležité), výsledok testu s rádiomajá- dysi otvorený na povrch (o čom svedčí veľký
kom trochu i poplietol, no v každom prípade objem napadaného materiálu v jaskyni; 10 m³
priniesol obrovskú vzpruhu a primäl kolektív sa v ňom bez stopy stratilo), sa na povrchu vôna aktívnejšiu prácu. Na povrchu bolo použité bec neprejavoval. Nachádza sa na malom, povýkonné hasičské čerpadlo, s ktorým, nebyť zdĺžnom hrebienku, niekoľko metrov od jeho
limitov v ploche, čo sa žiadalo odhaliť až na hrany. Na týchto miestach pôdna pokrývka
kameň, sme pracovali na strmom svahu veľmi dosahuje hrúbku 30 – 40 cm, pod ňou je
účinne a rýchlo. Veľkými zbíjačkami sa začalo hneď pevný masív. Nebolo tu známky ani po
razenie na mieste určenom rádiomajákom, výduchoch (vyššie spomínané boli napokon
dnes už vieme, že paralelného komína. Vŕtali len odtopené miesta v sutine), tie sme hľadali
sme prieskumné sondy vrtákmi, dlhým roxo- márne. Aj keď ide o najvyššie položené prierom sme sa usilovali nájsť zasutinené ústie story celej jaskyne, otvorili sme spodný otvor
komína pod vrstvou
pôdy, overovali sme
1
2
možnosti pomocou
virgúľ. Len veľmi tesne
sme sa vyhli použitiu
vrtnej banskej súpravy;
aký výsledok by sme
s ňou dosiahli, je skutočne otázne.
Tieto pokusy sa môžu
javiť ako prejavy akejsi
bezradnosti a slabej vôle
ísť na vec priamo, no hľadali sme najľahšiu cestu
na dosiahnutie tohto výsledku. Uvedomovali sme
si obmedzenosť našich síl
3
4
a krátkosť času, ktorý je
nám k dispozícii (vo všeobecnosti).
Napokon sme vec
vyriešili konvenčne
a odspodu. Za jedinú akciu 1. mája sme
odťažili z komína asi
10 m³ štrku a kameňov. V prípade, že by
sme počas povrchových akcií našli zasutinené ústie komína
(povrchový výkop mal
asi 11 m², od ústia nás 1: Pôvodný stav komína so zakliesneným blokom. 2: Stav do 1. mája. Pieps signalizoval
12 m pred začatím výkopu na povrchu i v podzemí, 6,4 m sme dosiahli po
delilo napokon iba vzdialenosť
narazení na kompaktný strop komína a v spojení s dnom vyrazenej 1,7 m hlbokej diery,
30 cm), trvalo by ešte 1,5 m vzdialenej od prírodného komína. 3: V priebehu kopania, 1. mája. Skrýša chránila
minimálne 10 akcií kopajúceho jaskyniara pred priamym zásahom skál, na dvoch miestach hrozilo upchatie
(7 m vertikálne v su- komína. 4: Aktuálny stav komína po 15 akciách. Autor: P. Herich
Spravodaj SSS 3/2015
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dynamického systému Stodôlky
(od vrchola ktorej nás delí ešte
viac než 300 výškových metrov,
od najvyššej fluviokrasovej jaskyne 250 m). Navyše priamo na
ústí komína rástol strom, ktorý
musel byť strhnutý, inak by spadol do jaskyne.
Kľúčová akcia sa uskutočnila
1. mája, pôvodne bola plánovaná o týždeň skôr. Lukáš Benický mi však ráno pred akciou
zavolal, že z vážnych rodinných
dôvodov nemôže ísť, a tak sme
s Miňom Staroňom akciu zruPohľad na ústie 17 m hlbokej priepasti, nového vchodu do Štefanovej. Dole
šili. Napriek sklamaniu sa to cesta Liptovský Mikuláš – Jasná. Foto: A. Galica
napokon ukázalo ako vhodné
riešenie, pretože v ten deň, bez podpory skú- Iľanovský, L. Kubičina, K. Kýška, F. Letovanec,
seného povrchového družstva, sme nemali P. Magdolen, M. Pipta, I. Račko, Š. Ratkovský,
šancu sa prekopať a hrozilo, že by nás celá M. Rosa, P. Staník, M. Staroň, P. Staroň, R.
vec vzhľadom na riziko odradila. 1. mája sme Staroň, I. Šulek st., I. Šulek ml., R. Švanda, I.
sa napokon úspešne prekopali, no išlo skôr Žiak. Ďakujeme predovšetkým im, ale aj ich
o rozhodnutie jaskyne či iných síl, že nedo rodinám, družkám i manželkám, deťom, od
šlo ku krízovej situácii, ktorá celý čas reálne ktorých odchádzali za týmto podnikom...
hrozila. Bolo to na deň presne rok po tom,
čo Renáta Dzúrová, ktorá pred časom pri- Priebežné správy z otvárania vchodu
pravovala prieskumníkom objavných výprav (speleodd.sk):
do Štefanovej podľa tajného receptu slanino- A/2013 Herich, P.: 4 km polygónu okolo Štefanovej a iné http://speleodd.sk/main.
vé hody (skutočne i jedna veľká križovatka
php?pageid=11&novinka=504
chodieb nesie meno Slanina), po ťažkom
priebehu svoj súboj o život prehrala. Veríme, B/2013 Herich, P.: 14,9 metra do Štefanovej (?)
http://speleodd.sk/main.php?pageid=11&
že v tento deň stála pri nás, a tak toto dielo
novinka=506
nech je tomu pamiatkou...
Dúfam, že tento výsledok bude impul- A/2014 Herich, P.: Chrám slobody má 10 km,
Štefanovej vchod č. 2 http://speleodd.sk/
zom do obnovenia prieskumov v Štefanovej,
main.php?pageid=11&novinka=509
ktorej mnohé zákutia ostávajú nespoznané.
Spoločnými silami sme vchod otvorili, nech B/2014 Herich, P.: Demänová sa blíži k 40
kilometrom http://speleodd.sk/main.php?
spoločne pokračuje aj prieskum jaskyne do
pageid=11&novinka=523
budúcna. Jaskyňa nie je ľahká a nebude takou
ani využívaním nového vchodu, no 5 hodín A/2015 Benický, L.: Výročná členská schôdza http://speleodd.sk/main.php?pageid=
pochodu jaskyňou ušetríme, bivak po rokoch
11&novinka=529
už nebude potrebný, o hľadisku bezpečnosti
ani nehovoriac. Dostávame sa týmto i blízko B/2015 Herich, P.: Veselé i divoké kopanie
v Okne a Štefanovej http://speleodd.sk/
k veľmi nádejným smerom potenciálnych
main.php?pageid=11&novinka=532
pokračovaní a tiež k Eldorádu, kadiaľ môže
viesť cesta k Demänovskému jaskynnému sys- C/2015 Herich, P.: Štefanová sa otvorila http://
speleodd.sk/main.php?pageid=11&novin
tému.
ka=537
Počas 15 akcií sa o to väčšou či menšou mierou zaslúžili: D. Benický, L. Benický, M. Blaško, D/2015 Herich, P.: Štefanová, Štefanová a Okno
http://speleodd.sk/main.php?pageid=11&
F. Danihel, J. Dzúr, L. Faitl, D. Gratkowska, P.
novinka=539
Herich, P. Holúbek, B. Horvát, D. Hutňan, J.
Jaskyňa Štefanová
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Expedícia Demänovská dolina 2015
Paľo Herich, Lukáš Kubičina, Peter Holúbek
V termíne 30. 1. až 8. 2. 2015 sa uskutočnil prvý ročník zimnej expedície do Demänovej. Za účasti 29 jaskyniarov zo Slovenska, Česka a Poľska sme počas 9 dní
uskutočnili 11 samostatných objavných,
prieskumných, kopáčskych či meračských
akcií. Objavili sme 170 m nových priestorov a zamerali 730 m polygónových ťahov.
Začali alebo pokračovali sme vo veľmi perspektívnych výkopoch na piatich miestach,
od ktorých očakávame zaujímavé poznatky
o vývoji a priebehu jaskynných priestorov
Demänovskej a Mošnickej doliny. DJS aktuálne dosahuje dĺžku 40 471 m.

Expedícia Demänová ´15 sa začala v piatok
večer výročnou schôdzou JK Demänovská Dolina. Po zhodnotení uplynulého roka a miernom spriechodnení ciev sa poslední dvaja
nocľažníci Speleodomca vydali na pešiu prechádzku nočnou dolinou. Sneh i teraz pribúdal veľmi rýchlo, ešte zrána toho istého dňa
stihol spôsobiť katastrofu na juhozápad od
Liptova a niekoľkým členom klubu znemožnil
príchod na schôdzu. Tak ako pred rokom sa
expedícia začínala v snehovej fujavici.

Rozprávanie
Myšlienku zorganizovať výpravu do slovenských končín sme preberali už dlhší čas
i s Peťom Holúbekom, pričom sme sa zhodli,
že rovnaké množstvo práce, aké sa zvyčajne
odvádza na zahraničných expedíciách, by výrazne pomohlo i v našich domácich lokalitách.
A najmä keď Štefanová stále voľne pokračuje,
množstvo jaskýň v Demänovskej či Jánskej doline nie je domeraných alebo preskúmaných,
núkajú sa tu výborné miesta na kopanie, motivácia vybrať sa do zahraničia za podobným
úmerne k tomu klesá. Pochopiteľne, nemali
sme v úmysle skoncovať s výpravami do zahraničia, ale určite i u nás doma je možné zažiť
podobnú expedičnú atmosféru a napokon –
kde sa zíde viacero dobrých ľudí, tam bude
dobre, či už na Novom Zélande alebo pri krbe
na Speleodomci vedľa Demänovky.
Prvú expedíciu do Demänovskej doliny sme
absolvovali 12. – 25. 2. 2014, keď Lukáš Kubičina
prišiel na dva týždne na Liptov s úmyslom spojiť
sily a posunúť veci v Demänovej vpred. Výsledkom výpravy boli nielen nové poznatky o jaskyniach v podobe novospoznaných priestorov DJS
a iných jaskýň, zameranie celkovo 1,1 km nového
polygónového ťahu, čím sme prekročili už 38.
kilometer v Demänovskom jaskynnom systéme,
ale aj zaujímavé i poučné zážitky z jaskyniarčenia. Na pomoc tiež prichádzali priatelia z rôznych končín republiky i Poľska, čo bolo veľmi
príjemné a čas sme skutočne produktívne využili.
Spravodaj SSS 3/2015

Logo expedície. Autor: I. Šulek ml.

Sobotňajšie ráno, podobne i všetky nasledujúce, sme sa o deviatej hodine pomaly začali
zviechať z tepla chaty, presúvajúc sa smerom
k blízkym jaskyniam. Dvanásti sme zamierili
do objavov v Jaskyni mieru, tam sa rozdelili
na niekoľko družstiev a pracovali –podarilo sa
tu prehĺbiť sondu na 3 m hĺbky, tam odobrať
vzorky stoviek netopierích kostí, Dominika
vybojovala svoj boj v úžine, merači nenašli koniec chodby, čo sa mala končiť, a pokračovali
v objavoch. Zrejme všeprenikajúca činnosťou
jaskyniara je skutočnosť, že často až na povrchu zemskom ocení, čo sa mu dostalo ako odmena v podzemí. Objavené siene boli natoľko
komplikované, že sme ich ani nedoskúmali,
no aspoň časť zamerali, neustále si prajúc ich
koniec. Až večer sme verbalizovali, že čo i len
tento objav je povzbudzujúcim a krásnym výsledkom expedície.
Prvé dni sa nás zišlo tak mnoho, že sme pôsobili i nezávisle od seba a tešili sa na dosiahnuté výsledky tých druhých. Večer sa hodovalo,
no najmä tí dvaja, ktorých to čakalo celé až
do konca, sa zatiaľ vyhýbali bujarému nočnému životu s cieľom prežiť ho aspoň čiastočne
bez strát. Keď sa bratia a sestry z Dubnice
a Krakova v pondelok večer s nami rozlúčili,
v komornej zostave sme sa odvážili preberať
37
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spočíva v nejasnom výsledku), v čistom, suchom piesku sme hĺbili chodby popod stropy
zanesených meandrov. Navrhli sme, berúc na
vedomie (bez)ducha aktuálnej doby, zámenu
prostriedkov za (sub)ciele, t. j. kopanie zanesených sifónov ako samotný cieľ vyvíjanej
činnosti. Zvažujeme možnosť kopania pre kopanie a v prípade, že sa podarí sifón prekonať
a niet viac možnosti ďalšieho premiestňovania
sedimentu, bude namieste sifón opäť celý zaniesť a zamiesť stopy po týchto aktivitách tak,
aby prípadný záujemca o túto adrenalínovú
disciplínu mal pocit, že pod údermi krompáča
je poddajná terra incognita. Iba tak je možné
aplikovať ducha (poslanie) bežiacich pásov fitnescentier na jaskynné prostredie.
K Psím dieram v Pustej sa upiera naša nádej.
Precízne meranie ukázalo, že dno dolinky Pustá sa nachádza 20 – 23 m nad dnom Hlinenej
chodby, ktorá by takto mohla prejsť popod ňu.
Radi by sme overili túto teóriu, pretože naj
vrchnejšia úroveň Demänovského jaskynného
systému – horná Pustá najmä po objavoch od
roku 2001 dosahuje značnú dĺžku i rozmery.
Táto úroveň sa potom objavuje až ako hlavná
chodba jaskyne Okno, o 1,5 km severnejšie,
v Chráme slobody úroveň úplne chýba. Istou

stav galaxie a ľudskej duše. Nosnými témami
bola existencia a podmienky harmonického
spolužitia muža a ženy a možnosť determinizmu ako jedinej podstaty sveta. Ako vhodnú
literatúru Paľo Huťka navrhol titul Kreutzerova sonáta od Leva Nikolajeviča Tolstého,
k druhej téme pristupoval Silvestr s podporou
diela Egona Bondyho, najväčšieho slovenského
filozofa.
Malé prerušenie prieskumu skrytého vnútorného sveta znamenala otrava polovice družstva
v strede týždňa prírodnými (bio) produktmi
mliekarenskej mikrovýroby Liptovskej stolice.
Všetko sa napokon vysvetlilo a prírodná potrava tak naďalej, po boku chemickej, ostáva
platným spôsobom výživy človeka. Koncom
týždňa s malým oneskorením prišli poslední
účastníci výročnej schôdze. Spolu s nimi sme
sa zúčastnili vyhodnotenia Lehotskej zlatej
šľapky – skialpinistického preteku s povinnou
konzumáciou alkoholu na trati. Bývalý predseda nášho klubu po hrdinskom boji s pivom
v cieľovej rovinke sa napokon umiestnil na
treťom mieste a cenou mu bola fľaša pálenky,
ktorú vzápätí zužitkoval na blaho všetkých.
V Okne sme si vybrali takmer dokonalé
miesta na kopanie (pochybnosť o dokonalosti

Na hlavnom ťahu Okna. Foto: L.Kubičina
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nepriamou indíciou existencie
týchto priestorov sú dve okrúhle,
sintrom zaliate chodby ústiace
do stropu Čarovnej chodby, ktoré však mohli vzniknúť aj inak
ako vo freatickej zóne pod veľkou
úrovňovou chodbou.
Viacero výziev je pred nami
a hádam časť z nich sa podarí
vyriešiť postupom času podobne,
ako sme to zažili len nedávno
prekopaním sifónu v Mieri. Ak
sa opäť takto o rok stretneme,
veríme, že výsledky a dobrý pocit
z príjemnej a prínosnej akcie sa Vstupná šachta do Pustej. Foto: L.Kubičina
znovu dostavia. Lebo tu nejde len
o dĺžku polygónu jaskyne či množstvo vedier dolinkou, budú neskôr analyzované. L. Kubičivytiahnutých z výkopu. Ďakujeme všetkým na a P. Herich postúpili v Chodbe s koncom za
tým, s ktorými sme strávili tento čas, tešíme tesnou úžinou ďalej a objavili nové priestory
s dĺžkou 160 m, časť z nich hneď aj zamerali.
sa nabudúce.
Na expedícii sa zúčastnili a každý svojím die- Priestory sú vytvorené v dolomitických vápenlom prispeli k poznaniu i vynikajúcej atmosfére coch, sú zväčša šikmé, predisponované hustou
na chate či v jaskyni: B. Horvát, I. Šulek st., I. sieťou paralelných zlomov, s vysokou mierou
Šulek ml., D. Gratkowska, P. Gratkowski, M. skrasovatenia. A. Galica snímal zábery pre
Krzętowski, G. Grabowski, A. Malik-Ptaszyńska, pripravovaný film o jaskyniach a jaskyniaroch
W. Ptaszyński, J. Naništa, F. Letovanec, E. Farka- Demänovských vrchov.
1. 2. Pustá jaskyňa: I. Šulek st. a ml., B.
šovská, J. Gajdoš, P. Huťka, T. Lánczos, N. Filipčíková, J. Kabzan, M. Tršková, P. Medzihradský, Horvát, D. Gratkowska, P. Gratkowski, A.
O. Novák, S. Votoupal, A. Votoupalová, L. Se- Malik-Ptaszyńska, W. Ptaszyński, J. Naništa
melbauer, V. Lieskovec, B. Vlčko, A. Galica, P. a F. Letovanec pokračovali vo výkope za Pieskovým dómom v dolnej Pustej, postúpili 70
Holúbek, L. Kubičina a P. Herich.
cm dopredu v plnom profile, bolo obťažné
určiť správny smer kopania. P. Medzihradský,
Rozpis akcií
31. 1. Jaskyňa mieru: Pôsobili sme v pries- O. Novák, A. Galica, L. Kubičina a P. Herich
toroch Mier1 a v Sieňach pod dolinkou. Jed- pokračovali druhou akciou vo výkope v Pusna skupina (I. Šulek st. a ml., B. Horvát, tej – Psie diery v smere popod dolinku Pustú
M. Krzętowski, G. Grabowski) pokračovala (prvá akcia 18. 1. A. Kubáček, V. Kubáčková,
v hĺbení sondy (prvá akcia 17. 1. A. Kubáček, F. Letovanec a P. Herich). Postúpili 1 m vpred,
V. Kubáčková, P. Herich) v stúpajúcej chodbe strop mierne klesá, voľný vápencový štrk poobjavenej prekopaním veľkého Klesajúceho chádzajúci zo vstupnej priepasti sa neustále
meandra v Mier1. Sonda dosiahla hĺbku tak- zosúva do kopaného koridoru. Vedieme diskumer 3 m a priniesla poznanie, že sme v tejto siu, či jemný vatový sinter medzi jednotlivými
časti jaskyne stratili inšpiráciu na ďalšie kopa- skalkami vzniká pôsobením prievanu, alebo
nie. Dominika s podporou Piotreka na druhý jeho výskyt spôsobuje len blízkosť povrchu
pokus dokončila prieskum prievanového mik- a iné. Prievan tu v každom prípade nie je citeľromeandra Mieru1; konštatovala, že nikam ný. Súčasne sme ešte vyčerpali Klausov sifón
nevedie, načo sme si značne vydýchli, pretože a nechali prievan, nech dokončí našu prácu.
2. 2. Jaskyňa Okno: P. Medzihradský, O. Noona bola široko-ďaleko jediná osoba schopná
dostať za prvú zákrutu viac než časť ruky či vák, A. Galica, D. Gratkowska, P. Gratkowski,
nohy. P. Holúbek, E. Farkašovská a J. Gajdoš A. Malik-Ptaszyńska, W. Ptaszyński, P. Huťka,
odobrali vzorky kostí netopierov zo Siení pod L. Kubičina a P. Herich. Okrem prehliadky,
Spravodaj SSS 3/2015
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V jaskyni tesne nad povrchovým riečiskom so silným prievanom (spodný
vchod) s dĺžkou 30 m sme rozširovali
úzke miesta a na povrch transportovali množstvo voľných skalných
blokov. Pokúsili sme sa určiť ďalší
postup a dohodli sa na detailnom zameraní a identifikovaní smerovania
prievanu.
4. 2. Pustá jaskyňa, Ventarola: P. Holúbek, P. Huťka, P. Herich. Vo výkope
v Psích dierach sme v poradí treťou
akciou pokračovali v ťažení štrkov,
postúpili sme asi 0,5 m vpred. VyPred Sezamovou jaskyňou v Mošnickej doline. Foto: P. Holúbek
čerpali sme zvyšný kal z Klausovho
sifónu.
P. Holúbek a P. Herich navštívili demänovprieskumu a fotodokumentácie jaskyne sme
na dve zmeny kopali v spodných meandroch skými jaskyniarmi dávnejšie kopanú Ventarolu
pri bode 46. Postúpili sme 1,5 m vpred, vytiahli v Machnatej dolinke, kde pozorovali prievan
cca 80 20 l vaničiek čistého suchého piesku. Na a dišputovali o možnom pracovnom úsilí v bukonci hlavného ťahu sme tiež zamerali klesajú- dúcnosti na tomto mieste. Ventarola sa nacháce priestory so slabým vodným tokom objavu- dza v smere veľkého zlomu predisponujúceho
júcim sa v Kostnici Jaskyne mieru. V koncovej celú Chodbu radosti od Slimačieho dómu po
sieni, pod jej stropom, by bolo možné kopať tretí vchod do jaskyne, avšak už na druhej strane dolinky Machnatá, a je teda možným kľúčov ílovitých nánosoch.
3. 2. Mošnická dolina, Sezamová jaskyňa (V-3): vým miestom na vstup do dosiaľ neznámeho
P. Holúbek, P. Huťka, L. Kubičina a P. Herich. jaskynného systému pod Krčahovom.
5. 2. Jaskyňa mieru: P. Huťka, L. Kubičina,
Nadviazali sme na prácu členov JK Dem. Dolina spred mnohých rokov, ešte z čias V. Žikeša. P. Herich. V Sieňach pod dolinkou sme mali
za úlohu domerať
ostávajúce priestory objavu zo soboty
a podľa možností
aj skončiť ich prieskum. Identifikovali
sme prievan v spodných častiach Komplikovanej polysiene, čo bolo mierne
prekvapivé, pretože
sme očakávali, že
jednoducho prúdi kdesi do stropu
a po 25 m dosahuje
povrch – dno dolinky Okno. Domerali
sme aj severné chodby Siení, za jazierkom. Celkovo tak
dĺžka postupne obChodba pred výkopom. Pustá jaskyňa.
Klausov sifón – čakanie na vodu.
Foto: L. Kubičina
Foto: L. Kubičina
javených priestorov
Expedícia Demänovská dolina
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Tunelová jaskyňa – cestou do Okna. Foto: P. Gratkowski

dosiahla 604 m s deniveláciou 48 m. Prebehla aj
fotodokumentácia týchto častí jaskyne.
6. 2. Jaskyne Okno a Pustá: L. Semelbauer, V.
Lieskovec, B. Vlčko a L. Kubičina pokračovali
v kopaní v Psích dierach. Vytiahli 60 vaničiek,
venovali sa i foteniu.

Na Speleodomci. Foto: L. Kubičina
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S. Votoupal, A. Votoupalová,
A. Galica a P. Herich v Okne pokračovali vo výkope pri m. b. 46,
vytiahli 101 vaničiek piesku. Postupne objavili dve dutiny, jednu
s veľkosťou 1,8 × 1 × 0,4 m, druhá, do ktorej postúpili úplne na
konci akcie, prudko stúpa nahor
v dĺžke 7 m, ukončená je kanálom, ktorý ju zásoboval hlinou.
Tá však zmizla kdesi nižšie, do
kopaného meandra, a tak na ďalšej akcii sa budeme zahlbovať
pred ústím šikminy.
7. 2. Jaskyne Pustá a Okno: L. Semelbauer, V. Lieskovec, B. Vlčko,
S. Votoupal a L. Kubičina kopali
ďalej v Psích dierach, vytiahli 70
vaničiek štrku.
N. Filipčíková, M. Tršková,
T. Lánczos a P. Herich začali
výkop v Okne, na druhom perspektívnom mieste v spodných
meandroch v smere na J. mieru.
Výkop sa nachádza pri m. b. 85,
20 m južne od predchádzajúceho, jeho dno je však o 4 m nižšie. Vytiahli 107 vaničiek, čelba
len mierne klesá, opäť sa kope
v čistom a suchom žulovom piesku. Zameraný polygón výkopu pri m. b. 46 dosiahol
dĺžku 13 m.
8. 2. Jaskyňa vo Veľkom Sokole: S. Votoupal,
A. Votoupalová, N. Filipčíková, M. Tršková, T.
Lánczos, J. Gajdoš a P. Herich vystúpili v divokom počasí na rímsu Sokola,
preskúmali a obnovili polygón
jeho najväčšej jaskyne. Konštatovali, že výkopové práce tu budú
ťažké a spočiatku depresívne. No
nánosy žulových štrkov a pieskov a chodby menších rozmerov
pokračujúce do veľkého, takmer
panenského masívu čistých gutensteinských vápencov Sinej hádam opäť raz zaujmú pracovitého
jaskyniara a tomu sa tu podarí
odkryť veľký jaskynný systém,
zatiaľ sa prejavujúci len v náznakoch, fragmentoch jaskýň v relatívne veľkých výškach.
Expedícia Demänovská dolina

Jaskyne na Krakovej holi
a ďalšia perspektíva ich výskumu
Marián Jagerčík
Výskum jaskýň na Krakovej holi trvá už
viac ako polstoročie. Počas tohto obdobia sa
v tomto panenskom masíve podarilo jaskyniarom objaviť jaskyne, z ktorých štyri sú
v rebríčku jaskýň Slovenska v prvej desiatke a dve z nich tvoria najhlbší systém. Výskum týchto jaskýň stále pokračuje, napriek
neustálym prekážkam, kladenými prírodnými podmienkami masívu Krakovej hole.

V tejto hĺbke na jaskyniarov čakala ďalšia prekážka v podobe Sifónu ´80, ktorý sa podarilo
v roku 1980 vyčerpať a pokračovať ďalej. Ďalšia
vážna prekážka sa prekonala v Révajovom dóme
v najväčšom priestore jaskyne a takto by sa dalo
pokračovať ďalej. Pripojením jaskyne Večná
robota (-336 m) k Starému hradu v roku 2003
vznikol najhlbší systém na Slovensku – Systém
Hipmanových jaskýň, hlboký 495 m a dlhý vyše
7500 m. Aký paradox, že po toľkých rokoch objavovania nám do ľahko zapamätateľného čísla
chýba už len 5 m, aby systém dosiahol hĺbku
500 metrov.
Ďalšou možnosťou je pokračovanie prác na
najhlbšom mieste v Krkvanici (-474 m), kde
sa voda Krakovky zarezáva do úzkeho meandra a pokračuje do vyvieračiek v Medzibrodí
(762 m n. m.) a do Hlbokého (776 m n. m.)
cca za 14 hodín. Okrem toho prichádza do

Výskum sa začal v roku 1964, keď Petr Hipman objavil neprieleznú puklinu s pulzujúcim
prievanom. Jaskyňa bola ešte ukrytá v masíve
jednej z rázsoch Krakovej hole, ale už vtedy jej
dal názov Starý hrad; až po rozšírení pukliny
neskoršie prenikli s Hankou Kynclovou do hĺbky 152 m. Ďalším takým zlomovým medzníkom
v histórii Starého hradu bol objav za závalom
v hĺbke -152 m. Roku 1979 sa Elenke Hipmanovej (Vítkovej) podarilo preliezť ponad navŕšené
skaly pod stropom nízkej dutiny na konci zavaleného meandra a jaskyňa potom pokračovala
až do Siene prieskumníkov do hĺbky 277 m.

Starý hrad – Studňa radosti, 45 m priepasť sprístupnená
kovovým rebríkom. Foto: M. Jagerčík

Petr Hipman pred vstupom do Starého hradu
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úvahy pripojenie Jaskyne slnečného lúča
(-137 m), ktorá sa nachádza nad Systémom
Hipmanových jaskýň a hydrologicky je s ním
spojená, pričom prekonáva prevýšenie 262 m
s pôdorysnou vzdialenosťou 195 m. V prípade spojenia týchto jaskýň by vznikol systém
hlboký 633 metrov. V tomto smere sme zatiaľ
postúpili cca 60 m, pričom okrem 10 m dlhého meandríka boli všetky práce vykonané
v puklinách a v ťažkých závaloch. Za 4 roky
sa v Jaskyni slnečného lúča odpracovalo počas 67 dní viac ako 1165 hodín. Pre ľahší prístup na pracovisko sme vykopali nový vchod
do tejto jaskyne, cesta tam nám teraz trvá
zhruba o 45 minút menej. Vykopanie nového
vchodu sme zvládli za 11 dní počas jedného
roka. Ostáva len dúfať, že práce na najhlbšom
mieste v tejto jaskyni budú naďalej pokračovať, keďže zával na jej dne vyzerá veľmi zle.
Ďalšou možnosťou je pokračovať v prieskume jaskyne Večná robota vo vetve Slnečná
cesta, v ktorej vytiekla zafarbená voda a ktorá
smeruje na Jaskyňu slnečného lúča.
Jaskyňa Večná robota (-336 m) bola objavená za prozaických okolností, keď Ján Slančík
znenazdajky odkryl výpar z jaskyne veľkosti
Javorová priepasť v hĺbke 150 m. Foto: P. Hipman
päste a idúc za ním som ho zaregistroval.
Medzi hlboké jaskyne patrí aj Jaskyňa v ZáNasledovalo znova – už po koľký raz – kopanie, vyťahovanie, zabezpečovanie závalov atď. skočí, ktorá má hĺbku 284 m a je dlhá viac ako
Vzduchová skúška merkaptánom dokázala 5000 m. Bola objavovaná v 60. a 70. rokoch
prepojenie tejto komunikácie s jaskyňou Starý minulého storočia, dovtedy bolo známych len
hrad (-432 m) a až do samého spojenia s touto 250 m. Intenzívne sa začala skúmať, až keď
v nej Petr Hipman zistil v zimných mesiacoch
jaskyňou to trvalo nekonečných 15 rokov.
Ďalšou hlbokou jaskyňou
je Javorová priepasť, hlboká
313 m. Túto priepasť sme
začali kopať na základe výparu, ktorý som identifikoval v zimných mesiacoch pri
zjazde na lyžiach z Krakovej
hole v roku 1985. Po prekopaní cca 40 m po roku jaskyniari prenikli do jaskynných
priestorov, ktorých dĺžka
je teraz vyše 2200 metrov.
V prieskume tejto priepasti
sa momentálne nepokračuje,
pretože na najnižšom mieste sa nachádza veľmi úzky
meander a v smere pod kótu
Krakovej hole je to podobné. Dolná chodba v Jaskyni slnečného lúča. Foto: M. Jagerčík
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bubline, kým ho stade opäť dostali. Speleopotápačský prieskum v Mŕtvom jazere nepriniesol zatiaľ pozitívne výsledky. Zafarbená voda
z tejto jaskyne po 55 a pol hodine vytiekla vo
vyvieračkách v Medzibrodí.
Pri prieskume jaskýň na Krakovej holi sa
používajú rozličné technické pomôcky, ktoré počas svojej
aktívnej činnosti zavádzal Petr
Hipman a po
menších údržbách a opravách
slúžia doteraz.
Medzi najdôležitejšie patria fixné 8 mm oceľové
lanové rebríky,
ktorých je v jaskyniach Krakovej hole namontovaných cca 35
ks v celkovej dĺžke okolo 500 m,
pričom najdlhší
je 45-metrový
rebrík v Studni
radosti v Starom
hrade. Takto je
na „Krakovke“
v piatich jaskyniach spolu
sprístupnených
viac ako 1500 m
hlbokých priestorov. Výhodou
sp r í st u p n e n i a
jaskyne týmto
spôsobom
je
rýchly zostup
a výstup pri
prieskume, pričom trasu do
hĺbky 400 m
priemerne trénovaný jaskyniar
zvládne za 1 h 15
min a späť za cca
2 hod. Takýchto
presunov pri výskume jaskyne je

prievan. Jaskyňa sa končí Mŕtvym jazerom,
hlbokým 10 m, ktoré sa nachádza na dne jaskyne. V tejto jaskyni jaskyniari pri čerpaní sifónu
na najhlbšom mieste zažili asi najdramatickejšiu situáciu, keď sa im pretrhla hlinená hrádza
a v sifóne vtedy na niekoľko hodín zaplavilo
Fera Vengera; našťastie zostal vo vzduchovej
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sifónu sa v podstate otvorili skoro nekonečné
možnosti prieskumu v masíve Krakovej hole.
Jaskyne na Krakovej holi hydrologicky komunikujú s jaskyňami v Jánskej doline. Spojením najvyššieho bodu Jaskyne slnečného lúča
(1689 m n. m.) a najnižšieho bodu Jaskyne
zlomísk (742 m n. m., -147 m) má podzemné
hydrologické prevýšenie 947 m.
V tomto stručnom opise sú uvedené viaceré závažné fakty, bez ktorých by „Krakovka“
bola dnes asi taká ako pred príchodom Petra
Hipmana – panenská, bez známych jaskýň, len
s „preháňajúcimi sa ovečkami“, ako to bolo
kedysi. Jeho zásluhou a zásluhou ostatných
zanietených jaskyniarov a jaskyniarok sa podarilo odkryť mnohé veľké tajomstvá tohto
masívu s predpokladom ďalších, ktoré na nás
ešte stále čakajú...

veľmi veľa a životnosť niektorých rebríkov presahuje vyše 40 rokov bez vážnej straty kvality,
pravda, v závislosti od materiálu, z ktorého sú
zhotovené.
Okrem rebríkov je v jaskyni Starý hrad v hĺbke skoro 400 m namontovaná aj malá vodná
elektráreň s výkonom 1 kw, ktorá je po repasácii v prevádzke od roku 1989. Elektráreň sa
využíva na dobíjanie akumulátorových batérií,
prípadne na priamy pohon elektrického náradia, ktoré sa pri výskume jaskýň používa. Na
povrchu v základni máme zase k dispozícii
solárny panel s akumulátormi.
Asi najväčším technickým kúskom Petra
a spol. bolo vyčerpanie sifónu na dne Siene
prieskumníkov (-277 m) v Starom hrade, kde
sme zachytili prítok vody a sifón vyčerpali do
bazéna ešte v roku 1980. Po vyčerpaní tohto

Jaskyňa Čertova pec na Čiernom Váhu
Zdenko Jurík
Jeden večer mi môj kamarát Miro Kaliský zavolal, že
má pre mňa zaujímavú jaskyniarsku lokalitu. Hneď sme si
dohodli aj deň, keď pôjdeme
lokalitu obzrieť. Miro sa ako
dieťa horára odmalička túla
po okolitých lesoch a ukázal
nám už veľmi pekné diery,
o ktorých doteraz nikto netušil.
O pol štvrtej ráno vyrážame, pretože obaja musíme byť
o deviatej v robote. Smerujeme
na Čierny Váh, dolina Vyšný
Chmelienec. Miro mi v aute
hovorí, že ideme na kopec,
Vchod do jaskyne Čertova pec. Foto: M. Lúštik
ktorý poľovníci nazvali Čertova pec, pretože tam v zimnom období z viace- ukázal, z ktorých miest ide v zime najsilnejší
rých miest vychádza para. Z auta hneď prej- prievan, a ja som bol rozhodnutý vrátiť sa
deme na poľovnícky kopanec a o 45 minút sem a kopať.
Po niekoľkých mesiacoch sme si na to s Misme na kopci. Konečne sa rozvidnelo a pred
nami sa ukázal úzky hrebienok, na viacerých šom Vrbičanom konečne našli čas. Vystrojení
miestach rozoklaný hlbokými závrtmi. Mám kopáčskym náradím sme sa vybrali sondovať
slabé geologické vedomosti, tak až neskôr do závrtu s najsilnejším prievanom. Veľmi
som sa dozvedel, že ide o gravitačnú trhlinu, nešpekulujeme a začíname kopať rovno v strečiže po celej dĺžke roztrhnutý kopec. Miro mi de závrtu. Keď sme vykopali asi meter, Mišo
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Po niekoľkých týždňoch sme si povedali, že
aj my si musíme pozrieť tie priestory. S Mišom
Lúštikom sa nám podarilo rozbiť kamenný blok
vo vstupe a zišli sme dolu. Hneď nás prekvapilo,
že na konci nie je úzka a neprielezná puklina, ale
asi 50 cm široká puklina, ktorá sa dole rozširuje
a veje z nej riadny prievan. Veľmi opatrne, pre
voľné bloky nad hlavou, sme schádzali širokou
puklinou až na skalnaté dno, odkiaľ bol cítiť
prievan. Takéto voľné priestory nás nadchli, ale
visiace skalné bloky všade okolo nám naháňali
strach. Nadšení z objavu a vystrašení z visiacich
skál sme utekali von. Dĺžku jaskyne sme odhadli
na 50 m a hĺbku na 20 m. Na ďalšiu akciu sme
zavolali Paľa Hericha, aby jaskyňu zameral, a na
priek silnému prievanu na dne jaskyne sme sa
s rozsadlinovou jaskyňou Čertova pec rozlúčili.
Jaskyniari, ktorí sa podieľali na objave a zameraní jaskyne: Miro Kaliský, Mišo Vrbičan,
Mišo Lúštik, Borka, Tina a Gabika Majerníčkové, Peťo Imrich, Jano Šmol, Paľo Herich, Libor
Faitl, Zdeno Jurík.

počas pauzy našiel pri okraji závrtu úzky
otvor. Odhrnuli sme trochu humusu a skál
a ukázala sa nám úzka puklina, ktorou bolo
vidieť trochu ďalej. S chuťou sme ju začali
rozširovať a po chvíli sme zistili, že puklina
má hĺbku asi 3 m a hodené skaly padajú hlb
šie. Nám v postupe zabránil kamenný blok,
ale veľmi štíhly jaskyniar by sa dostal ďalej.
S dobrým pocitom sme sa zbalili a s objavnými plánmi v hlavách sa vrátili domov.
Už o pár dní sme nahovorili Jana Šmolla,
aby nám pomohol rozšíriť vstup. S Janom
prišli aj Gabika a Tinka Majerníčkové a Peťo
Imrich, ktorý mi vysvetlil geologické súvislosti na tejto lokalite. No kľúčová bola Tina.
Trochu sme ešte rozšírili vchod a štíhla Tinka
vkĺzla do hlbín. Po niekoľkých minútach sme
jej pomohli von a s napätím počúvali, čo objavila. Hovorila, že asi po 15 m šikmej chodby
zišla k úzkej, asi 15 cm širokej pukline a tam
je koniec. Trochu sklamaní sme odišli a zastavili sa až v krčme v Kráľovej Lehote.
Jaskyňa Čertova pec
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Príbeh kratšej jaskyne s dlhším kopaním
Peter Holúbek
V Jánskej doline sa jaskyne vyskytujú
v rôznych nadmorských výškach. Priestory
Starého hradu, Večnej roboty, Slnečného
lúča či Záskočia sa nachádzajú nad výškou
1000 metrov a naopak horizontálne lokality, ako Zlomiská, Sokolová, Stanišovské
jaskyne, neprevyšujú túto magickú hranicu
a azda aj preto bola v minulosti táto vrstevnica demarkačnou čiarou medzi jaskyniarmi pôsobiacimi na Krakovej holi pod
vedením Petra Hipmana a v Jánskej doline
združenými okolo Stanislava Šrola.

vysokých vodných stavov vytekala voda, ktorá
sa po pár desiatkach metrov postupne ponárala
na lúke v ústí Čiernej dolinky. V 90. rokoch
minulého storočia tu jaskyniari pôsobiaci na
Krakovej zvykli pracovať pri príchodoch na bivak v piatok a odchodoch domov v nedeľu.
Rozširovali úzku puklinu, ktorá viedla mierne
šikmo do masívu. Ani po niekoľkých metroch
sa však nejavil náznak zmeny. Nádej do kopania
im dával iba fakt, že s postupujúcimi metrami
sa povodňové prietoky zväčšovali, pretože sa
zmenšoval odpor úžiny kladúci pretekajúcim
povodňovým vodám.
Počas vysokých vodných stavov jaskyniari zo
skupiny Speleo Detva zafarbili pred rokom 1999
na obed vodný tok tečúci Čiernou dolinkou.
Ešte večer vytekala z Občasnej vyvieračky čistá
voda, ale ráno O. Ratkovský zistil, že vytekajúca
voda je zafarbená fluoresceínom; potešilo to
najmä M. Jagerčíka, ktorý mal dvojnásobnú
radosť, pretože okrem vydareného farbiaceho
pokusu vyhral v stávke aj fľašu. Farbivo po výtoku z vyvieračky sa už nesledovalo, pretože výver
Hlbokô, kde by zafarbená voda mohla vytiecť,
bol ďaleko a farbiva naliateho do ponoru nebolo na tento účel dostatočné množstvo.
V roku 1999 sme sa (P. Holúbek, P. Vaněk) s P.
Hipmanom zúčastnili akcie na tejto lokalite.
Netrvala viac ako 2 hodiny: vypratal sa nakopaný materiál z minulej akcie, navŕtali sa diery
a výkop sa pripravil na nasledujúcu akciu. My
sme túto lokalitu s cieľom pokračovať v sondovacích prácach navštívili 24. novembra 2000.
Bohužiaľ, bola zatopená, a tak sa výkopové
práce na tejto lokalite začali až 9. marca 2002,
keď sme po dohode s E. Hipmanovou prebrali iniciatívu pri kopaní. S Ivanom Matochom
z Demänovskej doliny, Elenkou Hipmanovou,
Lindou Hipmanovou a Mariankou Jagerčíkovou sme pokračovali v sondovaní s agregátom
a vŕtačkou s vrtákmi s priemerom 8 mm. Práca
sa mimoriadne darila a už na tretej akcii 16.
marca 2002 sme (P. Holúbek, P. Maceček, S.
Votoupal, A. Holúbek, E. Hipmanová, M. Jagerčík, M. Jagerčíková) po 3 akciách postúpili
do priepasťového priestoru hlbokého 3 metre,
ktorý sa však počas objavovania zatápal stúpa-

Vchod do Občasnej vyvieračky v ústí Čiernej
dolinky pod Starým hradom sa nachádza v nadmorskej výške 1049 metrov, čiže je ešte v pôsobnosti jaskyniarov pôsobiacich na Krakovej holi.
Pôvodne išlo iba o úzku puklinu, z ktorej počas

Občasná vyvieračka – vchod do jaskyne v zime, suchom
období. Foto: P. Holúbek

Vchod do jaskyne na jar. Foto: P. Holúbek
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Čerpanie sifónu. Foto: P. Holúbek

rologicky súvisia s vyvieračkami Hlbokô a azda
aj Medzibrodie. V zimnom období roku 2010
sme tu s pomocou spriatelených skupín z Červených vrchov a Martina uskutočnili niekoľko
čerpacích pokusov. Dňa 14. marca sa nám (M.
Kováčik, J. Šmoll, P. Vaněk, P. Holúbek a F. Danihel) podarilo postúpiť asi o 10 metrov. Skončili sme na slabom čerpadle, pretože výtlačná
výška bola už väčšia ako 20 metrov a jeho výkon
sa rýchlo znižoval. Dopredu viedla pomerne
veľká chodba, problémom boli len väčšie či
menšie skaly, ktoré sme po klesnutí hladiny
ukladali do múrika tak, aby nezavadzali. Pre
efektívne čerpanie plánujeme v budúcnosti nasadiť dve kalové čerpadlá. Medzi m. b. 16 a 17
sme vybetónovali na tento účel hrádzu. Dňa
18. 5. 2011 sme s J. Dzúrom a D. Haviarovou zo
Správy slovenských jaskýň uskutočnili farbiaci pokus. Do ponoru (odhadovaná výdatnosť
liter za sekundu), vzdialeného približne 100
metrov severne od Občasnej vyvieračky, ktorý
predstavoval jazierko na dne Čiernej dolinky,
sme vyliali bandasku bakteriofágov. Počas 16
dní sme potom chodili odoberať vzorky z toku
Bystrá pri dnes už neaktívnych Ponoroch Bystrej a z vyvieračky Hlbokô. V laboratóriu v Košiciach však nepotvrdili žiadny súvis vôd ponárajúcich sa v Čiernej dolinke s tokom Bystrá
a výverom Štiavnice v Hlbokom. Je však veľká
pravdepodobnosť, že medzi týmto ponorom
a výverom Hlbokô je súvislosť, akurát my sme
to nezaregistrovali, veď táto voda, ak nezostúpi
do hlbokého obehu, nemá inde kde vytiecť.
Jaskyňa sa v zimnom období správa ako
spodný vchod do jaskynného systému, nasáva
studený vzduch. Prúdenie však nie je výrazné
a smeruje pravdepodobne k závalu v južnej

Lanovka v Občasnej vyvieračke. Foto: P. Holúbek

júcou vodou. Po klesnutí hladiny sme zistili, že
priestory ďalej pokračujú neprieleznou úžinou.
Dlhoročným kopaním v suchom období sa podarilo rozšíriť puklinu a objaviť menší priestor,
z ktorého viedla tesná chodba ukončená ďalšou
úžinou (m. b. 8). Je tu síce ozvena, ale profil
tesnej chodbičky je iba depresívnych 10 × 10
cm, čo berie chuť do ďalšej práce. Prácu sme tu
prerušili a začali rozmýšľať, ako ďalej. M. Megela z Rimavskej Soboty sa do vyvieračky v čase
jej výveru potopil a pripustil, že hlavný vodný
tok asi nejde z tejto kritickej úžiny, ale z nenápadného priestoru nachádzajúceho sa pri m. b.
9, dokonca tu vial aj slabší prievan. Opäť dlhoročnými kopáčskymi a transportnými prácami
sme (P. Procházka, M. Kováčik, A. Holúbek,
J. Vajs, M. Danko, P. Holúbek a N. Jermakov)
22. 12. 2007 prenikli do menšieho priestoru, ktorý bol v hĺbke asi 14 metrov od vchodu ukončený
vodným sifónom. Jeho nesystematickým pozorovaním sme zistili, že voda tu dosiahne úroveň
hladiny 15,6 metra pod úrovňou vchodu a ďalej
už neklesá; pravdepodobne sa dosiahla úroveň
doteraz neznámeho vodného toku.
Z doterajších pozorovaní je zrejmé, že systém
prúdenia vody v podzemí je komplikovaný a tieto priestory s veľkou pravdepodobnosťou hydJaskyňa Občasná vyvieračka
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časti jaskyne. Tu pri m. b. 30 je zával, ktorý
síce smeruje na povrch, ale pomedzi bloky
tam hodená skalka padá do voľného priestoru. S J. Naništom sme tu aj sondovali, ale
prístupová cesta je nepríjemná, a tak sa tu
toho veľa neurobilo. Problém je s vyťahovaním materiálu, pretože vykopanú hmotu tu
treba transportovať až na povrch.
V období zvýšených vodných stavov sa
podzemné priestory Občasnej vyvieračky zatopia v priebehu niekoľkých hodín. V suchom období klesá vodná hladina rýchlosťou okolo 12 cm za 24 hodín. Voda vyteká
z podzemia spravidla od konca marca do
polovice mája, maximálna výdatnosť výveru
sa odhaduje okolo 300 l.s-¹.
Po desiatkach akcií, ktoré sa tu uskutočnili,
má jaskyňa dĺžku 111 metrov pri denivelácii
20,5 metra. Odhadom
sme na povrch vytiahli
z podzemia okolo 30 m3
nakopaného materiálu.
Počas našich najväčších
aktivít sme tu v letnom
období uskutočnili nepretržitú šnúru 17 akcií
za sebou. Okrem členov
SK Nicolaus (najmä P.
Procházka, M. Danko,
J. Vajs, M. Kováčik, J.
Naništa, S. Votoupal, P.
Maceček a N. Jermakov)
sa na lokalite prác zúčastnili aj jaskyniari zo
skupín Červené vrchy,
Demänovská Dolina,
Detva, Martin a Českej republiky. Veľkou mierou pomohli aj Dominik a Miroslava Haršaníkovci, Zdenko Jurík a Igor Pap. Poďakovanie
patrí aj P. Mitrovi z Bratislavy za pomoc pri
zabezpečovaní vŕtacej techniky, bez ktorej by tu
práca bola takmer nemožná.
Veríme, že táto lokalita ešte nevydala všetky
tajomstvá. V budúcnosti, keď príde suché obdobie, sa pokúsime vyčerpať vodný sifón a preniknúť ďalej cez neprekonanú vodnú prekážku,
za ktorou podľa nás existujú kilometre neznámych priestorov. Nádej nám dáva aj zistenie P.
Pokrievku st., ktorý s pomocou prútika určil, že
iba niekoľko metrov za vodným sifónom, ktorý
sa pokúšame prekonať, sú voľné priestory.
Spravodaj SSS 3/2015
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Jaskyne v príkrovových troskách
na severe Veľkej Fatry
Zdenko Hochmuth
Oblastná skupina SSS v Ružomberku
v počiatkoch svojej činnosti, teda v 60. rokoch 20. storočia, popri známej Liskovskej
jaskyni skúmala aj územia v bezprostrednom okolí mesta, najmä v západnej časti
Chočských vrchov a severnej časti Veľkej
Fatry. Niektoré výsledky prieskumov sme
publikovali, ako napríklad Jaskyne na Meškove (Hochmuth, 1970, 1974), iné ostali
v rukopisoch, odovzdané ako dokumenty
do vtedajšieho Múzea slovenského krasu.
Niektoré lokality či územia boli už opísané
dávnejšie. Šlo hlavne o masív Radičinej
a Kečiek (Janáčik – Šrol, 1965). Jaskyne
v masíve Hrdoša sme preskúmali spoločne
s A. Droppom a P. Janáčikom a tiež publikovali (Hochmuth, 1986), iné jaskyne
mapoval P. Holúbek v novšej dobe (1994),
prípadne Hochmuth – Holúbek (2004).
Avšak na prvých preskúmaných lokalitách
sme v dôsledku zaujímavejších objavov vo
vzdialenejších častiach územia vtedajšieho
„rajónu“ už nepokračovali. Čiastočne som sa
vrátil ku skratkovitému zhrnutiu poznatkov
o „Krase príkrovových trosiek Šípskej časti
Veľkej Fatry“ v prehľade regionalizácie krasu
Slovenska (Hochmuth,
2008) a v tom istom
roku aj na konferencii
Asociácie slovenských
geomorfológov v Bešeňovej s príspevkom
„Kras príkrovových
trosiek severnej časti
Veľkej Fatry“, ktorý
odznel iba na tejto
konferencii a už nebol,
žiaľ, nikde publikovaný. Preto využívam
príležitosť uviesť tieto
poznatky v samostatnom „liptovskom“ čísle
Spravodaja SSS s nádejou na oživenie výskumu mladšími.
Jaskyne v príkrovových troskách

Príkrovové trosky
Vysvetlíme tu tento pre niektorých možno
nie celkom jasný termín. V mnohých horstvách centrálnych Karpát na Slovensku je
vytvorená typická schéma: je tu kryštalické
jadro (tvorené vyvrelými hlbinnými horninami
(napr. žula). Na tomto jadre sedimentovali
v mori rôzne mezozoické (druhohorné) súvrstvia a sú tu aj na tomto mieste uložené
(autochtónne), geológovia ich nazývajú obalové série. Zvyčajne o nich veľa nevieme, vystupujú v užších pásoch na okraji spomínaných
žulových masívov. Na túto základnú stavbu
boli neskôr nasunuté – premiestnené príkrovy.
Hoci je ťažké si dnes predstaviť, že aj zo vzdialenosti niekoľko desiatok km, podľa súčasných
poznatkov vedy je tomu tak. Najčastejšie sa na
Slovensku vyskytuje príkrov krížňanský (novšie tiež fatrikum), vyššie na ňom leží príkrov
chočský (hronikum). Typické je, že najvyššie
časti spodnejšieho krížňanského príkrovu tvoria mäkšie horniny kriedového veku (slienité
vápence, slieňovce) a na nich je vyvinutý mierne modelovaný reliéf s oblými tvarmi (príkladom sú vrchy Krížna či Ploská). Krasové javy sa
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v nich s výnimkou
škráp nevyskytujú.
Naproti tomu choč
ský príkrov, ktorý je
nasunutý nad krížňanský, je spravidla
silne denudovaný
(rozrušený) a zachovali sa z neho
iba zvyšky – trosky. Schéma príkrovovej stavby jadrových pohorí Západných Karpát
Keďže sú budované
prevažne vápencami a dolomitmi stredného Krasové javy Tlstej Hory, Meškova, Žľabín
triasu, príkrovové trosky v reliéfe dominujú a Sidorova
Tieto vrchy patria k „inventáru“ lokálnej
strmými bralnými svahmi nad okolitým plochejším reliéfom. Krásne príklady predstavujú ružomberskej turistiky, sú dosiahnuteľné pešo
Rozsutec v Malej Fatre alebo Čierny kameň z centra mesta, a tak v povedomí poľovníkov,
(v centrálnej časti Veľkej Fatry). V troskách pytliakov, turistov, lyžiarov i horolezcov kolujú
už dochádzalo k rozvoju krasových procesov, informácie o všelijakých zaujímavostiach.
vzhľadom na ich zvyčajne malé rozmery však Dávnejšie sme publikovali v Spravodaji SSS
nie sú tieto formy špecifické a nie sú príliš i Slovenskom krase mapky jaskýň na Meškove
rozsiahle. Ale na doplnenie poznatkov o krase (Hochmuth, 1970, 1974), ostatné dosiaľ neboli
do literatúry uvedené.
Slovenska ich treba poznávať.
Žľabiny
Azda najbližšie leží lyžiarske centrum Malino Brdo (správnejšie ľudovo Málinô, názov
nie je odvodený od malín, ale skutočnosti, že
tu mala lúky nejaká pani Amália z Černovej).
Málinô je práve príkladom hôľneho reliéfu
krížňanského príkrovu, takže by sme tu jas-

Severná časť Veľkej Fatry má teda takúto typickú stavbu. Trosky predstavujú samostatné
masívy oddelené nekrasovými územiami, takže
celé územie je možné rozdeliť na samostatné
regionálne jednotky a v rámci nich opísať krasové javy. V spomínanom prehľade krasových
území (2008) sme ich opísali v 5 skupinách:
1. krasové javy Šípa, 2. krasové
javy Hrdoša, 3. krasové javy Radičinej, 4. krasové javy Čebraťa,
5. krasové javy Tlstej Hory, Meškova, Žľabín a Sidorova.
Chočské vrchy versus Veľká Fatra
V čase, keď sme sa výskumom v tejto
časti Veľkej Fatry zaoberali, platilo
ešte staré „Hromádkovo“ geomorfologické členenie, v ktorom sa územie
severne od Váhu v úseku Kraľovany
– Ružomberok považovalo za súčasť
Chočských vrchov. Až nové geomorfologické členenie z r. 1978 (Mazúr –
Lukniš, 1978) zahrnulo všetky územia
po stranách Váhu, kde je podobný re
liéf príkrovových trosiek, pod podcelok
Veľkej Fatry, tzv. Šípsku Fatru. S tým
sa podnes niektorí (autor príspevku)
celkom nevyrovnali.
Spravodaj SSS 3/2015

Historický pohľad zo svahu Máliného smerom na Ružomberok – časť
Rybárpole. Z hmly vyčnieva masív Choča a Čebraťa, v popredí Zadné
Haliny. Foto: Z. Hochmuth v roku 1968
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kyne ťažko našli, avšak v tesnej blízkosti leží prieskum. Dňa 2. 7. 1972 sme sa už na Malino
kóta Žľabiny (995,2) v ktorej južných svahoch vyviezli lanovkou a získali cenné informácie
sú vytvorené zrázy cvičných skál Haliny. Tie od p. Bradiaka, správcu vlekov. Skalnaté útvasú práve z lyžiarskych svahov dobre viditeľné ry sú sčasti viditeľné, sčasti sú v lese, tiahnu
(pozri fotografiu z r. 1968). Jaskyne s výnim- sa na sever paralelne s dolinou Šimonovo
kou malej úpätnej skrýše pred dažďom v nich (dnes tade vedie zjazdovka). Prekvapilo nás,
nie sú. Ide o tzv. Predné Haliny, ale existujú že severne od brál s jaskyňou č. 1 sa tiahne
aj Zadné Haliny, ležiace severozápadne od se- akási lineárna depresia s menšími jamami
dielka, kde dnes vyúsťuje kabínková lanovka charakteru závrtov, po dažďoch sa tu vytvára
z Hrabova. V rokoch nášho výskumu tu nebo- dokonca jazierko, kde sme načerpali vodu do
lo lanovky ani húfov turistov. V Zadných Ha- karbidiek. To sme už čosi vedeli o svahových
linách bola trampská základňa Skalisté hory procesoch a gravitačných rozpadoch. Na li(skautovanie bolo zakázané), kde trampoval neárnej poruche sme zaregistrovali viacero
náš člen Veteška. Dozvedeli sme sa, že počas otvorov, vedúcich smerom nadol, ktoré sme
SNP sa tu skrývali partizáni.
Boli to krásne časy, nebolo
treba povolenie či výnimku.
Ešte v roku 1968 sme
pri povrchových potulkách
narazili so spolužiakom
Radom Korčákom (1950 –
1975) v úpätí skál na jaskyňu; na jej konci našiel opasok slovenského vojaka, iste
zo spomínaného obdobia
osídlenia partizánmi. Nepoznali sme jej názov (bola
však určite známa), a tak
jej ostal názov Žľabiny č. 1,
v Zozname ako Jaskyňa
v Žľabinách 1. Jaskyňu sme
zamerali 26. 1. 1968 za tuhej zimy s prístupom na lyžiach. Jaskyňa má 2 vchody
založ ené na zvislej poruche. Ako je zrejmé z mapy,
má charakter až cca 15 m
vysokej pukliny, ktorá spočiatku smeruje východným
smerom, klesá do sieňovitého priestoru s balvanmi na
dne. Stáča sa na juh a končí
sa závalom. Ani sme sa nepokúsili sondovať, hoci sa
nám zdalo, že na najhlbšom
mieste by mohlo existovať
pokračovanie.
Počas VŠ štúdií v r. 1972
sme s Petrom Zanvitom územie znova navštívili a zame- Mapy jaskýň a priepastí v Žľabinách. Zamerali 2. 7. 1972 Z. Hochmuth a P.
rali sa na celkový povrchový Zanvit
Jaskyne v príkrovových troskách
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mi so senníkmi (dnes už iba bývalými) alebo
po zvážnici do sedla pod Chabzdovú a po
červenej značke na hrebeň či planinu Tlstej.
Pre istotu sme niesli laná a tri povrazové rebríky. Cenné informácie sme cestou získali od
miestneho občana i od horára, ktorý nám pri
zostupe asistoval. Priepasť sme našli vyhľadávaním rojnicou.
Lokalizácia je zrejmá z priloženého náčrtku.
Priepasť má komínovitý charakter, priemer asi
1 m s neprielezným druhým vchodom. V hĺbke 6,7 m sa končí zasutinením. Teplota počas
našej akcie bola asi -3 °C. Dnu bolo teplejšie
a hoci sme nesondovali, bolo zrejmé, že lokalita má prievan (horár potvrdil, že v zime je sneh
okolo roztopený) a možno by bolo vhodné
pokúsiť sa v nej o sondovanie.

iba zbežne preskúmali (lokality č. 2, 3, 4; do
č. 5 sme iba nakukli, nedalo sa preliezť). Ide
o priepastné jaskynky založené na jedinej
poruche, s hĺbkami 4 – 8,5 m. V Zozname
z týchto jaskýň urobili Jaskyňu v Žľabinách
2 a 5, ďalšie pod názvami Priepastná jaskyňa v Žľabinách 4 a priepasť v Žľabinách 3.
Ich morfológia je zrejmá z náčrtkov.
Jednu z lokalít, ktorá sa trocha podobala
na jaskyňu, sme označili ako č. 6 (Jaskyňa
v Žľabinách 6). Je dlhá cca 9 m a na konci
má priepastné pokračovanie, ktoré nevylučuje
postup.

Tlstá hora
Každý pohľad zo stredného či horného Liptova na západ rámcuje zaujímavý vodorovný
chrbát Tlstej hory, týčiaci sa akoby
priamo nad Ružomberkom, hoci
pred ňou leží ešte masív Meškova,
oddelený dolinou Čutkovo. Tlstá
hora (1208,2) je rovnomenná kóta
na severnom okraji hrebeňa, vyššie
je ešte kóta Vtáčnik 1236,3. Na severe je Plieška, 1067,4 m. Zďaleka
viditeľný akoby hrebeň predstavuje
geomorfológom dodnes neznámu
„mikroplaninu“, zrejme pozostatok
tzv. stredohorskej rovne – v týchto
oblastiach vzácny. Pre jej vysokú
nadmorskú výšku a ťažký prístup
akiste žiadny vedec na ňu nevystúpil,
pretože by o tom už niečo napísal.
V čase našich výskumov tento
fragment plošiny bol pokrytý lúkami so senníkmi, ktoré patrili obyvateľom Černovej, avšak už so stopami sukcesie (zarastania) a chátrania Závrtovité depresie na Tlstej hore, na boku stojí Jozef Veteška (†2012).
senníkov, pretože v socialistickom Vpravo situácia na južnom okraji vrcholovej plošiny Tlstej. Foto:
poľnohospodárstve takéto extenzív- Z. Hochmuth
ne využívanie nemalo miesto.
O lokalite sme sa dozvedeli od
miestnych občanov, malo ísť o priepasť, do ktorej pri pasení kedysi
spadla jalovica. Po predchádzajúcom neúspešnom bádaní na východnom úpätí hory sme sa vypravili na
vrcholovú lúku 28. 11. 1970 v zostave autor, S. Kadura, J. Veteška a J.
Petrák. Výstup na Tlstú je náročný,
najvhodnejší z doliny Čutkovo lúkaSpravodaj SSS 3/2015
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rómskou kolóniou v rodnom meste). Kuska
totiž jaskyňu asi objavil pri poľovačke. Jaskyňa
sa spomína v opise geológie okolia Ružomberka
od prof. Sladkého (1938). V 70. a 80. rokoch
bola návšteva jaskyne problematická, pretože
rovno pod ňou bola strelnica sovietskych vojsk
dislokovaných v Ružomberku. Skaly a stromy
niesli stopy guliek aj nápisy v azbuke.
Ako objekt výskumu si ju vybrala časť OS
Ružomberok koncom 60. rokov pod vedením
S. Darulu a E. Sýkoru, ktorí o nej napísali aj
stredoškolskú vedeckú prácu do prírodovednej súťaže (Darula, 1970) s peknou mapou,
ktorá dosiaľ nebola publikovaná. V Čebrati
sa neskôr našla ešte významnejšia jaskyňa,
ale v jeho západných svahoch. Je to Jaskyňa
veľkých puklín nad obcou Hrboltová, ktorá
je doteraz najdlhšou jaskyňou
územia – 138 m pri hĺbke 24 m
(Jurečka, 2002).
Opis jaskyne, poloha. Vchod do
jaskyne je nenápadný, pomerne
ťažko ho nájsť, najvhodnejšie
zvrchu, zo sedielka medzi Predným (945) a Zadným Čebraťom
(1054,2). Leží vo výške 935 m
n. m. v závere spomínanej dolinky, je pomerne tesný, cca 0,8 ×
0,6 m. Za ním sa tiahne v dĺžke
viac ako 60 m puklinová chodba, ktorej dno tvoria napadané balvany. Časť balvanov je
v chodbe zaklinená. Puklina sa zdá dosť stabilizovaná, sintrová výzdoba je dosť intenzívna, no
žiaľ poničená. Týka sa to aj najvzdialenejšieho
miesta jaskyne (Vandalská sieň). Prípadný ďalší
postup je problematický; jaskyňa, ktorá má
v priereze tvar vysokej pukliny a v hornom poschodí zachovanú sintrovú výzdobu, sa končí
zasintrovaním.

Približne v polovici hrebeňa či planiny odbočuje na západ skalnatý chrbátik. Od spomínaného horára sme sa dozvedeli, že by
sa tam mala nachádzať jaskynka. Jej poloha
i morfológia je zrejmá z náčrtku; ide o úpätnú
výmrazovú jaskynku, pomenovali sme ju podľa
výskytu netopierov.
Sidorovo – Veľká skala
Z ružomberskej Kalvárie sa tiahne na juh
hrebeň s viacerými vrcholmi, končiaci Sidorovom (1099,0) nad Vlkolíncom. Na hrebeni
je zďaleka viditeľný skalný útvar Veľká skala
(911,9) V jej južnom úpätí sa nachádza jaskyňa
s vysokým portálom; ide o jav vzniknutý zrejme zvetrávaním. Slúži za útočište pred nepohodou poľovníkom a turistom.

V južnom úpätí Sidorova je zaujímavý skalný útvar Krkavá skala, v blízkosti ktorej sa má
nachádzať tiež kratšia jaskyňa, o ktorej však
nemáme správy.
Čebrať
Príkrovová troska Čebraťa (1054) vypínajúca
sa nad Ružomberkom má z istého pohľadu kužeľový tvar, čo mnohí Ružomberčania považujú
za dôkaz, že ide o sopku. Troska je pomerne
malá, ale aj z nej poznáme niekoľko zaujímavých krasových javov. Zaujímavosťou je lineárna
depresia na hrebeni medzi Predným a Zadným
Čebraťom (zrejme rozsadlina, možno aj s jaskyňou). Na severnej strane Predného Čebraťa,
v závere dolinky Havranné, je dávno známa Jaskyňa v Čebrati, dlhá 63 m. O jaskyni píše v Krásach Slovenska J. Kuska už r. 1921 (dr. Kuska je
známy vilou na úpätí Čebraťa a neskôr prvou
Jaskyne v príkrovových troskách

Záver
Krasové javy v bezprostrednej blízkosti Ružomberka sme skúmali ako 18- až 20-roční mladíci, neboli sme nijako usmerňovaní, spoločnosť
začala fungovať neskôr. Veľmi sme nerozumeli,
prečo sú všetky jaskyne puklinovité, prečo tam
nie sú poriadne kvaple a prečo tam netečie potok. Dnes vieme, že príkrovové trosky sú zvyšky
čohosi staršieho a ďalej sa vyvíjajú. Existujú
gravitačné trhliny, pozdĺž ktorých dochádza
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v príkrovových troskách majú iba tektonický charakter, niektoré formy môžu
naznačovať vývoj územia v neogéne (zarovnané povrchy), prípadne aj pozostatky paleo-fluviokrasu, ako napríklad
niektoré lokality v Hrdoši a možno aj
na Čebrati. Azda ďalšie generácie speleológov v Ružomberku nadviažu na
publikované zdroje a pokročia vo výskume tohto zaujímavého fenoménu.
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k postupnému oddeľovaniu jednotlivých horninových blokov, takže skôr ako o krasových
procesoch je tu možné hovoriť o procesoch
tektonických. Pohyby sa dajú sledovať, merať.
Práve preto aj výskum a prezentácia takýchto
lokalít má význam. Avšak nie všetky jaskyne
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Jaskyne v príkrovových troskách

Tajomstvo Andaházyho diery
Eva Farkašovská
Prosiecka dolina je typická krasová dolina zdobená skalnými útvarmi. Svojou
podobou priam napovedá, že v sebe ukrýva
tajomstvá podzemia, po ktorých pátrali jaskyniari už v minulosti a pátrajú dodnes.

kýň v Prosieckej doline. Jednou z nich bola
aj jaskyňa pod vrchom Lomné (Lôm), ktorú
na počesť Andaházyho snáh pracovne nazvali
Andaházyho dierou. Vchod do nej ukázal
Petrovi Holúbekovi v lete 2014 Ivan Beláčik z Liptovského Mikuláša, ktorý má speleologické skúsenosti z jaskyniarskeho krúžku, ktorý absolvoval v 70. rokoch minulého
storočia v rámci aktivít pionierskeho domu.
K zameraniu Andaházyho diery sa dostali
29. decembra 2014 v zostave Peter Holúbek,
Peter Magdolen, Ľuboš Janeček a Filip Letovanec. Zamerali tu dĺžku 8 m a hĺbku 3,3 metra.
V jaskyni ich zaujal prúd teplého vzduchu,
preto tu začali kopať. Pri kopaní sa im podarilo objaviť kosti, ktoré zozbierali s cieľom ich
determinácie. Medzi nimi boli úlomky kostí
a čeľuste väčších druhov, niekoľko menších
čeľustí a celé kosti vtákov.
V jaskyni jaskyniari očakávali možnosť postupu, preto sa v januári do nej vrátili vo dvojici P. Holúbek a J. Szunyog. Postúpili o 1,5
metra hlbšie, pričom vytiahli ďalšie kosti,
ktoré sa nachádzali vo vápencovej sutine aj
v tejto hĺbke. V nadšení z nálezu kostí dostala som sa do jaskyne s Petrom Holúbekom
v januári aj ja, pričom sme spolu s Monikou
Orvošovou odobrali vzorky sedimentov a nejaké úlomky kostí, tých však už bolo málo.
Vo februári sa sem Peter ešte vrátil spolu
s Jurom Szunyogom. Postúpili v jaskyni ešte
o meter hlbšie, ale kosti už nenašli.
Z kostí veľkých stavovcov Martin Sabol
z UK v Bratislave určil kozu a mladého medveďa. Z malých stavovcov som určila plcha
sivého (Glis glis) a netopiera veľkouchého
(Myotis bechsteinii). V jaskyni sa našlo viacero
kostí vtákov, ktoré sme poslali na určenie
Jankovi Obuchovi do Blatnice, keďže lepšieho odborníka na vtáčie kosti niet. Ten
na naše prekvapenie zistil až 10 druhov
vtákov. Z nálezu určil kosti sojky škriekavej
(Garrulus glandarius), kavky tmavej (Corvus
monedula), sokola myšiara (Falco tinnunculus),
chochlačky vrkočatej (Aythya fuligula), žlny
sivej (Picus canus), drozda trskotavého (Turdus
viscivorus), glezga hrubozobého (Coccothraus-

Vchod do jaskyne Andaházyho diera. Foto: J. Szunyog

Už Pavol Andaházy naznačoval nádej pre
objavy prosieckeho podzemia týmito slovami:
„Keď geologickým okom skúmate túto dolinu,
tak musíte ihneď na to presvedčenie prísť,
že tento ohromný vápencový masív mohutný viacposchodový jaskynný labyrint skrýva
v jeho tele.“ V 30. rokoch skúmal všetky diery
tohto okolia a dúfal, že na neho čaká objav
veľkých jaskynných priestorov.
Do Prosieckej doliny sa koncom minulého
roka dostali aj jaskyniari z jaskyniarskych
skupín z Liptovského Mikuláša, Bratislavy
a Plaveckého Podhradia. Ich cieľom bolo meranie GPS súradníc a meranie viacerých jasAndaházyho diera
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tes coccothraustes), strnádky
žltej (Emberiza citrinella), slávika červienky (Erithacus rubecula) a mlynárky dlhochvostej
(Aegithalos caudatus).
Ako sa kosti v kombinácii
toľkých druhov dostali do tejto jaskyne? Priniesol ich ako
potravu nejaký dravec? Kosti vtákov boli v celku, neporušené. V prípade, že by ich
sem zavliekla šelma či dravec, skonzumovali by mäso
aj s kosťami. Kosti by mohli
pochádzať od sov, pretože tie
nestrávenú potravu vyvrhujú
v podobe vývržku, v ktorom
sa nachádzajú aj kosti. Potravné zloženie by súhlasilo
s výrom skalným (Bubo bubo),
v potrave ktorého sa tieto druhy v minulosti zistili (Obuch,
Karaska, 2010; Vondráček,
1983). Je však zaujímavé, že
hniezdo bolo na relatívne ľahko dostupnom mieste. Prečo
bolo kostí tak málo a prečo
vlastne ležali pod nánosom
sedimentov? Boli sem vyplavené z nejakého iného miesta? Skrýva sa ešte niečo pod
nánosmi v jaskyni? V tejto
chvíli to pre nás zostáva ešte
záhadou, tajomstvom Andaházyho diery.
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Andaházyho diera

Zabudnutá a stratená Riť Uhorska
Peter Holúbek
Počas speleologickej činnosti sme si
viackrát uvedomili,
že sa na Slovensku
stráca
poznanie
vlastnej krajiny.
Opäť sme si to uvedomili pri čítaní románu Petra Jaroša
Nemé ucho, hluché
oko, ktorý je pokračovaním Tisícročnej
včely. Medziiným
sme sa tu dočítali:
už-už skĺzne do priepasti. „Neseď tak blízko, ešte do
nej spadneš. Ráno mi zomrelo dieťa,“ povedal Pavol
Keker, pozrel sa smutne na chlapov a opäť priložil
píšťalku k ústam. Piskľavý tón sa však zlomil a Keker
zafikal. Samo Pichanda vytiahol fľaštičku a ponúkol
ju nešťastníkovi. „Napi sa! Odpi prvý, ja mám tuberu,“ povedal Keker. „Vypi všetko!“ Keker vypil pálenku na dúšok a fľaštičku vrátil. „Poď s nami,“ oslovil
Kekera Anosta, „ešte tu zamrzneš.“ „To si nemôžem
dovoliť,“ povedal Keker a vstal. „Kto mi bude chovať
pätoro detí?“ „Veď si hovoril, že ti jedno...“ zadivil sa
Anosta. „Hovoril,“ povedal Keker, „po Novom roku
čakáme ďalšie, zase ich bude päť. Neviem, či sa mám
smiať, alebo plakať.“
Pavol Keker schoval píšťalku, odpľul si do priepasti a vykročil za chlapmi, ktorí ho už čakali pár
krokov povyše. „Stanem sa pytliakom,“ povedal,
keď sa dostal na ich úroveň. „Radšej predaj husle,“
poradil mu Anosta. „Nikdy!“ Odporoval Keker.
„Radšej zdochnem, akoby som si nemal na čom
zahrať, veď by som seba, ženu i deti pripravil o jedinú radosť v živote... Sekeru mi požičiaš? Sám ti
odtnem jedličku!“
Vkročili do mladého porastu a o chvíľu sa zjavili
s vianočnými jedličkami na pleciach.

Deň pred Štedrým večerom robili ženy od rána
v domoch poriadok, vypekali cukrovinky, makové
a tvarohové koláče a chlapi všade zavadzali. Ján
Anosta a Samo Pichanda sa vybrali do hory odťať
vianočné jedličky. S ostrými sekerami pod pazuchami zabárali sa v čerstvom mäkkom snehu po
členky. Pofukoval chladný vetrík a mráz im štípal
tváre. Ruky krehli. Zastali pod rúbaniskom, vytiahli dvojdecové ploské fľaštičky, do ktorých doma
potajme odliali vianočnej pálenky, a napili sa na
zohriatie. Vtedy prvý raz k nim doľahol piskľavý
zvuk. Chvíľku akoby visel vo vzduchu, potom sa
stratil. Keď vyšli na miernu priehybu, zvuk sa
ozval znova. Skoro podvedome kráčali za smutnou,
piskľavou melódiou. V doline pod priehybou na
mieste, ktoré sa dakedy prepadlo a vytvorila sa tam
malá priepasť, sedel Pavol Keker a hral na píšťaľke.
Začul ich prichádzať, obzrel sa, ale hrať neprestal.
Priepasť sa volala Riť, niektorí ju volali aj Riť
Uhorska, a Anosta ju v tejto chvíli premenoval, lebo
sa Kekerovi prihovoril: „Čože si ty tu vyhrávaš pri
Riti republiky?“ Pavol Keker prestal hrať, smutno
sa usmial a povedal: „Čakám, že mi vyserie nejaký
vianočný darček.“ Anosta s Pichandom sa zasmiali.
„Bozkaj ju, aby vedela, že ju máš rád,“ neprestával
sa smiať Pichanda, podišiel tesne ku Kekerovi a pozrel sa do lievikovitého otvoru. „Čo chceš od takej
mladej, republika má iba pár týždňov,“ ozval sa
Anosta. „Počkaj, kým jej ich pribudne aspoň tisíc,
potom Ti možno aj dá...“
Keker sa rozkašľal suchým kašľom a Pichanda ho
mimovoľne chytil za plece, lebo sa mu zdalo, že chlap
Jaskyňa pri Hybiach?

Samozrejme, že nás to zaujalo, a hneď sme
začali pátrať po tom, či takáto priepasť existuje. Mali sme však tušenie, že áno, veď takáto
scénka, aj keď spisovateľom určite vymyslená,
musela mať racionálne jadro. Hneď sme sa
skontaktovali s J. Vajsom, predsedom druž58
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stva v Hybiach v rokoch 1985 – 1990. On
o takejto lokalite nikdy nepočul. Ani T. Petrulová, predstaviteľka
mladšej
generácie
obce Hybe, nič o takejto priepasti nevedela. O priepasť Riť sme
sa zaujímali sporadicky aj v Hybiach v pohostinskom zariadení
U Pacha, no tu sme
tiež neboli úspešní. Až
jaskyniar Jaro Teplický si spomenul, že vo
svojej mladosti túto
priepasť v severných Jaro Teplický ukazuje miesto, kde by sa mala nachádzať zasypaná priepasť na
svahoch Vachtárovej Vachtárovej. Foto: P. Holúbek
navštevoval a hádzal
do jej podzemia skalky. Priepasť však pri
poľnohospodárskej
činnosti tamojšieho
JRD za predsedovania
P. Kohúta zasypali plevami z vymláteného
obilia a neskoršie aj
zarovnali zemou a kamením.
Dnes otvor priepasti
neexistuje, ale máme
jej približnú lokalizáciu od Jara Teplického,
ktorý tvrdí, že otvor
vie nájsť s presnosťou
niekoľkých metrov.
Údajne bol v depreSútok Bieleho a Čierneho Váhu pod Vachtárovou (899,7 m n. m.), kde je vytvorená
sii či závrte s hĺbkou Riť Uhorska. Foto: P. Holúbek
okolo 2 metrov a mal
pevné skalnaté steny. Predpokladané miesto pokúsiť vo Vojenskom kartografickom ústave
sme v posledný deň roku 2014 zamerali (Peter nájsť letecké snímky okolia Hýb a podrobne
Magdolen, Ľubo Janeček a Peter Holúbek) ich analyzovať. Ak sa tu nič nenájde, tak môže
GPS prístrojom a rozmýšľame, čo ďalej. Pra- prísť na rad prútikár či skúsený obsluhovateľ
covníčka jaskyniarskeho múzea I. Hlaváčová bagiet alebo aj geofyzika. Potom by mohla
sa zdráha priepasť zaevidovať, podľa nej tie- nasledovať dohoda s majiteľom pozemku,
to informácie nestačia na dôkaz existencie následne prísť bager, očistiť ústie priepasti
lokality a navyše ani vulgárny názov sa vraj a začať jaskyniarsky výkop. Určite je to výzva,
nehodí do zoznamu slovenských jaskýň. Ne- najmä pre mladú hybskú generáciu, ktorá
viem, ale podľa mňa priepasť existuje a bolo viac času strávi pri digitálnych prístrojoch ako
by dobré s ňou niečo urobiť. Minimálne sa v okolitej malebnej prírode...
Spravodaj SSS 3/2015
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Čo nové na Vyšnej Boci
Peter Laučík, predseda OZ Salvátor – Vyšná Boca a člen Speleoklubu Nicolaus
zo života na odľahlom vidieku ma zaujala
najmä iniciatíva občana obce Juraja Trégera,
ktorý v roku 2011 sám odkopal a provizórne
zabezpečil vchod do starej štôlne Salvátor pri
minerálnom prameni Kyselka vo Vyšnej Boci.
On pôvodne ani nekopal vchod do štôlne, ale
likvidoval miestne smetisko: po nástupe moderného života v 60. rokoch 20. storočia na
Bociach zostal nedoriešený problém likvidácie
vzniknutého odpadu. Miestni obyvatelia najmä
v 60. a 70. rokoch vyvážali komunálny odpad
do okolitých štôlní, šachiet, píng. Takisto si
poslúžili luxusní chatári pri renovácii chát.
Smetiská v montánnych pamiatkach v okolí
Bocí sú typické. Dominujú plechovky, sklené
zaváraninové poháre, fľaše a zvyšky gumených
čižiem. Takto sa stalo, že pri likvidácii smetiska
našiel Juraj Tréger „ukrytý poklad“. Minimálne
ma zaujalo, že aspoň jeden jediný obyvateľ
Bocí konečne nadobudol vzťah k tradíciám svojich predkov. Nahliadol na starú baňu ako na
„krásny priestor“, historickú pamiatku – a nie
len ako na akúsi hnusnú dieru, ktorú treba čo
najskôr zasypať, pretože „čo tam?“.
Znovuobjavená malá štôlňa Salvátor sa vďaka svojej výhodnej polohe a pomerne útulnému
interiéru stala predmetom úvah o možnom
sprístupnení pre verejnosť, ktorých veľkou
inšpiráciou bola akiste práve Medvedia štôlňa
v Žiarskej doline, sprístupnená z aktivity Ivana
Kráľa, Petra Holúbeka a Petra Vaněka. V prípade Bocí ide o významnú banskú lokalitu, kde
sa svojho času (r. 1558) vyťažilo 60 kg zlata
za rok. Slovo dalo slovo a vznikla zaujímavá
spolupráca medzi obcou a montanistami –
jaskyniarmi, ktorá v r. 2014 napokon vyústila
do založenia OZ Salvátor – Vyšná Boca, teda
do subjektu, ktorý by naše montanistické
aktivity zastrešil aj z legislatívnej stránky. OZ
Salvátor je združením v prieniku montanistiky
a speleológie, najmä z technickej stránky – pretože moderná speleológia má v súčasnosti čo
ponúknuť aj mnohým montanistom. Naprí
klad na Spiši vznikajú skupinky montanistických nadšencov mimo jaskyniarstva, ktoré sa
technicky nachádzajú stále kdesi v 70. rokoch
20. storočia, o bezpečnosti ani nehovoriac.

Ak môže byť slovenská speleológia na niečo
hrdá, je to práve relatívne vysoká čistota jej zamerania na jaskyne a krasové javy. Montanistika, odhaľovanie a skúmanie starých banských
diel, oprávnene nepatrí do oblasti záujmu speleológie na Slovensku. Tak by to podľa môjho
názoru malo aj byť. Veď baníctvo aj jaskyniarstvo na Slovensku majú každé svoju vlastnú
históriu, hrdosť a stavovskú česť. Východiská
skúmania jaskyniarstva a montanistiky sú takmer protikladné. Čo majú spoločné, je túžba
odhaľovať tajomstvá a zažívať dobrodružstvá.
Asi každý jaskyniar dobre pozná prejavy komplexu „ferda mravence“, ktorý všade bol, všetko videl,
a špecializuje sa na skúmanie „podzemia“, nech už
je akékoľvek, s tým poznaním, že tam i tam je tma
a to i to sa dá zlaňovať. Taký model speleológie je
pomerne bežný v susednej Českej republike. U nás
síce poskromnejšie, ale predsa len dochádza k rôznym
kombinovaným montanisticko-historicko-jaskyniarskym podzemným aktivitám. Trendu či minimálne
ponuke určitého zovšeobecnenia „podzemia“ sa časom
asi nevyhne ani slovenská speleológia, pretože existuje
množstvo podzemných priestorov, na ktoré síce nemožno nazerať kalcitovo jaskyniarsky, no zároveň
bude požiadavka na ich ďalší odborný prieskum, na
ktorý okrem jaskyniarov asi nebude nik povolanejší.
V každom prípade aj na Slovensku je to už dnes raz
tak, že agendu baníckych spolkov preberajú jaskyniarske skupiny a niektoré banícke spolky zase na odplatu
vydávajú knihy aj o jaskyniach na Slovensku, najmä
čo sa ich kultúrnej dimenzie týka. O „panenstve“ slovenskej speleológie teda už nemožno hovoriť, hoc je to
pekná, ale aj nepraktická cnosť.
Ortodoxným jaskyniarom sa preto vopred ospravedlňujem za tento článok venovaný montanistickej
praxi, ale domnievam sa, že aj pre nich je dobré mať
informácie o speleologicko-montanistickej synkréze,
ku ktorej došlo na Vyšnej Boci.
Po siedmich rokoch túlania sa po chotári Vyš
nej a Nižnej Boce, hľadania, mapovania a znovuobjavovania desiatok starých baní na zlato
a striebro som sa v roku 2013 konečne dostal do
kontaktu aj s miestnymi domorodcami. Popri
nevšedných (alebo vlastne typických) výjavoch
Štôlňa Salvátor, Vyšná Boca

60

Spravodaj SSS 3/2015

nia. Z mineralogických nálezov popri
kremeni dominuje
pyrit, arzenopyrit,
tetraedrit, siderit,
niekde aj zlato.
Podľa
dochovaných historických
zmienok začal štôlňu raziť na území
kráľovského eráru
mešťan z Banskej
Bystrice Leonard
Vchod do štôlne Salvátor na jar a zával na konci. Foto: P. Laučík
Kessler v rokoch
Ale o tom inokedy. Speleologickú zložku OZ 1550 – 1555. Z tohto obdobia sa zachovali stoSalvátor napĺňajú skôr aktivity spojené so py po ručnom kresaní v dnes už prepadnutom
Speleoklubom Nicolaus, v poslednom čase na ústí štôlne. Ďalej nasleduje o niečo modernejšia
technika ručného vŕtania v 18. storočí. Z rozlokalite Slepé mosty vo Svaríne.
Hneď na úvod treba spomenúť, že čo sa tu- dielnych profilov priestoru vyplýva, že práristického ruchu týka, na Bociach (i v Maluži- ce tu boli niekoľkokrát zastavené a obnovené.
nej) „skapal pes“, a po pár rokoch sme aj zistili, Archeologické nálezy zo štôlne nie sú nijaké,
kde je asi zakopaný – v absolútnom nedostat- keďže svojho času si tu zriadili tú „gps šišku“
ku spolupráce medzi poskytovateľmi služieb (v bockom nárečí). Potápačsky by bola možno
v celej bockej doline a vlastne aj v nezáujme zaujímavá 7 m strmo klesajúca úpadnica, úplne
o spoluprácu, v malosti, chamtivosti, závisti zatopená vodou. Je možné, že štôlňa tam poa nežičlivosti. Pre sociálneho vedca je táto lo- kračuje na neznámom poschodí pod úrovňou
kalita úžasným mikroskopickým laboratóriom potoka. Pravda, voda by sa dala aj vyčerpať,
toho, čo sa deje vo „veľkom svete“. Z pozorova- no keďže by sme nechceli rušiť tento posledný
ní zatiaľ vyplýva, že čím menej obyvateľov má autentický kút štôlne, nechávame to zatiaľ tak.
Jaskyniarsky zaujímavá etapa v bádaní nastalokalita, tým hlbšie vzťahy tam vládnu, a preto
aj viac všeobecnej mrchavosti sa nachodí. V ko- la po návšteve Štátneho ústredného banského
nečnom dôsledku je príčinou všetkých miest- archívu v Banskej Štiavnici v lete minulého
nych trápení a sporov hmotná bieda, ktorá sa roku. Tu sme zo starých máp z 18. storočia
následne premieta do biedy duševnej. Nedúfa- zistili, že dnes prístupná štôlňa predstavuje
me, že zo štôlne Salvátor bude niekedy „super len fragment z omnoho rozsiahlejšieho štvorryža“, je to skôr miesto na slobodnú realizáciu poschodového systému baní, pôvodne so štyrpár nápadov. Sprístupňovanie je však nadlho, mi nezávislými vchodmi. Najviac tu v polovici
bolo potrebné získať banské oprávnenie, do- 18. storočia (1754 – 1757) ťažila spoločnosť
hodnúť sa s vlastníkmi pozemkov, vyhotoviť Salwtoris gold bergwerk. O tom, že banskému
projekt, ku ktorému treba zháňať množstvo podnikaniu sa tu darilo, svedčí skutočnosť, že
ďalších receptov, potvrdení a vyjadrení. Keby v banskom poli Salvátor s rozmermi cca 150 ×
som vedel, aké byrokratické obveselenie takéto 200 m evidujeme vyše 20 vchodov do zasypaaktivity prinášajú, veru by som dva razy zvažo- ných štôlní, šachiet a menších banských prác.
Po zistení uvedenej multidimenzionality
val akékoľvek poťahovanie sa s našimi úradmi.
Vchod do štôlne sa nachádza v nadmorskej problému sme prakticky celé úsilie venovali
výške 965 m a tvorí ho svahové prepadlisko. jaskyniarskemu pokusu preniknúť do zvyšného
Celková dĺžka štôlne je aktuálne 115 metrov. systému, ktorý by mohol mať dĺžku vyše 1 km.
Hlavný ťah je dlhý 72 m s niekoľkými odbočka- Vchod do systému by sa mal nachádzať v areáli
mi, z ktorých najväčšia má 13 metrov. Razená je prepadnutého ústia štôlne, ktorá v minulosti
v migmatizovanej ortorule sledujúc kremenné tvorila vlastne len jeho malú odbočku. Žiaľ, ani
žily v hrúbke do 10 cm až do ich vyklinova- po cca 6 metroch kopania s výdrevou v nebezSpravodaj SSS 3/2015
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prekonať zával „ťahaním zhora“ bolo jasné, že
táto metóda nie je vôbec vhodná. Nadobudli
sme vcelku konštruktívne poznanie, že uvoľnený materiál z vrchu závalu vytvára kavernu,
a teda voľný priestor, do ktorého v konečnom
dôsledku len padajú ďalšie skaly z čoraz väčšej
výšky. Takýmto spôsobom sa problém len zhoršuje smerom k neriešiteľnosti, pretože chýba
kompaktný strop, ktorý by sám seba podržal.
Patová situácia je analogická 15 m komínu
v závere Medvedej štôlne z Žiarskej doline. Preto sme sa rozhodli, že s hornou časťou závalu
hýbať nebudeme, ale vydrevíme horizontálnu
sondu v profile 90 × 60 cm priamo cez zával.
Toto riešenie sa ukázalo byť správne (aspoň na
dva-tri roky). Počas asi 20 zimných akcií sme
v závale postúpili kolenačky asi 10 metrov. Dnes
ostáva odstrániť posledný väčší kameň, ktorý
bráni postupu do nových (starých) priestorov.
Vidno chodbu asi 15 metrov dopredu, no zboku
sprava visia celkom neelegantne viactonové ozruty, ktoré budia rešpekt a nabádajú zamyslieť
sa nad zmyslom ďalšieho postupu. V podstate
celý profil štôlne pripomína 10 m vysokú, na severovýchod upadajúcu puklinu so šírkou okolo
1 m. Podľa starých máp by sme sa touto chodbou mali dostať na križovatku chodieb, z ktorej
by sa naľavo malo dať dostať do obrovskej siene
– dobývky dlhej 60 m, vysokej 25 m, širokej aj
zo 10 metrov. Uvidíme, odhaľovanie tohto tajomstva sme zatiaľ nechali dozrieť. Ostatné dva
vchody tiež zatiaľ nechávame bez aktivity. Najnižšie položený sa pre divokú a hustú výstavbu
chatiek nepodarilo vôbec nájsť, ďalší, najvyššie
položený, je rovnako znechucujúco závalistý
s prievanom.
Nateraz aj na Boce prišla jar. Za tie dva
mesiace bez snehu dúfame pokračovať v sprístupňovacích prácach na štôlni. Štôlňa a jej
drevená bránička je pravidelne atakovaná. Čo
nevnímame ako dobrý element v spolupráci
montanistiky a speleológie, sú divoké, neohlásené a pomerne zle odkomunikované exkurzie
do štôlne. Taká sa napríklad uskutočnila v minulom roku v rámci jaskyniarskeho týždňa
v Malužinej v počte asi 10 ľudí. Čo naopak vítame a na čo dobre spomíname, bola návšteva
Mira Sovu a Tibora Pajtinu, ktorí počas toho
istého podujatia prejavili nielen kolegiálnu
slušnosť, ale aj záujem o poznanie širších historických súvislostí baníctva na Boci.

pečnom závale sa nám nepodarilo preniknúť
dovnútra, ba dokonca ani poznať, či ideme
správnym smerom. Zato prievan je tu toľký, že
by sme ho mohli aj bratovi Holúbekovi na akcie
požičiavať. Všetko navôkol sa však rúca bez
akýchkoľvek stôp po kompaktnej stene. Skúšali
sme aj betónovať škáry, ale na druhý týždeň
sme svojich 14 vriec cementu našli odpadnutých na zemi. Počas prác sme zaznamenali
viacero spoločenských konfliktov, z ktorých asi
najvýznamnejšie bolo obvinenie z mrhania verejnými financiami – nezamestnaný chlap nám
nechcel uveriť, že celú tú perepúť riskujeme
dobrovoľne a na vlastné náklady. Potom prišiel
ešte akýsi „žabkár“ z Bratislavy – tiež evidentne
nezamestnaný ramsarský aktivista, ktorý sa
zabudol predstaviť. Zato nám poriadne vyčistil
žalúdky tým, že sme pár fúrikov hlušiny vyviezli do neďalekej bažuriny (ináč tiež smetiska),
ktorú nazýval mokraďou európskeho významu.
Po tejto skúsenosti už vieme, že ekologizmus
– kedysi reprezentant akéhosi umierneného
antikomunistického disentu – sa v súčasnosti
stal nebezpečnou ideológiou hraničiacou s totalitarizmom. Bolo prítomné aj pokušenie použiť
na medicínske účely lopatu, ale napokon nám
prišlo ľúto toho ušľachtilého nástroja. Situáciu
nám v minulom roku komplikovali aj výdatné
dažde, ktoré nám uštedrili niekoľko menších
zosunov pôdy nad vchodom. Keďže celý areál
vchodu sa bude nanovo rekonštruovať a povrch
rekultivovať, k žiadnym väčším škodám na prostredí nedošlo.
Bola jeseň, prišla zima. Niekoľko metrov
nad predchádzajúcim pracoviskom sa objavil
v snehu výduch, čo znamená, že tadiaľ asi už
cesta nepovedie. V zime sme sa pustili do odhaľovania ďalšieho vchodu do systému, tentoraz
asi o 100 metrov nižšie. Vchod „dolného“ Salvátora sa nachádza priamo v pristavanej súkromnej pivnici, ktorá sa volá „U Steinera v múre“.
Umiestnenie pracoviska v interiéri je delikátnou
záležitosťou, najmä keď vonku mrzne. Prievan
je tu rovnako slušný ako v prechádzajúcom
pracovisku. Tu sa podľa miestneho podania
skladovali všetky zásoby vyťaženej rudy, z ktorej
sme nenašli ani zrnko. Ručne kresaná chodba
v profile 90 × 60 cm ide kolmo do steny pivnice
asi meter na východ, potom sa lomí 5 m na juh
a 1 m opäť na východ. Tam nás v malej sienke
čakal masívny zával. Po pár akciách s pokusmi
Spravodaj SSS 3/2015
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Ivan Laučík svojím poznaním vedel posvietiť
pod nohy aj iným
Peter Laučík
bola dobrým zdôvodnením, prečo tu vlastne
žijeme, čo nás tu na Liptove drží.
Ivan bol človekom ciest a jaskyne boli iba
pokračovaním týchto ciest v inom prostredí. Pri
jaskynnom vchode krajina zabočila akoby za roh
a zmenila sa takmer na svoj opak. Za jaskynným
vchodom sa nachádzal iný svet, nielen geológia,
ale i história, filozofia, mystika, náboženstvo,
proste iná planéta alebo čo len z toho chcete.
Nešlo tu o objavovane či jaskyniarstvo. Tá radosť
z objavovania bola v tom, čo sa dá v jaskyni samej
objaviť. A v každej sa dalo niečo objaviť. Pravda,
každú jaskyňu bolo treba najprv fyzicky nájsť,
čo bola moja starosť. Ivan moje pozvanie do
novonájdenej jaskyne nikdy neodmietol. Keď mi
dal o dva týždne po výlete prečítať svoju báseň,
bolo to vnútorné vyjadrenie toho, čo nás vtedy
na výprave do podzemia oslovilo.
Neskôr sa vytvorili rozličné iné tradície.
Napríklad silvestrovské výlety do hôr. Ja, Ivan,
Eugen Gindl, Ivan Korman. Ale rokmi to
boli rôzne kombinácie rôznych ľudí, aj tých,
ktorých sme stretli napríklad cestou. Ako bol
osamelý bežkár z Dukly B. Bystrica s lyžami na
pleciach, ktorého sme našli na hrebeni Baranca
zápasiť s ľadom a s hladkými podrážkami svojich lyžiarskych topánok. Chudáčisko, aj sa na
vrchole nakoniec pošmykol. Zastavil sa po sto
metroch v plytkom záveji snehu nad kamenným kuloárom s krvavými rukami, ktoré sme
mu zabalili do šálov a pomohli mu nadol.
Inou tradíciou, ktorá patrila k letu, bolo
spanie pod širákom na vrchole nejakého kopca. Na to sme si zvyčajne vybrali peknú noc
tak, aby sme mali zážitok z hviezdnej oblohy,
z blikajúcich lietadiel, rýchlo sa pohybujúcich
satelitov a padajúcich meteoritov. Večer sme
hľadeli na rozsvecujúce sa svetlá dedín a miest
na zemi i hviezd na nebi. Porovnávali sme,
kde je to hviezdnatejšie, ale Mliečnu dráhu nič
neprekonalo. Samozrejme, ráno nás prebudila
zima, takže východ slnka nad Tatrami sme nikdy neprespali. Z týchto lesných postieľok sme
sa vracali sprevádzaní začudovanými pohľadmi ochranárov, ktorí nevedeli pochopiť, odkiaľ
sa to tak skoro valíme. Bolo to akési naše rande

Ach áno, hory, jaskyne. To boli také pekné
ozdoby nášho života. Podstata bola samozrejme inde – v tvorení, v práci, v rodine, v nekonečných konfliktoch so svetom. Ale bez týchto
ozdôb by život na Liptove nebol taký príťažlivý,
aby sa tu oplatilo zostať navždy. Aj kráľovská
koruna je ozdobená drahokamami. Neviem
síce prečo, ale tí, ktorí ich tam do zlata nasádzali, asi vedeli prečo.
Do hôr nás koncom päťdesiatych, začiatkom
šesťdesiatych rokov uviedli rodičia. Otec jednu
nedeľu rozprestieral rodinnú deku v Žiarskej doline, druhú nedeľu v Demänovskej doline. A tak
celé leto dookola, až nás z toho boleli zadky. Potom prišli otázky starších bratov Ivana a Dušana.
Vraj, aké je to tam na hrebeni? „No, veď sa tam
môžeme pozrieť,“ povedal otec. Aj išli, ale bezo
mňa, bol som na to príliš malý. Tieto dve pohoria nám však zostali, aj tá nedeľa v nich, pretože
vykročiť do nich bol pre nás vždy sviatok.
Začiatkom sedemdesiatych rokov sa na trhu
objavilo hodne horolezeckej literatúry: Walter
Bonatti, Gaston Rébuffat, Haroun Tazieff.
V tom čase to bola náhradková literatúra za
tú, ktorá v tom čase (po roku 1968) už vôbec
nevychádzala. Hodne však priniesla z vnímania hôr, ich etosu i filozofie. Aj to bolo čosi
nové a svieže, čo na Slovensku dovtedy vôbec
nebolo a ak, potom iba v nejakej zatuchnutej
folkloristickej forme. Okrem toho tu pravdaže bol ešte milión bezduchých obrázkových
kníh o horách vyfotografovaných z turistických chodníkov. Teda niečo na pozeranie, nie
však na poznanie, ktoré vie sprostredkovať iba
slovo. Ivan vtedy situáciu na Slovensku zhodnotil jednoducho: „Bratku, tu žiadna horská
literatúra nemohla vzniknúť, pretože v týchto
horách sa nikdy poriadne nežilo. Nežije sa
ani dnes. Ale čo sa dá vytvoriť bez prežitého?“
Myslím, že to bola kľúčová veta, ktorá predznamenala všeličo. Potom tu bol samozrejme
Liptov a krajina ako hodnota, ktorú bolo treba
nejakým spôsobom prijať a uplatniť. Ivan si to
dobre uvedomoval a argumentoval tým, keď
ho kamaráti často nabádali presťahovať sa za
kariérou do Bratislavy. Tá hodnota krajiny
O Ivanovi Laučíkovi
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Olegom Bayerom a Jozefom Šuchom na výlet
do Okna. V ten deň pršalo. Keď vyšli z jaskyne,
zamierili si to vpravo od vchodu na skalnatý
hrebienok. Ivan sa tam pošmykol a letel z brala
voľným pádom asi 40 metrov. Výsledkom pádu,
ktorý skorigovali konáre smrekov, bola zlomená
ruka, kľúčna kosť, otras mozgu, natrhnuté oko.
Kamaráti privolali pomoc a večer nám domov
priviezli iba jeho bicykel. Ivan skončil v nemocnici, odkiaľ sa vrátil po dvoch týždňoch. Dosť
nás to vydesilo. Na mňa si to počkalo o pár rokov neskôr v Psích dierach. Na výlete s Ivanom
som sa odhodlal len tak naľahko spustiť do
šestnásťmetrovej vstupnej priepasti. Nadol to
po horolezeckom lane šlo parádne, len som si
trochu spálil dlaň, čomu som sprvu ani nevenoval pozornosť. Prezrel som si horné chodby
Pustých a keď som sa vrátil k lanu, zistil som, že
so spálenou dlaňou na tenkom lane bez techniky
výstup nezvládnem. Horolezecká technika vtedy
ešte nebola príliš dostupná a vyrábala sa zväčša
doma na kolene. Ivan ma tam nechal ako biblického Jozefa v studni a bežal po pomoc. Tak sme
sa zoznámili s jaskyniarom Paľom Mitterom,
ktorý mal v Jasnej na HS službu. Vtedy som
pripustil, že technika je dobrá vec a z nedostatku prostriedkov som sa naučil viazať zo žinky
prusíkové uzly. (Paľo Mitter napokon plodne
využil moju nehodu. Argumentačne ňou podložil vznik jaskynnej záchrannej služby.) Niečo podobné postretlo aj môjho bratranca Igora Páluša,
s ktorým som tiež urobil pár skvelých výletov
do jaskýň. Igor bol trochu introvert a samota
mu rovnako ako mne v jaskyni neprekážala. Raz
sa takto vybral do Suchej jaskyne, len zabudol,
že vo vstupnej chodbe je päťmetrová priepasť,
ktorá vedie do spodných poschodí. Skončil na
jej dne s dvoma zlomenými rebrami. Detaily
neviem, lebo o takýchto príhodách sme veľmi
nerozprávali, ale asi sa dostal von po svojich. Igor
si obľúbil Suchú jaskyňu a jeho návštevy mi tam
prezrádzali spálené prúžky celuloidu na zemi.
Mal rád živý oheň, ktorému dával prednosť pred
chladným svetlom baterky. V našej rodine to bol
taký malý Prometeus, prinášajúci oheň do zemských hlbín.
Napokon tomu v Pekelnom dóme neušiel
ani náš priateľ Vlado Žikeš, s ktorým som sa
spoznal ako redaktor Liptova. Dobrý jaskyniar,
inteligentný chlapec so zmyslom pre recesiu.
Zoznámil som ho aj s Ivanom, ktorý mu po-

s iným priestorom. Žili sme vo vertikále pretiahnutej až k absolútnu, nekonečnu. A to bol
tiež jeden z pocitov, ktoré nám sprostredkovali
hory. Umožňovali nám žiť v rôznych dimenziách aj časových. Spomínam si na noc v Liskovskej jaskyni, kde sa nám z jej vchodu naskytol neopakovateľný pohľad z ticha praveku
priamo do industriálneho srdca ružomberskej
celulózky. Fantastické a zároveň skutočné. Ten
pohľad tvorili poskrúcané potrubia a rôzne
futuristické rúry, z ktorých vystupovali oblaky
pary presvietené halogénovými reflektormi.
Hlboká minulosť a hlboká budúcnosť, dva
body, medzi ktorými sme užasnuto uviazli, ale
žiadnu prítomnosť sme nevnímali.
Ivan bol tvorivý človek a rád experimentoval.
Pár básní takto vzniklo aj v jaskyni pod Baštou. Neuniklo mu, že v jaskyni a v samote dochádza k jemne zmeneným stavom vedomia,
ktoré kamsi odstreľujú ego. Na to človek príde,
až keď začne osamote sledovať svoje myslenie.
Jaskyňa zotrie všetko, alebo aspoň veľa nepodstatného. Všetko, na čo si spomeniete, je náhle
vzdialené a veľmi cudzie. Myslím, že niečo z tej
jaskynnej indiferentnosti sa dostalo aj do Ivanovej poézie. Neraz je to akoby ktosi prehovoril
priamo zo skaly a Ivan ten slabý hlas len zachytil a zopakoval. Akýsi obrátený prúd jazyka
odkiaľsi k nám. Niekoľko jeho básní vzniklo
takto v jaskyni pod Baštou.
Jaskyňu pod Baštou si Ivan obľúbil nielen
pre jej ľudský rozmer (nevysoké priestory,
dĺžka do 100 m), ale aj iným spôsobom. Cez
víkendy sem vodil svojich troch synov Ivana,
Milana a Vlada. Chlapci jaskyne prijali celkom
fajn. Vo výklenkoch chodby si robili izbičky
a vzájomne sa v nich navštevovali. Jaskyniari
sa z nich síce nestali, ale tie návštevy im zostali.
A to je tiež niečo!
Neviem, kde zaradiť tieto cesty do hôr. Dnes
sa už nedajú spočítať. Hoci ich moja pamäť
prijala, teraz viaceré z nich odmieta vydať
a snaží sa ich predo mnou ukryť. Možno to
bola len jedna dlhá, prerušovaná cesta. Niečo
na spôsob antického Odysea. Len ostrovy boli
vymenené za kopce s oceánom mrakov pri nohách a brány do Hádesu za jaskynné vchody.
Jaskyne v Demänovskej doline nás však príliš
nešetrili. Čosi staré a vedomé si nás v nich prezeralo, ticho skúmalo a občas o nás aj zavadilo.
Keď mal Ivan 15 rokov, vybral sa s kamarátom
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smrtne venoval báseň Za jaskyniarom. Vlado bol v demänovských jaskyniach doma, bol
akýmsi dobrým duchom tejto doliny. S rodičmi
býval v jedenej z chát povyše rybníkov. Proti
našej prítomnosti v jaskyniach nikdy nič nenamietal, ba neraz nás pozval na svoje výpravy. Aj
jeho rodičia k nám boli veľmi milí. Spomínam
si, že som u nich prvý raz ochutnal pravé švajčiarske fondue. Prítomnosť tejto pražskej rodiny v Demänovskej doline som dlho dešifroval,
postupne sa však ukázalo, že tu prežíva svoje
„vyhnanstvo“, spôsobené povojnovou politickou situáciou v Československu. Vôbec nám to
neprekážalo, veď hory v posledných storočiach
aj tak poskytovali útočisko ľuďom, ktorých
okolnosti akosi vystrnadili na okraj spoločnosti.
Aj my sme sa k nim počítali, mali naše sympatie.
Napokon v sedemdesiatych, osemdesiatych rokoch sa nikto z nás veru necítil ako pupok sveta.
V deväťdesiatych rokoch vtrhla do Demänovskej doliny Áááámerika. V dolnej, najcennejšej
časti doliny začali pribúdať penzióny, hotelíky, betónové monštrá a ľudia, ktorí všetko premieňajú na peniaze. Pochopili sme, že to je
definitívny koniec nielen jedného historického
obdobia, ale aj tejto doliny. Naším obľúbeným
kútom sa stala Suchá dolina v Západných Tatrách. Jaskyniar Dušan Boroška z Trnovca, môj
spolupracovník v Tesle, mi asi päť rokov vysvetľoval, ako sa dostanem k jaskyni Dúpnica. Nuž,
motal som tam päť rokov a hľadal podľa jeho návodov. Keď som sa vyškolil za experta na tunajší
terén, bola tým posledným, čo som tu našiel.
Suchá dolina je zázračný kút Liptova, ktorý
nám okamžite prirástol k srdcu. Vápencové
tiesňavy, vyvieračky, vodopády, rokliny, bralá,
kosti jaskynných levov a medveďov, praveké hradiská, osady, mohyly a uprostred toho
Dúpnica ako svätyňa. Tu som pochopil, že
najväčšie objavy sa nenachádzajú ani tak na
miestach, kde nikto nikdy nebol, ale na tých,
na ktoré sa dávno zabudlo a ktoré len tak
akoby mimochodom trochu vytŕčajú z ľud
ského podvedomia. A bolo tam ticho, ticho...
zázračné ticho. Ivan sa sem rád uchyľoval
a prichádzal do Suchej doliny aj sám. Občas
sme tu na seba aj narazili a vyfajčili cigaretu.
Pre Ivana však mala Suchá dolina aj iné čaro.
Vzadu, pod Ostrým, bola lúka, kde svoje letá
medzi ovcami prežíval Samo Bohdan Hroboň,
básnik, mesianista, píšuci v neologizmoch, akáO Ivanovi Laučíkovi

Ivan Laučík pasuje na jaskynného rytiera A. Holúbeka
v Stanišovskej jaskyni v roku 2003. Foto: P. Holúbek

si slovenská obdoba ruského Velemíra Chlebnikova. Tam na Grúniku mal dokonca mystický
zážitok, počas ktorého sa rozprával s Pánom
Bohom. To bolo niečo, veď koľké miesta, koľkí
ľudia mali takúto česť? Hoci je v Suchej doline
omnoho menej jaskýň ako v Demänovskej doline, každá má svoj príbeh, ktorý sme mohli nanovo odhaľovať a prežívať. Je to tam ako v Rozprávkach tisíc a jednej noci. Ten jeden príbeh
dnes určite patrí aj Ivanovi, ale tých tisíc nájdete
skrytých pod papradím, pod prevismi, v sedielkach, na bralách. Sutina pod nohami vás zrazu
zaplaví dvadsiatimi podrážkami a opätkami.
Pod skalnou stienkou nájdete rozpadnuté lôžko
z čečiny, vedľa kus starého plechu, čo vyzerá ako
podložka na vajcia, a zrazu máte z toho príbeh
o vojne, topánkach, o tých, ktorí ich už nebudú
potrebovať, a o zimách v rokoch 1943, 1944.
Aj my sme v Suchej doline zanechali stopu pre
iných, aby sa mali čoho chytiť a na čo nadviazať.
Pri jednej návšteve hradiska Konislava, fascinovaní miestom, sme s Ivanom na hrebienku vztýčili
tri podlhovasté kamene a obsypali ich pravekými
črepmi, ktoré sa tam váľajú po zemi. I stalo sa, že
po rokoch ich pri lokalizácii jaskýň objavil náš
priateľ Peter Holúbek, v ktorom tento útvar evokoval oltárik sibírskych šamanov. Správa o tom
sa ku mne dostala dosť záhadne internetom
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statočne, zároveň i komicky sem a tam presúvali v ústach, ukrývali pod jazyk, tváriac sa...
Nepochybne, všetci sa dobre rozumeli svojmu
remeslu, lenže nerozumeli Ivanovej skúsenosti.
Vysvetlenie je prosté: nikdy ju nemali a Ivan
ich takto veľakrát dostal na pôjd, kde nebolo
rebríka. Samozrejme, situáciu okolo neho to
často dosť skomplikovalo. Mal však aj priateľov a ľudí, na ktorých mu záležalo. K tým bol
láskavejší a zvyčajne ich pozval na prechádzku
do nejakej demänovskej jaskyne. A zrazu bolo
o čom hovoriť aj čo chápať. To svetielko poznania, ktoré tu Ivan svojou poéziou vykresal,
zrazu svietilo pod nohy aj iným a jaskyňa už
nebola len diera vymytá vodou do skaly.

cez Poľsko. Tak som celú záležitosť spätne cez
Poľsko objasnil. Peter Holúbek potom o tomto
objave nakrútil aj krátke video, na ktorom vášnivo vysvetľuje vznik oltárika. Ale to podstatné je,
že Peter Holúbek si tu nezabudol položiť otázku
a svojím záujmom o tie tri kamene sa aj on sám
stal súčasťou nášho príbehu, i keď Ivan bol už
niekoľko rokov po smrti a ja niekoľko rokov
pred. A takáto je celá Suchá dolina. Stopy tých,
čo prichádzajú, sa tu miešajú so stopami tých,
čo odišli, a na otázky vyslovené pod svrčinami
prichádzajú odpovede zdola aj zhora, ako sa to
stalo Samovi Bohdanovi Hroboňovi.
Ivanove básne z jaskýň boli tvrdou kôstkou
pre literárnych kritikov. Mnohí si túto kôstku

JASKYNE OSAMELÉHO BEŽCA IVANA LAUČÍKA
(1944 – 2004)
Peter Laučík
CAVES OF THE LONELY RUNNER IVAN LAUČÍK (1944 – 2004)
This text is the attempt to document the essential features of the relationship towards caves as
the space of geographical, cultural and social periphery of a member of the literary group Lonely
Runners – a poet, a teacher and an adventurer – Ivan Laučík (1944 – 2004). He spent his whole
life in the Liptov region; he loved to walk in nature, in mountains as well as in caves around Liptovský Mikuláš. We can read a lot about caves in his poetry, moreover many of his poems he wrote
directly in the caves of Demänovská valley. It can be told, that caves were very important subject of
his artistic interest, but not the only one. Although the nature was in the center of his attention,
his poetry cannot be identified as environmental, natural or speleological, because his poetry is
intellectually on the higher level. Caves were the autonomous world outside this world, were can be
reached loneliness with mystical initiation and transcendence of the world. Caves are places where
can be changed the perception of time and space, where can be constantly reviewed the conditions
of rational logic. Therefore, what we find in the caves is just as important as what we not found.
The Ivan Laučík’s poetry of an outsider in existential, geographical, cultural and social periphery
is the proof that geographical cultural centre enables the artists to shout loudly but rarely better.
Úvod
Nasledujúci text je pokusom o dokumentáciu a interpretáciu základných aspektov vzťahu člena literárnej skupiny Osamelí bežci –
básnika, pedagóga a všestranného dobrodruha
jazyka – Ivana Laučíka (1944 – 2004) k jaskyniam ako k priestorom geografickej, kultúrnej
aj sociálnej periférie. Predmetom záujmu budú
najmä historické a geografické súvislosti jeho
tvorby, ale aj pokus o aspoň čiastočné objasnenie významu niektorých Laučíkových básní,
v ktorých sa jaskyne vyskytujú.
Spravodaj SSS 3/2015

Ivan Laučík prežil celý život v rodnom Liptove, „kde sa rekreačný spôsob života snúbi s divokou kosbou, kde k drevenici prirastá
hliníková veranda“– tu zostal Ivan Laučík žiť
– „kvôli zelenomodrému svetu žľabov a turní,
kvôli krehkosti svitania“ (Laučík, 2001, s. 126).
Ivan Laučík obľuboval vychádzky do prírody, do hôr a jaskýň v okolí Liptovského Mikuláša. Čo sa týka jaskýň, dominovala blízka
Demänovská dolina s početnými nesprístupnenými jaskyňami. Viaceré básne napísal priamo v jaskyniach. Aj keď príroda bola Ivanovi
67

O Ivanovi Laučíkovi

Laučíkovi inšpiráciou aj útočiskom, nemožno
jeho tvorbu ani zďaleka označiť ako „evironmentálnu“ alebo „prírodnú“. V jeho básňach
nenájdeme veleby „panenského lona tatranskej
prírody“ ani „ódy na kvapeľ“, a preto nemožno
jeho tvorbu označiť ani ako „jaskyniarsku“. Aj
keď jaskyne v Demänovskej doline navštevoval
od detstva, nikdy nebol jaskyniarom v speleo
logickom zmysle slova. K praktickému jaskyniarstvu – speleológii sa staval zdržanlivo.
Nielenže nemal povahu jaskyniara, ale hlavne nemal jaskyniarske túžby: nepotreboval
objavovať nové podzemné priestory, pretože
k poznaniu a prežitiu jaskyne mu stačili tie
existujúce. Dobre však vedel, aký drsný vie byť
dotyk s kameňom, pretože príroda sama ho
v roku 1959 iniciovala do stavu básnického
štyridsaťmetrovým pádom z brala.1
Laučíkova básnická tvorba má síce vlastivedné črty, pointa však vždy ležala niekde inde.
Laučík sám seba nikdy nepovažoval za lokálneho básnika definovaného v konkrétnom priestore. Jeho intelektuálny aj tvorivý záber vždy
presahoval vlastivedný obzor, teda konkrétny
priestor a čas, v ktorom žil.
Osobne som mal tú česť poznať Ivana Laučíka a prežiť s ním v deväťdesiatych rokoch minulého storočia aj niekoľko chvíľ v podzemí.
Ivana Laučíka považujem za básnika stále rovnako nepochopeného ako kedysi. Ivan Laučík
bol literárnym outsiderom, azda spočiatku
ašpiroval aj na oslovenie širšieho publika, no
ako básnik so špecifickým jazykom, navyše
rezidenčne zakotvený v Liptove – veľmi skoro
pocítil objektívne okolnosti bratislavocentrického posudzovania umeleckej tvorby a tendencie považovať lokálnu (teda mimobratislavskú)
umeleckú tvorbu (teraz aj vtedy) za menej hodnotnú. Ako sa neskôr ukázalo, neporozumenie
bolo skôr problémom publika a väčšiny literár-

nych kritikov, ktorí interpretovali jeho tvorbu
ako iracionálne abstraktné myšlienkové útvary
či prejavy literárneho anarchizmu. Laučíkove
básne majú dialogický charakter, hoci je to
zväčša intímny dialóg na hrane vnútorného monológu. Ako každé solídnejšie umenie
kladie určité nároky na intelektuálnu úroveň
zúčastnených. Porozumieť jeho básňam možno len v prípade, ak čitateľ sám v sebe nájde
ten aspekt skúsenosti (obraz, dotyk, pocit), na
ktorý básnik poukazuje. Tak je to v jeho tvorbe
s čímkoľvek, aj s jaskyňami.
Laučík nebol jediný z Osamelých bežcov, kto
zostúpil do jaskýň. Treba spomenúť odvážny
experiment básnika a publicistu Petra Repku
v roku 1967, ktorý strávil v podzemí desať dní
úplne osamote v Pekelnom dóme Demänovskej
jaskyne slobody. Spával v stane pri svetle karbidovej lampy a väčšinou sa meditatívne potuloval
podzemným labyrintom. Peter Repka od roku
1972 žije v Nemecku. Zápis z tohto experimentu
bol uverejnený s príznačným názvom „Opustiť
tento svet“ až v roku 1998, po skončení totalitného exilu, v zbierke reportáží z rokov 1967 – 1969
nazvanej Vstaň a choď (Repka, 1998).
Ak sa pokúsime teoreticky pochopiť perifériu jaskýň v Laučíkovej básnickej tvorbe,
môžeme sa obrátiť k Foucaultovi a vnímať
jaskyne ako miesta, ktoré majú zmysel len vo
vzťahu k iným miestam. Foucault zaviedol
aj pojem „heterotopia“ (z gréckeho heteros
– odlišný, topos – miesto) na vyjadrenie reálnych, ale problematicky interpretovateľných
priestorov, ktoré sú charakteristické vysokou sémantickou diverzitou, čo znamená, že
majú viacero úplne odlišných významov a významových rovín2. Heterotopné priestory sú
znepokojujúce, intenzívne, nekompatibilné,
protirečivé (Foucault, 1986, s. 22 – 27). Jaskyne sú v načrtnutom kontexte jednoznačne

1
Keď mal Ivan Laučík 15 rokov, vybral sa s kamarátom Olegom Bayerom a Jozefom Šuchom na výlet
do jaskyne Okno v Demänovskej doline. V ten deň
pršalo. Keď vyšli z jaskyne, zamierili si to vpravo
od vchodu na skalnatý hrebienok. Ivan Laučík sa
tam pošmykol a letel z brala voľným pádom asi 40
metrov. Výsledkom pádu, ktorý skorigovali konáre
smrekov, bola zlomená ruka a kľúčna kosť, otras
mozgu, natrhnuté oko. Kamaráti privolali pomoc
a večer domov priviezli iba jeho bicykel. Ivan Laučík
skončil v nemocnici, odkiaľ sa vrátil po dvoch týždňoch. Utrpel však aj amnéziu a znova sa musel
učiť čítať a písať.

2
Foucaultove príklady heterotopných miest vyjadrujú zároveň princípy heterotopie (a heterochrónie).
Napríklad divadlo (ktoré sa delí na hľadisko a javisko so značne odlišnými významami), psychiatrické
oddelenie (od-delenie) (ktoré nadobúda od obyvateľa k obyvateľovi odlišný význam a úplne odlišný
význam má pre ich návštevy a odlišný pre personál),
múzeum (kde existuje viacero paralelných priestorov a dokonca aj časov) alebo záhrada (ako malý
rastlinný mikrokozmos prírodných drám, ale aj
oáza pokoja). Všimnime si, že základom pre heterotopiu spomínaných miest je ich relatívna izolácia
od okolia.

Jaskyne v tvorbe Ivana Laučíka
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ho jaskynného prostredia (večná tma, ticho,
chlad, vlhko) kontrastujú s pestrými vlastnosťami vonkajšieho sveta (striedanie dňa a noci,
zvuky, farby, vône, chute a podobne). Vďaka
tomuto kontrastu je možné dočasne využívať
jaskyňu ako protipól sveta – nie však kvôli
úniku z neho, ale kvôli určitému „poodstúpeniu“ či „prevideniu“, ako to Ivan Laučík sám
nazýval. Z času na čas je nutné „poodstúpiť“
od sveta, aby naň človek lepšie videl. Hlavným
motívom návštevy jaskýň u Ivana Laučíka teda
nebolo to, čo sa v nich dá nájsť, ale hlavne to,
čo v nich nenájdeme. Jaskyne sú teda príležitosťou na zrkadlenie sveta. Je to ako taoistické
učenie o protikladoch: jaskynná tma môže
človeka veľmi dobre poučiť o hodnote svetla,
ticho zase o hodnote zvuku – a čo je najdôležitejšie: samota človeka poučí aj o hodnote
ľudskej spoločnosti. Z toho dôvodu má pobyt
v jaskyni zmysel len vtedy, keď sa z nej človek
vráti s určitým poznaním a o toto poznanie sa
podelí. A to robil Ivan Laučík.

heterotopné priestory, ktoré majú schopnosť
vytvárať úplne iný časopriestor.3
Žijeme v súbore vzťahov, ktoré vytyčujú
miesta – a tieto miesta sú neredukovateľné
a medzi sebou nezameniteľné. Priestory sú
heterogénne, každé jedno miesto má funkciu,
ktorá vyplýva zo vzťahu s inými miestami
(Soya, 1989, s. 17). Vzhľadom k problematike
centra a periférie v umení prinášajú jaskyne
aj doslovné aspekty „vnútra“ a „vonkajška“.
Jaskyne nadobúdajú hodnotu geografickej,
kultúrnej aj sociálnej periférie len vzhľadom
k centru, ktorým je vonkajší svet. Toto tvrdenie je pravdivé len z vonkajšieho pohľadu,
keď sa pozeráme zvonka do vnútra. Ale keď
je človek v jaskyni, nepozerá sa zvonka do
vnútra, ale zvnútra von (z jaskyne), a vtedy
sa naopak jaskyňa stáva centrom a perifériou sa stáva celý vonkajší svet. Laučík vnímal
a opisoval jaskyne zvnútra. Toto vnútorné
stanovisko zároveň utváralo miesto jaskyne
ako unikátny prienik vecí, významov a hodnôt
v určitom priestore a v určitom čase. Jaskyne,
príroda a prírodné úkazy však nezohrávali
v Laučíkových básňach úlohu samy pre seba,
ale vždy mali význam len vzhľadom k subjektu pozorovateľa. Antropocentrické stanovisko
k priestoru je určované niečím viac než len
jeho propozíciami. Význam vyníma časť priestoru z anonymity a povyšuje ho na konkrétne „miesto“. Ak miestu tieto antropologické
kvality odnímeme, vráti sa do anonymného
priestoru (Gieryn, 2000, s. 465). Jaskyne teda
nemôžu byť celkom jednoznačne označené
ako periféria, lebo by museli byť opisované len
zvonka a bez vnímavej mysle človeka vo vnútri.
Ak považujeme jaskyne za symbol vnútorného
sveta – budú vždy centrom. Podobne ako vlastné telo. Jaskyne v tvorbe Ivana Laučíka možno
vnímať ako samostatný „vnútorný svet“, ktorý
je v opozícii k „svetu vonkajšiemu“. Pomerne
jednotvárne vlastnosti priestoru vnútorné-

Jaskyne v tvorbe Ivana Laučíka
V priereze básnickej tvorby Ivana Laučíka nie
je téma jaskýň rovnomerne zastúpená. Predstavovali objekt, ku ktorému sa periodicky vracal,
obraz, ktorý v jeho vedomí postupne dozrieval
a nadobúdal nové a nové významové roviny.
Vzťah básnika k jaskyniam sa literárne prejavuje vo vývoji jeho literárnej tvorby smerom
od všeobecných abstraktných motívov k čoraz
konkrétnejším a ostrejším obrysom. Túto premenu vymedzujú tri časové periódy zavŕšené
básnickými zbierkami:
1. Sme príbuzní na začiatku (1970)
2. Na prahu počuteľnosti (1988)
3. Havránok (1998)
Rané Laučíkove básne uverejňované jednotlivo v rokoch 1961 – 1968 v časopisoch Mladá
tvorba, Plameň a Slovenské pohľady (neskôr
pretavené do súhrnu básní s názvom Mexické
stanovisko) neprinášajú žiadne explicitné ani
implicitné referencie o jaskyniach. V tomto období života – tvorby pre Ivana Laučíka jaskyne
asi ešte neboli témou pre báseň. Z literárneho
hľadiska cítiť v prvotných Laučíkových básňach určitú jazykovú nevykryštalizovanosť,
hľadanie, ale aj experimentovanie s jazykom,
ktoré sa však s akrobatickou virtuozitou napl-

3
Charakteristické pôsobenie jaskynného prostredia na ľudskú psychiku počas svojho dlhšieho
pobytu v jaskyni pozoroval a opísal aj Peter Repka
(Repka, 1998). Opisuje napríklad deformácie vo
vnímaní priestoru a času pre absenciu prirodzených
časových cyklov, ďalej početné zvukové a zrakové
halucinácie. Takisto opisuje zmeny v kognitívnych,
rozlišovacích a rozhodovacích procesoch. Pomerne
často sa v myšlienkach zaoberal aj možnosťou vlastného zošalenia.
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v starých edičných plánoch Ivana Kupca vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V tom čase sa
už jeho debut Pohyblivý v pohyblivom dostal
na zoznam kníh vyraďovaných z kníhkupectiev a knižníc. Ivan Laučík sa ako vyhranený
odporca normalizácie dostal nadlho na čiernu
listinu socialistickej literárnej produkcie, čím
napokon naplnil ideál Osamelého bežca – človeka – ktorý, ak chce sám pred sebou zostať
morálne korektný, musí stáť mimo politicky
korektnej masy. Popri manifeste Osamelých
bežcov bola cenzorom a vydavateľom akiste
podozrivá aj prapodivná symbolika dovtedajšej Laučíkovej básnickej tvorby. Nebol to vhodný čas na chápanie početných „prozápadných“
kultúrnych elementov: Jack London, Goya,
Mayovia, Robert Falcon Scott a podobne. Ako
chápať Laučíkovu otázku, či „uživí Mexiko
svojich indiánov?“, neustále spochybňovanie
vojenstva a armády či aj dnes platné konštatovanie: Toto už nie je Európa, ale opis, ako
zhotoviť kríž (Laučík, 2001, s. 16 – 18). A ani
dnes nie je isté, či „naše Mexiko“ uživí svojich
indiánov...
Od vydania zbierky Sme príbuzní na začiatku v roku 1970 až do roku 1988 Ivan Laučík
oficiálne nepublikoval. Samozrejme písal a posielal vydavateľom aj rukopisy, lenže tie sa
v normalizovaných vydavateľstvách nevysvetliteľne strácali do stratena... Politická klíma
a nálada v okupovanom Československu viedla viacerých nespokojných obyvateľov krajiny
k emigrácii. Tak v roku 1970 natrvalo emigroval aj Peter Repka. Exil ale môže mať popri materiálnej dimenzii aj rozmer duchovný – a toto
uchýlenie sa k vnútornej slobode a k vlastným
vnútorným hodnotám bolo riešením aj pre
Ivana Laučíka. Nie náhodou sa práve v tomto
období začínajú v jeho tvorbe objavovať prvýkrát jaskyne. V čase normalizácie dostal výraz
„underground“ aj doslovný význam.
Jazyk spomínanej zbierky Sme príbuzní na
začiatku je abstraktný, lyrický a symbolický,
ale bez toponým a vlastivednej topografie.
Laučík sa prejavil ako synchrónny neosobný
pozorovateľ okamihu tu-kdekoľvek a teraz-kedykoľvek (ako holý rez skalpelom bez časovej
a priestorovej súvislosti). Z básní zbierky Sme
príbuzní na začiatku cítiť úsilie o určitý univerzalizmus, snahu o dosahovanie všeobecnej
platnosti posolstva, čo napokon podtrhuje aj

no prejavilo v jeho neskoršej tvorbe, povedzme,
že ako istý druh verbálnej úspornosti.
Obdobie Mexického stanoviska je obdobím
formulácie vlastnej literárnej identity a hlavne obdobie vzniku trojčlennej básnickej skupiny Osamelí bežci. Skupina vznikla v roku
1963 manifestmi Návrat anjelov a Prednosti
trojnohých slávikov uverejnenými roku 1964
v časopise Mladá tvorba. Títo trojnohí slávici
odmietali korupciu humanistických hodnôt
pre politické ciele, ale aj paranoidnú povojnovú ideológiu, ktorá sa spočiatku nenápadne,
ale neskôr úplne zjavne natisla do vtedajšieho Československa (z vtedajšieho Sovietskeho zväzu). Osamelí bežci odmietali cenzúru
myslenia a umeleckej tvorby príznačnú pre
normalizačný socializmus. Bojovníci za slobodu myslenia v oných časoch nemohli tušiť o degenerácii myšlienkového prostredia,
ktorej vulgárnymi prejavmi nás v súčasnosti
(i v mainstreamovom umení) tak hojne a nekriticky (liberálne) požehnáva imperatív kapitalizmu. Ideály osamelých bežcov reprezentovali náladu mladých slobodných umelcov
v „zlatých“ šesťdesiatych rokoch Československa. Bol to čas československého bigbítu,
hippies, návštevy Allana Ginsberga v Prahe,
no hlavne to bol čas nádeje.
Ani Laučíkova prvá básnická zbierka Pohyblivý v pohyblivom z roku 1968 nemá ešte
zaostrené na jaskyne. Rukopis vznikol v zime
1966 v období, keď bol Ivan Laučík „delegovaným“ učiteľom vo Veľkom Borovom. Azda
aj pre výraznú sociálno-geografickú separáciu
života v periférii (periférnosť v zmysle existenciálnej situovanosti), v zapadnutej dedinke na
pomedzí Liptova a Oravy, sú jeho básne o čosi
intímnejšie, vnútornejšie, plné obrazov snehu
a vetra prežiareného zimným slnkom.
Sme príbuzní na začiatku (1970)
Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste roku 1968 pretrhol niť nádejí
mnohých mladých slobodných intelektuálov,
čo sa osobného života i umeleckej tvorby týka.
Pravdaže, toto „trhanie nití“ sa týkalo len tých
umelcov, ktorí žili naliehavosťou svojej výpovede. Ivan Laučík vtedy býval už v Liptovskom
Mikuláši. Básnická zbierka Sme príbuzní na
začiatku vyšla v marci roku 1970, a to len
vďaka tomu, že bola už skôr zaevidovaná
Jaskyne v tvorbe Ivana Laučíka
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sveta. Podľa tohto podobenstva ľudia (všetci boli-sú) sedia spútaní na rukách i nohách
v jaskyni, obrátení tvárou k stene a chrbtom
ku vchodu. Sledujú hru tieňov (diania, výjavov)
premietajúcich sa na steny jaskyne. Túto projekciu tieňov omylom pokladajú za skutočné
dianie. Netušia, že ide len o odrazený obraz skutočného svetla a skutočných predmetov, ktoré
vrhajú tieň na stenu. Platónovo podobenstvo
má axiologickú aplikáciu aj v súčasnosti tohto
sveta, napríklad: v neustálej snahe finančného
trhu produkovať konzumentov (otrokov spútaných v jaskyni) a presviedčať ich o tom, že
neustále nakupovanie nových tovarov a služieb
je cieľom (nie prostriedkom) ľudského snaženia
a skutočnou hodnotou. Je vcelku jedno, či ide
o tieňohru pravekej jaskyne alebo o tieňohru
blikajúcej obrazovky na stene iného jaskyni
podobného príbytku. Platónovo podobenstvo
pokračuje predstavou človeka, ktorý sa obrátil
od steny ku svetlu. A keby sa pozrel smerom
k východu z jaskyne, zostal by oslepený svetlom
(„Príliš oslepený! nad jaskyňou“). Časom by
si zvykol na svetlo a poznal by skutočný svet.
A keby sa chcel vrátiť naspäť do jaskyne medzi
spoluväzňov a pokúsil sa im povedať, čo videl
von – nevysmiali by ho a nehovorili by o ňom,
že z tej cesty prichádza so skazeným zrakom?
A keby chcel niekoho vyslobodiť z pút a priviesť
hore, či by ho nezabili? (Platón, 2000, s. 14). Po
takomto svetle („Stále-všetko-je-tu“) sa básnik
potuloval bez prilby („už nerozprávam – sledujem veľmi tenký skalný hrot / ktorého škrípanie a rev jestvovania... ma sekli do hlavy...“).
Nuž, človek sa v tomto svete učí o všeličom
mlčať („Raz – to nestačí“), až sa napokon poučí
(„a ešte raz – a slzy!“). Podobne ako pre Repku
aj pre Laučíka je jaskyňa tajomným mýtickým
priestorom prvotného chaosu, z ktorého povstal diferencovaný svet, akousi „písmenkovou
polievkou“ predchádzajúcej artikulácii jazyka
a slova – stavu sveta pred oným „Budiž svetlo!“
– univerzálnou maternicou (MATRIX) možného: teraz – všetko – je – tu (obsiahnuté).
„Nenávistná čiara“ je symbolom absurdity
hraníc, konštruovanej identity, oddeľovania,
odlučovania a zákazov, pre ktoré v ideálnom
slobodnom svete niet miesta. Je to šnúrka,
ktorá oddeľuje návštevníkov od exponátov
v múzeu? Tento symbol má rozmer nielen
geopolitický, ale aj lokálno-ekologický.

názov zbierky. V Laučíkových básňach sú do
jazyka symbolov pretavené výpisy z úplne konkrétnych skúseností a pocitov.
Jaskyne, na ktoré viacnásobne odkazuje táto
zbierka, nemožno lokalizovať. Sú to skôr archetypálne obrazy akejsi jaskyne, či každej jaskyne. Vyberme na ukážku aspoň jednu báseň
zo spomínanej zbierky (Laučík, 2001, s. 72):
***
Dutiny unikajú dovnútra vrchov (bez zvuku)
Zas bez zvuku!
a ten dlhý háv odtrhnutý od ramien
hladom zubov...
Príliš oslepený! nad jaskyňou
Všetci boli-sú v jaskyni (diania) („výjavov“)
a v hávoch!
(Stále-všetko-je-tu)
už nerozprávam – sledujem veľmi tenký skalný hrot
ktorého škrípanie a rev jestvovania... ma sekli do
hlavy
(iba stopa pevnej krvi zostáva – naspäť nedostiahnuteľná!)
(čiara – pochádzajúca z nemoty veje vnútrozemím
čelom
(jazyka)
tmou toho potrubia (nenávistná čiara)
a žraločím vzduchom nesiem odokrytú kosť
(prechvievaný každým j-e-h-o pohybom)
					v zavýjaní
čo vyplavilo slzy kosti
Svojím holým telom slabikujem
túto moc
vidieť inú
bytosť
rastúci v tichu & tme
slobodný horiaci krík
zvlažovaný benzínom
(Raz – to nestačí
		 a ešte raz – a slzy!)
(Sprístupňovanie jaskýň je šialenstvo!)
(Mosty – šialenstvo!)
ó zlodeji sextantu! zlodeji sextantu!
(zaspávam v priepasti)
Verš „Všetci boli-sú v jaskyni (diania) („výjavov“)/ a v hávoch! // (Stále-všetko-je-tu)“ nás
odkazuje k Platónovmu podobenstvu o jaskyni.
Platónska jaskyňa je vlastne symbolom tohto
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„Slobodný horiaci krík“ je odkazom k viere
a starozákonnému zjaveniu Hospodina Mojžišovi na hore Sinaj. „Zvlažovanie horiaceho
kríka benzínom“, je symbol korupcie náboženských hodnôt v prospech manipulácie más, čo
je opäť v súlade s Platónovým podobenstvom
o hre ilúzie a pravdy. „Mosty – šialenstvo“ sú
miesta predlinajkovaného prekročenia rieky.
Sú symbolom akéhokoľvek sprostredkovania.
Slobodný človek prebrodí rieku, kde chce,
nepotrebuje prostredníka ani predpísanú či
sprostredkovanú skúsenosť kontaktu s „druhým brehom“ (most). Ak tieto verše usúvzťažníme s predošlými, pôjde o konštatovanie, že
sprostredkovanie náboženskej a mystickej skúsenosti je vlastne tiež „šialenstvo“. Svedomie
skutočne slobodného človeka neovplyvní ani
najväčší zo staviteľov mostov (Pontifex Maximus). Ide o odvážny odkaz na absurditu snahy
o všeobecný ekumenizmus – ktorý kultúrnu a náboženskú diverzitu likviduje namiesto
toho, aby ju podporoval. V symboloch precízne
skrytá myšlienka je zadosťučinením luteránskeho pôvodu Ivana Laučíka. V lokálnoekologickom kontexte sú „mosty“ opäť symbolom
„značkovaných trás“ organizovanej masovej
turistiky a rozvoja cestovného ruchu (podobne
ako „sprístupňovanie jaskýň“) – spočívajúceho
vo výchove konzumentov predpripravených
„produktov na relaxáciu“. Organizovaný turizmus v totalitných systémoch slúžil ako jeden
z funkcionálnych nástrojov ovládania širokých
vrstiev obyvateľstva (Chorvát, 2007, s. 105 –
106). Organizovaný turizmus a vôbec akékoľvek obmedzenia v dotyku s rodnou krajinou
boli Ivanovi Laučíkovi „proti srsti“: Cestovať
sa má so stiahnutou roletou a pozerať sa len
pri značke Pekný výhľad. Pekné výhliadky!
(Laučík, 2001, s. 180). Ak nechceme ísť do detailov, môže ísť aj všeobecné konštatovanie, že
akékoľvek sprostredkovanie čohokoľvek, čo sa
sprostredkovať v skutočnosti nedá – je šialenstvo. Problémom tohto sveta – platónskej jaskyne – však zostáva, že vždy tu bude prítomný
niekto, kto sa bude snažiť ľudí ovládať – nech
už ide o náboženské, politické alebo ekonomické štruktúry.
V súlade s manifestom Osamelých bežcov
sú napokon aj záverečné povzdychy básnika
„ó, zlodeji sextantu, zlodeji sextantu“. Sextant
je nástroj slúžiaci námorníkom na orientáciu

Nenávistná čiara predznačuje začiatok inštitucionalizácie, ktorá vytvára hranicu medzi
„povolanými“ a „nepovolanými“ osobami pohybujúcimi sa v určitom priestore. V súčasnosti sa inštitucionalizácia v lokálnoekologickom
kontexte prejavuje napríklad v zákaze vstupu
bežných ľudí na neznačkované chodníky, ale aj
do nesprístupnených jaskýň (to všetko v rodnej krajine). Azda len málokto si dnes uvedomuje, že čítať básne v jaskyni alebo na území
národného parku je trestným činom.4
„Sprístupňovanie jaskýň je šialenstvo!“ Jaskyňa je pre Laučíka tiež symbolom akejsi
psychologickej maternice, kde v tichu, tme
a samote dochádza k vnútornému prerodu
človeka, k vývoju inej bytosti, nielen dieťaťa.
Boli to intímne mystické priestory osamelosti.
Dalo by sa povedať, že Laučík do jaskýň chodil práve preto, že tam neboli ľudia. Samota
je utváraná práve negatívnou prítomnosťou
ostatných ľudí.5
4

Treba skonštatovať, že Ivan Laučík nemal na písanie
básní súhlas orgánov ochrany prírody. V období socializmu bolo ešte do určitej miery možné slobodne
poznávať vlastnú krajinu. Keďže sa nedalo cestovať za
hranice, dovolenkovalo sa väčšinou doma (Chorvát,
2007, s. 111). Legislatíva na ochranu prírody a jaskýň
síce existovala, no jej dodržiavanie nebolo až také
precízne ako dnes. Podľa súčasného zákona 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny § 24 ods. 4 je do
akejkoľvek jaskyne vôbec zakázané vstúpiť. Vo svetle
súčasnej platnej legislatívy je básnická činnosť v jaskyniach bez súhlasu orgánu ochrany prírody nelegálna.
Možnosť zorganizovať v súčasnosti v jaskyni naprí
klad koncert hudby či iné kultúrne podujatie je zo
zákona vylúčená. Napokon je nelegálna aj vlastiveda
v tej podobe, v akej sa jej venovali starí polyhistori
– ako zmes turistiky, geografie, geológie, biológie, histórie a archeológie. Ale práve títo za sebou zanechali
ohromné diela. Ivan Laučík bol milovníkom toponým
slobodného pohybu, zberu lesných plodov, húb, brusníc a čučoriedok. Neexistovala žiadna sila, ktorá by ho
z tejto stránky odcudzila právu žiť vo vlastnej krajine
a slobodne ju poznávať.
5
Samozrejme, uvedená sentencia má tiež lokálny
kontext. Jej podkladom boli počiatočné sprístupňovacie práce v dodnes nesprístupnenej Demänovskej
jaskyni mieru (a v jej okolí). Sprístupňovanie Jaskyne mieru mal na starosti štátny Banský podnik Spišská Nová Ves. Podľa pôvodného projektu mal po
jaskyni voziť návštevníkov malý vláčik. Výsledkom
sprístupňovacích prác boli preinvestované desiatky
miliónov korún a trhacími prácami zničená výzdoba jaskyne. Demänovská jaskyňa mieru zostáva
dodnes rozpačitým objektom. Neprístupná. Nie je
sprístupňovanie jaskýň šialenstvom?
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stanovisko jasnozrivého pozorovateľa najmenších ostrých detailov nezabúdajúc na celok, čo
je napokon charakteristické pre celú Laučíkovu tvorbu. Jaskyne na prahu počuteľnosti sú
posvätným priestorom par excellence (Laučík,
2001, s. 120):

v priestore podľa hviezd. „Zlodejom sextantu“
je v symbolickej rovine ten, kto nedovolí inému samostatne sa orientovať a slobodne rozhodovať. Tomu však, kto „zaspáva v priepasti“,
je sextant aj tak zbytočný...
Na prahu počuteľnosti (1988)
Ďalšia Laučíkova zbierka básní vyšla po
17 rokoch publikačného ticha, po výchove
a odrastení jeho troch synov (Ivana, Milana,
Vladimíra). Jazyk básní Na prahu počuteľnosti
je pochopiteľne vyzretejší než v predošlej tvorbe. Forma básní je omnoho úspornejšia, o to
viac je však koncentrovanejší ich obsah v majstrovstve skratky. Predošlá ostrá synchrónna nelokalizovaná abstrakcia mierne ustúpila
konkrétnejšiemu a lokálnejšiemu kontextu.
Z básní už cítiť určitú geografickú zakotvenosť (v Liptove) a začínajú sa v nich objavovať
konkrétne osoby, miesta, udalosti a javy. Ivan
Laučík pokračoval i s deťmi v navštevovaní
a objavovaní tajných zákutí Liptova, o ktorých
sa už nedá dočítať ani v Krásach Slovenska.
Čo sa jaskýň týka, v zbierke Na prahu počuteľnosti je vzťah Laučíka k jaskyniam explicitne vyjadrený azda najzrozumiteľnejšie v celom
priereze jeho tvorby. Odkazy na jaskyne sa
mnohonásobne objavujú v textoch básní, ale
už i priamo v nadpisoch: K jaskyni, Noc v jaskyni, Za jaskyniarom, V Pustej (jaskyni). Jeho
obľúbenou jaskyňou bola pomerne dobre prístupná, ale nesprístupnená jaskyňa Dvere pod
Baštou v Demänovskej doline, ďalej v tej istej
doline jaskyne Beníková, Suchá, Baranie rohy,
Tunel a jaskyňa Okno. V uplynulom období
sa Ivan Laučík zoznámil i s niektorými speleo
lógmi z Demänovskej doliny, dostal sa s nimi
aj do ťažšie prístupných jaskýň, napríklad do
nesprístupnených častí Demänovskej ľadovej
jaskyne, Jaskyne mieru, Jaskyne slobody aj do
všeobecne málo známej Pustej jaskyne. Z básní
je evidentné rozšírenie individuálnych skúseností s týmto typom priestoru. Jaskyne sa pre
Laučíka stali priestorom meditácie, priestorom
ticha zrodením zvuku, z ktorého povstal jazyk:
Jaskyne sú. Ale nemôžeš sa v nich spoliehať na
slová. Iba prejsť za hranicu počuteľnosti svojho vnútorného hlasu (Laučík, 2001, s. 155).
Väčšina básní Na prahu počuteľnosti si vynucuje skôr priamy zážitok jaskyne, než jeho
interpretáciu. I v tejto zbierke básnik zastáva
Spravodaj SSS 3/2015

K jaskyni
Dýchať
na výstupkoch skál
tmu.
V sieni chladivého vzduchu,
žiarenia a nedotknuteľnosti.
Vstúpili sme rozpadnutými bránami,
Je to viac než dotyk,
viac než obrad.
Chvenie
pred sebou?
V tichom daždi priestoru
sa svetlá obnažujú až po vlákna
a miznú v jase.
Schádzali sme jemnými skalnými trubicami,
čo sa rozvetvovali ako krídla kroník.
Čisté hlbinné opojenie.
Dužina zimného ticha,
vybuchujúca vo vrstve pohybu
zvukmi.
Tma plná obrazov
v plynulosti zraku.
To sme niesli v sebe?
Tie rotujúce čierne hviezdy?
Trýznivú trvanlivosť jazyka?
Výrony tepla zo stien,
ústa naplnené hlinou.
A v krehkom svetle: hmyz?
Bielofialový plameň?
Pohyb, čo nenadväzuje na seba.
Prosté vlákna,
schopné kvitnúť v tme.
Ivan Laučík neprejavoval záujem o speleológiu v zmysle voľnočasových organizovaných
aktivít spojených s náročnými manuálnymi
prácami s cieľom objaviť nové pokračovanie
73

Jaskyne v tvorbe Ivana Laučíka

Otvoril oči do vetra
v chvejivej stálosti priestoru.

jaskyne. Pokračovania jaskýň ho nezaujímali,
aj napriek tomu vedel, že jaskyne sú nekonečné, že vždy ešte kamsi pokračujú. Bol to
číry priestor vnútorného zážitku. Pre väčšinu
jaskyniarov boli azda jeho básnické aktivity nanajvýš nezrozumiteľné a prinajmenšom
čudné. Medzi jaskyniarmi – čudákmi – sa však
nájdu aj filozofi a veľmi hĺbavé typy. Český
kognitívny vedec I. M. Havel tvrdí, že medzi
jaskyniarmi je viac filozofujúcich jedincov
so zmyslom pre tajomstvo, ako medzi horolezcami. Odkryl tým asi jednu zo základných
otázok nielen modernej speleológie (Cílek,
2005, s. 126). K načrtnutej téme sa viaže
aj humorná príhoda náhodného stretnutia
Ivana Laučíka s jaskyniarmi v Suchej jaskyni,
kedysi v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Jaskyniari v Suchej jaskyni spôsobom
im vlastným (teda pomerne nevrlo) obstúpili
Ivana Laučíka so slovami: Kto ste a čo tu robíte? Odpovedal: Ja som Ivan Laučík a fajčím
tu. – No tak dobre! odvetil jaskyniar... Ivan
Laučík bol totiž vášnivým fajčiarom. Bolo to
obdobie, keď sa ešte nezačal protifajčiarsky
„hon na čarodejnice“ – fajčilo sa všade... Keďže dokázal dostatočne obhájiť dôvod svojho
pobytu v jaskyni a nekonkuroval jaskyniarom
v ich záujmoch, mal odvtedy s jaskyniarmi
pomerne dobré vzťahy, založené na vzájomnom rešpekte a tolerancii.
Zo zbierky Na prahu počuteľnosti stojí určite za zmienku báseň venovaná speleopotápačovi Vladovi Žikešovi, ktorý bol priateľom Ivana
Laučíka aj jeho mladšieho brata Petra a ich
sprievodcom po náročnejších jaskyniach Demänovskej doliny. Vlado Žikeš zomrel v zime
roku 1984 vinou poruchy dýchacieho prístroja
pri potápaní sa v sifóne Pekelného dómu v Demänovskej jaskyni slobody. Pravda, Vlado Žikeš vtedy išiel na potápačskú akciu úplne sám.
Práve aspekt samoty je to, čo neviditeľným
putom spájalo Laučíka so Žikešom v láske
k jaskyniam:

Čas sa rozvetvil, zachytil signál
zmeny. Výron v čistote oka,
čo ho obkľúčilo.
2
Otvoriť ráno oči:
medzi protiidúcimi rýchlikmi
nekonečné prehĺtanie vzduchu.
Podmorské snímky
(veľmi tiché)
pozerali sme spolu pri zimnom okne.
Stratil sa tvoj tieň
v polámaných, ostrých križovatkách jaskýň.
Stále si
na križovatke
v strede našej dlane.
3
Zostala mi tvoja adresa, píšem ti
v mrazivom ráne nad jaskyňou:
Vnútri zimujú motýle,
do chodieb nateká chladný vzduch.
Sneh, na ktorom ostali tvoje stopy,
na jar stečie do čističiek...
Sú takí,
ku ktorým môžeme byť spravodliví.
A pre iných by spravodlivosť naša
bola iba ponížením.
Havránok (1998)
Po nežnej revolúcii v roku 1989 akoby sa Ivan
Laučík osobne aj tematicky vrátil z jaskynného
exilu, v ktorom prebýval od roku 1970. Publikoval staršie, u vydavateľa stratené a dovtedy
nepublikované materiály z príznačne pomenovaného cyklu „Pece nezhoria“ z roku 1979.
Takisto vydal nové básne v zbierke Vzdušnou
čiarou (1991). Kým staršie básne z „nezhorených pecí“ sa pridržiavajú pôvodného abstraktného univerzalizmu, básne zo Vzdušnej čiary
prinášajú svieže, slobodné a vyrovnané reflexie
okolitého diania. Pozoruhodný je odklon od
jaskynných tém k vzdušným témam, krajinám,
medziľudským vzťahom, uskutočneným cestám k moru aj neuskutočneným polárnym vý-

Za jaskyniarom
1
Opláknutý tichom, vystupujúci z vôd
sám sebe sa sníval,
videl sa v spätnom zrkadle miznúť:
ohnutý luk, ruky zdvihnuté.
Jaskyne v tvorbe Ivana Laučíka
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Sieť dotykov
drží komíny,
chveje sa ešte rebrík,
hoci na ňom nikto nestojí – čítaj!:

pravám a čoraz zrýchľujúcejšiemu sa svetu ako
atrakcie v rámci ošiaľu bujnejúceho moderného
cestovného ruchu – už ani nie tak ako funkčného politického elementu trávenia voľnočasových aktivít „pracovnej sily“, ale ako ohromnej
mašinérie biznisu a bezduchého konzumu.
V poradí tretiu a poslednú periódu záujmu
Ivana Laučíka o vyrovnanie sa s témou jaskýň
predstavuje až zbierka básní Havránok z roku
1998, pomenovaná podľa kopca s keltským
praobydleniskom nad Liptovskou Marou. So
zreteľom na jaskyne, ale nielen na ne – predstavuje Havránok celkom vyzreté dielo syntetizujúce množstvo predošlých tém. V Havránku sa univerzálne kontexty bezrozporne
snúbia s lokálnymi a historickými. Skôr než
závratné mladícke akrobatické experimenty
jazyka prináša Havránok rozvahu a rovnováhu
zrelého veku básnika, ktorý vo svojej tvorbe
dospel k vnútornej disciplíne a vonkajšej zenovej jednoduchosti vyjadrenia. Napriek zrelosti
(a možno práve kvôli nej) je atmosféra básní
pretkaná početnými odkazmi osobnej eschatológie. Ivan akoby už tušil, že jeho čas sa pomaly
napĺňa: „Píšem Vám z budúceho prázdna...“,
„Srdce tlčie naprázdno po toľkých premenách
a pred poslednou...“, „Rovnaké zbohom ako
vitaj na zemi...“
Jaskyne v Havránku už nie sú samostatnou
témou, ale sú organicky zatavené do množstva
iných tém, s ktorými sa prelínajú. Kým v prvej
perióde tvorby (Sme príbuzní na začiatku, 1970)
sa Ivan Laučík s jaskyňami skôr zoznamoval cez
tradičnú mytológiu a archetypy, v druhej perióde (Na prahu počuteľnosti, 1988) ich poznával
cez samého seba, o tretej perióde (Havránok,
1998) možno tvrdiť, že v nej jaskyne v určitom
zmysle už spoznal a sám s nimi tvorí novú vrstvu symbolov. Zdá sa, že Ivan Laučík v tomto
ohľade dospel k poznaniu samého seba. A nech
už v jaskyniach (i mimo nich) človek hľadá čokoľvek, vždy bude hľadať len sám seba (Laučík,
2001, s. 204 – 205):
...
Mám hovoriť do priepasti? Ktorý som
priepasť.
Prítomný
ako lac lunae, mesačné mlieko
v pukline –
ňou neprekĺzne hlava a hrudné kosti,
ďalej sa dá ísť len naľahko.
Spravodaj SSS 3/2015

Je to čierne ako eben,
slizké,
dve priečky sú vypadnuté,
nesmieš na tom lipnúť,
len sa mihnúť vzduchom ako šuška,
mieriť do vôd a vyplávať v inom údolí.
...
Časť zo širšej básne vznikla po našej spoločnej návšteve 91 metrov hlbokej Ponorovej
priepasti za Bukovicou v Michalovskej doline
pod masívom Ohnišťa. Do vchodu jaskyne
vteká pomerne výdatný potok. Jaskyňa je mokrá, miestami pomerne úzka, „priepasť penivá“ s večným jemným „podzemným dažďom“.
V jaskyni s nachádza niekoľko menších priepasťovitých stupňov s vodopádmi. V bočnej
časti hlavnej (asi 30-metrovej) priepasti stál
veľký zhnitý drevený rebrík (chvejivý, slizký,
čierny ako eben s dvoma priečkami vypadnutými). Rebrík pochádzal z čias raných výskumov
jaskyniara Petra Hipmana niekedy okolo roku
1964. My sme na zostup aj výstup používali
lano, keďže na rebríku sa naozaj nedalo lipnúť.
Dalo sa len potichu „mihnúť vzduchom ako
šuška...“ Práve malé smrekové šušky sa nachádzajú po celej jaskyni. Strháva ich sem potok
z povrchu pri výdatnejších dažďoch. Voda po
opadnutí niektoré ukladá bokom, iné v nej
putujú k výveru v inej dolinke. Jaskynný obraz
kolobehu šušiek je parabolou kolobehu života,
reinkarnácie, smrti a znovuzrodenia: Nesmieš
na živote lipnúť, len sa tak mihnúť vzduchom
ako šuška a potom zamieriť späť do plodových
vôd a vynoriť sa v inom údolí...
K Jaskyni (2002)
Posledný text venovaný jaskyniam napísal I.
Laučík v egyptskej Hurghade 5. novembra 2002.
Text vznikol na podnet pracovníka SMOPaJ
Petra Holúbeka pri príležitosti stretnutia jaskyniarskych umelcov v novembri 2002. Ak skúmame umenie a jaskyne ako tvorivú formu v geografickom, kultúrnom aj sociálnom pomedzí,
je tento text najlepším osvetlením vlastného
vzťahu Ivana Laučíka k jaskyniam:
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vrchu a nastane uvoľnenie – röntgenové videnie
– keď aj seba zahliadneme v dutinách v celej stratenosti, ale spočívajúcej, nie napätej. Aj
biorytmus sa rozladí. Prídu hodiny s pocitom
silnej prítomnosti Druhého, pokusy o rozhovor
s ním, keď význam prisúdime aj jeho neodpovedi. A iné hodiny – keď aj celú jaskyňu budeme
vnímať ako artikulačnú dutinu a načúvať jej. To
bude chvíľa mlčania, ale nie chladného ticha.
V tichu však, ak príde, nič nás tak nebude rušiť,
ako tlkot vlastného srdca a dunenie krvi v cievach. Nastane prvotné vymedzenie... A pokusy
hovoriť v tom uvoľnení? Štruktúra hlások sa
vyčistí, bude sa automaticky kombinovať pár
slabík s bizarnými zvukmi a miera nášho dychu
vymedzí takty. Rozprúdia sa zvukové archetypy,
zostane však pri citoslovciach (úžasu) a zaklínadlách – pri geste prehovoru. Po uvoľnení
príde čas novej koncentrácie. Keď sa prijme rytmus priestoru, keď sa pohneme ktorýmkoľvek
smerom, keď zavládne pohyb, zavládne aj čas.
Bude to lekcia nie azda len o veľkých časových
intervaloch, ale hlavne o najkratších – o chvíli,
ktorá má hĺbku a presekáva horizontálu plynutia, je večná:
teraz – všetko – je – tu (obsiahnuté).
Príde aj na spoznávanie našej telesnosti – dotyky s nezvetraným priestorom, prieniky štrbinami, hrtančekmi, vzdušnými cestami – až po
neuverenie! Mnoho ráz v príkrych chvíľach
pomôže v jaskyni odovzdanosť – aj telo samo
si nejako pomôže, podošva nájde sama cestu,
ruka sa podvolí. Dosiahneme „bariéru telesnosti“, ďalej sa dá ísť len naľahko... A mnoho
ráz osvetlí situáciu záblesk mysle – vznikne
nová kombinácia súvislostí, nový kontext – a je
to pocit ako pri obdarovaní. Niet už pýchy, len
sa nám rozjasní tvár. Precítime to veľmi osobne, lebo tušíme, že takýto záblesk nemusí prísť
v pravej chvíli.
Keď sa nasýtime jaskyňou (alebo ona nami?),
začneme sa blížiť k výstupovej chodbe hádam
ešte opatrnejšie než pri vstupe, akoby sme strácali – opúšťali chladivý tieň. Zabudli sme, že je
vonku noc? Svit ďalekých miest a svit hviezd je
mierny – spoločnú majú však krehkosť. A tá je
teraz naša. Jaskyňu si v sebe nesieme ako bublinku v skle – bude nám pomáhať v priezračnosti určiť naše stanovisko.
Báseň je komplexná informácia o situácii, obnovuje proces vnímania, je myslením v obrazoch,

Jaskyňa odkrýva, čo je v nás, čo si do nej
nesieme. Uchyľujeme sa do nej aj kvôli skúške, či bude mať čo odkryť. Jaskyňa je úžasný
podnet pre imagináciu, má hodnotu čistého
ohraničeného sveta, hodnotu hlbiny. Je podnetom aj pre tú fázu poznania, ktorú by som
nazval previdením. Skúša našu citlivosť aj poctivosť, hádam aj náš charakter. Jaskyni môžeme uhnúť – a splodiť pritom nejeden vedecký
traktát či „báseň“. Môže nás aj pohltiť a živiť
pritom náš fanatizmus v odmietaní vonkajšieho sveta. Môžeme sa pri jej spoznávaní i presnejšie vymedziť a otvoriť, môže byť priestorom
slobody – undergroundom. Z jaskyne niekedy
vychádza aj Prorok,6 opláknutý tichom a halucináciami. Veď nekráčame v nej po schodoch,
postavených pre človeka! Nie je to cesta krétskym labyrintom ani vnútrom pyramídy: Je to
cesta vody... a dôležitá je voda, ktorá pretiekla.
Tú líniu otázok začínajúcich PREČO... pretína
otázka: ČO to znamená? Pri odpovedi na ňu
bude tvrdo vyskúšaný jazyk ako sieť významov.
Obsiahne tá sieť aj ticho? Mala by!
Prinášame si do jaskyne jazyk z povrchu,
obsahy našich pojmov sa až dojemne snažia
pokryť realitu jaskyne – analógiami, prirovnaniami. Iný jazyk však nemáme. Kiežby táto
nepriľnavosť jazyka bola pre nás lekciou scitlivenia na významy! Ale ako prežívať jaskyňu,
aby nám pritom neubúdalo slov?
Raz pominú „dni“ v jaskyni, keď sa nám vo
vnútornom zraku premietali ešte obrazy z po6

A tento Premenený môže byť prorok Mohamed
(Prorok), ktorý svoje prvé zjavenie obdržal v jaskyni,
ale i Peter Repka vychádzajúci po desiatich dňoch
z Demänovskej jaskyne slobody do hviezdnej noci,
ale aj ktokoľvek iný, kto sa túto skúsenosť rozhodol
prežiť. Náboženských paralel s iniciačnou funkciou podzemia v kontexte smrti a zmŕtvychvstania
– ktoré predstavujú dedičstvo vegetačných mystérií
neolitu – nájdeme v dejinách náboženských predstáv
nepreberné množstvo. Solárne aj vegetačné božstvá
Osiris, Ré, Mithra, Dionýzos a ďalší sa v podzemí
periodicky obnovovali. V jaskyni na ostrove Patmos
napísal apoštol Ján svoju Apokalypsu. A najmladší
mýtus o tajuplnej premene v podzemí v našich zemepisných šírkach predstavujú kresťanské veľkonočné
mystériá v smrti Ježiša (Nazaretského) a zmŕtvych
vstaní Ježiša (Krista). Veľkonočný hrob bol jaskyňou
tradične ako väčšina hrobov v starovekom Strednom
východe. V jaskyni bol Ježiš na Veľký piatok pochovaný, v jaskyni došlo počas Bielej soboty k jeho tajuplnej premene, aby sa vo Veľkonočnú nedeľu vrátil na
inej, vyššej (previdenej) úrovni realizácie. Mimochodom, v jaskyni je stále Veľká noc.
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odovzdával pri náhodných aj nenáhodných
stretnutiach s ľuďmi (akoby mimochodom)
a takisto svojim študentom počas vyučovania
v liptovskomikulášskom gymnáziu.
Ak si dnes naladíme ľubovoľné slovenské
rádio a na chvíľu sa započúvame, pochopíme,
že geografické kultúrne centrum uschopňuje
umelca kričať hlasnejšie, málokedy však lepšie.
Geografické centrum akiste ponúka umelcom
širšie publikačné a sebaprezentačné možnosti,
no málokedy kvalitnú inšpiráciu. Naopak, život na periférii dokáže prekypovať inšpiráciou
– no len málokedy dosiahne vyvážené naplnenie v zmysle odovzdania posolstva, jeho vypočutia, prijatia a porozumenia v dialógu, ktorý
by mal byť podstatou umeleckej komunikácie.
V tomto zmysle možno kriticky prehodnocovať sociologické a geografické poňatie centra,
ktoré je vzhľadom k umeniu skôr nositeľom
kvantity než kvality. Geografická periféria
môže kde-tu prekvapiť kvalitou, no nie kvantitou, pretože umenie v periférnych regiónoch
Slovenska a na vidieku je závislé najmä od
existenciálnej, socioekonomickej situácie jeho
obyvateľov. Tí sa k umeleckému vyjadreniu
dostanú (ak sa vôbec niekedy k nemu dostanú)
– až po naplnení iných dôležitých potrieb. Na
Slovensku – a to aj v Bratislave – je mimoriadne problematické umením sa živiť. Venovať sa
písaniu básní umožňovala Ivanovi Laučíkovi
najmä pedagogická činnosť so stanoveným
rozvrhom a určitým množstvom voľného času.
Básne písaval skoro ráno, vstával okolo štvrtej.
Dve hodiny strávil písaním pri termoske kávy,
ktorú si pripravoval večer predošlého dňa.
Pre Ivana Laučíka boli jaskyne obľúbeným introspektívnym laboratóriom. V týchto priestoroch sa mení subjektívne vnímanie času a priestoru, možno tu donekonečna prehodnocovať
podmienky racionálnej logiky. Je to autonómny
„svet“ mimo „tohto sveta“, kde je možné dosahovať osamelosť hodnú mystickej iniciácie, symbolický priestor „vnútra“ a duchovného prerodu
vedúceho k premene človeka. Laučíkove návštevy jaskýň neboli naivným únikom environmentálneho fundamentalistu od civilizácie, práve
naopak – príležitosť na krok po-odstúpiť od sveta len preto, aby naň bolo lepšie vidieť. V istom
zmysle slova boli jaskyne len referenčným protipólom sveta, akousi druhou stranou v zrkadlení, rovnako neobývateľnou, ako je priestor

reaguje na viacznačnosť sveta – v jej rytme a inštrumentácii hlások zrkadlí sa skúsenosť so svetom. Je celostným uchopením napätia z pominuteľnosti vo večnom kolobehu. A to v jazyku slov!
Niekedy spočinie v symbole, niekedy v náznaku,
niekedy sa toho demonštratívne vzdá, ale stále sa
pokúša otvárať k citlivosti. Jaskyňa sa v texte nestratí, vynorí sa v básnickom obraze alebo znaku,
nemusí byť výslovne spomenutá, nemusí byť témou – ale aj sama báseň môže byť jaskyňou slov.
Svet neospievaný a neoplakaný akoby ani nebol.
Krajina neoslovená nie je ani osvojená. Rozhovor
s ňou sa nekoná. Je len surovinu pre priemysel,
miestom pre skládku odpadu alebo atrakciou –
vrátane jej obyvateľov. Čím je jaskyňa bez poézie?
(Laučík, 2004, s. 72 – 73)
Záver
Literárny outsider, Osamelý bežec Ivan
Laučík mal vo vzťahu k rodnému Liptovu zmysel pre to, čo by sme mohli nazvať
duchom krajiny. Načúval mu osamote, ale
s poznaním sa delil. V svojej poézii oduševnil
Liptov netušenými dimenziami, ktoré možno dodnes vnímať. Veľa zo svojho poznania

Ivan Laučík, rok 1983, jaskyňa Beníková. Foto: P. Laučík
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v zrkadle. Zmysel návštevy jaskyne sa napĺňal
až po návrate na povrch do sveta – a to nielen
v básňach, ale aj v novej úrovni citlivosti pre
veci „samozrejmé“. Ivan Laučík chodil do jaskýň
možno práve preto, aby na seba aj na svet zabudol a aby mohol seba aj svet nanovo poznávať.
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DESAŤ DNÍ PEKELNEJ SLOBODY PETRA REPKU (1967)
Peter Laučík
TEN DAYS OF PETER REPKA’S “INFERNAL LIBERTY”
A poet and journalist Peter Repka is a member of the Lonely Runners literary group and
in 1967 he has spent ten days as a lonely stay experiment in Pekelný dóm (Infernal Dome) in
Demänovská jaskyňa slobody (Demänovská Cave of Liberty). He has slept in a tent and in the
light of a carbide lamp he has wandered meditatively throughout the underground labyrinth
(approximately twelve kilometres long). Since 1972 Peter Repka has been living in exile in
Germany. The report of his lonely stay experiment in the cave was published in 1998 in a collection of reports from 1967 to 1969, called “Get up and go”. A poem from this experiment has
a significant title “Leave this world”. The paper analyses the specific influence of the long stay in
the underground on the human psyche, which was described by a poet Peter Repka. Along with
geographical, social and cultural periphery, psychological periphery can be found in the caves
(similar to use of some drugs) – it is a space for going through different states of consciousness
and different types of reality. Moreover deformations occur in the subjective perception of time
and space, because of the absence of natural time cycles; furthermore there are numerous audio
and visual hallucinations. Significant changes in cognitive, differentiation and decision-making
processes can be observed. Peter Repka quite often dealt with the possibility of getting insane.
Úvod
Tento príspevok je pokusom o analýzu vybraných aspektov pôsobenia dlhodobého pobytu v jaskynnom podzemí na ľudskú psychiku, ktoré opísal člen skupiny Osamelí bežci,
básnik Peter Repka počas svojho desaťdňového
experimentálneho pobytu v Pekelnom dóme
Jaskyne v tvorbe Ivana Laučíka

v Demänovskej jaskyni slobody v lete roku
1967. Keďže Peter Repka žije od roku 1972
v Nemecku, zápis z tohto experimentu publikoval až po skončení totalitného exilu v roku
1998 v zbierke reportáží z rokov 1967 – 1969
nazvanej Vstaň a choď. Život v emigrácii je svojím spôsobom tiež životom v určitom druhu
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senosť prežívania akéhokoľvek priestoru má
aj symbolickú zložku, nemôže byť pochýb.
Symbolickej hodnote priestorových extrémov
v krajine sa veľmi podrobne venoval rumunský
religionista M. Eliade. Podľa Eliadeho pretrvávalo v archaických náboženských predstavách
a mýtoch delenie sveta na tri úrovne – nebo,
zem a podzemie. Symbolickými prechodmi
medzi úrovňami boli v archaických kultúrach
kladné vertikály – hory, stĺpy, stromy – ako
brány do neba a záporné vertikály – jaskyne,
priepasti, pramene a jazerá – ako symbolické
vstupy do podzemia (Eliade, 1994, s. 23 – 25).
Táto priestorová symbolika má univerzálny
charakter. Vzhľadom k centru a periférii možno podľa Eliadeho členiť priestory na posvätné
centrum, teda na antropologicky pozmenené
priestory, a profánnu perifériu, ktorou sú kultúrne nepozmenené a neobsadené priestory.
Centrum archaického priestoru zaujímalo najvyššie „sacrum“ svätyňa, odkiaľ bolo možné
komunikovať s inými kozmologickými úrovňami.1
Jaskyne sú paradoxne kultúrno-geografickým centrom aj perifériou naraz. Jaskyne
sú vôbec paradoxným priestorom, v ktorom
sa stretávajú protiklady, prameň imaginácie
množstva symbolov a prastarých náboženských archetypov. Je to práve prázdnota tohto
priestoru (nič), ktorá volá po zaplnení významami. Prázdnota je zvláštna kultúrna kategória, vďaka množstvu významov a činností, kto-

periférie. Poetický zápis z pobytu v jaskyni nesie príznačný názov „Opustiť tento svet“. Jaskyne sú ideálnou geografickou, kultúrnou aj
sociálnou perifériou – pomedzím. Je zvláštnou
zhodou okolností, že slovenský pojem „podzemie“ má rovnaké hlásky ako „pomedzie“.
Peter Repka nebol jaskyniarom v speleologickom zmysle slova a v čase experimentu mal
len minimálne skúsenosti s dlhodobým pobytom v podzemí. Správu z osamelého pobytu
Petra Repku v podzemí tvoria poetické spontánne poznámky zoradené chronologicky, ktoré sa určite oplatí prečítať v celku. V každom
prípade ide o umeleckú (literárnu) reflexiu
špecifickej periférie. Tieto zápisky sú mimoriadne hodnotné najmä z toho dôvodu, že
Repka nebol poznačený jaskyniarskymi skúsenosťami, a teda sa nedopúšťal pozitívnej
vedeckej autocenzúry, ani zbytočnej racionalizácie a snahy vysvetľovať svoj zážitok (čo je
v praktickej speleológii pomerne častým javom). Peter Repka opisuje zvláštne deformácie
v subjektívnom vnímaní času a priestoru kvôli
absencii prirodzených časových cyklov, ďalej
početné zvukové a zrakové halucinácie. Takisto
opisuje zmeny v kognitívnych, rozlišovacích
a rozhodovacích procesoch. Pomerne často sa
v myšlienkach zaoberal aj možnosťou vlastného zošalenia.
Cieľom čiastočnej analýzy zápiskov Petra
Repku je napomôcť chápanie aj iných umeleckých reflexií jaskynného prostredia v tvorbe ďalších umelcov, ktorí sa k tomuto špecifickému typu priestorového extrému nejako
vzťahovali či vzťahujú. Medzi nich určite patrí
bývalý stredoškolský pedagóg a člen literárnej
skupiny Osamelí bežci Ivan Laučík (1944 –
2004), ale aj speleológovia – praktickí jaskyniari Marcel Lalkovič alebo Bohuslav Kortman,
ktorí sa dodnes aktívne venujú písaniu básní,
resp. pesničiek. V jaskyniach a o jaskyniach.

1
Tento prastarý model priestorovej symboliky sveta neskoršie prebralo aj kresťanstvo v predstave
raja, zeme a pekla a včlenilo ho aj do architektúry
sakrálnych stavieb – chrámov, bazilík a katedrál
(Fulcanelli, 1992). Symbolické spojenie zeme so
svetom nad-zemným, t. j. nebom, sa symbolicky
uskutočňuje cez vztýčený oltár a vežu. O niečo
menej nápadným je symbolické spojenie zeme so
svetom spodným, cez podzemné priestory, ktoré
slúžia spravidla ako príbytky mŕtvych – krypty (od
gréckeho kryptos – skrytý), ale – a čo je mimoriadne
významným faktom – aj ako podzemné kaplnky zasväcované práve Panne Márii, a to minimálne už od
čias budovania gotických stavieb. Podzemné krypty
– hroby sú v stredovekých kostoloch aj na našom
území bežné. Podzemné kaplnky boli zasväcované
najmä tzv. čiernej Madone a sú rozšírené najmä
vo veľkých stredovekých francúzskych katedrálach.
U nás je ojedinelá podzemná kaplnka Panny Márie
známa z podzemia komplexu zaniknutého cisterciánskeho kláštora z 13. storočia v Spišskom Štiavniku (Laučík, 2015, s. 138).

Jaskyne ako symbolický priestor
Jaskyne možno vnímať ako špecifický typ
priestorového extrému, jeden z najnáročnejších typov prostredia, aké má človek k dispozícii. Určite je to psychicky náročnejší priestor
než hory, pravda – ak práve nerozprávame
o pobyte v snehovej búrke kdesi na končiari
v Himalájach alebo o účasti v mase snehovej lavíny v Tatrách. O tom, že ľudská skúSpravodaj SSS 3/2015

79

Dlhodobý pobyt Petra Repku v jaskyni

Ale reč skál je pomalá. Rozumieť horám je ľahšie, aj
počasiu rozumieť je otázka skúsenosti a citu. Ale porozumieť skalám, to je filozofia2 (Repka, 1998, s. 14).
Inšpiráciou pre dlhší osamotený pobyt Petra
Repku v jaskyni – popri prvotnej zvedavosti – boli
akiste spirituálne praktiky – najmä kresťanské
pustovnícke tradície odvodzované od štyridsaťdňového osamelého pobytu Ježiša Nazaretského
na púšti (Marek 1:12 – 13) a celého radu neskorších kresťanských pustovníkov.3 Púšť, podobne
ako jaskyňa, je ideálnym geografickým, kultúrnym aj sociálnym pomedzím. Samozrejme, núkajú sa aj paralely s ďalekovýchodnými tibetskými mystickými pustovníkmi, ako bol napríklad
Milaräpa.4 Peter Repka v súlade s Manifestom
osamelých bežcov túžil po osobnej skúsenosti
a nesprostredkovanom dotyku s tajomnom: Pod
zem som chcel ísť, aby som sa presvedčil, že netreba
zostať iba rojkom, papierovým básnikom. Chcem
svoje básne žiť. Prežívam nevypovedateľnú, snovo-hrôzne-krásnu báseň (Repka, 1998, s. 8). Chcem si

ré v nej potenciálne môžu byť uskutočňované
(Smith, 2008, s. 216). Jaskyne možno vnímať
ako ambivalentný priesečník čistých aj nečistých symbolických kvalít. Jaskyňa je symbol
čistého „ženského praprincípu“, jednak v obraze morfologickej podobnosti, ale aj v obraze
útrob veľkej kozmologickej matky-zeme, z ktorej povstal všetok život. Na druhej strane je
podzemie spájané s nečistými vecami a smrťou
– do zeme sa ukladajú mŕtvoly a veci inak na
zemskom povrchu nežiaduce. V symbolickej
opozícii k nebu tu nachádza umiestnenie pochmúrna záhrobná ríša mŕtvych a kresťanské
(či moslimské) peklo. Očistná funkcia živlu
zeme spočíva práve v zmierovaní vyššie uvedenej symbolickej ambivalencie „ženy“ a „smrti“
– v tom, že skrz hnitie premieňa neživé späť na
živé. Akýkoľvek zostup dovnútra zeme a návrat
naspäť teda môže mať hodnotu mystickej náboženskej iniciácie – smrti a zmŕtvychvstania.
Psychologicky vzaté, teória aj prax hĺbky, zostupu, prieniku, pohybu pod, do, dole... býva spojená s neistotou a obavami najrôznejšieho druhu,
často iracionálneho charakteru. Mentálny svet
jednotlivca je tu skúšaný strachom z prázdnoty,
sprevádzaným explozívnou víziou pádu alebo
rozplynutia sa v nekonečnom vzduchoprázdne,
tiež implozívnym klaustrofobickým extrémom
vízie doživotného uviaznutia v tesnom skalnom
objatí alebo strachom zo zablúdenia v nekonečných tmavých labyrintoch. Načrtnuté emócie
sprevádza v mnohých prípadoch uvedomenie si
absolútnej bezmocnosti, ale aj akýsi náboženský
úžas v kontakte s čímsi, čo človeka nekonečne
presahuje (Laučík, 2015, s. 7).

2
„I. Štrpka chcel študovať geológiu. Je to veda hodna,
aby sa ňou zaoberali básnici“ (Repka, 1998, s. 10).

3

Za prvého kresťanského pustovníka a otca východného monasticizmu sa pokladá sv. Anton Pustovník
(3. stor., Líbya), ktorý prežil v jaskyni na púšti 20 rokov. V jaskyniach dlhodobo meditoval sv. Benedikt
z Nursie (5. – 6. stor., Taliansko), zakladateľ benediktínskej mníšskej rehole, otec západného mníšstva
a patrón jaskyniarov v západnej Európe. V stredoveku na našom území v jaskyniach meditoval sv.
Svorad (jaskyňa v Zobore v Nitre) a sv. Benedikt
(jaskyňa v Skalke v Opatovej pri Trenčíne).
4
Milaräpa (11. – 12. stor.) bol pôvodne šaman tibetskej ľudovej tradície bön-po. Tento svätec začínal
svoju spirituálnu cestu ako masový vrah, no po
vlastnom obrátení sa odobral meditovať do jaskyne,
aby dosiahol oslobodenie (Tomáš, 1999). V tibetskom tantrickom budhizme existovala aj tradícia,
v rámci ktorej sa budhistickí mnísi nechávali v jaskyni doživotne zamurovať. Mních dostával jedlo
v miske jedenkrát do dňa cez malé okienko v múre.
S nikým nesmel komunikovať, hlavnou činnosťou
bola meditácia. Takto v jaskyni prežil aj 40 rokov.
Ak sa mních šesť dní nedotkol jedla, znamenalo to,
že je mŕtvy. Potom ostatní prebúrali múr, vybrali
mŕtveho a slávnostne ho spálili na hranici ako svätca (Vajs, 1995, s. 38). V každom prípade – osamelý
pobyt v jaskyni môže mať hodnotu mystickej iniciácie a skúšky. V súčasnosti (od 90. rokov 20. storočia)
sú viacdňové pobyty v tme podstatou tzv. dunkelterapie, ktorá predstavuje nemeckú adaptáciu praktík
„z Ďalekého Východu“ – ďalšiu z nepreberného
radu spirituálne orientovaných terapií s nejasnou
diagnostikou a preto aj neistým účinkom.

Peter Repka: Opustiť tento svet (1967)
Peter Repka strávil desať dní osamote vo
verejnosti neprístupných častiach Demänovskej jaskyne slobody. Spával v stane. Hlavnou
činnosťou bolo meditatívne túlanie sa (vtedy
asi dvanásťkilometrovým) podzemným labyrintom, pozorovanie a načúvanie: Nepočul som
toho veľa. Reč skál je príliš pomalá. Dlhé hodiny som
sa snažil porozumieť skalám, tam, kde ich záhrady
neodhaľuje svetlo, kde ich nezmáča nečakaný dážď
a neprikryje sneh. Chladné skaly sú ako dobrá žena –
vždy si nechajú dačo na potom. Tu sú odhalené tmou.
Kto mi uverí, keď budem vravieť, ako som žil vnútri
kameňa, pri jeho srdci? Žilami kameňa tečie Demänovka, podídem päťdesiat krokov a počujem jej tep.
Dlhodobý pobyt Petra Repku v jaskyni
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storočia (Gurevič, 1978, s. 115). A práve v jaskyni
sa ukazuje, že napriek moderným predstavám
o čase má na jeho vnímaní stále dominantný
podiel príroda. Vnímanie času sa rozladí. Ak študujeme archaické formy vnímania sveta – času
zjednoteného s priestorom a prírodnými cyklami
– môžeme bez zveličenia tvrdiť, že jaskyňa predstavuje unikátny prípad „priestoru bez času“,
resp. „mimo času“. V tomto doslova „bezčasí“ je
jediným dôkazom jeho plynutia pohyb (podobne ako pohyb ručičky mechanických hodín „ukazuje“ čas): Keď zavládne pohyb, zavládne aj čas. Bude
to lekcia nie snáď len o najdlhších časových intervaloch,
ale hlavne o najkratších – o chvíli, ktorá má hĺbku
a presekáva horizontálu plynutia, ktorá je večná: teraz-všetko-je-tu obsiahnuté (Laučík, 2004, s. 73). Pri
dlhodobom pobyte v jaskyni nastávajú zmeny
aj v subjektívnom prežívaní časového kontinua:
Vnímanie sa spomaľovalo a čas plynul rýchlejšie. Desať dní som nevidel žiadne výraznejšie pohyby. Keď
sa prevalil hrniec s čajom, keď spadla konzerva, bol to
pohyb podivuhodne dlhý a vnímal som všetky detaily
ako v spomalenom filme. Desať dní pobytu bola ako
jedna dlhá noc. Najviac by som pripustil, že to boli tri
dni (Repka, 1998, s. 15).
Pobyt v jaskyni bol pre Petra Repku príležitosťou na lepšie poznanie, aké premenlivé
a fluidné je to, čo bežne považujeme za realitu.
Obyčajný človek sa otázkou „reality“ obvykle
príliš nezaoberá a považuje ju za niečo dané.
Dokiaľ sa neocitá tvárou v tvár nejakému vážnejšiemu problému, je pre neho realita do
veľkej miery samozrejmá, pričom si často ne
všimne, že túto „samozrejmosť“ vzťahuje aj na
úplne odlišné reality.5 Pre vedca, filozofa alebo
umelca by však nič nemalo byť samozrejmé,
inak sa vlastne k žiadnemu poriadnemu poznaniu nedostane (Bergier, Luckmann, 1999,
s. 10). Jaskyňa je vďaka svojim špeciálnym
priestorovým vlastnostiam výborným priestorom na poznanie vratkosti reality. Napríklad
na stopercentnú jaskynnú tmu si ľudské oči
nikdy nezvyknú: Čierna tma, čistulinká tma.
Málo vecí na svete je takých dokonalých ako jas-

vyskúšať svoju tvrdohlavosť a možno i odolnosť (Repka 1998, s. 9). Na pobyt v jaskyni sa dá pripraviť
len technicky, z vonkajšej stránky, zvyšok tvoria
nepredvídateľné okolnosti. A možno práve táto
nepredvídateľnosť je významnou okolnosťou
vzniku náboženských skúseností, ale aj vlastnou
devízou pomedzia a periférie pre umenie. Peter
Repka sa počas svojho pobytu v podzemí neustále svojím spôsobom dotýkal numinóznych tém
(nie v environmentálnom, ale v náboženskom
zmysle slova). Je to akiste preto, že azda nikde na
svete sa tak nástojčivo na myseľ nevynára otázka
času a večnosti ako práve pri pozorovaní jaskyne.
Pravda, zistenie, že v konfrontácii s geologickým
časom je ľudský život nemerateľným okamihom,
je omračujúce. Prvým dôležitým odhalením pri
dlhodobom pobyte v jaskyni je strata orientácie v čase spôsobená nemennosťou prostredia
a absenciou akýchkoľvek prirodzených časových
cyklov (svetlo – tma). Neprejavuje sa tu striedanie
dňa a noci, ani striedanie ročných období: Človek
nikdy nevedel, či ráno skutočne prišlo. Tu, kde som sa
naučil počítať hodiny od 0 do 24, niet svitania ani západov. Biorytmy viazané na ne sa zrútili. Načo by som
zapisoval hodiny, v ktorých píšem. Istý čas som hodinky
nenaťahoval, mám už iný čas. Aj hodiny tu človek
potrebuje iba prvé dva-tri dni. Sú hlbšie hodiny v nás.
Spánok, hlad, únava. Raňajky, obed, večera sa už
nerozlišujú. Jem, kedy sa mi zachce. Spím, keď cítim,
že sa dobre vyspím. Spočiatku som chodil zo stanu, iba
keď som mal „deň“. Teraz vybehnem pred stan často
len v tričku, čo znamená – „noc“. Človek je zmätený,
kým si zvykne – na seba. Chlapci hore zažartovali: Pošleme ti dievča na jednu „tmu“. Každý by mal poznať
svoj vlastný vnútorný čas a aspoň raz za čas sa nedať
rušiť časom pracoviska, kalendára či časom priateľov.
Dovoľte si ten prepych a budete šťastní. Ani slnko ma
nerušilo vo svojom vlastnom dni, vo svojej vlastnej noci.
Je to pocit slobody v očistnom pôste ducha (Repka,
1998, s. 15). V jaskyni je noc stále. Pobyt v nej je
príležitosťou odhaliť archaické vrstvy vnímania
času a priestoru v našej mysli: „kedy“ bolo vždy
spojené s „kde“ alebo stotožnené s pravidelnými
prírodnými úkazmi (Giddens, 2003, s. 23). Neveril som, že sme takí odkázaní na svetlo (Repka, 1998,
s. 15). Archaický čas neexistoval odtrhnutý od určitého miesta. Moderná predstava „prázdneho“
času ako abstraktného časového kontinua (od 0
do 24 hodín), nezávislého od priestoru, predstavuje naše kolektívne dedičstvo od dôb všeobecného rozšírenia mechanických hodín na konci 18.
Spravodaj SSS 3/2015

5
Napríklad kontakt dvoch ľudí je v postmodernom
sociologickom poňatí vlastne kontaktom dvoch
odlišných realít, ktoré sa navzájom do určitej miery
korelujú. Osamelý pobyt v jaskyni je zvláštnou konfrontáciou spomienky na „bežnú realitu“ s úplne
novou realitou, ktorá má s predošlou len málo
spoločného, pričom tu nie sú žiadne iné referenčné
reality.
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hlina, na ktorej mám stan, smutná a chladná, vzdychá pod údermi kvapiek. Je ako maslo a nevonia.
Hlina na polceste ku skale (Repka, 1998, s. 15).
Aj skúsení jaskyniari potvrdia, že osamelý
pobyt v jaskyni prináša odlišný typ hodnotenia vnemov, ktorý sa nedá ani zďaleka
porovnávať s masovou turistickou návštevou
sprístupnenej jaskyne. Peter Repka sa počas
svojho pobytu v jaskyni pomerne často myšlienkovo zahrával s možnosťou šialenstva
(vlastného zošalenia). Pri dlhodobom pobyte v jaskyni (Slobody) je vskutku namieste
filozofická otázka pre Platóna: Koľko slobody človek znesie? Som v jaskyni Slobody.
Aká tam sloboda? Chcel som ísť a som tu – to
je veľká sloboda. Som tu, bez svetla, bez priateľov, s boľavým žalúdkom a halucináciami, ale
z vlastnej vôle (Repka, 1998, s. 9). Vlastná
psychická kondícia bola pre Petra Repku
akiste často pertraktovanou témou, čo je
vzhľadom na náročnosť pobytu v podzemí
pochopiteľné. Repka pomerne verne opisuje
halucinogénny účinok jaskyne, na ktorý v súčasnosti upozorňujú viacerí antropológovia
najmä anglosaskej proveniencie. Halucinácie
sa prejavujú najmä vo sfére zrakových a sluchových vnemov, ale premietajú sa aj do
zložitejšieho kognitívneho systému, do rozhodovacích a hodnotiacich procesov (Clottes, 2004, s. 81). Podľa niektorých bádateľov
z oblasti neuropsychológie je účinok jaskynného prostredia na ľudskú psychiku porovnateľný s účinkami kyseliny lysergodietylamidovej (LSD) a vraj by mohol byť kľúčom aj
k pochopeniu pôvodu pravekého výtvarného
umenia6 v niektorých európskych jaskyniach

kynná tma (Repka, 1998, s. 8). Pobyt v tmavom
vnútri jaskyne (bez svetla) predstavuje z hľadiska senzorickej percepcie skúsenosť absolútnej slepoty, hoc skutočná slepota nemusí
vyzerať práve takto. Extrémna jednotvárnosť
večnej tmy, ticha, vlhkosti, chladu a napokon
aj vlastnej priestorovej odlúčenosti – človeka
núti k formulácii ich protikladu a prehodnoteniu vzájomného vzťahu týchto protikladov.
Podobne ako u Ivana Laučíka, aj Repkova
skúsenosť bola výdatne dotváraná práve tým,
čo v jaskyni nie je. Jaskyňa je vynikajúcim prie
storom na poznanie hodnoty svetla: Plamienok
karbidky, ktorá ťahá oči, je cennejší ako rovnako
veľký briliant. Nič tu nemá cenu okrem toho, čím sa
človek udržuje pri živote, čo mu dovoľuje objavovať,
zostať pri sile, byť šťastným (Repka, 1998, s. 8).
Svetlo – na povrchu takmer samozrejmosť,
ktorej ani nevenujeme pozornosť – sa v jaskyni
rovná vlastnému životu. Hodnota svetla sa
Repkovi naplno ukázala pri jednej neopatrnejšej výprave jaskyňou bez záložného zdroja
a bez zápaliek: Hej, urobil som najväčšiu hlúposť
a neodpustiteľnú chybu každého, kto sa pohybuje
v temnotách – chodil som sám. Keď som bol už priďaleko, aby som sa mohol vrátiť, zistil som, že som
bez zápaliek. Modlil som sa, aby lampa nezhasla.
Nesmierne som si vážil svoje obydlie, svoj Stan.
Vzácne mi boli drevené debničky, čo mi slúžili ako
stôl a stolička, najnádhernejšia vec na svete bol môj
prístav svetla. Musel som sa tam dostať – a prišiel
som včas. Vyčerpaný som sa zakutral do spacieho
vreca a úplne som sa schúlil do klbka na nafukovačke. Snáď som mal slzy v očiach. To, čo som prežíval,
už bolo blízko najväčších tajomstiev života. Teraz už
viem, prečo sa ľudia klaňali Slnku (Repka, 1998, s.
11). Celý pobyt Petra Repku v jaskyni je sprevádzaný numinóznymi postrehmi a z istého pohľadu je neustálym prehodnocovaním vzťahu
základných protikladov, z ktorých nehostinné
podzemie ponúka len polovicu. Možno toto
je skutočná hodnota núdze a utrpenia: Akú
chuť má vánok? Keby pršalo, chytal by som dážď
do úst. Nezávidím pokoleniam, ktoré sa odsťahujú
na Mesiac. Budú priekopníkmi, ale s nimi sa skončí
celá éra pozemského ľudstva. Budú musieť ukrutne
rozumieť takým skalám v tme. Život stromov nám
nie je záhadou. S trávou sa vieme zhovárať, a keďže
jej reč nie je natoľko pomalá, vieme si navzájom
pomáhať. Skalné dutiny sú však len beletristickým
obrazom, prvým písmenom slova. Navždy jalová
Dlhodobý pobyt Petra Repku v jaskyni

6
Táto teória – čo ako sympatická – však zostáva len
teóriou. Netreba ju nekriticky preceňovať len preto,
že jej autor je emeritným zamestnancom Cambridgskej univerzity. Druhá polovica 20. storočia
ukázala, že kombinácia antropologickej vedy s LSD
vie byť literárne aj umelecky plodným počinom.
No z hľadiska metodologického ide vždy o neistý
podnik sprevádzaný stratou schopnosti presne rozlišovať príčiny, následky a ich vzájomné súvislosti:
v istom momente sa všetko javí ako pravda. Za
vznikom mladopaleolitického jaskynného umenia
nemusia nutne stáť halucinácie, ani psylocibínové
huby. Špecifikom jaskynného vzduchu (podobne
ako v rudných baniach) je pomerne vysoká koncentrácia rádioaktívneho radónu. Jaskyne sú priestory
s objektívne zvýšenou rádioaktivitou: V súčasnosti
vieme o liečivom i deštruktívnom pôsobení rádio
aktivity na ľudské telo. Škoda, že zatiaľ toho veľa

82

Spravodaj SSS 3/2015

a „výpisov“ obsahu podvedomia.8 Pri samote
v jaskyni možno hovoriť o strate referenčných
bodov toho, čo nazývame „normálna“ realita: Prichodí nezblázniť sa. Je to dobré. Porezal
som sa do prsta, teda nesnívam! (Repka, 1998,
s. 11). Azda práve pre neschopnosť jasne
pomenovať a myšlienkovo obsiahnuť takéto
a podobné zážitky ich interpreti načierajú
z obrovského rezervoára analógií, symboliky
a mytológie: Žijem v priestore, v ktorom niet
fotónov, v päťposchodovej jaskyni plnej tmy. Tridsaťtisíc rokov úpel Prometeus prikutý k bralám
Kaukazu a dravý orol mu deň čo deň prichádzal
trhať pečeň a stálo to za to! Starí Mezopotámčania
si predstavovali podsvetie so siedmimi bránami;
kto cez ne zostúpi, nemôže sa vrátiť. Je to krajina
mŕtvych. Ani teraz som ešte nechcel podľahnúť
veľkej reklame pohrebného družstva. Toto je Tartaros, najhlbšia časť podsvetia, kde danajské dcéry
naberajú vodu do deravého hrnca, a na vírivú
Demänovku, rovnako ako Styx, môžu prisahať
bohovia. Toto je hora, ktorá mohla byť tým kráľom,
ktorého dcéra sa stala riečkou. Tu niekde už-už
objavíš žiarivú miestnosť staručkého trpaslíka
s bielou bradou, s kapucňou na hlave, v žltých
nohaviciach po kolená, v červených pančuškách
a v čiernych črievičkách s ligotavými prackami.
So zlatým kladivkom, samozrejme. Ako Aladin
zažínaš svoju lampu, dychtivý po nových kúzlach.
Vo vrecku nesieš karbid a vody je dosť. Chceš sa
dostať až ku kaplnkám Božej lásky. Kráčaš ďalej
okolo jazierka, v ktorom žije bielučký, priesvitný
ráčik. Pred tritisíc rokmi oslepol. Slzy skál sú perly
v perlovej studničke a žulový koník sa napája
jaskynným mliekom. Stalaktity a stalagmity vo
večnom daždi. Každá jaskyňa má svoj Stĺp večnej
túžby a bezfarebnú tichú jeseň, v ktorej neplače

(Lewis-Williams, 2007). Treba poznamenať,
že podstata halucinogénneho účinku jaskynného prostredia na ľudskú psychiku spočíva
práve a len v subjektívnej reakcii vedomia na
toto prostredie. Typická pre spomínané stavy
vedomia je živá mnohovrstvová analógia: Je to
tu ako na mesiaci a stan je kozmická loď (Repka,
1998, s. 12). Základnou podmienkou pre
halucinogénny zážitok jaskyne je stíšenie, ale
hlavne samota.7 Už po relatívne krátkom čase
strávenom v podzemí nastáva určitá senzorická deprivácia, ktorá prináša najmä sluchové
halucinácie: Od ticha možno zošalieť – ako mi
vraveli. Keď som prvý raz zaspával, odrazu akási
svätá hrôza, ako keď počuješ krik a vieš, že človeka
niet. Ako zjavenie, ale celkom jasne som počul
chrámovú hudbu. Zbor mnohých ľudí vo veľkom,
45 m vysokom dóme prekrásne, mohutne, božsky
spieval. Zvuk sa lenivo šíril priestorom prekrásnych
halucinácií. So zatajeným dychom som počúval,
až kým ma neschvátila trpká ľútosť: už nikdy
nebudem počuť taký spev. Nadarmo by som sem
bral magnetofón (Repka, 1998, s. 7). Tyrkysová
hladina Veľkého jazera je sviatočne pokojná. Na
druhom konci rozprávajú kvapky, ale všetko,
čo počujem, sú výplody mojej fantázie. Počujem
dievčenský hlas, ale neviem ani, čo vraví, ani akou
rečou vraví, počuť vysoké tóny klavíra, drnčanie
zvončeka, teraz akoby zvončeky na paši... Vžívam
sa do deja a počujem, ako ktosi vraví o láske, ale
nevraví milujem. O láske možno vravieť, i keď
povieme: Mne je tak lepšie (Repka, 1998, s. 14).
Najmä v stavoch vyčerpanosti a únavy sa človek môže dostať do stavu vedomia s približne
rovnakým podielom zmyslového vnímania
nevieme o jej pôsobení na ľudskú dušu (Cílek, 2010,
s. 225 – 227). A možnože raz „vedci zistia“, že radón
je návykový halucinogén, a vyrieši sa tak otázka
vzniku pravekého jaskynného umenia a otázka,
prečo niektorí jedinci (jaskyniari) pociťujú nutkanie
stále a periodicky podzemie navštevovať.

8
Účinky tmy, pustoty, chladu a vlhkosti na človeka
sa prejavili aj pri speleologickom experimente dlhodobého pobytu kolektívu jaskyniarov v Jaskyni
zlomísk (Liptovský Ján) v 70. rokoch 20. storočia:
Pomalšie myslenie a obťažnejšie ovládnutie nervov sme
mali obzvlášť vtedy, keď sme pracovali vo vlhkých priestoroch. Vlhkosť prostredia vlastne zapôsobila na účastníkov
najviac negatívne. Vo vlhkom odeve si človek neoddýchne
a najhoršie sú „mŕtve chvíle“. Tých je treba čo najmenej.
Človek vtedy v podzemí viacej premýšľa a uvažuje o svojom položení a vtedy najviac na neho dolieha pocit zimy,
vlhkosti a opustenosti. Dlhodobý pobyt kolektívu vo vnútri
jaskyne pôsobí na ľudskú psychiku v štádiách: najkritickejšími dňami sa ukázal tretí a štvrtý. Po týchto dňoch sa
dostával účastník do letargie, do stavu určitej ľahostajnosti
ku všetkému (Vajs, 1975, s. 25).

7
Je pozoruhodnou zhodou okolností, že samota –
ako podmienka nadprirodzeného zážitku – zreteľne
vystupuje aj v tradovaných baníckych príbehoch
a rozprávkach o stretnutí so Zemským duchom,
Permonom alebo s inou démonickou bytosťou
z podzemnej ríše: baník, ktorému zjavenie patrilo,
bol vždy sám. Samota nielenže bola podmienkou
zjavenia, ale zároveň tvorila súčasť príbehu v tom, že
ostatní baníci navštívenému nešťastníkovi neverili,
čo malo neraz katastrofálne následky, najmä pri
varovných zjaveniach.
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nostiach. Pokiaľ budeme samozrejmú všednú
realitu chápať ako „dennú stranu“ ľudského
života, potom medzné situácie tvoria jeho
„nočnú stranu“, ktorá neustále prebleskuje na
periférii každodenného vedomia. Táto „nočná strana“, práve preto, že má svoju vlastnú
realitu, ktorá často neveští nič dobré, predstavuje neustálu hrozbu pre tú realitu života
(v spoločnosti), ktorá je považovaná za zrejmú,
danú a rozumnú. Neustále sa vynára myšlienka (myšlienka nerozumná par excellence), že
žiarivá realita každodenného života je len ilúziou, ktorá môže byť každým okamihom pohltená vyjúcimi nočnými morami. Myšlienky
na šialenstvo a strach sú držané v patričných
medziach práve usporiadaním všetkých mysliteľných realít do integrovaného symbolického sveta, ktorý zahŕňa realitu každodenného
života – teda takým usporiadaním, ktoré
(v lepšom prípade) realite každodenného života zaistí nadradené a rozhodujúce postavenie. Význam nomickej funkcie symbolického
sveta pre jedincovu skúsenosť reality spočíva
skrátka v tom, že „dáva všetko na svoje miesto“. A čo viac, kedykoľvek dôjde k vybočeniu
z vedomia normálu (v rámci medznej situácie), symbolický svet človeku umožní „návrat
do reality“ – predovšetkým do reality každodenného života (Bergier, Luckmann, 1999, s.
96 – 100). V medzných situáciách je to práve
náboženská symbolika, ktorá do určitej miery umožňuje absorbovať obsahy medzných
zážitkov do vedomia, a tak – ako určitá forma
ľudovej medicíny – ochraňuje pred šialenstvom. Jaskyňa ako sociálna periféria a priestor pre hraničné zážitky poskytuje takmer
neobmedzený rámec pre expanziu medzných
zážitkov subjektívneho pôvodu. Tak pochopíme výrok: jaskyňa odkrýva, čo je v nás, čo si do
nej nesieme (Laučík, 2004, s. 72), alebo: človek
si do noci so sebou prináša aj svojich démonov, ktorí
v tme ešte viac silnejú (Cílek, 2014, s. 152).
Ako som už vyššie naznačil, osamelý pobyt
v jaskyni je vynikajúcou príležitosťou na docenenie všedných „samozrejmostí“, ktoré sa
tu stávajú „cenným darom“. Predstavy, ktoré
sa na povrchu môžu javiť banálne a nereálne,
nadobúdajú osamote v jaskyni čoraz väčšiu
epistemologickú validitu.
Účinok podzemia na ľudskú psychiku závisí hlavne od osobných predispozícií, najmä

ani bohyňa zemských pokladov Runa. Len tíško
ofúka vlhké oči. Akoby pod zemou nikdy nebola
jar. A predsa mi vraveli o rozkvitnutej čerešňovej
aleji v Jaskyni mieru. Varím večeru a čakám, ako
sa spoza rohu ozve Loktibrada: Varíš kašu, varíš,
ale jesť ju nebudeš. V tých dierach mohli draky
jesť olovené halušky. V nedeľu bronzové (Repka,
1998, s. 10). Všimnime si, akú má predošlá
ukážka pozoruhodnú afinitu k mytologickým obrazom. Svoj podiel na tom má aj
samotná toponymia jaskyne: napríklad „Stĺp
večnej túžby“ sú dva kvaple, ktoré rastú oproti
sebe, zhora a zdola, ale ešte sa nespojili do
stalagnátu. Ale afinita k mytológii funguje aj
bez znalosti toponymie. Skutočnosť, že Ivan
Laučík tiež začínal s mytologickými obrazmi
jaskýň a až neskôr dospel k vlastnej vrstve
symboliky jaskýň, predznačuje, že príklon
k mytológii je určitou fázou v poznávaní.
Akoby toto prostredie vyvolávalo prirodzenú
potrebu najprv sa eklekticky vyrovnať so
zdieľanými kultúrnymi obsahmi vtelenými –
v našich zemepisných šírkach – napríklad do
plutónskych archetypov starogréckeho podsvetia. V tejto súvislosti spomeňme tiež zápis
dojmu pána baróna Alojza Mednyanského po
návšteve Demänovskej čiernej (dnes ľadovej)
jaskyne: Tmavá priepasť akoby sa ponárala do
samého stredu zeme, neistota krokov po pohyblivom skálí, hrozná ozvena padajúcich kameňov
temne duniacich v priepasti; napokon v určitej
vzdialenosti sa pohybujúce svetlá, ktorých nosičov
pohlcuje tma, všetko toto pôsobí tajomne a príšerne
na fantáziu a pred ňou sa v hroznej pravdivosti vynárajú všetky obrazy z pohanského i kresťanského
podsvetia (Mednyanský, 1962, s. 80 – 81).
Úloha mytológie (náboženských predstáv
a symbolov) pri orientácii v inej realite je
omnoho významnejšia, než sa na prvý pohľad
môže zdať. Je to nástroj integrovania do vedomia inak neintegrovateľných skúseností. Je to
samostatný symbolický svet, ktorý pomáha legitimizovať skúsenosti, ktoré sa nejakým spôsobom vymykajú všednej realite. Symbolický
svet mytológie a náboženstva je do veľkej miery vytváraný spoločenskými objektivizáciami.
Napriek tomu však má schopnosť dať význam
niečomu, čo ďaleko presahuje oblasť spoločenského života, takže jedinec môže sám
seba „umiestniť“ v tomto symbolickom svete
dokonca aj vo svojich najosamelejších skúseDlhodobý pobyt Petra Repku v jaskyni
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tiť sa do jedenia. Raňajky: dva celaskony a jablko
(Repka, 1998, s. 14).
Ku koncu desaťdňového pobytu, po určitom habituovaní sa v jaskyni, po zložení skúšky odvahy a statočnosti – čakalo Petra Repku
posledné mytologické pokušenie – pohltenie
iným svetom: Stala sa mi čudná vec. Zišlo mi na
um, aby som nevyšiel. Hádam jediné, čoho som
sa pri zostupe obával. Nemal som však najmenšej
chuti zošalieť... Starí Mezopotámčania (aj Gréci,
pozn.) si predstavovali podsvetie so siedmimi bránami; kto cez ne zostúpi, nemôže sa už vrátiť.
Je to krajina mŕtvych. Ani teraz som ešte nechcel
podľahnúť veľkej reklame pohrebného družstva
(Repka, 1998, s. 14).
Peter Repka vyšiel po desiatich dňoch
v sprievode jaskyniarov z Demänovskej jaskyne slobody do teplej júlovej noci zo soboty na
nedeľu. Z jaskyne musel vyjsť až v noci kvôli
očiam príliš navyknutým na tmu.
Poznatky z Repkovho experimentu určite
ovplyvňovali aj neskoršiu básnickú tvorbu
osamelého bežca Ivana Laučíka vo vzájomnom dlhoročnom dialógu. Niet sa čo čudovať,
že existujú početné paralely medzi Repkovým
a Laučíkovým poznaním jaskýň. Zdieľali podobnú filozofiu aj podobnú skúsenosť. Pre
Petra Repku, rovnako ako pre Ivana Laučíka,
bola jaskyňa symbolickým priestorom duchovnej iniciácie, vedúcej k vnútornej premene človeka. Prežívali svoj osamelý jaskynný
sen, každý svojím spôsobom v inom kúte
sveta.
V ostatnej rozsiahlej básnickej tvorbe Petra
Repku som ďalšie explicitné zmienky o jaskyniach nenašiel. Jedinečná skúsenosť z tohto
experimentu však zostala básnikovi zarytá
hlboko pod kožou. Ozveny „zdola“ z Demänovskej jaskyne slobody sa v Repkovej tvorbe vracajú „zhora“ v básni Stopy, v správe
z kozmickej cesty v roku 1969 (Repka, 2005,
s. 126):

čo sa týka zásoby úzkosti a strachu. Strach
býva spravidla najvernejším sprievodcom aj
najsilnejším protivníkom človeka v jaskyni.
Pobyt v jaskyni môže byť za určitých okolností rovnako psychicky náročný ako osamelý
nočný pobyt na cintoríne či dnes už nepopulárna stráž mŕtveho. Autentická výpoveď Jána
Brodňanského z výskumu jaskyne Kostrmanka v masíve Choča v 50. rokoch 20. storočia je
vhodnou ilustráciou, ako dokáže strach človeka v jaskyni dezorientovať, a to aj pri krátkodobom osamení: Doteraz mi bolo ešte dosť veselo,
keď som musel kamarátovi vykrikovať, čo všetko
vidím, ale teraz tu dolu nebolo počuť celkom nič,
všade ticho, jaskynné ticho... Vtom som začul akési
ťahavé zvuky, ako keby niekto plakal, čo zbystrilo
môj sluch, ale nič viac, zas bolo ticho. Tu kdesi za
mnou zaznel cinkot, ako keby kosu ostril. Nikdy
v živote som sa tak rýchlo neobrátil ako vtedy.
Svetlo baterky mihalo sa vzduchom, ako keby
hľadalo, odkiaľ príde tá zubatá s kosou, pričom sa
robili strašidelné tiene fantastických rozmerov. Tu
sa mi zdalo, že ma odzadu niečo chytá za pás, ale
nič to nebolo... Akoby náhodou, priťapnul som si
rádionku, lebo sa mi akosi sama dvíhala na hlave.
Neviem podnes prečo, ale verte mi alebo nie, v tú
chvíľu som bol ochotný uveriť všetko, čokoľvek sa
o tejto jaskyni hovorilo. Odrazu som začul nad
hlavou jakot, ktorý nechcel prestať. Ostrenie kosy
začalo zas a zároveň som videl i čudné pohyby
povrazu (na ktorý som bol priviazaný, pozn.).
Na mojom tele nebolo miesta, kde by mráz nebol
pobehal... I zakričal som kamarátovi, že ešte žijem,
no sám som sa začudoval nad hlasom, ktorý som
vydal zo seba, vôbec sa nepodobal hlasu ľudskému,
a nieto ešte môjmu. Bolo to čosi, akoby naraz pes
zavýjal i koza bľačala, akýsi trasľavý, ale to iste od
zimy (Brodňanský, 1951, s. 153).
V tomto ohľade si Peter Repka zaslúži uznanie, že vôbec desať dní v podzemí osamote
vydržal, nepodľahol apriórnemu strachu a pretavil svoje zážitky do vcelku pozitívnych symbolických obrazov. Zdalo by sa, že pravdepodobnosť zvýšenej „strašidelnosti“ jaskynného
prostredia je nepriamo úmerná intelektuálnemu a filozofickému zázemiu návštevníka. Ale
asi to nebude pravidlo, pretože intelektuálne
„hrubokožce“ často prežívajú lepšie. Peter Repka však dokázal, že je filozof: Možno už nikdy
nebudeš taký veľkorysý voči sebe samému, možno
už nikdy nepocítiš, čo znamená šetriť svetlom a núSpravodaj SSS 3/2015

Stopy
Súčasníci dedičného hriechu na mesiaci,
Bieli augusti v Mori Chladu
krúžia okolo miesta, ktoré bolo.
Sviečky ticho blkocú v bezvzduší.
Každou novou stopou pribúda
nutnosť zmapovania.
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Záver
Desaťdňový pobyt Petra Repku v Demänovskej jaskyni slobody ukázal, akým jedinečným
priestorom periférie môžu byť jaskyne, ak sa
v nich ocitne vnímavá a citlivá duša. Popri
geografickej, sociálnej a kultúrnej periférii sú
jaskyne (podobne ako niektoré halucinogény)
aj perifériou psychologickou – priestorom pre
zažívanie zmenených stavov vedomia a zakúšania odlišných typov realít. Je to človeku
cudzí svet, ktorý ľudskú myseľ asi najviac konšternuje svojou zvrchovanou ľahostajnosťou.
Ľahostajnosťou k času, k priestoru, k človeku
samému. V antropologickom zmysle slova – tu
akoby vládli úplne iné prírodné zákony ako
vo svete na povrchu. Podobné charakteristiky,
aké ponúka drsná a nehostinná podzemná
ríša, má azda len ríša podvodná (pod vodou)
a potom priestory mimo Zeme (v oboch prípadoch však nie je dostatok príležitostí pre
nádych). Určite však nie je náhoda, že Peter
Repka používal na vyjadrenie svojich dojmov
z pobytu v jaskyni kozmické analógie. Tu,
v paradoxnom priesečníku protikladov – svetla
a tmy, života a smrti, večnosti a okamihu –
zažíval Osamelý bežec Peter Repka (a mnohí
iní) svoj osamelý dotyk s posvätnom. Takéto
a podobné skúsenosti však možno len ťažko
vyjadriť jazykom vedy alebo filozofie. Možno práve preto (aspoň podľa môjho názoru)
existuje jazyk poézie a – povedzme – že aj periférneho umenia, ktoré sa nedožaduje nášho
racionálneho súhlasu či nesúhlasu, ani netrvá
na logike vyčerpávajúcej konceptualizácie, ale
necháva (podobne ako jaskyňa fantázii človeka) všetky možnosti otvorené.
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Vyznanie

Vlasto Knapp
Keď som bol chlapec malý,
na jaskyniarov sme sa hrali.
Preliezali sme pôjdy, humná, sklepy,
zablatení či od prachu slepí
odvahu sme si testovali
a potom z toho radosť mali.
Už dávno nie sme malé deti,
ten čas tak neúprosne letí
ako voda žblnkavej riečky.
Rebríček hodnôt zmenil priečky.
Zmizla partia z detských rokov
a čudák osud, smer našich krokov
riadil každému v inú stranu,
otvoriac dospelosti bránu.
Nevráti sa, čo odvial čas,
no niekde vnútri v každom v nás
ostali z detstva vzácne čriepky,
veselé príhody či detské škriepky,
mozaika spomienok do skladačky
namiesto obľúbenej hračky.
A ja po rokoch, aj keď sám,
ostal som verný detským hrám,
preliezať občas tmavé diery,
plný nádeje, pevnej viery
objaviť tajomné podzemné miesta,
vždy ma lákala neznáma cesta.
A ako pribúdali roky,

Vlastimil Knapp (1954), jaskyniar z Liptovskej Tepličky, ktorý so svojimi priateľmi dlhé
roky vynakladá obrovské úsilie na poodhalenie tajomstva podzemia pod Kráľovou hoľou
v oblasti Čierneho Váhu a jeho prítokov. Azda
sa im v dohľadnom čase podarí vytúžený objav,
ktorý si určite za desiatky vyťažených kubíkov
skál, sutiny a zeminy z ťažkých tepličianskych
lokalít právom zaslúžia.
Redakcia

do krasu viedli moje kroky.
Pod znakom netopierích krídel
som svet podzemných jaskýň videl,
okúsil radosť, tykal som drine,
no nemenil by som za nič iné,
bo jaskyniarstvo a všetko za ním
je cesta, túžba za poznaním.
...
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Summary
The issue of informative bulletin of Slovak speleological society is monothematically devoted
to the region of Liptov. It is a part of the northern Slovakia, where Váh, the longest slovak river
springs. It divides important mountain ranges – The Low Tatras from the Western Tatras, and
divides another mountain range – The Great Fatra as well. Here, several of the most significant
slovak caves have been created. In the National database of slovak caves, which is controlled
and administrated in Slovak museum of nature protection and speleology in Liptovský Mikuláš,
1160 caves and abysses with a total length of 134.5 km of passages being explored and surveyed,
have already been registered in. The issue is meant to be distributed to all schools in the region,
in order pupils as well as their teachers learned more about a work of more than 100 Liptov
cavers; each the twelfth caver works in Liptov region. Part of them, however, come to caves from
afar, some of them even from Czech republic. We hope that their own enthusiasm and hope
as well as the ones of their followers will continue, and they will hold on their mission of the
Society consisting in learning about, discovering, but, of course, in protection of karst and
caves too. In the issue the tables with lengths of Liptov caves can be found, also a comparing
the longest slovak as well as Liptov cave (Demänová cave system) and the world longest cave
(Mammoth cave system) can be found there. The deepest cave system in Slovakia, The Hipman´s
cave system with a depth of 495 m is introduced here too. Under this cave there is an episodical
karst spring in which water level increases up to the relative height of 15 m during the high
water levels. The longstanding effort of cavers being devoted to the exploration of the cave was
summarized by Peter Holúbek. The authors, Pavol Herich and Lukáš Kubičina, inform us on
discoveries in the Demänová Cave of Peace, Pavol Herich contemplates a change of the name The
Cave of Liberty into the original form the Cathedral of Freedom. Ján Dzúr in his recapitulation
presents 25 years of speleological activities in the Bleak cave in Demänová valley, where behind
a probe in Sandy siphon with a length of 90 m, cavers discovered more than 2 kilometers of new
underground spaces as well as the water stream, which moved spaces of the Caves of Demänová
closer to ponors at Lúčky. Pavol Herich describes the tough project of opening an alternative
entrance to the Štefanová-cave in the Demänová valley, and a collective of authors presents
activities of cavers who during a single week at the turn of January/February explored various
localities in the Demänová valley. Zdenko Jurík describes a discovery of a disruptional cave in
the Black Váh area with a depth of 18 meters. The important slovak caver Zdenko Hochmuth is
devoting to less known and shorter Liptov caves in his contribution. Zoologist Eva Farkašovská
deals with a paleontological material from the Andaházy´s hole cave in the Choč mountains.
P. Holúbek is concerned to an abyss, which was localized after a novel by a slovak writer. Peter
Laučík deals with an exploration of the golden mine Salvator in Vyšná Boca in the Low Tatras
in his contribution. In further articles Peter Laučík is devoted to a poetries of Ivan Laučík and
Peter Repka, who made an experimental 10-days staying underground in 1967 in the Cave of
Liberty. The conclusion is made by a poem of Vlastimil Knapp, a cave from Liptovská Teplička,
who together with his friends explore caves under the King´s ridge in the Low Tatras Mountains.
Compiled by Peter Holúbek
Translated by Gabriel Lešinský
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