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17. koNgreS UIS, SydNey – PeNrIth, AUStráLIA
Zdenko hochmuth
Keď pred štyrmi rokmi schválili delegáti 16.
kongresu Medzinárodnej speleologickej únie
(UIS) ako miesto konania ďalšieho kongresu
Austráliu, stalo sa to možno so zdôvodnením,
že aj protinožci majú právo na kongres. Ale
azda ešte viac zavážila možnosť cestovať do
exotickej krajiny. Predtým už bol kongres
kadekde: v Indii, Číne, USA, a dokonca raz
v Československu (Olomouc) a naposledy
v Brne. Česká (a slovenská) angažovanosť
v UIS sa považuje za samozrejmú. Členom
výboru (adjunct secretary) sa v Brne stal
náš priateľ Zdeněk Motyčka, ktorý v tomto
orgáne vystriedal legendu, profesora Bosá
ka, dávnejšie tam bol tiež docent Panoš
z Olomouca. V rámci kortešačiek Austrál
čania v Brne rozdávali miniatúrne plyšové
koaly, premietali obrázky z neskutočnej kra
jiny. Až neskôr, keď bolo treba sa vyrovnať
s finančne náročnou cestou, nám v hlavách
svitlo. Takže ako sa termín konania blížil,
začali sme pracovať na serióznej prezentácii
Slovenska, aj keď sme nevedeli, či to finan
čne zvládneme. Veď pre niektorých bola už
náročná aj cesta do Brna…

to príležitosti vydávali propagačné materiály,
napríklad reprezentačné číslo Spravodaja SSS
v angličtine.
Vhodné by bolo v tradícii pokračovať. SSS
však neoplýva takými zdrojmi ako poniektoré
organizácie ťažiace z cestovného ruchu v jaskyniach, o plnom hradení nákladov čo len
pre jedného účastníka sme mohli iba snívať.
Bolo zrejmé, že tam pôjde ten, čo si zoženie
prostriedky, takže na kongres sa nikto veľmi
netlačil. A tak sme uvažovali o viaczdrojovom
financovaní. Aspoň symbolickú sumu (registračný poplatok) zaplatí SSS, letenku azda
zvládneme z peňazí vedeckého grantu, ktorého výsledky by sme na kongrese prezentovali
a zvyšok – vlastné vrecko. Výbor potvrdil moju
nomináciu, a tak nestálo nič v ceste.
V prvom rade sa bolo treba zaregistrovať
(ešte pred koncom roka 2016), potom napísať
prednášku, resp. včas poslať abstrakt a dúfať,
že ju vyberú do programu. Stalo sa, podali
sme spoločne s kolegyňou z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Alenkou Gessert návrh prednášky s názvom
„Jasovská planina v Slovenskom krase ako
experimentálne územie pre výskum dynamiky
denudačných procesov“. Výbor nomináciu zástupcu (autor príspevku) schválil s radosťou,
že nebude treba platiť z financií členských
príspevkov horibilnú sumu. Horšie to už bolo
s propagačnými materiálmi, nikomu sa do
organizačne náročnej edičnej akcie nechcelo,
uvažovali sme o letáku či skladačke. Veci sa napokon vyvinuli pozitívne, keď sa do veci vložil
editor aj predchádzajúceho Bulletinu 2013 Lukáš Vlček, samozrejme s podporou a ochotou
grafika J. Kasáka a tlačiarne.

Možno treba odpovedať aj na otázku (ktorá
odznieva v kuloároch), či je pre nás angažovanie
sa v takejto organizácii prínosom a účasť na kongresoch nie je drahým výletom. Našincovi lepšie
vyhovuje Speleomíting SSS, najmä jeho spoločenská
časť, spojená s popíjaním destilátov. Nuž, myslím si,
že účasť na takomto podujatí nie je strata času ani
peňazí. Aj pasívny účastník sa dozvie o najnovších
trendoch vo výskume, prieskume aj vede, trendoch
v mapovaní či technike lezenia alebo potápania,
o expedíciách. Dá sa síce o tom dočítať či nájsť na
internete, avšak osobnú účasť pri prezentáciách
a potom samozrejme v kuloároch diskusie s osobnosťami svetovej speleológie nemôže nič nahradiť. Dajú
sa tu aj dohodnúť spoločné podujatia, pozvania na
návštevu či na výskum.

ORGANIZáCIA KONGRESU
V zmysle stanov UIS sa kongres uskutočňuje
každé 4 roky. Začína sa úvodným stretnutím delegátov národných organizácií (First
General Assembly). Vztyčuje sa vlajka, predkladá sa správa za uplynulé obdobie a večer
vrcholí „Welcome párty“. Nasledujú cca 2 dni
prednášok a prezentácií, úvodné v pléne a neskôr v sekciách v 4 – 5 samostatných miest-

Slovenská speleologická spoločnosť od čias
svojho obnovenia podľa možností vysielala
na kongresy zástupcu. Spravidla je to predseda, ale aj delegovaný člen. Tiež sme pri tejOrganizačné správy
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nostiach. Účastníci dostanú medzi
kongresovými materiálmi zborník
abstraktov a aj príspevkov. V Brne
to bolo v tlačenej podobe (cca 2
kg), tentoraz na USB kľúči. Paralelne prebiehajú rôzne výstavy, vo
vhodnom priestore sú umiestnené
„národné“ stánky, rozumej pultíky, kde sa predáva alebo vymieňa
speleologická literatúra, knihy, ale
aj technika. Steny bývajú oblepené
mapami jaskýň a postermi. Teda
niečo ako náš speleomíting, ibaže zväčšené cca 10 ×. Samozrejme
to trvá každý deň do večerných
hodín, popíja sa pivo a nadväzujú
kontakty, prípadne lobujú záujemcovia o nejakú funkciu vo výbore
či v komisiách. Približne v polovici
trvania kongresu sa koná exkurzia či exkurzie do blízkych krasových oblastí. Ďalšie dni kongres
pokračuje vedeckou i spoločenskou
časťou a na záver prebehnú voľby:
volí sa prezident, 2 viceprezidenti,
tajomník, pokladník a 7 členov výboru. Výbor má riadiť organizáciu
(na ktorej činnosť prispievame aj
my). Okrem výboru v UIS existujú
aj rôzne komisie (pre expedície, pre
najväčšie jaskyne, pre potápanie...),
ktoré majú svoje organizačné zvyklosti a ktorých predsedovia na záver
referujú o svojej činnosti. Súčasťou
kongresu sú predkongresové aj pokongresové exkurzie; ako vieme, naposledy prebiehali aj na Slovensku.
Od brnianskeho kongresu viedol
UIS Kórejčan Kyung Sik Woo a ako
som už spomenul, vo výbore bol aj
Zdeněk Motyčka.
AKO TO TEDA BOLO
V AUSTRáLII
Prípravy na kongres prebiehali
v hektickej atmosfére, pretože kongres sa konal v strede leta, od 23.
do 29. júla. Ako som už spomenul,
chceli sme vydať a do Austrálie priviezť propagačný bulletin, za ktorý
ďakujeme L. Vlčekovi (na kongres
Spravodaj SSS 3/2017

Rokovanie pléna kongresu. Foto: Z. Hochmuth

Jedna z mapových prezentácií na kongrese. Foto: V. Hochmuthová

Autor článku s manželkou, medzi nimi sprava Pavel Bosák a Zdeněk
Motyčka. Foto: Z. Hochmuth
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geológovia prof. R. Aubrecht a dr. T. Lánczos,
účastníci výprav do kvarcitových jaskýň vo
Venezuele. Pre zaujímavosť, z Čiech a Moravy
to boli 5 účastníci a aj z okolitých štátov bola
účasť nižšia – 2 Poliaci, 4 Maďari. Vari tretinu
účastníkov tvorili Američania (majú peniaze),
zaujímavá bola aj veková štruktúra, keď autor
príspevku patril k mladším. Celkový počet
účastníkov bol 462 zo 46 krajín (pred štyrmi
rokmi v Brne vyše 2000).
Po pomerne náročnej ceste s medzipristátiami v Dubaji a Singapure sme sa z letiska v Sydney vlakom presunuli do miesta konania – cca
30 km vzdialeného mesta Penrith v podhorí
Blue Mountains – Modrých hôr. Kongres sa
konal v zaujímavom zariadení nazvanom Panthers; šlo o multifunkčné centrum, kde kongres nebol jedinou aktivitou. Mnohí návštevníci sa hrnuli rovno do kasína. K dispozícii bola
kinosála – tu bolo úvodné stretnutie všetkých
účastníkov, neskôr sa prednášky konali v prednáškových miestnostiach, ktoré neboli očíslované, ale mali zaujímavo znejúce mená: Woodrift Room, Jamison Room, Hunter Room,
Ron Mullock Room 1-2. V chodbičke a priľahlej miestnosti zasadal organizačný výbor.
V porovnaní s Brnom podstatne skromnejšie.
V blízkosti na lúke postavili plochý plastový,
takmer cirkusový stan s rozmermi cca 30 ×
60 m, kde sa konali veľké prezentácie, premietanie filmov a boli umiestnené postery a mapy.
Tiež tu boli „stánky“ národných spoločností,
predávalo sa kadečo od maskotov cez pomôcky, osvetlenie a literatúru. Náš stánok bol hneď
vedľa zástupcov ruskej speleológie. V stane sa
konali preteky speleologickej zručnosti, podávala sa káva a pivo. Tu prebiehali aj neformálne
diskusie, lobing a spoločenské akcie (banket).
Tým, že prednášky a prezentácie prebiehali
v paralelných sekciách, samozrejme nebolo
možné zúčastniť sa všetkých. Často bolo ťažké
rozhodnúť sa, kam ísť, ale bol tu zborník abstraktov a napokon aj publikované príspevky,
ako to už na veľkých podujatiach býva.

nešiel) a samozrejme autorom príspevkov. Poniektorí dodali príspevky v lepšej, iní horšej angličtine, hľadal sa „natural speaker“,
teda akýsi jazykový recenzent, čo tiež popri
tlači 104-stranového celofarebného čísla aj
čosi stálo. Bulletin však budú môcť využiť na
propagáciu aj naše skupiny, ak k nim zablúdi
nejaká návšteva neovládajúca slovanský jazyk.
Napokon to dobre dopadlo, bulletin odráža to
najlepšie, čo v Spoločnosti za štyri roky vzniklo. Pár dní pred odletom sme si časť výtlačkov
rozdelili a doplnili ním hmotnosť našej batožiny. Žiaľ, vybavovanie víz nedopadlo najlepšie. Austrálčania v obave z migrantov pritvrdili
vízovú politiku, a tak spoluautorka príspevku a A. Gessert pre nás z nepochopiteľných
dôvodov vízum nedostala. Bola to obrovská
škoda, pretože práve jej jazykové dispozície ju
robili kľúčovou osobnosťou delegácie. Kongresu sa napokon zúčastnili 4 zástupcovia zo
Slovenska: autor príspevku s manželkou Valériou, z Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava

Záujemcovia sa mohli otestovať v „plazivke“.
Foto: Z. Hochmuth

ČO NáS ZAUJALO
Po príchode (pondelok 24. 7.) sme akurát
stihli úvodné príhovory a prednášky, ktoré prebehli v pléne v spomínanej kinosále. Úvodné
prednášky boli inšpirujúce pre geomorfológa.
Zoznámili sme sa tu s najnovšími názormi na

Kongresové stánky. Foto: Z. Hochmuth
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Geomorphic Events From Dissolution Caves.
V stane prezentovali Motyčka et al. Cave Exploration In Xiaonanhai Karst Area, Shaanxi
Province (Čína).
Ako sme už spomenuli, po dvoch ťažkých
dňoch bol kongres prerušený kolektívnou exkurziou do Jenolanských jaskýň (Jenolan Caves). Pristavené autobusy nás viezli cez hrebeň
Modrých hôr, čo je súčasť akejsi chrbtice
západného okraja Austrálie, Great Dividing
Range, Pohorie veľkého predelu. Je to obľúbené prázdninové miesto obyvateľov Sydney,
pravda, nie v zime. Teraz tu vial silný vietor
a padal dážď s teplotou blízkou nule, ďalší
týždeň tam napadol sneh. Dobrý výhľad však
bol na horizontálne štruktúry prvohorných
nekrasových sedimentov.
Jaskyne sú vyvinuté v šošovke karbonátov,
vzdialené od miesta kongresu azda 100 km.
Z turistického hľadiska sú podobné Demänovským jaskyniam a prevádzkované mnoho desaťročí. Sú tu v starom štýle vybudované hotely
(perfektne rekonštruované) a prevádzkové budovy. Pôvodne samostatné jaskyne boli neskôr
(ako u nás) pospájané do jaskynného systému.
Zaujímavosťou je, že väčším tunelom vedie
asfaltová cesta, ktorou sme aj prišli autobusmi.

geologický a geomorfologický vývoj Austrálie,
samozrejme, zameranými na kras. Zaujala aj
prednáška o vyhynutej austrálskej megafaune,
ktorej pozostatky sa zachovali najmä v jaskyniach. Takisto (takmer) všetko o potápaní
v austrálskych jaskyniach.
Hneď poobede sme boli postavení pred
ťažkú dilemu – či ísť podporiť svojou účasťou
kolegov Aubrechta a Lánczosa s príspevkom
Small-Scale Modelling Of Arenitic Caves In
South American Tepuis: Make Your Own Tepui At Home alebo sa ísť pozrieť na konkurenčnú prednášku F. Saura et al. (Taliansko)
o takmer tom istom, prebiehajúcu paralelne.
Alebo na tiež súčasne prebiehajúci referát
o hĺbkovom potápaní v Austrálii (v stane). Dali
sme prednosť našim. Už o hodinu neskôr
v stane prezentoval Zdeněk Motyčka aktivity českých a slovenských potápačov v jaskyniach na Yucatáne v Mexiku. Ale to by nám
zas unikla prednáška Číňanov o výskumoch
v Guiline, kde sme nedávno boli (Effects Of
Photosynthesis And Groundwater Input On
Diel Variations Of Electrical Conductivity And
Calcite Precipitation In Chaotian River, Guilin) či o vývoji reliéfu a krajiny na Nularborskej plošine v Austrálii. Strhaní prebehovaním
medzi miestnosťami a stanom sme boli radi,
keď sme si mohli vydýchnuť a ochutnať rozličné lahôdky a nápoje, ktoré tu nenápadne
ponúkala FSE (Francúzi) v rámci lobingu na
miesto ďalšieho kongresu (úspešne). Miesto
ubytovania v chatkách v mieste Emu plaints
(pláň, kde mali pobehovať vtáky emu) bolo
ďaleko, peši sme sa prešli pod hviezdnou oblohou, na ktorej svietil Južný kríž. Bola poriadna
zima, v chatke to nebolo o nič lepšie, spal som
v spacáku a zuby mi drkotali. Ráno bol dokonca na listoch trávy srieň. Nezaškodila zas pešia
túra na kongres (5 km).
V utorok 25. 7. ráno pokračoval nabitý program paralelne v 6 sekciách. Poniektorí aspoň
načas „vypadli“ a zúčastnili sa prehliadky centra Sydney. Z najzaujímavejších prednášok vyberám: Digital Terrain Model (Dtm) Morphometry Of Sinuous Pit Chains And Atypical
Pit Craters Related To Colossal Inflated Lava
Tubes On Mars. Znova F. Sauro et al.; podľa toho je zrejmé, že lávové jaskyne sú aj na
Marse. Legenda svetovej speleológie A. Palmer
zaujal prednáškou Interpretation Of Regional
Spravodaj SSS 3/2017

Austrálsky geológ Dr. Armstrong Osborne.
Foto: Z. Hochmuth
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Konalo sa tu niekoľko paralelných exkurzií. Dali sme prednosť Diamantovej jaskyni s perfektnou sprievodkyňou a poobede
zas odbornej prehliadke paleokrasových
javov pod osobným vedením A. Osborna.
Náročný program trval do večera.
Prednáškový maratón pokračoval aj
vo štvrtok a piatok (27. a 28. 7.). Vyberám
iba subjektívne najzaujímavejšie referáty
– konečne som sa osobne od p. Dubljanského dozvedel, ako je to s datovaním
paleolitických kresieb (Dating Paleolithic
Cave Art In Shulgan-Tash Cave), aj ako
vznikajú nám dobre známe „ľadové kalcitové kryštály“. V kolektíve slovinských
speleológov sa objavil i P. Bosák (Cave
Sediments In Skocjanske Jame And Unroofed Caves Above Them, Sw Slovenia).
Zaujímavé veci sme sa dozvedeli od nášho rumunského známeho Onaca (Ikaite
In Old And Newly Formed Ice Deposit
Of Scarisoara Ice Cave, Romania, Onac,
Wynn) a vari najšarmantnejšiu prednášku
mal Francúz J. Chirol na tému Jaskyniarstvo a ženy (Women And Caving: A World
History). Je jasné, že najbližší kongres
bude na správnom mieste.
Posledný večer sa účastníci postupne
trúsili do stanu, kde prebehol záverečný banket, posledná príležitosť zalobovať
pred nasledujúcimi voľbami nového ansámblu. Ráno 29. 7. prebehla už posledná
akcia kongresu – voľby výkonného výboru. Každá krajina mala 1 zástupcu, ktorý
mal hlasovacie právo. Kandidátka členov
so stručnými jaskyniarskymi životopismi
bola na nástenke už predošlý deň.
Mali sme tu želiezko v ohni: na miesto
prezidenta kandidoval náš priateľ Zdeněk
Motyčka z Česka. Američan G. Veni ho
predstihol iba o 1 hlas – smola. Ale nasledujúce obdobie bude Zdeněk pôsobiť ako
viceprezident, v sedemčlennom výbore sú
z našich známych Maďar Gyula Hegedüs,
Slovinka Nadja Zupan Hajna či Chorvát
Mladen Garašić. Teda Motyčka bude mať
silnú podporu, aby ovplyvnil vývoj ináč
dosť byrokraticky sa uberajúcej inštitúcie. Už sa tešíme na 18. kongres, ktorý sa
uskutoční v pohorí Vercors (veľakrát sme
tam boli) vo Francúzsku.

V Jenolanských jaskyniach. Foto: Z. Hochmuth
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meradlo, iba krasové územia sú menšie ako
napr. v Číne či Indonézii. Poznajú nás a vedia
o nás i o našich expedičných i vedeckých aktivitách (Šmída, Vlček, Bella, Hutňan). Jedna
z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich disciplín
je speleokartografia, mapy a 3D výstupy boli
inšpirujúce. Z tohto hľadiska veľký záujem
vyvolal aj náš bulletin. Cca 100 výtlačkov, ktoré
sme pre obmedzenú hmotnosť mohli doviezť,
sa rýchlo rozchytalo.
Tešíme sa na najbližší kongres Vercors –
France 2017. Veríme, že omnoho viac našich
členov si bude môcť dovoliť navštíviť oblasti,
kde už pred viac ako 30 rokmi pôsobili Slováci.
Podrobnejšie informácie sú na stránke kongresu:
https://www.speleo2017.com/Program.html
alebo UIS: http://www.uis-speleo.org/

NOVé VEDENIE UIS
Prezident: George VENI, USA
Viceprezidenti: Efraín MERCADO, Portoriko,
Zdeněk MOTYČKA, Česko
Generálny tajomník: Fadi NADER, Libanon
Pokladník: Nadja ZUPAN HAJNA, Slovinsko
Členovia výboru (Adjunct Secretaries):
Nivaldo COLZATO, Brazília, Mladen GARAŠIĆ, Chorvátsko, Bernard CHIROL, Francúzsko, Satoshi GOTO, Japonsko, Gyula
HEGEDÜS, Maďarsko, Tim MOULDS, Austrália, Baerbel VOGEL, Nemecko

ExKURZIE
Boli predkongresové aj pokongresové, upútavky na internete a prezentácie na ne prenádherné. Bola tam Nularborská plošina, Ayers
rock, ale aj Nový Zéland. Ceny primerané,
napríklad v severnom Qeenslande
jaskyne bez dopravy za 250 dolárov,
Nularbor za 1650 dolárov. Takže sme
sa rozhodli ísť vlastnou cestou a individuálne navštíviť oblasť jaskynných
malieb (skôr ide o maľby pod prevismi) domorodcov v severnej Austrálii.
Presunuli sme sa letecky aj autobusom
na sever, do Cairns a neskôr do mesta
Darwin, ktoré už leží blízko rovníka.
Vo vyprahnutej krajine Severného teritória je národný park Kakadu. Tu je
známa oblasť skalných kresieb Ubirru.
Kresby sú viacerých generácií. Za najstaršie sa považujú stopy po obkreslených rukách, ale špecialita sú tzv. Na vyhliadke v Blue Mountains. Foto: Z. Hochmuth
anatomické kresby (ryby, vtákopysk,
korytnačka, klokan) aj s vnútornosťami a kosťami. Sprievodcov a strážcov
tvoria často domorodci. Iní však boli aj
na oficiálnych exkurziách, samostatný
príspevok o tom napíše dr. Lánczos.
CELKOVé HODNOTENIE
A ZáVER
Sme presvedčení, že účasť na kongrese bola pre slovenskú speleológiu
prínosom. Už len to, že sme sa tu
zviditeľnili, bolo potrebné. Poznatky
sa rôznymi kanálmi prečerpajú do aktivít Spoločnosti. Na kongrese sme
boli plne v obraze; to, čo sa uskutočňuje u nás, znesie medzinárodné
Spravodaj SSS 3/2017

Prehliadka skalných kresieb v Ubirru. Foto: Z. Hochmuth
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eUróPSkA SPeLeoLogIcká federácIA (fSe)
Alena gessert
cií, tréningov a kurzov. Od roku 2007 finančne
a vecne podporila viac ako 50 projektov a ročne sa o podporu uchádza 10 – 15 žiadateľov.
Tieto projekty sú jedinečnou možnosťou, ako
spojiť jaskyniarov z európskych krajín s jediným cieľom – spolupracovať pri objavovaní
a výskume krasových území. Oficiálnymi
sponzormi FSE sú Beals rope, Aventure Verti-

Roku 2017 nastala v Európskej speleologickej federácii (La Fédération Spéléologique
Européenne – FSE) výmena na poste generálnej tajomníčky, no zastúpenie Slovenska bolo
zachované. Po dvoch rokoch pôsobenia Martiny
Drškovej na tomto poste ju na obdobie štyroch
rokov vymenila Alena Gessert.

FSE je medzinárodnou federáciou zoskupujúcou národné speleologické organizácie
z celej Európy. Bola
založená roku 1990
a úzko spolupracuje s Medzinárodnou
speleologickou úniou
(UIS) v podpore speleológie vo všetkých jej
formách. Predsedom
federácie je Ged Campion z Veľkej Británie,
podpredsedom Mladen Garašić z Chorvátska. K roku 2016 FSE
združovala spolu 33
národných speleologických organizácií, Slovenská speleologická
spoločnosť sa stala
riadnym členom FSE Členské krajiny FSE (zdroj: https://www.eurospeleo.eu/en/members/all-members.html)
roku 2008.
FSE umožňuje jaskyniarom z rôznych eu- cale a Scurion; každému úspešne skončenému
rópskych krajín spolu sa stretávať, vzdelávať, projektu venovali 500 m lana alebo 1 svetlo
ale aj kooperovať na poli výskumu a objavo- Scurion, resp. finančný dar v sume 500 Eur.
vania jaskýň na území Európy aj inde vo svete. V roku 2016 podporu získali tieto projekty:
S národnými spoločnosťami komunikuje cez expedícia do oblasti Dao v Thajsku, expedícia
svojich volených delegátov, ktorí následne in- na planinu Shan a do tropickej oblasti Mjanformácie distribuujú, zúčastňujú sa na GAM marska, 8. medzinárodný výskumný kemp
(General assembly) – výročných zasadnutiach, v Grotte des Chamois vo Francúzsku, medzimajú právo hlasovať. Za Slovensko je delegá- národný tréning mladých jaskyniarov JuHöFola v Nemecku, Spéleo Féeminin vo Francúzsku.
tom pri FSE Peter Magdolen.
V rámci FSE fungujú aj dve komisie. Komisia
Federácia organizuje a podporuje všetky aktivity súvisiace s napĺňaním jej cieľov, pričom na ochranu jaskýň (European Cave Protection
utvára komisie, pracovné skupiny, uskutočňuje Commission, ECPC) sa zaoberá ochranou jasstretnutia a pod. Podporuje organizovanie me- kýň a krasu a existuje od roku 1992. Predsedom
dzinárodných expedícií, vedeckých konferen- tejto komisie je Jean-Claude Thies z LuxemMedzinárodná spolupráca
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FSE
každoročne
organizuje podujatie Eurospeleo, ktoré
nemá pevné miesto
konania, ale cirkuluje medzi európskymi
krajinami. Cieľom je,
aby sa jaskyniari z rôznych krajín stretli,
vypočuli si prednášky, zúčastnili sa na
miestnych exkurziách.
Tieto podujatia majú
bohaté medzinárodné
zastúpenie a zúčastňuje sa ich niekoľko stoviek jaskyniarov. Počas
Členovia výboru FSE: zľava Jean-Claude Thies (Luxembursko) – predseda ECPC, podujatia prebieha aj
Ernest Geyer (Rakúsko) – zástupca pokladníka, Antonija Vlajkova (Bulharsko) – stretnutie členov výpredsedníčka komisie Cave Rescue, Ged Campion (Veľká Británia) – predseda FSE,
boru FSE a následne
Mladen Garašić (Chorvátsko) – podpredseda FSE, Michael Laumanns (Nemecko)
– tajomník, Alena Gessert (Slovensko) – generálna tajomníčka, Henk Goutiér aj GAM, stretnutie
delegátov jednotlivých
(Holandsko) – pokladník
krajín. Roku 2016 sa
Eurospeleo uskutočnilo vo Veľkej
Británii v oblasti Yorkshire Dales (pozri v Spravodaji 3/2016,
s. 11 – 12), v septembri roku 2017
v belgickom Ferrières. Bohužiaľ,
okrem Aleny Gessert sa na týchto
akciách nezúčastnil za Slovensko
nikto. V auguste 2018 Vás srdečne pozývame do oblasti Ebensee
v Rakúsku!
Pre viac informácií sledujte
stránku eurospeleo.eu a facebookovú stránku FSE.
Odovzdávanie ceny Eurospeleo Protection
Label na Eurospeleu. Foto: A. Gessert

burska. Druhá komisia (Cave Rescue)
združuje záchranky európskych krajín
s cieľom spolupráce a vzájomnej výmeny
informácií a jej predsedníčkou je Antonija Vlajkova z Bulharska. Táto komisia sa
práve aktívne formuje. Zaujímavou súčasťou FSE je SpeleoTV (speleo-tv.eu),
prvý európsky speleologický online kanál, kde nájdete množstvo informácií
a videí z expedícií a výskumov.
Spravodaj SSS 3/2017

Vo vláčiku pred jaskyňou Grottes de Han počas Eurospelea 2017.
Foto: A. Gessert
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JASkyŇA StrAteNÉho PrSteŇA Po rokU
Pavol huťka
Rok výskumu a objavo
vania v jaskyni, na kto
rom sa zúčastnili hlavne
jaskyniari z iných skupín,
priniesol nečakané pre
kvapenia a veľa metrov
nových chodieb a siení.
14. 8. 2016 sme prekopali zával na konci Zložľabu.
Žiaľ, pri tejto akcii zahynul Libor Faitl. On ako
prvý videl dóm za závalom
a prešiel sa aj po Slnečnej
chodbe. Tento dóm preto
nesie jeho meno. S rozmermi 20 × 10 m je to najväčší Pohľad zo Slnečnej chodby do Faitlovho dómu. Foto: Ľ. Múka
priestor v jaskyni. Radosť
objaviteľa bola veľká, no trvala len krátko.
Do mesiaca sme jaskyňu uzavreli. Ľubo
Múka vyrobil uzáver a s Liborom Štubňom
a Ivanom Majerom sme vo štvorici za jednu
akciu osadili kovové dvere. K lanu do vstupnej sedemmetrovej priepasti Ľubo priniesol
povrazový rebrík, aby sme nemuseli používať lezecký výstroj. Hneď za vchodom sme
osadili štyri stupienky z ohnutých roxorov,
cesta sa stala priechodnejšou. Po týchto
vylepšeniach nastal čas porozmýšľať, kde
pokračovať v hľadaní cesty ďalej. Najskôr
sme v trojici Ľubo, Libor a ja skúšali sondovať v Slnečnej chodbe. Je v nej cítiť na dvoch Ľubo Múka osádza uzáver jaskyne. Foto: P. Huťka
miestach prievan. Nie je silný, ale smeruje na
sever. Pokus bol neúspešný. Slnečnú chodbu uzatvára mohutný zával. Podľa starej
výzdoby a popadaných blokov si myslím, že
pôvodne chodba mala na výšku niekoľko
desiatok metrov. Potvrdili to aj neskoršie objavy. Vo Faitlovom dóme bolo cítiť prúdenie
vzduchu na viacerých miestach.
5. 11. 2016 mi prišli pomôcť jaskyniari
z Bratislavy. Maťo Ševčík, Peter Magdolen,
Juraj Šurka, Pavol Tekel a Mário Olšavský.
Najskôr sme na veľkej akcii skúsili rozšíriť
v juhozápadnej časti Faitlovho dómu úzku
chodbu s prievanom, mierne stúpajúcu dohora. Chodba nás priviedla len do malej Peter Magdolen rozširuje úzku chodbu. Foto: M. Olšavský
Prieskum a výskum
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siene so sintrovým jazierkom, ďalej nepokra- ich to pustilo. Czaba, najlepší „plazivkár“, sa
čovala. Keďže ešte bol čas niečo podniknúť, dostal po prúde po zával a proti prúdu do Siene
rozhodli sme sa, že spravíme sondu na naj- relax s 3 m vysokým vodopádom a kruhovým
nižšom mieste Faitlovho dómu, pri veľkej pôdorysom. No voda pritekala ešte z jedného
stene z masívu. Na tomto rozhodnutí sme smeru. Tu bol spriečený veľký kameň, brániaci
sa jednomyseľne zhodli. Teraz, keď viem, čo v ďalšom postupe.
Libor sa ako prvý pustil preskúmať Dóm
sme našli pod Faitlovým dómom, žasnem nad
touto voľbou. Akoby nás niekto alebo niečo bláznov. Vďaka objavnému nadšeniu zmizol
viedlo, lebo toto bola jediná správna voľba, mi z dohľadu a nebolo ho vidieť ani počuť. Na
ako sa dostať do nižších poschodí. Počas tejto volanie neodpovedal. Preliezol totiž z Dómu
akcie sme síce sondu nedokopali do konca, bláznov cez okno v strope do ďalších priesno na dne v úzkej štrbine bolo vidieť popri torov. Najskôr sa dostal do neveľkej siene
pevnej stene masívu, že sa tam černie prázdny Čakáreň, odkiaľ chodba strmo stúpala dohora.
Tu už pribúdalo aj zlepencov – zlepených riečpriestor.
30. 12. 2016 sme v zložení Ľubo Múka, nych sedimentov a hliny nielen na stenách, ale
Libor Štubňa a ja pokračovali v prehlbovaní aj na strope. Doteraz ľavú stranu priestorov
sondy. Nestálo nás už veľa úsilia a dno sondy tvorila jednoliata mohutná stena (tá, ktorá je
sa otvorilo do šesťmetrovej priepasti. Nevedeli aj vo Faitlovom dóme), no v týchto miestach
sme, čo tam bude, no zachytili sme slabý šum stena ustupuje doľava. Vzniká tu veľký priestečúcej vody. Riečisko. Spustiť sa dolu
v tejto chvíli bolo veľké riziko. Hrozilo
zavalenie z bočných stien sondy. Chcelo
to spraviť kvalitné vystuženie otvoru.
Kúpil som a na mieru narezal lešenárske
rúry. Ľubo prispel spojovacími prvkami
– žabkami. Musela sa opäť zorganizovať
veľká akcia, aby sme dokázali dostať na
miesto 35 kg železa, nástroje, vŕtačku,
žabky, roxory, pílku na železo...
Opäť pomohli jaskyniari z Bratislavy. Maťo Ševčík, Peter Magdolen, Juraj
Šurka, Juraj Míšaný (Plavecké Podhradie), Radek Nevařil, Csaba Igaz a Libor
Štubňa. 1. 4. 2017 spoločnými silami
sme dopravili všetko potrebné do Fait- Dóm bláznov. Foto: P. Huťka
lovho dómu. Štyri hodiny sme pomocou
lešenárských rúrok vyrábali klietku –
Atómium. Osadili sme kotvu s plaketou,
zavesili lano a pristúpili k zostupu. Prvý
sa spustil Libor Štubňa. Keď bol na dne
priepasti a zahlásil, že jaskyňa pokračuje dvoma smermi, bol to povel pre
ostatných. Vzrušene sme poschádzali za
ním a rozdelili sa na dve skupiny. Jaskyňa totiž pokračovala na sever riečiskom
a na juh veľkou sieňou. Vzhľadom na dátum objavu dostala názov Dóm bláznov.
Riečisko skúmali jaskyniari z Bratislavy,
preto ho pomenovali Borinský meander.
Po rozšírení najužších miest prešli riečisko po prúde aj proti prúdu, pokiaľ Marek Audy fotí 3D vo Faitlovom dóme. Foto: P. Huťka
Spravodaj SSS 3/2017
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tor s previsom, nazvaný Sieň pod palubou. Iste
by pokračoval ďalej, no je prisypaný závalom
zhora. Dá sa pokračovať aj dohora po dosť
nestabilnej hline a kameňoch. Po niekoľkých
metroch sa vchádza do Siene detských hlavičiek.
Tento nezvyčajný názov navrhol Maťo Ševčík,
keď zbadal veľké množstvo nalámaných kameňov z čistého kalcitu. Kalcit sa sype zhora
nielen vo veľkosti detských hlavičiek, ale aj vo
veľkých kameňoch, ťažších ako 100 kg. Zdroj
toho bieleho pokladu je v asi dvojmetrovej
hrubej vrstve bieleho kalcitu, ktorý sa vplyvom
tektonických pohybov láme a odpadáva. Podľa
geológa Mária Olšavského mohol tento kalcit
vzniknúť hydrotermálnym spôsobom, keďže
neobsahuje pruhy typické pre sintrové platne
usadené vo vrstvách. Je homogénny a čisto
biely.
Táto veľká akcia bola veľmi úspešná, objavilo sa vyše sto metrov nových priestorov.
Po tejto akcii sa ukázalo niekoľko možností,
ako ďalej pokračovať, no najľahšie bolo prekonať spriečený kameň na riečisku. Preto 4. 6.
2017 sme Ľubo Múka, Libor Štubňa a ja skúsili
tento veľký kameň rozbiť. Podarilo sa nám to
celkom ľahko. Tak ako sme tušili, za ním nás
čakala sieň. Prekvapilo nás, že je obalená hrubou vrstvou bieleho mäkkého sintra. Nazvali
sme ju Vatová sieň. Postupovali sme stále proti
prúdu podzemného toku. Chodba sa zdvihla
a na dne sa objavili veľké kremencové kamene.
Boli čiastočne zaoblené vodou a celé čierne.
Postupne sme prekonávali malé vodopádiky,
ktoré vytvárali asi metrové stupne. Kremencová
chodba, ako sme ju nazvali, ústila na dno asi
trojmetrovej studne. Voda prichádzala zo šikmého svahu zhora a padala dolu studňou. Tu
sme zatiaľ skončili.
Novoobjavených priestorov bolo dosť. Nastal čas zdokumentovať ich. To som musel
z väčšej časti spraviť sám. Trvalo mi to ďalšie tri
akcie. Jaskyňa má doteraz zameraných 348 m
polygónového ťahu s prevýšením 50 m. Aktívne prúdenie vzduchu na riečisku nasvedčuje,
že jaskyňa pokračuje ďalej.
Na záver chcem poďakovať všetkým jaskyniarom, ktorí prišli a pomohli pri práci
a objavovaní. V prvom rade Liborovi Štubňovi,
ale najmä Ľubovi Múkovi zo skupiny Brezno, ktorý veľmi pomohol svojím nasadením
a prácou, ale aj materiálne prispel k tomu, aby
Prieskum a výskum

Juro Šurka rozbíja kameň. Foto: P. Magdolen

Vatová sieň. Foto: P. Huťka

Objavitelia úrovne pod Faitlovým dómom. Foto: P. Huťka

sme v jaskyni mohli bezpečne objavovať. Na
druhej strane treba spomenúť, že zo strany
Speleoklubu Banská Bystrica a jeho vedenia
som sa stretol s nepochopením našich aktivít,
resp. nezáujmom o túto jaskyňu. Postoj k našej
práci predseda klubu jasne vyjadril v Spravodaji 1/2017 v záverečnej správe speleoklubu za
rok 2016.
14
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ŽIAdNA JASkyŇA NemUSí Byť BeZVýZNAmNá
matej Ševčík, Peter Ševčík
V každom krase sa nachádzajú jaskyne,
ktoré sú už od začiatku označené za bezvý
znamné. Buď na základe svojej malej dĺžky
a skorého vyznievania, alebo tým, že vynalo
žená snaha pri kopaní a rozširovaní jaskyne
sa zdá byť bezvýznamná k eventuálnemu
objavu. Pravda, nie vždy to tak musí byť.
Prológ
V Spravodaji SSS č. 2 z roku 1995 sa nachádza článok od P. Magdolena opisujúci
vykopané jaskyne Borinského krasu. Zmieňuje
sa o štyroch jaskyniach, ktoré do príchodu
jaskyniarov boli úplne alebo takmer úplne
vyplnené sedimentmi. Popri iných jaskyniach
(Troch vchodov, Sovej a Hadej) sa tu zmieňuje
aj o menšej jaskyni s názvom Viktória, ktorá
bude hlavným predmetom tohto článku.

Viktoriánci v 80. rokoch. Na fotografii prví dvaja
z troch: zľava P. Magdolen, P. Čarný. Za fotoaparátom
pravdepodobne R. Nevařil. Zdroj: archív P. Magdolena

Jaskyňa Viktória – práce v 80. rokoch
Názov jaskyne je odvodený od anglického
slova „victory“ (víťazstvo), pretože sa trojica
nižšie spomínaných prvých bádateľov domnievala, že toto je „víťazná jaskyňa“, ktorá ich
vďaka svojmu situovaniu dovedie na vysnívané
riečisko Borinského systému.
Podrobný opis prvotného objavu a postupu
prác podal v článku z roku 1995 už P. Magdolen, preto začiatočné práce opíšeme len stručne. Vchod jaskyne bol objavený pri obchôdzke
krasu ešte v roku 1983. Pre úplné vyplnenie
jaskyne lístím a sedimentom však k jej vyčisteniu nedošlo, aj preto, že pokus o rýchly prienik
(očistenie od lístia) ukázal veľkú namáhavosť
prác. Výkopové práce sa začali až 26. 4. 1987
vďaka trojici členov Speleo Bratislava – P. Čarnému, R. Nevařilovi a P. Magdolenovi. Postupne z jaskyne vypratávali sedimenty; bolo to
čoraz namáhavejšie, keďže sedimenty ku koncu prác bolo nutné transportovať na malom
„pekáči“ cez úzke plazivky viac ako 10 metrov. Z tohto dôvodu tu počiatočný elán ustal
v polovici júna 1987. Po tomto dátume prestali
v jaskyni akékoľvek výkopové práce. Jaskyňa bola zameraná, zmapovaná, zaevidovaná
a upadala do zabudnutia. Z pomerne významnej
lokality sa stávala lokalita úplne bezvýznamná.
Spravodaj SSS 3/2017

Vchod do Viktórie pred uzavretím. Foto: M. Ševčík

Práce na uzávere Viktórie. Foto: M. Ševeček

Jaskyňa Jazvečí hrad
Jaskyňa Viktória sa nachádza v neveľkom
skalnom brale asi 70 m juhovýchodne od
horného vchodu Borinského jaskynného systému – jaskyne Stará garda. Bralo ako objekt
17
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S. Matula pred vchodom do Jazvečieho hradu v 80.
rokoch. Popis na zadnej strane fotografie: „Apríl 1983.
Nad Majkovým ponorom (70 m)“. Zdroj: archív
P. Magdolena

Sieň Mars One v Jazvečom hrade. Foto: M. Ševeček

mrazov v zimných mesiacoch Borinský kras.
Pri obchôdzke brala si všimol vytopené miesto
pod skalným výklenkom a erózne tvary štrbín
po boku brala.
Dňa 1. 3. 2014 sa uskutočnila v tomto
výklenku pracovná akcia, zameraná na jeho
prehĺbenie a prieskum. Na akcii sa zúčastnili
P. Ševčík a O. Miklánek. Po niekoľkých hodinách objavili vstupnú časť jaskyne – sieň Mars
One. Názov siene vznikol jednak „skomolením“ slov prvý marec po anglicky a jednak na
základe udalosti, keď sa O. Miklánek dostal
do prvej tisícky uchádzačov medziplanetárneho letu na Mars – akcie Mars One. Objavených bolo 10 m nových priestorov, pekne
modelovaných vodou, odtlačky jazvečích labiek v blate a vo vstupnej plazivke stará pasca
na jazveca. Pri prehlbovaní vstupnej chodby
sa v mieste pod pascou na jazveca objavili
tenkostenné črepy sivej farby, ktoré dal P. Ševčík určiť dvom archeológom pamiatkového
úradu. Archeológovia nezávisle od seba určili
na základe detailov keramiky (kus dna a kus
obruby nádoby) jej pôvod do 15. storočia.

M. Adam pred vchodom do Jazvečieho hradu v roku
2017. Foto: M. Ševčík

jaskyniarskeho prieskumu bolo známe pravdepodobne už Majkovi, hoci záznamy o prieskume v tejto oblasti neexistujú a neevidujú sa
ani pri ďalších prieskumníkoch tejto oblasti
(Silnický, Cebecauer a iní). Na prieskum tohto
kúta zvádza logický fakt, a to blízkosť Starej
gardy. Prvý evidovaný prieskum brala je z roku
1983 (objav Viktórie). Zároveň, podľa ústneho
podania P. Magdolena, bol 20 m severnejšie od
jaskyne Viktória v tomto brale nájdený skalný
výklenok. V apríli 1983 sa uskutočnila v tomto
výklenku pracovná akcia, na ktorej sa podľa
zachovanej fotografickej dokumentácie zúčastnili P. Magdolen a S. Matula, ale bez objavu
jaskynných priestorov. Podľa ústneho podania
dvojica usúdila, že ide o abri.
Po neúspešných prácach vo Viktórii sa na
toto bralo na dlhé roky viac-menej zabudlo.
Nový prieskum brala absolvoval individuálne
až v zimnej sezóne 2013/2014 P. Ševčík. Ten
pre nízku pracovnú vyťaženosť skúmal počas
Prieskum a výskum
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Pokračovanie z Mars One. Foto: M. Ševeček

V eróznych chodbách Jazvečieho hradu. Foto: M. Ševeček

Pasca má maximálne sto rokov, a tak podľa
umiestnenia nálezu stredovekej keramiky sa
dá tvrdiť, že v jaskyni minimálne päťsto rokov
nikto nebol a veľmi pravdepodobne ani nikdy
predtým. Podľa početných jazvečích znakov
(pasca, lebky, moč a pod.) a podľa stredovekých črepov dostala jaskyňa aj pomenovanie
Jazvečí hrad (ďalej aj JH).
Po objavení jaskyne sa do konca marca 2014
vykonali ešte 4 ďalšie akcie, počas ktorých sa
vyčistili vstupné časti jaskyne a spohodlnil sa
vchod do jaskyne. Na poslednej z týchto akcií
(dňa 29. 3.) sa Jazvečí hrad prvýkrát zameral
v dĺžke 9,1 m a zameral sa aj vonkajší polygón
okolia jaskyne, čím sa určila priestorová súvislosť Starej gardy, Viktórie a JH. Zistilo sa, že jaskyne Viktória a JH sú podľa polygónu od seba
vzdialené 4 – 5 metrov cez úzke zasedimentované chodby. Padlo rozhodnutie spojiť tieto dve
menšie jaskyne prirodzenou cestou, aby vznikol
jeden zaujímavý menší plazivkový systém.
Overením si skutočnosti v teréne sa ako najperspektívnejšie miesto začala javiť zasedimentovaná meandrujúca chodba, ktorá vybieha zo

siene Mars One doľava. Prvá kopáčska akcia
v tejto chodbe je datovaná 6. 4. Po nej nasledovali ešte ďalšie tri, kým sa chodba takmer vo
svojej celej dĺžke prispôsobila na aké-také preplazenie človekom. Chodba vtedy ešte vyznievala v sedimentoch, no kopanie sa vyplatilo
a už predposledný augustový deň bola vykonaná úspešná zvuková skúška z jaskyne JH do
Viktórie, keď sa O. Miklánek z Jazvečieho hradu dorozumel z J. Blahom vo Viktórii.
Do konca roka 2014 sa uskutočnila už len
jedna pracovná akcia, na ktorej sa vyčistili
bočné chodby vybiehajúce zo siene Mars One.
Dôvodom nízkej aktivity bol presun členov
Speleo Bratislava na perspektívnejšiu lokalitu
– koncové chodby Starej gardy, kde sa črtalo
a nakoniec aj nastalo spojenie s Jubilejnou
jaskyňou a vytvorenie Borinského jaskynného
systému.
Hneď v januári 2015 sme sa však do jaskyne
Jazvečí hrad vrátili. Začali sa ťažiť sedimenty
a prehlbovať dno chodby smerujúcej k Viktórii.
Na celkovo 5 akciách do apríla 2015 sa prehĺbilo dno chodby o viac ako 0,5 metra a výrazne sa
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V januári 2015 M. Ševčík a P. Ševčík vykonali
menšiu pracovnú akciu v Bowle sieni, kde začali ťažiť sedimenty z bočných partií, a rozširovať
tak sieň. Už po necelých 5 mesiacoch nečinnosti na tejto lokalite bolo v jaskyni výrazné
množstvo napadaného lístia a konárov, ktoré
bolo na začiatku akcie treba vytiahnuť vo vedrách von. Preto padol návrh jaskyňu uzavrieť,
a zabezpečiť tak priestor pred opätovným možným „samouzatvorením“. Neďaleko jaskyne
Stará garda sa povaľovali staré plechové dvere,
ktoré poslúžili ako provizórny uzáver jaskyne
do času, kým sa nevybuduje pekný murovaný
uzáver. Veľká akcia v oboch jaskyniach sa konala 28. 2. 2015. Práce vo Viktórii po vyčerpaní
jazierka pokračovali v Chodbe večných nádejí.
Na akcii zároveň dostali novoprijatí členovia
L. Strelková, O. Miklánek a M. Ševčík svoje
členské preukazy.
Pre nejasnosť akustického prepojenia oboch
jaskýň a výrazné predĺženie Jazvečieho hradu po mnohých kopáčskych akciách sme sa
1. marca rozhodli jaskyne opätovne premerať
a ich vchody spojiť povrchovým polygónom.
Po zameraní sa stále ako najvhodnejšie miesto
spojenia javila Chodba večných nádejí. Tento
názor sa však už na nasledujúcej akcii 14. 3.
ukázal ako mylný a najvhodnejšie miesto na
spojenie sa ukázalo v pravej stúpajúcej chodbe
tesne za Bowle sieňou, kde tento deň došlo
k svetelnému spojeniu oboch jaskýň. Od tohto
okamihu bolo jasné, kde v prácach pokračovať,
a tak niet divu, že už na ďalšej akcii 11. 4. 2015
sa dosiahlo prepojenie oboch jaskýň. Najskôr
o 15:24 si O. Miklánek z Jazvečieho hradu podal
ruku s „viktoriáncom“ M. Ševčíkom a o 16:30

postúpilo k Viktórii. Snaha bola korunovaná
11. 4. spojením oboch jaskýň (opis spojenia
je v článku nižšie). Do konca roku 2015 sa po
prepojení uskutočnilo len pár ďalších akcií
v oboch jaskyniach. Išlo o prehlbovanie chodieb v mieste prepojenia a akcie individuálneho charakteru – P. Ševčík.
Rok 2016 sa niesol najmä v duchu individuálnych akcií P. Ševčíka, s občasnou menšou
pomocou iných členov, keď sa prehĺbil vchod
do Jazvečieho hradu a začali sa postupne čistiť
bočné chodby v okolí hlavného ťahu.
Jaskyňa Viktória – novoobnovené práce
a práce na prepojení jaskýň
Oživenie prác na tejto lokalite nastalo až
po takmer 30 rokoch – na jar roku 2014. Dôvodom bol vyššie spomínaný objav Jazvečieho
hradu.
Opätovné práce sa začali 20. 7. 2014, keď
jeden z niekdajších prvých „viktoriáncov“ P.
Magdolen spolu s O. Trávnikom klasickým
spôsobom (lano, kladka, lopata a vedro) začali čistiť od napadaného lístia a hliny vstupnú
časť jaskyne – Bowle sieň. Sieň je pomenovaná
podľa objavu plechovky od bowle po prvých
prieskumníkoch. Je zaujímavé, ako príroda
dokáže jaskyňu znovu uzavrieť, pretože v minulosti vykopané a prielezné chodby boli opätovne zasypané do 20 – 50 % ich výšky. Podobne na čistenie jaskyne sa zamerali aj zvyšné
tri akcie v auguste a septembri 2014. Práce sa
sústredili do úzkej, meandrujúcej chodby prekopanej už v minulosti, smerujúcej na Jazvečí
hrad (tzv. Chodba večných nádejí). Spočiatku
dobre ťažiteľná a kyprá hlina v tejto chodbe
sa po druhej akcii zmenila na mazľavé, ťažké
a zle ťažiteľné blato, ktoré navyše bolo treba
transportovať v úzkej chodbe niekoľko metrov na „pekáči“ k vstupu do jaskyne a von.
Ku koncu tretej akcie sme boli už len 1,5 m
od koncového bodu prieskumu z 80. rokov.
Po zvukovej skúške však bolo hlas v chodbe
počuť len veľmi slabo, čo spolu s náročnosťou
ťažby spôsobilo naštrbenie morálky na ďalšiu
prácu v tomto mieste. Morálke neprospel ani
prieskum jaskyne O. Miklánkom 13. 9., keď
oznámil vytvorenie jazierka s hĺbkou 20 cm
prakticky v celej dĺžke Chodby večných nádejí. Do konca roka 2014 sa už v tejto jaskyni
nepracovalo.
Prieskum a výskum

Útočné družstvo po spojení Jazvečieho hradu s Viktóriou.
Foto: M. Ševčík
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jaskyne, z kameňov a betónu sa vytvoril múrik
a osadil sa kovový rám vchodu a naň sa následne položili dočasné plechové dvere. K úplnému
dokončeniu uzáveru sú nutné ešte nejaké stavebné úpravy a osadenie definitívnych dverí.
Začiatkom novembra 2015 bolo mnoho
statných bukov v okolí jaskyne spílených. Pílenie neprebiehalo veľmi systematicky, a tak

už M. Ševčík nasledovaný Cs. Igazom preliezli
z Viktórie cez Jazvečí hrad von. Spojenie viedlo cez veľmi úzky úsek, ale bolo úspešné. Po
vzniku minisystému padol definitívny návrh
jaskyňu Viktória uzavrieť.
Prvé práce na uzávere sa začali koncom apríla. Dokopy sa na uzatváraní vykonalo 5 pracovných akcií, počas ktorých sa upravil vchod do
Spravodaj SSS 3/2017
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vznikol smutný pohľad na neupratané „mikádo“ a škaredé rúbanisko.
Okrem estetickej škody spílené stromy
čiastočne poškodili dočasné plechové
dvere vchodu do Viktórie a výrazne obmedzili príchod k jaskyniam a pohyb
v ich okolí. Preto sa posledné štyri
akcie roku 2015 pracovalo nielen v jaskyniach, ale aj pri čistení a upratovaní
okolia oboch jaskýň. V roku 2016 sa vo
Viktórii uskutočnila len jedna akcia,
a to v novembri, keď sa zameralo spojenie jaskýň Jazvečí hrad a Viktória.
Opis jaskýň a ich obyvateľov
Obe jaskyne sa nachádzajú vo vápencovom brale 70 metrov povyše jaskyne Stará garda, po jej ľavej strane,
v bočnom svahu Okopanca – kóta 518.
Samotné jaskyne ležia v nadmorskej
výške 490 metrov. Z doliny sa k bralu
dostaneme najľahšie z jeho pravej strany. Vchod jaskyne Jazvečí hrad je orientovaný na sever, vchod Viktórie zase
na západ. Celková dĺžka minisystému
je 52 m s hĺbkou 4 m. Základ systému
tvoria dve pukliny smeru sever a západ,
sekundárne dobre premodelované riečnou eróziou.
Jazvečí hrad sa začína prirodzeným
vchodom – vstupnou nízkou eróznou
chodbou dlhou 2 m. Po jej prekonaní
vchádzame do najväčšieho priestoru
jaskyne, siene Mars One s výškou do
2 m. Priestor je výrazne poznamenaný
tektonikou s menšími náznakmi riečnej modelácie. V ľavej strane siene sa
nachádzajú nevýznamné úzke chodby.
Pokiaľ pokračujeme hlavným ťahom,
prechádzame do nízkych plaziviek.
Po pravej strane smerom na meračský
bod JH6 vybieha zatiaľ ešte neprekopaná zasedimentovaná chodba smerujúca k Viktórii, ktorá po 4 m vyznieva
v sedimentoch. Ďalej smerom na meračský bod JH7 pokračujeme erózne
dobre modelovanou úzkou chodbou.
Cestou míňame odbočky, kde sa sondovacie práce vykonávajú od začiatku
roku 2017. Po 12 m v plazivkách, resp.
„štvornožkách“ a viacerých zalomePrieskum a výskum
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vybieha nahor šikmá plazivka k meračskému
bodu V7 s výškou do 2 m, ktorou sa dostaneme
do priestoru s komínmi a ďalej do Jazvečieho
hradu. Po ľavej strane sa dostaneme cez jazierko niekdajším hlavným ťahom jaskyne po
niekoľkých zalomeniach až ku koncu Viktórie – zasedimentovanej chodbe pri bodoch V5
a V6. Táto chodba však evidentne súvisí s vetvou pri bode JH6 a čaká na svojich kopáčov. Jazierko v tejto chodbe, hlboké 10 – 20 cm, ktoré
napĺňa zrážková voda, sa musí pred každou
akciou vyčerpať, pretože značne znepríjemňuje
výkopové práce.
V oboch jaskyniach sme počas početných
prieskumov videli iba dva netopiere. Zato sme
však zaznamenali veľa jedincov salamandry
škvrnitej (Salamandra salamandra). Dokonca
práce vo Viktórii sa vyznačujú tým, že sa začínajú vždy vytiahnutím 5 až 10 dospelých
jedincov na povrch (tzv. Greenpeace akcie), aby
sa zabránilo ich zraneniu počas prác. Takisto
sme v jaskyni zaznamenali aj ich potomkov
v rôznom stupni rastu. Okrem salamandier sa
tu nachádzajú aj početné skupiny článkonožcov – pavúky, najmä meta temnostná (Meta
menardi), motýle, najmä mora pivničná (Scoliopteryx libatrix), a iné druhy hmyzu. Samozrejmosťou sú dážďovky.

niach sa dostávame k prvému komínu pri
meračskom bode JH14, ktorý po 3 m vyznieva v neprieleznej štrbine. Od tohto komína
chodba ďalej pokračuje cez úžinu v masíve.
Po jej prekonaní sa dostávame do väčšieho
priestoru pri meračskom bode JH16, kde sa
dá i postaviť. V tomto mieste sa nachádzajú
celkovo ďalšie dva komíny, ktoré sa rovnako
po pár metroch končia neprielezne. Všetky tri
komíny zrejme vychádzajú na povrch, ktorý je
v tomto prípade vzdialený 5 – 8 m. Na povrchu
je totiž viditeľná depresia – závrt, s možným
začiatkom týchto komínov. Po opustení priestoru s komínmi prechádzame do Viktórie.
Jaskyňa Viktória sa začína vstupnou priepasťou hlbokou 3 m. Okraje priepasti sú vybetónované a sú súčasťou uzáveru. Po prekonaní
priepasti vchádzame do najväčšieho priestoru
jaskyne – Bowle siene. Sieň je riečneho pôvodu s výškou priestoru do 1,5 m, preto sa tu
dá pohodlne len sedieť. V jej pravej strane sa
nachádza zasedimentovaná chodba a nad ňou
druhotný, menší prepoj s povrchom, ktorým
je však pre veľmi malé rozmery nemožné preliezť. Bowle sieň pokračuje úzkou plazivkou
erózneho tvaru ďalej. Hneď po pravej strane

Význam jaskynného systému
Hoci celková dĺžka systému je 52 m a podľa
Holúbekovho vzorca (2016) sa svojou dĺžkou
zaraďuje medzi priemerné jaskyne Slovenska,
v rámci Borinského krasu patrí k nadpriemerným a pravdepodobne z vývojového hľadiska
i k tým najzaujímavejším jaskyniam v krase.
Systém dvoch jaskýň totiž vyniká svojou lokalizáciou. Ako bolo napísané vyššie, nachádza sa vo vápencovom brale 30 výškových
metrov nad jaskyňou Stará garda, v nadmorskej výške 490 metrov. Nekras, predstavovaný
v Borinskom krase bratislavským granitovým
masívom, sa nachádza výškovo len 15 m nad
týmto systémom. Môžeme teda usudzovať,
že ide o vývojovo jednu z najstarších jaskýň
v masíve Okopanca. Tento fakt umocňujú dva
poznatky.
Prvým je tvar jaskyne. Celkovo až 95 %
priestorov systému jaskýň tvoria krásne modelované erózne chodby. Vo väčšine jaskýň
Borinského krasu totiž prevažuje puklinový

Larválne štádium salamandry škvrnitej v jazierku vo
Viktórii. Foto: M. Ševčík
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Ďalšie možnosti postupu
Ako ďalej? Kde kopať? Kde je ďalší postup?
Často kladené otázky pri prieskume a výskume jaskyne sú v prípade tohto systémiku
zbytočné. Kopať a pracovať možno na každom
centimetri jaskyne. Dno jaskýň je v celom
svojom úseku pokryté hlinitým sedimentom,
bez náznaku skalného podložia. Vrstva hliny je podľa dvoch menších pokusných sond
v Mars One a chodbe na Viktóriu hrubá viac
ako 0,5 m. Preto sa práce môžu sústrediť na
prehlbovanie a čistenie už známych priestorov.
Ak by však pracovný tím chcel aj prolongovať
v jaskyni, ako najperspektívnejšie sa javia tri
miesta: jedno v bočnej chodbičke z Mars One
smerujúcej na Viktóriu, príp. na druhej strane
tejto chodby v koncových miestach Viktórie,
druhé na začiatku chodby na Viktóriu a tretie
na dne Bowle siene. V oboch jaskyniach sa
pomerne intenzívne pracuje i naďalej (najmä
v Jazvečom hrade v chodbe na Viktóriu), a tak
uvidíme, aké ďalšie nové poznatky a priestory
tieto práce prinesú.

až korózno-rútivý charakter chodieb a priestorov. Riečne modelované priestory napríklad v Borinskom jaskynnom systéme alebo
v jaskyni Sedmička tvoria len maximálne 15 %
celkových priestorov a sú považované za jedny
z najstarších chodieb v týchto jaskyniach. Podobný vysoký pomer eróznych a neeróznych
priestorov majú len jaskyne v južnej časti krasu – Notre Dame, Sovia, Trojuholník, Zbojnícka, Riečna. Jaskyňa Notre Dame sa celkovo
považuje za vývojovo najstaršiu a nachádza sa
v podobnej výškovej línii ako systém jaskýň
Jazvečí hrad a Viktória.
Druhým faktom, ktorý nasvedčuje vysokému veku jaskyne, môže byť vek odobratých
vzoriek sedimentu z jednej z mála eróznych
chodieb v Starej garde – z Fragmentu meandra
– v polovici roku 2016. Izotopovým meraním
týchto vzoriek sa stanovil vek sedimentu na
1,72 mil. rokov (Šujan, in press). Fragment
meandra sa výškovo nachádza 60 m pod systémom Jazvečí hrad-Viktória.
Prvopočiatky vzniku jaskyne s možným krasovatením vápencov Okopanca teda možno
datovať do obdobia staršieho ako 1,8 milióna
rokov. Tento údaj je však len odhadom z doteraz známych zistení a meraní uskutočnených
v Borinskom krase a nemožno ho pokladať za
exaktný. Na jeho overenie sú potrebné ďalšie
vzorky a merania uskutočnené priamo v jaskynnom systéme.
Spojený systém jaskýň má význam zo zoologického hľadiska, a to najmä v entomológii
a herpetológii, a z hľadiska antropologického.
Výskyt početných kusov salamandier, motýľov,
pavúkov a nálezy kostí menších živočíchov
tento fakt potvrdzuje a logicky navádza k ďalšiemu perspektívnemu výskumu.
Skalné bralo, v ktorom sú obe jaskyne utvorené, je významné aj z hľadiska estetického
a duševného. Estetickým hľadiskom je nádherný celoročný výhľad z vrchu brala na
chatovú osadu Košarisko a okolité kopce –
Okopanec, Ostrovec, Spálenisko, Volhovisko.
Duševným hľadiskom je nielen už opísaný
výhľad a okolie, ale aj početné hodiny strávené v jaskyni a v prítomnosti priateľov. Táto
esteticko-duševná stránka sa pretavila do vytvorenia ohniska na vrchole brala, ktoré je,
žiaľ, momentálne pochované pod „mikádom“
bezcitného rúbaniska.
Prieskum a výskum

Záver
Záverom treba poďakovať za všetku doterajšiu prácu všetkým ľuďom, priateľom, jaskyniarom a členom Speleo Bratislava, ktorí pri
výkopoch priložili ruku k dielu, osobitne objaviteľovi Jazvečieho hradu P. Ševčíkovi, ktorý
sa aj vďaka početným individuálnym prácam
v Jazvečom hrade príkladne stará o „svoje“
dielo. Autori sa chcú zároveň touto cestou poďakovať členom Speleo Bratislava za prvotné
recenzie a rady k článku a mapám. Samostatné veľké poďakovanie patrí P. Herichovi a M.
Slukovi pri výraznej pomoci s tvorbou máp
v programe Therion.
Pramienky informácií
Technické denníky Speleo Bratislava za roky
2014, 2015, 2016.
Magdolen, P. 1995. Vykopané jaskyne Borinského krasu. Spravodaj SSS, 26, 2, 12–16.
Holúbek, P. 2016. Pripravuje sa nový zoznam
jaskýň. Spravodaj SSS, 47, 4, 61.
Šujan, M. et al. 2017. Early pleistocene age of
fluvial sediment in Stará Garda cave revealed
by 10Be/26Al burial dating: implications for
geomoprhic evolution of the Malé Karpaty
Mts. (Western Carpathians). In press.
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kAroL JoZef BrANčík – PrIekoPNík
SPeLeotUrIStIky NA PoVAŽí
Bohuslav kortman
V tomto roku sme si pri
pomenuli stosedemdesiate
piate výročie úmrtia Karo
la Brančíka, kysuckého ro
dáka, ktorý pôsobil vyše 40
rokov v Trenčíne (narodil
sa 13. marca 1842 v Sta
rej Bystrici, zomrel 18. no
vembra 1915 v Trenčíne).
Ako významná všestran
ná osobnosť patril medzi
vtedajších najagilnejších
organizátorov vedeckého
a kultúrnospoločenského
života na Považí i v rámci
celého Slovenska.

kú organizáciu založili už
okolo roku 1860 v Banskej
Štiavnici.
V tom istom roku Slovenské noviny, vychádzajúce vo
Viedni, v článku s titulkom
Veliká jeskyně v dolině pružinské takto napísali o jaskyni na Považí:
Čarokrásné Považí trenčanské bylo zase jednou památností obohaceno, kterau sice lid
vůkolitý s několika milovníky
přírody už ode dávné doby poznal, kteráž ale teprv počátMUDr. Karol Brančík (1842 – 1915)
kem tohoto měsíce pozorněji
proskaumána byla. Rozumíme velikau jeskyni
MUDr. Karol Jozef Brančík (Brancsik) bol v dolině, kteráž od obce Pružiny jméno pružinské,
nielen kráľovským radcom, trenčianskym žup- sama pak jeskyně název rožonské nosí. Ústí této
ným lekárom, riaditeľom nemocnice a múzea jeskyně tak jest prostranné, že v něm 50 do 60 lidí
v Trenčíne, ale aj prírodovedcom. Zaoberal sa místa najde; dále pak do nitra vrchu protahují se
najmä entomológiou a botanikou, vytvoril větší menší prázdniny, jejichž konec ani při této porozsiahle zbierky hmyzu a rastlín. Venoval sa slední návštěvě nenašli. Dosaváde schodná částka
však i meteorológii, speleológii, archeológii, jeskyně zvláště ze 3 klenutin pozůstává, z nichžto
histórii a numizmatike, ba aj športu a umeniu prvá výšku chrámu střední velikosti dosahuje, tak
– hudbe a poézii. Pokladáme ho za priekopní- že ani světlo 12 fakel až hore ke klenutí neproniklo.
ka turistiky a popularizátora prírodných vied Ve všech částkách jeskyně vidět krásné kvapníky
na Slovensku. Má pamätnú tabuľu s bustou (stalaktity, t. j. kapkáním vápennisté vody povstalé
kamení), což jmenovitě v třetím klenutí pozorov rodisku i v Trenčíne.
K. Brančík je známy aj ako spoluzakladateľ váno. Poněvadž se ale na vše strany vrchu menší
a tajomník, neskôr podpredseda a predseda díry rozbíhají, v nichžto se hlas lidský anebo jiný
Prírodovedného spolku Trenčianskej župy, hluk podivně ozývá: dá se sauditi, že tato jeskyně
založeného roku 1877. Poslaním spolku bola náramně rozlehlá jest a že tedy skaumatelům
predovšetkým prírodovedná činnosť a vlasti- přírody zavdává příležitost, aby tam po nových
vedné poznávanie a ochrana prírody, najmä nálezích pátrali.
Práve táto pozoruhodná jaskyňa zaujala
celého Považia, Strážovských a Súľovských
vrchov, ale aj Malej Fatry. Popri prírodovednej Karola Brančíka ako jedna z prvých. Roku
a poznávacej činnosti sa náplňou spolku stala 1883 zverejnil v ročenke Prírodovedného
turistika, o ktorú v tých časoch prejavovala spolku Trenčianskej župy opis prírodopisverejnosť rastúci záujem. Roku 1874 bol vy- nej výpravy, ktorej účastníci preskúmali dve
značkovaný prvý turistický chodník na území jaskyne na Ostrej Malenici v Strážovských
vtedajšieho Uhorska a prvú známu turistic- vrchoch.* Dnes ich poznáme pod názvami
* Čitatelia nášho časopisu sa s priebehom výpravy z roku 1882 oboznámili vo fiktívnom rozhovore s dr. Brančíkom,
uverejnenom r. 1991; časopis vyšiel pod názvom Jaskyniar. Je zaujímavé, že dĺžky oboch jaskýň, ktoré Brančík uvádza, sú
skoro totožné s údajmi A. Droppu z r. 1973. Podobne presná sa javí aj Brančíkova mapa Pružinskej Dúpnej jaskyne pri
porovnaní s mapou tejto jaskyne od P. Janáčika z r. 1960.
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Veterná diera I a II. Ešte predtým, roku 1879,
v tejto ročenke písal o svojom výlete na Minčol v Lúčanskej Malej Fatre, pričom sa zmienil o jaskyni a hlbokých dierach. Ide pravdepodobne o krasové javy v Turskej doline
pri Žiline. V septembri 1895 spolu s ďalšími
prieskumníkmi a pomocníkmi, medzi ktorými nechýbali ani fotografi, navštívil Strážovské vrchy a osobitne spomenutú Pružinskú
Dúpnu jaskyňu. Výsledky bádania zhrnul
do príspevku Päť dní priekopníckych služieb
v záujme turistiky, ktorý v nasledujúcom roku
vyšiel v ročenke
prírodovedného
spolku. V jeho
úvode píše:

Pamätná minca s Brančíkovým portrétom, busta Karola
Brančíka v Starej Bystrici a v Trenčíne

s cieľom sprístupniť výletníkmi často navštevovanú
kvapľovú jaskyňu v blízkosti dediny Pružina, a pretože sa dalo predpokladať, že ide o jaskyňu
so zvyškami kostí, aj toto mal byť smer
nášho bádania...
Je teda zrejmé, že Brančíkovi okrem
speleologického prieskumu a archeologického či paleontologického výskumu
išlo aj o lepšie sprístupnenie jaskyne
pre návštevníkov. Na to malo poslúžiť
turistické značenie z Pružiny
a úprava cesty – chodníka
k jaskyni, na čom sa Brančík osobne zúčastnil:
Hneď po východe z dediny sme otvorili nádoby
s farbami a robili sme
turistické značky (biele, červené). Po niekoľkých minútach
sme dorazili k vápenke; odtiaľto
cesta od kameňa
s červenou značkou
pokračuje k osviežujúcemu
a chutnému prameňu, odkiaľ je
dobré zobrať si zásoby, lebo vyššie sa
voda nedá nájsť. Cesta teraz pokračuje ďalej
do doliny a je pohodlná a dobre vyznačená...
Práca, ktorá nasledovala, predstavovala
najťažšiu časť úlohy, pretože bolo treba vytvoriť trvalú cestu v smere, kde sa dalo očakávať najmenej ťažkostí. Aj napriek tomu
práca nebola ľahká, na mnohých miestach bolo
nutné presúvať masy zeminy a kameňa, aby sme
vyplnili priehlbiny a vyniesli násypy. Skupinu som
rozdelil na dve časti; dvaja muži museli ísť dopredu
a v smere, ktorý som určil, odstraňovali prekážky
a znášali okolo ležiace kamene ako základ, ostatní vykonávali zemné práce. Nejeden kameň som
sám krvopotne dokotúľal a krompáčom opracoval,
pritom koľkokrát sem a tam som prešiel túto cestu.

Fotografie z roku
1895 uverejnené
v ročenke prírodovedného spolku

Ako v každej oblasti s vápencovým pohorím, aj
v Trenčianskej župe a v jej stredohorí, ktoré je tvorené prevažne vápencom, sa nachádza veľa jaskýň,
priepastí a trhlín. Informácií o týchto jaskyniach
doteraz nie je veľa. Niektoré z nich sú už síce dávno
známe a boli často navštevované, podrobný prieskum doteraz však nebol vykonaný. Aby sme tento
nedostatok napravili, spojila sa Považská pobočka Uhorského turistického spolku s naším spolkom
História v speleológii
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Časť nálezov z Brančíkovho výskumu na jeho kresbe
Mapa Pružinskej Dúpnej jaskyne od K. Brančíka

Súčasťou Brančíkovho príspevku v ročenke
je podrobný opis a prvá známa mapa (pôdorys) Pružinskej Dúpnej jaskyne,** ktorých
autorom je on sám, ako aj päť fotografických
snímok okolia i vnútrajška jaskyne. Rok pred
svojou smrťou publikoval vo Vestníku Trenčianskeho župného muzeálneho spolku správu o výsledkoch archeologického výskumu
v tejto jaskyni z r. 1895 a 1913. Vykopávky sa
robili pred vchodom do jaskyne a na viacerých
miestach v jaskyni. Získali sa pri nich nielen
mnohé archeologické nálezy, ale aj kosti jaskynných medveďov. Paleontologický výskum
prebieha v jaskyni i v súčasnosti.
Zásluhy Karola Brančíka na preskúmaní
a sprístupnení Pružinskej Dúpnej jaskyne ocenili členovia Jaskyniarskeho klubu Strážovské
vrchy z Považskej Bystrice, ktorí podľa neho
pomenovali náučný chodník vedúci z Pružiny-Priedhoria k tejto najznámejšej jaskyni Strážovských vrchov. Chodník, ktorý jaskyniari vy-

Historický nápis (letopočet 1812) nad vchodom do
Pružinskej Dúpnej jaskyne

** Brančíkovu mapu a opis jaskyne preložený do slovenčiny uverejnil J. Halaša roku 1944 v časopise Krásy Slovenska,
odkiaľ ich prevzal G. Runkovič do svojej knihy Kapitoly o prírode a kvetoch (1982).
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budovali, je dlhý 1940
metrov, má prevýšenie
150 metrov a trasu
s piatimi informačnými
tabuľami vyznačenú zelenou značkou. Jaskyňa
je voľne prístupná pre
verejnosť od 1. mája do
31. októbra, návštevu
však treba vopred ohlásiť e-mailom alebo telefonicky. Okrem toho sa
v Dúpnej príležitostne
konajú Dni otvorených
dverí a jaskynné koncerty. Pri otvorení náučného chodníka roku
2013 dokonca zaznela
klavírna skladba – ma- Vstupný informačný panel na náučnom chodníku K. Brančíka v Pružine-Priedhorí
zúrka od samého Karola Brančíka. Určite by sa tomu potešil aj jej Kortman, B. 2001. Karol Brančík a jaskyne.
Slovenský kras, 39, 83–87.
autor, ktorý sa svojimi výsledkami v oblasti
prieskumu, výskumu, dokumentácie a propa- Janáčik, P. 1963. Príspevok k poznaniu krasu
Strážovskej hornatiny so zvláštnym zreteľom
gácie jaskýň na Považí zapísal do dejín slovenna mojtínsku krasovú oblasť. Slovenský
skej speleológie.
kras, 4, 3–33.
Nejezchleba, L. 2010. História trenčianskej
Použitá literatúra
turistiky. Trenčianska turistika – 120 rokov
Brancsik, K. 1879. Ein Ausflug den Mincsov.
(1890 – 2010). Trenčín, 78 s.
Évkönyv melyet a Trencsén megyei Természettudományi egylet megbizásából (1879), Prikryl, Ľ. V. 1985. Dejiny speleológie na Slovensku. Bratislava, 114–117.
2, 25–27.
Brancsik, K. 1883. Ausflug auf die „Maleni- Runkovič, G. 1982. Kapitoly o prírode a kvetoch. Martin, 55–59.
cza“ im Pruzsinaer Thale. Évkönyv melyet
a Trencsén megyei Természettudományi egy- Slovenské noviny, 12, 75 (28. 6. 1860).
let megbizásából (1882), 5, 75–76, 78–81.
Brancsik, K. 1896. Fünf Tage Pionierdienst
im Interesse der Touristik. A Trencsén
vármegyei természettudományi egylet
1894 – 1895, 17-18, 176–190.
Brancsik, K. 1914. Ueber die Ergebnisse unserer Grabungen wie auch über
prähistorische Zufallsfunde im Comitate. A Trencsénvármegyei muzeum-egyesület értesitője, 1, 27–29.
Droppa, A. 1973. Prehľad preskúmaných
jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 11,
111–157.
Halaša, J. 1944. Pružinská jaskyňa. Krásy
Slovenska, 22, 6-7-8, 144–146.
Kortman, B. 1991. Speleointerview s dr. Vchod Pružinskej Dúpnej jaskyne s informačnou tabuľou
Karolom Brančíkom. Jaskyniar, 1, 25–27. v súčasnosti
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VydAreNÉ PodUJAtIA V rÉŽII JASkyNIAroV Z PoVAŽIA
Bohuslav kortman, Jk Strážovské vrchy SSS
try hudby na Slovensku. Cenu mu odovzdal
Laco Sasák, významná osobnosť slovenskej
country hudby, spevák, inštrumentalista, skladateľ a textár z Košíc, ktorý sa na podujatí
predstavil aj niekoľkými pesničkami. Bodku
za celým sobotným programom dali Zálesáci
z Petrovíc, ktorí zabávali prítomných na country bále až do neskorej noci. Aby návštevníci
nemali sucho v ústach a nevyhrávali im cigáni
v bruchu, o to sa postarali hostitelia z Čelkovej Lehoty na čele so starostom obce Jurom
Čelkom. Baraninu na mongolský spôsob sme
ako zvyčajne pripravili sami. Z veľkej vatry po
západe slnka mali radosť najmä deti a všetci,
ktorí sa rozhodli stráviť zvyšok noci v stanoch
postavených priamo na ihrisku.
V nedeľu 2. júla sme otvorili dvere Pružinskej Dúpnej jaskyne a aj keď sprvoti sa zdalo,

Každoročne od roku 2011 organizuje náš jaskyniarsky klub so spoluorganizátormi podujatie s názvom ZELENÁ MODRÁ a od roku 2013
STRÁŽOVSKÉ VRCHOLENIE. Tento rok sa konali začiatkom júla a októbra a navštívilo ich viac
ako 1200 záujemcov.
ZELENá MODRá 2017 sa začala v sobotu
1. júla v obci Čelkova Lehota turistickým pochodom Čelkovská desiatka s návštevou Priepasti medzi Kačkami – Kortmanky. Do cieľa
na futbalovom ihrisku sme videli prichádzať
unavených, ale spokojných turistov i ostatných účastníkov pochodu, ktorí si pochvaľovali vytýčenú trasu „desiatky“, hoci merala
v skutočnosti viac ako 12 kilometrov. Cyklisti
zase absolvovali 30 km okruh v Strážovských
vrchoch. V popoludňajšom a večernom hudobnom programe v areáli ihriska vystúpili
skupiny Bluegrassbillies z Nitry, Krok z Dubnice nad Váhom, Kortmanovci z Považskej
Bystrice a The Crowd s Vilom Gabčom, Dušanom „Songym“ Dobiašom a Henrichom
Novákom. Ten so svojím dobrom sprevádzal
hviezdu večera – známeho slovenského country speváka a gitaristu Allana Mikušeka, ktorého vďačné publikum nechcelo dlho pustiť
z pódia.
Počas vystúpenia country-folkových Kortmanovcov prevzal líder skupiny za organizátorov ZELENEJ MODREJ Čestnú cenu Petra
Dulu za zásluhy na propagácii folkovej a coun-

Na štarte Čelkovskej desiatky. Foto: P. Chmela

Areál podujatia ZELENÁ MODRÁ v Čelkovej Lehote.
Foto: K. Čelková

Vystúpenie hudobnej skupiny Bluegrassbillies z Nitry.
Foto: P. Chmela
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zea a trenčianskeho župného lekára, ktorý sa narodil
pred 175. rokmi.
Lúče slnka, ktorými sa
Strážovské vrchy napokon
rozlúčili s poslednými
účastníkmi vydareného
podujatia, boli symbolickým poďakovaním jeho
organizátorom za vynaložené úsilie a všetkým
priaznivcom i sponzorom
za ich pomoc a podporu,
osobitne mestu Považská
Bystrica, obciam Čelkova
Lehota a Pružina a OZ
Mikroregión Strážovské
Jaskynný koncert v Pružinskej Dúpnej jaskyni. Foto: V. Ruček
vrchy.
STRáŽOVSKé VRCHOLENIE 2017 pod
že záujemcov o prehliadku jaskyne vinou nie
najlepšieho počasia nebude veľa, nakoniec opak hlavičkou OZ Mikroregión Strážovské vrchy,
bol pravdou a účasť prekročila naše očakávania. ktorého členom je aj náš jaskyniarsky klub,
Na jaskynný koncert sláčikového kvarteta ZUŠ sa konalo prvú októbrovú nedeľu ako spriez Považskej Bystrice, ktorým vyvrcholil program vodné podujatie Horomil Festu – festivalu hôr
tohtoročnej ZELENEJ MODREJ, prišlo najviac a cestovania v Považskej Bystrici. Pre jeho
návštevníkov v doterajšej histórii tohto poduja- účastníkov sme pripravili bohatý program.
tia. Boli medzi nimi i zahraniční hostia z Poľska Všetko sa začalo v Pružinskej Dúpnej jaskyni
a Českej republiky a predstavitelia mesta Po- jej prehliadkou a koncertom Dychového kvinvažská Bystrica na čele s primátorom Karolom teta ZUŠ Považská Bystrica. Popoludní v neJanasom; sprevádzal ho člen nášho klubu Igor ďalekej 40-metrovej Priepasti medzi Kačkami
Steiner, ktorý je aj poslancom mestského za- mohli viacerí odvážlivci okúsiť pocity jaskynstupiteľstva. Na koncerte zazneli diela starých ných objaviteľov a bádateľov pri zostupe do
majstrov, velikánov
barokovej a klasickej
hudby, ale aj populárne melódie súčasných skladateľov.
Vytvorili neopakovateľnú slávnostnú atmosféru v čarovnom
vstupnom
dóme
jaskyne, v ktorom
predseda klubu prítomným predstavil
všestrannú osobnosť
Karola Brančíka, prvého bádateľa a sprístupňovateľa Pružinskej Dúpnej jaskyne,
vynikajúceho prírodovedca, riaditeľa
Trenčianskeho mú- Stretnutie na Kortmanke. Foto: M. Sova
Organizačné správy
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TEMNé JASKYNE – odhalenie informačného panela. Do týchto jaskýň, ktoré ležia v katastrálnom území Horného Moštenca, mestskej
časti Považskej Bystrice, je najbližšie zo Zemianskej Závady, no dá sa k nim dostať i zo Zemianskeho Kvašova, Počarovej či Podskalia. Len
týždeň po Strážovskom vrcholení si sem napriek
nepriaznivému počasiu našli cestu účastníci ďalšieho podujatia pod hlavičkou Jaskyniarskeho
klubu Strážovské vrchy, a to odhalenia informačnej tabule pri Malej temnej jaskyni. Okrem viacerých členov nášho klubu sa na akcii zúčastnil
starosta obce Prečín, ktorej súčasťou je i Zemianska Závada, riaditeľ Správy CHKO Strážovské
vrchy, členovia rady OZ Mikroregión Strážovské
vrchy, zástupca KST Manín Považská Teplá, ako
aj niekoľkí občania okolitých obcí. Viacerí z nich
absolvovali krátku prehliadku oboch jaskýň, ktoré sú človeku známe odnepamäti a väčšia z nich
je i najdlhšou jaskyňou na Slovensku, vytvorenou
v tzv. karbonátových zlepencoch. Na prístupovej
trase k jaskyniam čoskoro pribudne ďalší informačný panel, ktorý chceme vyhotoviť takisto
svojpomocne, s podporou OOCR Región Horné
Považie, a mal by tvoriť súčasť pripravovaného
náučného chodníka.

Príprava na akciu na Kortmanke. Foto: A. Drago

Pred zostupom do Priepasti medzi Kačkami.
Foto: L. Drábik

hlbín Zeme a pokochať sa jedinečnou krásou
kvapľových útvarov. Mnohí využili pekné počasie na príjemnú prechádzku alebo sa doviezli
na spoločné stretnutie na Kortmanke na bicykloch či iných dopravných prostriedkoch. Videli
sme medzi nimi turistov, horolezcov a ďalších
záujemcov z okolitých obcí a miest nášho regiónu, zblízka i zďaleka, ktorí sem prišli vychutnať čaro jesene v prekrásnom prírodnom
prostredí, opiecť si slaninku, porozprávať sa
pri poháriku, káve alebo horúcom čaji so
známymi a zaspievať si či zajazdiť na koni.
Nechýbali medzi nimi ani rodiny s deťmi, starostovia, poslanci, podnikatelia a členovia OZ
Mikroregión Strážovské vrchy, zastúpenie mali
aj pracovníci ŠOP – Správy Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy a členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti z JK Dubnica
nad Váhom, Trenčianskeho speleoklubu, OS
Inovec a JZS Horskej záchrannej služby.
Opäť sa raz potvrdilo, že toto miesto a okolité
jaskyne svojím geniom loci priťahujú pozornosť nielen nás jaskyniarov, ale aj „horomilov“
a ostatných ľudí bez rozdielu. Týka sa to predovšetkým jaskýň, ktoré už boli vyhlásené za voľne
prístupné verejnosti, no medzi hojne navštevované patria i Temné (Závadské) jaskyne.
Spravodaj SSS 3/2017

Pri informačnom paneli pred Malou temnou jaskyňou.
Foto: V. Ruček

V Malej temnej jaskyni. Foto: V. Ruček

31

Organizačné správy

ZrAZ SPeLeoPotáPAčoV V tISoVcI
dušan hutka, Speleoklub tisovec
Na počesť potápačov, ktorí pomáhajú ob
javovať a skúmať zatopené jaskynné systé
my na Slovensku a v zahraničí, sa uskutoč
nil v Tisovci v dňoch 13. – 15. októbra 2017
VI. ročník Zrazu speleopotápačov.
Okrem prvého ročníka, ktorý sa uskutoč
nil na chate pod vrchom Hradová, asi tri ki
lometre od Tisovca, sa všetky ďalšie ročníky
konali v sále MsKS v Tisovci v centre mesta.
Je to z dôvodu dobrej dostupnosti, možnosti
parkovania, stravovania, ale aj pre možnosť
výstav a premietania. Dôležitá je i ústreto
vosť mesta a pomoc pracovníkov oddelenia
kultúry MsKS.

a zberateľ Peter Ferdinandy jedinečnú výstavu
potápačských hodiniek, doplnenú odborným
výkladom. V dopoludňajších hodinách prebiehali aj neformálne stretnutia a diskusie zúčastnených potápačov a jaskyniarov. Časť členov
Speleoklubu Tisovec varila guláš z diviny, ktorú
ulovil náš člen a sponzor Peter Vetrák. Kuchári
Ivan Kubíni a Dušan Čipka si mäso pripravili už deň predtým. O pomocníkov pri varení
nebola núdza. Pred obedom začal fungovať
i bufet, a tak bolo pre záujemcov k dispozícii
aj dobré pivo. Guláš sa začal podávať už okolo
poludnia a po obede o 15. hodine predseda speleoklubu Ivan Kubíni a organizátor podujatia

Piatok 13. októbra dopoludnia bol vyhradený najmä na
prípravu sály v MsKS v Tisovci, ktorú nám každoročne bezplatne poskytuje mesto Tisovec.
Prípravu mali ako vždy na starosti žiaci SOŠ v Tisovci, členovia jaskyniarskeho krúžku pod
vedením našej členky Mgr. Kataríny Hutkovej. V popoludňajších hodinách začali prichádzať
prví prihlásení. V ponuke na
ubytovanie bol hotel CSM Kôlnička, Centrum pre deti a mládež pri ECAV Tisovec Makovi- Potápači pred pokusom o zdolanie sifónu jaskyne Teplica 12. 8. 2017.
ca a internát Strednej odbornej Foto: M. Zverka
školy v Tisovci.
Oficiálny program sa začal v sobotu 14. ok- Dušan Hutka VI. ročník Zrazu speleopotápačov
tóbra o 9. h stretnutím účastníkov v sále MsKS otvorili. Aparatúru a premietanie počas prednáv Tisovci. Pri prezentácii si účastníci mohli po- šok zabezpečil náš člen Julko Krajči. Vzápätí sa
zrieť ponuku jaskyniarskej literatúry, suvenírov, začali odborné prednášky a diskusie.
V popoludňajšom programe bola očakávaako aj grafické práce študentov SOŠ venované
potápaniu. Dopoludnie bolo vyhradené pre ná najmä prednáška a premietanie záznamu
záujemcov o exkurzie do vybraných jaskýň Ti- o novej jaskyni Mangalica, ktorá bola objavená
sovského krasu. V ponuke boli jaskyne Jazerná, v lokalite Suché doly v spolupráci s poľskými
Teplica a Nová Michňová. V rámci programu jaskyniarmi. Zatiaľ sa zameralo vyše 450 m jassi mohli zúčastnení a záujemcovia prezrieť vý- kynných priestorov, pričom je zrejmé, že jaskyňa
stavu fotografií a dokumentov venovanú 110. pokračuje ďalej. Objav, ako aj jaskyne v tejto lovýročiu narodenia generála Júliusa Noska, ti- kalite prezentoval náš člen Lukáš Vlček v dvoch
sovského rodáka a jedného z organizátorov samostatných prednáškach. V tretej prednáške
Slovenského národného povstania. V ďalšom predstavil históriu a posledné prelomové objavy
výstavnom priestore MsKS predstavil potápač v jaskyni Bobačka. Posledné poznatky z geolóOrganizačné správy
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terovú, ktorí z objektívnych dôvodov nemohli
prísť, potápač a člen objavného tímu J. Blaho.
Keďže objavené priestory ešte nie sú zamerané,
bola predstavená pamäťová mapa od potápača
Michala Ševečka. Už od vzniku jaskyniarskej
skupiny v Tisovci v roku 1951 sa jaskyniari
pokúšali prekonať vstupný sifón do vtedy
neznámej jaskyne. V 60. rokoch sa pokúšali
zdolať sifón mnohí potápači na čele zo Zbižom Nišponským. K objavu jaskyne však došlo
až 2. 2. 1974, keď sifón prekonali potápači
Tibor Sasvári a Peter Ošust. Objavená jaskyňa napriek svojej veľkosti pokračovala na
konci zatopeným priestorom. Od roku 1974
sa potápači v desiatkach ponorov pokúšali
nájsť v zatopených priestoroch jaskyne pokračovanie, pričom v roku 1994 v nej zahynul
český potápač Miroslav Nešvera. Po takmer 43
rokoch pokusov našiel potápač Michal Ševeček v jaskyni možné miesto jej pokračovania.
Neskôr, pri ďalších akciách a po rozšírení
tohto miesta, prenikol spolu so Zuzanou
Schusterovou podzemným tokom cez ďalšie zatopené priestory, ktoré postupne klesajú až do hĺbky -30 m, do nových suchých
častí jaskyne Teplica. Voľné pokračovanie
je vzdialené vyše 200 m od miesta ponoru.
Priebeh objavovania, ako aj časť priestorov
novej jaskyne sa podarilo nafilmovať. Ján
Blaho na záver oboznámil zúčastnených
s výsledkami prieskumu jeho potápačského tímu aj na iných skúmaných lokalitách.
Po skončení prednášok po 19. h pokračovala diskusia zúčastnených do neskoIvan Kubíni, Tomáš Fussgänger, Miro Zverka a Roman
rých večerných hodín.
Dvořák počas prípravy obeda. Foto: D. Hutka
V nedeľu sa pre záujemcov konala exkurzia do Jaskyne dvoch kamarátov (K2). Po
exkurzii sa uskutočnila aj pracovná akcia
v perspektívnej jaskyni Natálka. V popoludňajších hodinách po odchode posledných účastníkov bol VI. zraz speleopotápačov ukončený.
Na záver chcem poďakovať sponzorom
MUDr. Jánovi Dianiškovi, Petrovi Vetrákovi, Miroslave Kojnokovej, Mgr. Kataríne Hutkovej, Petrovi Ferdinandymu, Ing.
Anne Kožiakovej a ďalším za pomoc a podporu pri organizovaní a zabezpečení zrazu.
Počas troch dní sme mali krásne slnečné
Peter Ferdinandy a Roman Dvořák pri prehliadke výstavy počasie, čo prispelo k zdarnému priebehu
celého podujatia.
potápačských hodiniek. Foto: D. Hutka
gie Jazernej jaskyne na základe meraní a analýzy
vzoriek prezentoval Prof. Tibor Sasvári, ktorý
počas potápačského prieskumu Jazernej jaskyne v roku 1969 objavil tzv. Štvrté jazero, ktoré
sa opakovane nedarilo nájsť 47 rokov. Až v roku
2016 sa na hladine jazera vynoril potápač Ján
Blaho. Bol to výsledok tímovej práce jaskyniarov
a potápačov. Vo svojej prednáške sa Prof. Sasvári
zameral i na jaskyňu Teplica, najmä v súvislosti
s posledným objavom v tejto potápačskej lokalite. Veľa o histórii merania času pri potápaní
sme sa dozvedeli z odbornej prednášky a premietania P. Ferdinandyho, ktorý zabezpečil aj
spomínanú výstavu potápačských hodiniek.
Najočakávanejšia prednáška spojená s premietaním sa týkala jaskyne Teplica, pretože zainteresovaní vedeli, že bude oficiálne
predstavený nový objav v tejto potápačskej
lokalite. Prelomový objav stručne uviedol za
objaviteľov Michala Ševečka a Zuzku Schus-
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NA doVoLeNke V meXIkU
Jana habrúnová
Vo februári tohto roka
sme sa rozhodli pre dovolenku v Mexiku cez cestovnú agentúru Thomson, ktorá ponúkala
lacné zájazdy do tejto
destinácie. Štart bol
z Birminghamu a cieľ bol
jasný – Quintana Roo
(jeden z 31 mexických
štátov, ležiaci na polostrove Yucatán), oblasť
Riviera Maya, karibské
pobrežie. Nechceli sme
sa len váľať na ležadlách
pri mori, preto sme si kúpili zopár fakultatívnych
výletov.

Informačná tabuľa pred vstupom do časti jaskyného systému Dos Ojos.
Foto: J. Habrúnová

Ráno sme počkali pred hotelovým rezortom
na minibus, ktorý prišiel skoro plný. Vidieť,
že o tieto výlety je naozaj záujem. Prvá zástavka bol prístav Tulum – mayské pyramídy.
Náš sprievodca nám po anglicky porozprával
o histórii mayskej kultúry. Čo-to sme pofotili, pozreli sme si krásnu pláž a vydali sa na

Prvý výlet: Tulum and Jungla Maya park.
Zaujímali nás mayské pyramídy a cenoty.
Šnorchlovať v jaskynnom systéme Nohoch
Nah Chich, ktorý je od roku 2007 súčasťou
Sistema Sac Actun, druhého najdlhšieho vodou zatopeného systému na svete (263 km),
bol môj veľký sen.

Cenot Dos Ojos. Foto: J. Habrúnová
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V jaskynnom systéme Nohoch Nah Chich. Foto: archív autorky

ďalšiu zastávku: park Jungla
Maya, ktorý
sa nachádza
v džungli. Pred
parkom sme
si presadli do
starého veľkého nákladného
auta s pohonom kolies 4 × 4
a hor sa do
džungle. Cestou v ňom nás Pohľad na priezračnú vodu v Dos Ojos. Foto: J. Habrúnová
veru poriadne
vytriaslo. Po úspešnom dorazení do parku sa chodia ľudia potápať, resp. šnorchlovať; je
sme si dali veci do bezpečnostných skriniek súčasťou rovnako nazvaného systému s dĺža vydali sa za dobrodružstvom. Začalo sa kou 83 km. Pomenovaný je podľa toho, že dva
mayským ceremoniálom v jaskyni. Odtiaľ z jeho vchodov – cenotov pripomínajú ľudské
sme sa vydali zlaňovať jaskyňu, potom liezť oči. Zaujímavosťou je, že sa tu v roku 2005
na zipline a odtiaľ konečne šnorchlovať do natáčala časť amerického akčného hororového
cenotu. Popravde som ani nevnímala, čo nám filmu Jaskyňa.
Štart bol z hotelovej pláže autom. Po príchosprievodca rozprával o cenote, pretože som
bola uchvátená tou krásou pod vodou. Bolo de na miesto sme sa obliekli do neoprénových
to naozaj neskutočné. Až tak veľmi, že som oblekov a poďho s nadšením do vody. Pri
hneď po ceste odtiaľ premýšľala nad ďalším šnorchlovaní sme videli pod nami natiahnuté
šnúry, popri ktorých plávali potápači. Joj, ako
výletom, pochopiteľne, znova do cenotu.
Vrátili sme sa do hotela a hneď nás to ťahalo som im závidela, že môžu preniknúť hlbšie
do stánku, kde ponúkali výlety do cenotov. a pozrieť si miesta, ktoré bežný smrteľník bez
Zakúpili sme si šnorchlovanie v Dos Ojos. Dos špeciálneho potápačského kurzu neuvidí. Ale
Ojos je jedným z najznámejších cenotov, kam ktovie, možno o pár rokov...
Spravodaj SSS 3/2017
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ZAUJímAVoStI
Z tohto jednoduchého pokusu je zrejmé, že
jazerá v Novej Stanišovskej jaskyni zanikajú
postupným priesakom do nižších skrasovatených priestorov a výpar vody sa na klesaní
hladiny občasných vôd nepodieľa. Pravdepodobne sa takto budú správať aj ďalšie občasné
jazerá v iných slovenských lokalitách. Pravdaže, tento pokus nemožno generalizovať, a na
každej lokalite sa občasné jazerá môžu vyprázdňovať iným spôsobom.
Peter Holúbek

JAZERá V NOVEJ STANIšOVSKEJ
JASKYNI V NíZKYCH TATRáCH
V praktickom speleologickom prieskume
Novej Stanišovskej jaskyne v Jánskej doline
bránia občasné vodné toky a s tým súvisiace
jazerá, ktoré sa po vyschnutí toku menia na
statické jazerá s objemom iba niekoľko m3
a celé týždne bránia prieskumu lokality. S cie-

RUČNá PRíKLEPOVá VŕTAČKA
ROCPEC
Petzl určite viac ako pred dvadsiatimi rokmi uviedol na trh ručnú príklepovú vŕtačku ROCPEC. Jednoduchý nápad – rukoväť s chráničom a nadstavec na
upevnenie príklepového vrtáka SDS+. Váha
iba 198 g, plus vrták a kladivo, ale to vystrojovacie družstvo aj tak nesie so sebou.
Naivne som si myslel, že je to natoľko známa
pomôcka, že dnes ju
pri dlhotrvajúcej
akcii bude mať
každá takáto
skupinka jas-

Fľaštička umiestnená v oblasti vchodu pred Vodnou
puklinou, kde poklesla hladina počas pokusu asi o 1 cm.
Foto: P. Holúbek

ľom pokúsiť sa pochopiť mechanizmus ich
vyprázdňovania sme v jaskyni umiestnili 4
sklené fľaštičky s objemom 0,15 litra, naplnené
po okraj vodou, a počas štyroch rokov sme pozorovali úroveň hladiny v každej z nich.
Prvú fľaštičku sme umiestnili cca 20 m od
vchodu v sieni pred Vodnou puklinou, teda
v oblasti spodného vchodu v zóne, kde v zimnom období klesá teplota a vlhkosť vzduchu.
Voda v nej počas tohto pokusu klesla asi o jeden centimeter. Zaujímavé je, že sa v nej nachádzal uhynutý hmyz, pochádzajúci z povrchu.
Druhú fľaštičku sme umiestnili medzi 1. a 2.
pieskovým sifónom. Tu sa pokles hladiny nezistil, podobne ani v tretej fľaštičke, ktorá bola
umiestnená na konci Chodby utrpenia pri
meračskom bode 57, a vo štvrtej, umiestnenej
vo výklenku medzi m. b. 61 a 62.
Zaujímavosti

kyniarov ako náhradu za
vybité akumulátory, pokazenú alebo rozbitú príklepovú vŕtačku. Ako sa ukázalo,
nemá.
Dovoľujem si preto upozorniť vážené jaskyniarstvo, že pomocou ROCPEC môžete pokračovať v prieskume aj bez elektrickej vŕtačky.
Pomalšie, ale môžete. Najmä keď použijete
8 mm nehrdzavejúce skrutky do betónu Multi-Monti a budete vŕtať 6 mm diery.
Poznámka: Kedysi dávno sme testovali vrtáky rôznych výrobcov. Vtedy sa ako najrých36
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Navrhoval by som túto pozoruhodnosť zaevidovať do NDJ ako Kaverna v žile Bieber
v Novej šachte. V budúcnosti by bolo zaujímavé dostať sa do takejto dutiny, posúdiť jej
genézu a minimálne odfotografovať jej podzemný priestor.
Peter Holúbek

lejší pri ručnom vŕtaní ukázal vrták od firmy Bosch. Lenže odvtedy pretieklo veľa vody
a príklepové vrtáky sú dostupné v mnohých
variantoch. Pri práci s elektrickou vŕtačkou
je to relatívne malý rozdiel, ale pri ručnom
vŕtaní môže byť podstatné, aký vrták použijete.
Takže, prosím, vopred vyskúšať. A publikovať
v Spravodaji.
Martin Sluka

NA INTERNET PRIBUDLI ĎALšIE
OSOBNOSTI SLOVENSKEJ
SPELEOLóGIE

ZAUJíMAVý GENETICKý TYP JASKYNE

Miro Sova z Trenčianskeho speleoklubu doplnil na internetovú stránku Slovenskej speleologickej spoločnosti ďalšie dve osobnosti,
ktoré pôsobili v Strážovských vrchoch. Aj touto cestou by sme chceli vyzvať našich členov,
aby sa pokúsili získať informácie o svojich
predchodcoch a napísať o nich do vytvorenej
rubriky na adrese http://osobnosti.sss.sk/
Redakcia

Pri našich cestách do baní sme už niekoľko
rokov mali hmlisté informácie o dutinách,
ktoré sa z času na čas nachádzajú pri razení
štôlní. Aj pri návšteve bane Starovšechsvätých,
kde nás sprevádzal Richard Kaňa, predseda
Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho
spolku, sme sa zmienili o týchto dutinách. On
úplne kategoricky odmietol našu myšlienku,
že by mohlo ísť o kavernu, ktorá by sa dala považovať za jaskyňu, a dokonca sa s nami o tom
nechcel ani rozprávať. Problém získať hodnovernú informáciu o takýchto dutinách je
podľa nás asi v tom, že sú vyplnené kryštálmi,
ktorých osud po objavení naberá zaujímavý
smer, možnože trochu pripomínajúci rabovanie vojskami pri dobytí nového územia.
Až pri stretnutí so známym mineralógom
Ivanom Herčkom (1943) v júni tohto roku
sme sa dostali ku konkrétnejším informáciám.
Podľa neho sa objavila na konci 80. rokov minulého storočia pri razení štôlne dutina, ktorá
mala väčšie rozmery a bola vyplnená kryštálmi.
Pán Herčko ma poslal k jeho susedovi, baníkovi Ľubomírovi Peťkovi (1950), ktorý bol osobne pri preniknutí do tohto priestoru. Podľa
jeho rozprávania sa pri razení štôlne v šachte
Nová v žile Bieber objavil menší otvor. S pomocou kladiva a sekáča sa dostali do podzemného priestoru vyplneného kryštálmi, kde sa
zmestilo 5 ľudí, odhadom mohlo ísť o 3 – 4 m3
voľného priestoru. Na osud kryštálov som sa
radšej nepýtal. Táto dutina sa našla v Banskej
Štiavnici niekedy medzi rokmi 1987 – 1989
v žile Bieber v Novej šachte medzi 9. a 12.
obzorom. Dnes nie je, bohužiaľ, možné tieto
priestory navštíviť, lebo baňa, ktorej vchod sa
nachádza v nadmorskej výške 725 metrov, je
zatvorená a časť jej priestorov je zatopených,
pretože má hĺbku až 850 metrov.
Spravodaj SSS 3/2017

Martin SAHUĽ
(*18. 9. 1918 Bobrov, † 25. 9. 1989 Bánovce
nad Bebravou). Jaskyniarprieskumník Slatinské
ho krasu (juhozápadná časť Strážovských vrchov)
Absolvoval žandársku školu v Trnave.
Jeho prvým pracovným pôsobiskom bola
Horná Štubňa, neskôr bol prevelený na
žandársku stanicu do
Slatinky nad Bebravou a v roku 1951 ako
príslušník SNB do Bánoviec nad Bebravou.
Keď zo štátnej služby
zo zdravotných dôvodov odišiel, pracoval na
MsNV v Bánovciach nad Bebravou a tam neskôr
na domovej správe. Okrem jaskyniarstva sa venoval poľovníctvu a včelárstvu. Vychovával mladých včelárov, desaťročia prispieval odbornými
článkami do časopisu Včelár a bol predsedom
bebravskobánovského spolku včelárov. Zomrel
na zlyhanie srdca v čase, keď sa kvôli zamoreniu
klieštikom vo veľkom likvidovali včelstvá, čo ho
ťažko zasiahlo. Tieto informácie som s vďakou
prijal od jeho syna Martina s manželkou.
Martin Sahuľ pravdepodobne ako prvý
preskúmal so svojimi spolupracovníkmi od37

Zaujímavosti

Narodil sa v roľníckej rodine. V rodnej obci
vychodil základnú školu. Učiteľský ústav vyštudoval v Spišskej Kapitule. Celý život bol
učiteľom. Pôsobil v Kopci, Zlatníkoch, Kráľovskom Chlmci, Slatinke nad Bebravou a Omšení. Po 2. svetovej vojne pracoval aj ako osvetový
inšpektor v Bánovciach nad Bebravou. Posledných 33 rokov býval v Trenčianskych Tepliciach. Bol ženatý, mal jedného syna. Okrem
praktickej speleológie sa venoval včelárstvu,
záhradkárstvu, hľadaniu vody a ako dôchodca
meral zrážky pre meteorologický ústav. Tieto
údaje mi ochotne poskytli syn Miloslav a vnučka Eva Račáková.
O jaskyniarskej činnosti Jána Špačka, najmä
o jej začiatkoch, nemáme ucelený obraz. Informácie čerpáme z jeho vlastnej správy (pozri
literatúra), ostatné zo zmienok iných autorov
(J. Majko, J. Bárta, A. Droppa), viažucich sa
k jednotlivým lokalitám, a z technických denníkov Oblastnej skupiny Trenčianske Teplice.
Dá sa povedať, že Ján Špaček sa so svojimi spolupracovníkmi venoval prieskumu všetkých významnejších jaskýň Slatinského krasu.
Spomeňme aspoň jaskyne Dupná diera (1947
a 1953), Viežka (1953), priepasti Fortúna (1953)
a Starý háj (1958 – 1960, 1963 – 1965), Priepasť
na Zrazoch (1978), Ľadovú jamu v Nárožnej
a jej okolie či Jaskyňu pod Jeleňom. Skúmal aj
závrty na Jamách, na Janovciach a pod Česanou
horou. Napriek mnohoročnému úsiliu sa mu
nepodarilo dosiahnuť väčší objav.

nepamäti známu priepasťovú jaskyňu Hrkľavé jazero s hĺbkou 24 m, ktorú aj zmeral
a opísal. Podobne preskúmal a opísal, avšak
tiež bez mapy, aj tzv. Šípkovskú studňu – jaskyňu objavenú náhodne pri hĺbení studne
priamo v obci Šípkov, hlbokú 25 m. Zo správy
Jána Majka sa dozvedáme o jeho spoluúčasti
na prieskume jaskyne Fortúna, diery v Michalovej za Omšenskou Babou, Ľadovej jamy
a okolia pod skalami Nárožnej a Jaskyne
v Lieští pri Slatinke nad Bebravou (J. M. ju
nazýva Ponor Líščie).
Chýbajúca systematická dokumentácia speleologickej činnosti v tomto krasovom území
v minulosti nám znemožňuje vytvoriť si ucelený obraz o starších prieskumoch, ako aj o viacerých krasových javoch. Mnohé boli hospodárskou činnosťou človeka nadobro zničené
alebo pozmenené (závrty na Jamách, zachytené
vyvieračky). O to cennejšími sú pre nás i tie
nepočetné správy niekoľkých autorov, medzi
ktorých Martin Sahuľ patrí.
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Ján šPAČEK
(*18. 11. 1908
Drietoma, † 2. 4.
1990 Trenčianske
Teplice). Výrazná
osobnosť staršieho
obdobia speleolo
gického prieskumu
Slatinského krasu
v juhozápadnej časti
Strážovských vrchov
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PoZorUhodNÉ INformácIe o JASkyNIArStVe
V PUBLIkácII deJINy ochrANy Prírody
NA SLoVeNSkU
Peter holúbek
Roku 2013 vydala Štátna ochrana prírody
v Banskej Bystrici rozsiahlu, 792-stranovú knihu
s informáciami o ochrane prírody na Slovensku
od autora Viliama Stockmanna.* Pri náhodnom
listovaní v nej som našiel zaujímavé informácie
o jaskyniach, ktoré doteraz neboli všeobecne známe, dokonca niektoré archívne dokumenty majú
jedinečný charakter. Preto som knihu následne
prečítal celú a urobil krátky výpis z textu, ktorý
sa týka speleológie. Netrúfol som si však oddeliť
všeobecne známe informácie od jedinečných,
a tak v tomto prehľade sú uvedené všetky zmienky viažuce sa k speleológii. Táto práca dáva do
budúcnosti veľkú nádej, že dôsledným hľadaním dokumentov sa ešte môžu nájsť jedinečné
materiály ozrejmujúce jaskyniarske aktivity na
Slovensku v minulosti.
str. 28: Požiadavka J. Buchholza a M. Bela
z roku 1719 na ochranu krasových útvarov
demänovských jaskýň.
str. 41: Prvé putovné zhromaždenie Uhorskej
spoločnosti lekárov a prírodovedcov v roku
1842 sa týkalo aj exkurzie do jaskýň Horná
a Dolná Túfna.
str. 73: Životopis I. Darányiho (1849 – 1927),
podporovateľa stavby zberača dažďovej vody
na Plešiveckej planine.
str. 75, 78 a 79: Na súpise pamiatok Spišskej
župy z roku 1909 boli uvedené aj Kamzičia
jaskyňa, Belanská jaskyňa, Alabastrová jaskyňa a Axamitova jaskyňa v Haligovciach,
Teplé pramene v Gánovciach, Čertova diera
na Branisku, vápenec v Jamníkoch, Vodopád
v Olcnave, Ľadová jaskyňa na Dreveníku.
str. 79: Lesník Karol Kaán (1867 – 1940), zakladateľ ochrany prírody v Uhorsku, venoval
pozornosť aj mohutnému dubu pri vyvieračke Márie Széchyovej 3 km smerom od
Muráňa na Tisovec.
str. 84, 85: Opis histórie stavby vodojemu na
Plešiveckej planine z konca 19. storočia
s dvoma fotografiami.

str. 96: Záborový a prídelový zákon z roku 1919
sa týkal aj jaskýň vo Svätojánskej a Demänovskej doline.
str. 97: Fotografia vojakov československej armády pri sprístupňovaní jaskyne v Demänovskej doline.
str. 104: V návrhu zákonov na ochranu prírodných pamiatok na Slovensku sa Jan Roubal
(1880 – 1971) v prvej časti venovanej anorganickej ochrane zaoberal aj jaskyňami, ktoré
sa podľa jeho návrhu mali vyhlásiť za štátny
majetok.
str. 113: Podľa nariadenia ministra s plnou
mocou pre správu Slovenska o ochrane pravekých a prírodných pamiatok vydaného 6.
12. 1921 podzemné jaskyne krápnikové alebo
ľadové a všetky iné pod zemou sa nachádzajúce
znamenitosti prírodné a praveké pamiatky bez

* Recenziu diela od Ľ. Gaála si môžete prečítať v časopise Aragonit, 21, 1-2/2016, 45–47.
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jaskyne Driny J. Baničom a J. Vajsáblom za
pomoci Š. Baniča a A. Vajsábla.
str. 200, 201: Informácie z roku 1932 o odkrytí
dolného vchodu Bystrianskej jaskyne, objavení Harmaneckej jaskyne Izbica M. Bacúrikom a sprístupnení jaskyne Domica Klubom
československých turistov.
str. 202: Informácia o vzniku Krasovej komisie
pri Klube československých turistov v roku
1933.
str. 205: Informácia z roku 1933 o pretvorení
Komitétu pre výskum jaskýň v Smoleniciach
založeného J. Prudíkom na Družstvo pre
výskum smolenických jaskýň s predsedom
J. Beňovským.
str. 206: Oznámenie o objavení Harmaneckej
jaskyne.
str. 207: Informácia o rekonštrukcii trasy v Belianskej jaskyni roku 1933.
str. 208: Výnosom ministerstva školstva a národnej osvety zo dňa 31. 12. 1933 bola uverejnená verejná informácia – zoznam prírodných pamiatok, v ktorom boli na Slovensku
zaradené okrem iného aj Demänovská dolina, Svätojánska dolina a Jasovské jaskyne.
str. 218: Informácia o objave P. Klepáča v Belianskej jaskyni; objavené priestory boli pomenované Balvanitá chodba a Stĺpový dóm.
str. 219: § 5 návrhu osnovy nariadenia o ochrane prírody na Slovensku z roku 1935: V súvislosti s nálezom jaskýň, vlastník pozemku je povinný strpieť všetky policajné opatrenia, potrebné
pre zabezpečenie javu pred prípadnou návštevou
neupravených nálezov. V prípade škody má vlastník právo na odškodné voči krajinskému fondu na
ochranu prírodných pamiatok.
str. 220: Informácia o sprístupnení jaskyne Driny v roku 1935.
str. 224, 225: Ochrana a výskum Jánošíkovej
jaskyne v Súľove roku 1935, pamäti F. Papáneka na výskum tejto lokality.
str. 229: Informácia o vynášaní pravekých nálezov z jaskyne pri Moldave nad Bodvou.
str. 251: Informácia o sprístupnení Bystrianskej
jaskyne Družstvom bystrianskych jaskýň bez
elektrického osvetlenia v roku 1939.
str. 267: Informácia o pripojení jaskyne Driny
na verejnú elektrickú sieť v roku 1939.
str. 276, 277: Prepis časti listov J. Volka-Starohorského Povereníctvu SNR pre školstvo
a národnú osvetu v Košiciach a Povereníctvu

rozdielu, ak ide o znamenitosti už objavené
alebo doposiaľ ešte neznáme, stoja pod zvláštnou
ochranou štátu.
str. 120: Objavenie a ochrana Čičmianskej jaskyne s prepisom listu Aloisa Krála po vykonanom prieskume jaskyne dňa 12. 4. 1923.
str. 122: V súpise prírodných pamiatok Slovenska od Jaroslava Petrboka sa objavujú
Demänovské jaskyne a odliatok mozgu neandertálca v Gánovciach.
str. 123: Krátka správa o objavoch J. Kovalčíka
a E. Lauberta v Bystrianskej jaskyni.
str. 125: Informácia o prvom dočasnom elektrickom osvetlení Demänovskej jaskyne
z roku 1923.
str. 127, 128: Prepis listu J. Roubala adresovaného Vládnemu komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku zo dňa 30. 4.
1923 vo veci devastácie jaskyne Ľudmila
pri Gombaseku a odpoveď Jana Hofmana
(1883 – 1945). Tieto aktivity viedli k zákazu
vykopávok v jaskyni vydaného košickým
županom.
str. 140: Krátka informácia o otvorení Jasovskej
jaskyne pre širokú verejnosť roku 1924.
str. 149: Informácia Jána Volka-Starohorského
(1880 – 1977) o jeho knihe Prírodné bohatstvo Liptova v liste J. Hofmanovi z 27. 8.
1924, kde sa okrajovo spomínajú Demänovské jaskyne.
str. 149–151: Pozoruhodná informácia o výkopoch generála R. Gajdu v jaskyni Ľudmila
pri Gombaseku a prepisy listov J. Zikmunda, náčelníka Okresného úradu v Rožňave
a Československého posádkového veliteľstva
v Rožňave.
str. 159–161: Dreveník, ťažba travertínu a prepis listu adjunkta geologického oddelenia
Národného múzea F. Němejca J. Hofmanovi
zo dňa 15. 3. 1926 a výnos Okresného úradu
v Spišskej Novej Vsi z 8. 4. 1926.
str. 163: Informácia z roku 1926 o objavoch
E. a A. Hollmanovcov a J. Kovalčíka v Bystrianskej jaskyni (priepasť Peklo, ktorou sa
zostúpilo do Novej jaskyne).
str. 167: Informácia o uvedení elektrického
osvetlenia v Jasovskej jaskyni do prevádzky
v roku 1926.
str. 181: Informácia o provizórnom sprístupnení Važeckej jaskyne v roku 1928.
str. 187: Informácia z roku 1929 o objavení
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vých vrstiev v porušených partiách jaskynMŠANO z roku 1945 o stave Múzea slovenných priestorov.
ského krasu a potrebe novej budovy.
str. 280, 281: Aktivity správcu Múzea slovenské- str. 437: Zastavenie prevádzky v jaskyni Driny
roku 1968.
ho krasu v Liptovskom Mikuláši.
str. 286: Snaha o znovuotvorenie jaskyne Driny str. 440: Informácia o začiatku sprístupňovania
Jaskyne mieru v Demänovskej doline Múzev roku 1946.
om slovenského krasu 21. 11. 1968.
str. 288–290: List J. Volka-Starohorského z roku
1947 povereníctvu školstva s požiadavkou str. 443: V pláne hlavných úloh ochrany prírody v roku 1969 bol návrh na vymedzenie
na postavenie novej budovy pre Múzeum
ochranných pásiem jaskýň Krásnohorskej,
slovenského krasu.
Jasovskej, Ochtinskej a Belianskej.
str. 294: Dotazník z roku 1947 zo súpisu prírodných pamiatok v Bojniciach s uvedením str. 449: Oslavy 40. výročia objavenia jaskyne
Driny.
dvoch jaskýň.
str. 299: Znovusprístupnenie Jasovskej jaskyne str. 453: Informácia o vzniku Správy slovenských jaskýň ako odbornej organizácie ochv roku 1948.
rany prírody v decembri 1969.
str. 308: Otvorenie Harmaneckej jaskyne v roku
str. 463: Informácia o novej organizácii sloven1950.
ského jaskyniarstva; schválením stanov Mistr. 311, 312: List Slovenskej speleologickej sponisterstvom vnútra SSR 15. decembra 1969
ločnosti Povereníctvu školstva, vied a umení
vznikla obnovená Slovenská speleologická
o výstavbe múzea v roku 1951.
spoločnosť.
str. 312, 313: Zápisnica o objavení jaskyne v kastr. 470: Informácia o analýze stavu sprístupnemeňolome v Leviciach zo dňa 15. 3. 1951.
ných jaskýň v roku 1969.
str. 314: Informácia o objavení Gombaseckej
str. 574, 575: Informácia o vydaní Sprievodcu
jaskyne v roku 1951.
náučným chodníkom v Zádielskej planine
str. 328–331: Informácie o Važeckej jaskyni.
a certifikát o zaradení Slovenského krasu do
str. 332: Informácia o vyhlásení prírodnej rezersiete biosférických rezervácií.
vácie Suché doly, Teplica, Periodická vyviestr. 625: Informácie o výskumných úlohách v prračka v k. ú. Tisovec z 10. 2. 1953.
vom celoročnom pláne hlavných úloh Ústrestr. 334: Návrh F. Havránka na štátnu prírodnú
dia štátnej ochrany prírody v roku 1982.
rezerváciu Važecká jaskyňa z roku 1953.
str. 342: Informácia o objave Ochtinskej arago- str. 646: Informácia o dobudovaní areálu jaskyne Domica v roku 1984.
nitovej jaskyne v roku 1954.
str. 343: Informácia o povodni
v jaskyni Domica v júni roku
1954.
str. 386: Informácia o 90. výročí
objavu Dobšinskej ľadovej jaskyne v roku 1960.
str. 394, 395: Sprievodný list Koncepcia jaskyniarstva na Slovensku, schéma organizácie jaskyniarstva na Slovensku.
str. 433: Informácie o návrhu vymedzenia ochranných pásiem
jaskýň Domica, Gombasek,
Jasov a Dobšinskej ľadovej
jaskyne, analýze stavu sprístupnených jaskýň, historickospeleologickej štúdii o Demänovskej Dračej ľadovej jaskyni Archeologické nálezy z jaskyne Ľudmila pri Gombaseku pri jej znovua o výskume pohybu hornino- otvorení v jeseni roku 2006 Tiborom Mátém z Košíc. Foto: P. Holúbek
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SPoLočeNSkÉ SPráVy
do vlastných priestorov. Presun výroby z centra
Turca mu síce priniesol ušetrenie nájmu, ale
už nebol schopný zvrátiť zlú finančnú situáciu a posledné roky sa mordoval s ťažkosťami
života. Jeho trápenie napokon začiatkom augusta tohto roka ukončila nevoľnosť a hoci ho
privolaná záchranka previezla do nemocnice,
po niekoľkých hodinách zomrel na krvácanie
do mozgu.
Na Petra nám však ostali spomienky, ostali
po ňom výsledky jeho práce a myšlienky. Mal
neuveriteľný cit pre techniku. Napríklad stavil
sa, že zacínuje hliníkovú škatuľku. Túto zdanlivo neriešiteľnú situáciu Peter vyriešil tak, že
hliník chemicky pomedil a stávku samozrejme
vyhral. Peter ako rybár si napríklad na svojom
pozemku v Kláštore pod Znievom vykopal rybník. Aby mal stály prítok vody, zhotovil si svojpomocne čerpadlo, ktoré bolo poháňané iba
energiou z vodného toku miestneho potôčika.
Bol to človek, ktorému sa všetky jeho aktivity darili. Pod jeho vedením sa jaskyniari
prekopali do nových častí Suchej jaskyne 1
v Belianskej doline. Jaskyňu bolo treba odfotografovať. Na tento účel si Peter vyrobil z krabičiek na mydlo žiarovkové blesky. Jeden záber
s fotoaparátom Flexaret sa mu tak vydaril, že
ho vtedajšie vedenie Slovenskej speleologickej
spoločnosti použilo na výrobu jaskyniarskeho
plagátu.
Vtedajšiu neutešenú situáciu v osvetlení sa
snažil zlepšiť a na jaskyniarskom týždni v Belianskych Tatrách roku 1981 pri ceste z exkurzie na škatuľku zápaliek nakreslil princíp
acetylénovej lampy so vstrekovačom. Toto riešenie bolo geniálne jednoduché a osvedčilo sa
i v ťažkých podmienkach jaskyne. Prvú takúto
lampu si sám svojpomocne vyrobil zo zváranej
pretlakovej acetylénovej lampy zvolenského
typu. Veľkodušne ju daroval do múzea a je
aj vystavená v novej jaskyniarskej expozícii
SMOPaJ. Lampa s týmto princípom sa sériovo
začala vyrábať v Prešove z nádob na brzdové
valce. Neskoršie sa tento jednoduchý a spoľahlivý acetylénový vyvíjač so vstrekovačom
vody začal vyrábať aj z nádobky banského
záchranného prístroja. U nás sa okamžite ujal
a s pomocou Milana Kapolku a Jana Agrikolu,

OPUSTIL NáS PETER
MRáZIK (1960 – 2017),
jaskyniar nielen
s technickou dušou
S naším priateľom Petrom Mrázikom sa už od
2. 8. 2017 nikomu na tomto svete nepodarí stretnúť.
Odišiel totiž nečakane do večnosti. S Petrom,
predstaviteľom aktívnej speleologickej generácie na Slovensku z konca minulého storočia,
sa stráca osobnosť, ktorá bola dušou martinských jaskyniarov skúmajúcich najmä Beliansky kras vo Veľkej Fatre. Ich aktivity priniesli
okrem iného aj najväčší objav v histórii martinskej speleológie.
Peter mal prirodzenú inteligenciu, cit pre
technické riešenia, dokonalú orientáciu v teréne a zdravé sebavedomie. V roku 1984 skončil
s neuveriteľnou ľahkosťou a s červeným diplomom vysokú lesnícku školu vo Zvolene. Začal
pracovať ako taxátor v hospodárskej úprave lesov v Žiline. Po absolvovaní základnej vojenskej
služby, ktorú mal ako ženatý doma v Martine,
nastúpil k Bohušovi Kortmanovi do Vydavateľstva Osveta, kde hneď dostal za úlohu
zredigovať rozsiahlu monografiu o Stratenskej
jaskyni; neľahkú úlohu splnil a kniha vyšla
koncom osemdesiatych rokov. Po zmenách
v spoločnosti ešte pred rokom 1989 sa začal
angažovať v oblasti výškových prác a v roku
1990 spolu s manželkou Jarmilou podnikať
v oblasti predaja a výroby nábytku, dokonca
plánoval s priateľom Jurom Vronkom postaviť
v Martine obchodný dom so zameraním na
nábytok. Neskoršie sa Peter zameral iba na výrobu nábytku na mieru z drevotriesky. Prenajal
si priestory bývalej železničnej zastávky v Priekope a s priateľmi začal vyrábať poličky, skrinky, steny a kuchynské linky. Dlhé roky sa mu
dobre darilo, keďže bol veľký hlad po nábytku
vyrobenom na mieru. S nástupom konkurencie v tomto odvetví nastal pokles zákaziek
a Peter sa dostal do finančných problémov.
V tomto období s družkou Alenkou kúpili
pozemok v Kláštore pod Znievom, kde začali
stavať dom a dielňu s cieľom presunúť výrobu
Spoločenské správy
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platenú prácu pri škárovaní sklenených šácht
na panelákoch. Za jeden deň vtedy zarobili
toľko, ako za mesiac v priemerne platenom
zamestnaní. Peter pre nás vtedy zabezpečil
ušitie spacákov z páperia z Cífera vo Fatrane
v Liptovskom Mikuláši, stany, batohy, obutie,
fotoaparáty. Boli to krásne chvíle, v pozadí
ktorých stál práve Peter. Neviem veru, či sa mu
niekto za to počas jeho života poďakoval.
Peter bol aj výborný organizátor, ktorý vedel využiť potenciál každého člena skupiny.
Aktívnym dal voľnú ruku pri ich aktivitách
a pasívnejších vedel zapojiť do nenáročných,
ale užitočných prác pre skupinu. Zorganizoval
veľa nezabudnuteľných expedícií. Pamätám si
na zostup do Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi v roku 1987. Peter mi dal lano a vysvetlil,
ako priepasť nájdem. Jeho opis bol taký presný,
že som postupoval bez akýchkoľvek zbytočných krokov. Úžasné boli tábory pražských
jaskyniarov v previse v závere Belianskej doliny,
cesty do vzdialeného Slovenského krasu. Petrova dobrá organizačná schopnosť umožnila
za jeden deň zostúpiť do troch priepastí v Slovenskom krase – Veľkej Žomboje, Veľkej Bikfy
a Malej Žomboje. Pri zostupe do nich došli
laná, vtedy sme prešli plynule z dvojlanovej na
jednolanovú techniku. Peter si vtedy trochu
posedel, zamyslel sa a zavelil: Chlapi, urobíme
to takto. Ostatní to bez polemizovania urobili.
Pod Petrovým vedením sa zorganizovali celoslovenské lezecké dni v Belianskej doline roku
1988 a jaskyniarsky týždeň tiež v Belianskej
doline roku 1994.
Peter vo svojej diplomovej práci komplexne spracoval Beliansky kras vo Veľkej Fatre,
opísal v periodikách významné objavy, na
ktorých sa zúčastnil. Najmä jeho zásluhou
sa zdokumentovala Jaskyňa v kameňolome
pri Vrícku v Malej Fatre. Pôsobil aj s Petrom
Hipmanom na Krakovej holi, s Janom Vajsom sa zúčastňoval prieskumu Jánskej doliny
a spolupracoval s Gustom Stibrányim pri vývoji jaskyniarskych pomôcok. Navštívil mnohé krasové územia doma aj v zahraničí a mal
nadhľad nad regionálnymi turčianskymi krasovými terénmi. Nebolo hádam na svete témy,
o ktorej by Peter nevedel diskutovať. Bol príjemný spoločník, optimista a radosť s ním
bolo spolupracovať napríklad aj pri navrhovaní nábytku z dreva. Vedel poradiť, vysvetliť

ktorí v tom čase pracovali ako majstri v odbornom strojárskom učilišti, bolo vyrobených
niekoľko desiatok kusov týchto lámp, ktoré
sa používali na prelome storočí v mnohých
jaskyniarskych skupinách, nielen u nás, ale aj
u susedov, najmä v Česku. Na meranie dĺžok
Peter z magnetofónového počítadla vyrobil
topofil na meranie vzdialeností. Používal aj
vlastnú, svojpomocne vyrobenú pomôcku na
redukovanie dĺžok. Vedel dobre vystihnúť tvar
chodieb pri meraní a spolu s Ivanom Mažárim
ako jeden z prvých na Slovensku používal
programovateľnú kalkulačku na výpočet súradníc nameraných údajov. Pri meraní a fotografovaní podzemných priestorov Peter používal na transport pomôcok plastovú päťlitrovú
nádobu, ktorú vhodne upravil.
Peter sa zapojil aj do činnosti technickej komisie SSS. Gusto Stibrányi si na jeho činnosť
spomína takto: Peter bol veľmi charizmatický
človek a vyžaroval z neho prirodzený šarm, ktorým si dokázal získať aj potenciálnych odporcov.
Všetci a vždy sme ho mali radi, a to aj vtedy, keď
sa nám náhodou názory na tú istú vec odlišovali. Vždy sa vedel povzniesť a neobetoval vzťah
a priateľstvo pre nejaký nie až taký podstatný
detail. Bol veľmi efektívnym členom technickej komisie SSS, plný nápadov a krásnych, často aj komplikovaných riešení. Práve prostredníctvom Petrovej práce v technickej komisii sme mali ako
jedni z prvých na Slovensku všetky výdobytky
vtedajšej dostupnej techniky. Ešte pred rokom
1989 sme mali súpravu na kotvenie nitov, čo
bola vtedy vymoženosť, ktorú mohlo využívať
iba málo slovenských jaskyniarov. Od Gusta Stibrányiho získal strihy na kombinézy
a látku Utason, z ktorej sme si ušili na tú
dobu nevídanú jaskyniarsku pomôcku. Sedačky na lezenie sme si provizórne sfercovali sami a myslím, že za desať vtedajších
československých korún ich poprešíval krajčír
v Moldave nad Bodvou. Peter mal informáciu o tom, že Gusto Stibrányi organizoval
v Moldave nad Bodvou šitie bonekanových
podkombinéz pre členov SSS a ČSS, a pričinil sa o to, že jaskyniari v Martine ich začali
využívať už vtedy, keď o takejto vymoženosti
ešte na Slovensku málokto dačo tušil.
Po možnosti podnikať ešte pred rokom 1989
Peter spolu s Marošom Bukovským zabezpečil
pre martinských jaskyniarov nadštandardne
Spravodaj SSS 3/2017
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P. Mrázik v Perlovej jaskyni na konci 80. rokov minulého storočia

a upraviť návrh tak, aby sa dal jednoducho
a lacno vyrobiť.
S Petrom Mrázikom sme sa navždy rozlúčili
4. augusta na Národnom cintoríne v Martine.
Bol to nezabudnuteľný kamarát, ktorý nám
bude veľmi chýbať. Práve pri náhlom odchode takéhoto priateľa si človek uvedomí, že
nemá nič odkladať napotom, ale uskutočniť
to hneď. Aj takto neskoro, ale predsa by som
sa mu chcel za všetkých poďakovať za jeho
aktivity, ktoré nielen v jaskyniarstve pre tento
svet uskutočnil.
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V roku 1983 je účastníkom speleopotápačskej expedície „Tennengebirge ´83“ v rakúskych
Alpách. O rok sa zúčastňuje expedície do Chorvátska pod názvom „Biokovo ´84“. Na expedícii
objavili veľa približne stometrových priepastí, no
najväčším úspechom bol objav priepasti Vilimova jama, ktorú preskúmali do hĺbky 386 metrov.
Za najväčší úspech vo svojej speleologickej
činnosti považuje jubilant objav Beckovskej
jaskyne, ktorej je spoluobjaviteľom.
Popri pracovných povinnostiach prišli aj
roky stagnácie. Ako dôchodca sa však k svojej
záľube opäť vracia. I vo svojom veku sa aktívne
zúčastňuje na prieskume Landrovskej jaskyne.
Za dlhoročnú činnosť ho Slovenská speleologická spoločnosť odmenila striebornou medailou a pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
čestným uznaním.
Peter, v mene nás všetkých Ti želáme pevné
zdravie a ešte veľa rokov medzi nami.
Za OS Čachtice Pavol Pospíšil

PETER ZáMEČNíK 80-ROČNý
A STáLE AKTíVNY!
Narodil sa 1. 6. 1937 ako najstarší zo šty
roch bratov; všetci sa istý čas venovali jasky
niarstvu, ku ktorému ich priviedol práve on.

JUBILANTKA OĽGA MIHáĽOVá
Sú ľudia, ktorí nepotrebujú priezvisko,
a predsa ich poznajú mnohí. Jednou z nich
je aj naša oslávenkyňa Oľga. Každý, kto
len trochu privoňal k jaskyniarstvu, musí
poznať túto dnes už zrelú, energickú ženu.
Do Speleologického klubu Slovenský raj prišla v decembri 1981 ako mladé útle žieňa. Už
v nasledujúcom roku sa ukázalo, že pre náš
klub to bude cenná posila, ochotná vliezť
do každej diery, prekonať každú úžinu, ale
aj tvrdo pracovať pri prekonávaní prekážok
v jaskynných systémoch alebo pri objavovaní nových jaskýň. Rýchlo si osvojila lezeckú
techniku, ktorú efektívne využívala pri práci
v domácich jaskyniach, ale aj v Grécku, Islande, Maďarsku, Česku, kam sa dostala v rámci
expedícií či vďaka pozvaniam domácich jaskyniarov.
V našom klube si našla aj svojho životného druha, s ktorým vytvorili nezvyčajne efektívnu dvojicu; spolu objavili, preskúmali
a zdokumentovali množstvo jaskýň, najmä
v Slovenskom raji a okolí. Ak hovoríme o objavovaní, nemyslíme tým náhodné objavy, ale za
väčšinou z nich je tvrdá práca, ktorej sa Oľga
nikdy nezľakla. Vďaka tejto svojej húževnatosti
stála pri mnohých významných objavoch, napr.

Peter Zámečník pri Bodovskom ponore

V sedemdesiatom roku minulého storočia
bol jedným zo zakladajúcich členov novomestskej, neskôr čachtickej oblastnej skupiny SSS.
Po preskúmaní Čachtickej jaskyne a okolitých
priepastí, ako Agáčiny (65 m), Malá Kamenná
(62 m) a Štepnica (85 m) ich apetít po čoraz
hlbších priepastiach stúpa. Nadväzujú kontakty s ďalšími skupinami zo Slovenska a Moravy
a vyrážajú do priepastí Slovenského krasu. Zostupujú do takmer všetkých vtedy významných
priepastí, ktorým dominuje Brázda.
Náš jubilant je samozrejme účastníkom všetkých týchto akcií. To však bola iba príprava na
hlbšie zahraničné priepasti a jaskyne. V roku
1974 zostupujú ako prví Slováci na dno poľskej jaskyne Śnieżna. Na zostup použili spodný
vchod, takže to nebolo považované za rekord.
Rok na to zdolávajú Wielku Litworowu.
Spravodaj SSS 3/2017
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hodnotní jaskyniari. V SK Slovenský raj založila
a vzorne vedie kroniku, pričom naplno využíva
svoje dlhoročné profesionálne skúsenosti.
Oľginých 35 rokov ojedinelej jaskyniarskej
práce je najlepším dôkazom jej výnimočných
schopností, za ktoré bola viackrát ocenená, naposledy v tomto roku čestným členstvom SSS.
Kto sa zatúla do Slovenského raja alebo Vysokých Tatier, môže aj dnes stretnúť Oľgu s paličkami v rukách pri túlaní sa po miestach, ktoré jej
tak prirástli k srdcu. Napriek tomu, že ju nohy už
nepočúvajú tak ako predtým, neodolá ani volaniu tmavého podzemného sveta a prekonávajúc
problémy plahočí sa dostupnými jaskynnými
priestormi.
Milá Oľga, ďakujeme Ti za všetko, čo si pre
náš klub, ale aj slovenskú speleológiu urobila, a prajeme Ti hlavne pevné zdravie, aby si
mohla prežiť ešte veľa krásnych chvíľ v lone
milovanej prírody.
Za Speleologický klub Slovenský raj
Viktor Daniel

Gratulácia jubilantke. Foto: P. Smatana

pri prekopaní sa do Okienkovej jaskyne, pri
prepojení Psích dier so Stratenskou jaskyňou...
Roku 1991 po valnom zhromaždení SSS
bol zvolený nový výbor SSS, ktorý rozhodol
o každoročnom usporadúvaní stretnutia jaskyniarov nielen na celoslovenských jaskyniarskych týždňoch, kde sa môže prezentovať len
jaskyniarska skupina organizujúca JT, ale aby
dal možnosť všetkým skupinám a klubom
na Slovensku pochváliť sa svojimi celoročnými úspechmi a vymeniť si skúsenosti. Touto
úlohou bola poverená Oľga Turócziová (dnes
O. Miháľová) zo SK SSS Slovenský raj. Oľga
zorganizovala ešte v tom istom roku Speleomíting vo Svite a v organizovaní tohto podujatia
pokračovala až do roku 2016, keď sa zastavila
pri 25. ročníku. Vďaka nej sme sa mohli vo Svite, v pekných priestoroch kultúrneho domu,
každoročne stretávať. Túto organizátorskú
činnosť považujeme za najväčší Oľgin vklad
do diania SSS.
Naša jubilantka je autorkou alebo spoluautorkou mnohých príspevkov v Spravodaji SSS, jaskyniarstvo propagovala vo viacerých regionálnych,
ale aj v celoslovenských periodikách a médiách.
Zúčastnila sa viacerých filmových projektov
o jaskyniach a práci jaskyniarov. V rámci popularizácie jaskyniarstva predniesla veľa prednášok
na školách, čo prinieslo aj prílev mladých adeptov
jaskyniarstva do nášho klubu, z ktorých niektorí
zotrvali len krátko, ale z viacerých vyrástli plnoSpoločenské správy

SEDEMDESIATNIK
JáN HáMOš
V lete tohto roku
oslávil svoje okrúhle
narodeniny dlhoročný
člen Speleoklubu Tiso
vec Janko Hámoš. Na
rodil sa 18. 7. 1947, me
dzi jaskyniarov vstúpil
v roku 1979, keď sa stal členom vtedajšej
Oblastnej skupiny č. 6 Tisovec, ktorú založil
a viedol Ing. Svätopluk Kámen.
Janko Hámoš aktívne pracoval najmä
v jaskyniarskych lokalitách Tisovského krasu
a Muránskej planiny. V roku 1989 sa zúčastnil
zahraničnej expedície na Kaukaz ako vodič-jaskyniar. Táto expedícia sa však po tragickej udalosti člena inej expedície v priepasti zmenila na
náročnú záchrannú akciu.
Jubilant je stále aktívnym jaskyniarom.
V rámci svojich možností sa podieľa na činnosti nášho speleoklubu. Stretnutia s ním sú
inšpiratívne a vždy príjemné, preto si všetci
prajeme, aby trvali ešte veľmi dlho.
Janko, do ďalších rokov Ti kamaráti jaskyniari želajú hlavne veľa zdravia a optimizmu.
Za Speleoklub Tisovec Ivan Kubíni
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potok a ďalšie knižné, periodické alebo merkantilné publikácie, počítačové prezentácie či
mnohé informačné tabule; vizitkou jeho precíznej práce je i súčasná podoba nášho časopisu
a Aragonitu, časopisu SSJ. Pri ich stvárnení využil a naďalej využíva nielen svoje profesionálne
zručnosti, ale aj znalosti praktického jaskyniara
a jaskynného merača.
Janko sa zaslúžil o mnohé objavy najmä
v krase a jaskyniach Strážovských a Súľovských vrchov, o ich prieskum, ochranu a dokumentáciu, osobitne tvorbu máp. Je členom
výboru JK Strážovské vrchy a pravou rukou
jeho predsedu. I po odchode na dôchodok
a zdravotných problémoch je aktívnym účastníkom pracovných i ostatných klubových akcií či osvedčeným sprievodcom návštevníkov
našich jaskýň. No mnohí ho poznajú predovšetkým ako dobrého kamaráta a spoľahlivého priateľa, rozvážneho, zodpovedného
a obetavého človeka so zmyslom pre povinnosť, ale i zábavu a vtip. Aj po rokoch stále
platia slová zo zdravice k jeho abrahámovinám: Náš jubilant ako správny jaskyniar
vlastní tvrdú hlavu a mäkké srdce; má odpor
k fajčeniu a alkoholu (v druhom prípade sa
výnimočne prinúti prekonať ho), preto mu
zostáva čas i peniaze na jaskyne, stretnutia
s jaskyniarmi a iné srdcové záležitosti. Dodávam, že k nim patrí aj starostlivosť o rodinu
a najmä dve vnúčatá.
Milý Janko, nech Ti slúži zdravie, praje šťastie a splnia sa Ti všetky želania!
Za JK Strážovské vrchy
Bohuš Kortman

JANKO KASáK
Má O DESAť VIAC
Poznáme ho mno
hí, jedni viac, iní me
nej, niektorí sa s ním
ešte nestretli. S vý
sledkami jeho práce
sa však už dlhé roky
stretávajú čitatelia
a autori nášho časopisu a množstva knižných
a iných vydaní diel s tematikou jaskýň a jas
kyniarstva.
Žilinský rodák Ján Kasák (10. 10. 1957)
po skončení štúdia na elektrotechnickej priemyslovke a Vysokej škole dopravnej pracoval
vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky
v Žiline až do jeho zániku. Potom sa zamestnal
ako počítačový grafik v žilinskej firme M&P,
kde ho práca na grafickom stvárnení rozličných publikácií so speleologickou tematikou
postupne priviedla k hlbšiemu záujmu o jaskyne a jaskyniarstvo. Roku 1997 sa stal členom
Slovenskej speleologickej spoločnosti, vtedy ešte
v JK Dubnica nad Váhom, o dva roky neskôr
JK Strážovské vrchy.
Od čísla 2/2005 prevzal grafickú úpravu
a stal sa jedným z tvorcov Spravodaja SSS
a v roku 2006 aj členom jeho redakčnej rady.
Upravil do terajšej podoby symbol (logo) SSS
a vypracoval zásady jeho použitia. Graficky
upravil také knihy, ako Podzemné Everesty, Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku, Slovensko – sprístupnené jaskyne, Kras Slovenského
raja, Plešivecká planina, Atlas jaskyne Skalistý

zea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši
(1930), terajšieho Slovenského múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva. Je autorom prvej slovenskej speleologickej príručky Speleologia či jaskyňoveda vzhľadom na Slovensko (1935).
Tento rok uplynulo 110 rokov od narodenia
Vojtecha Benického (1907 – 1971), popredného predstaviteľa slovenskej speleológie a organizátora jaskyniarstva na Slovensku, spoluzakladateľa Jaskyniarskeho zboru KSTL (1944)
a Slovenskej speleologickej spoločnosti (1949),
riaditeľa Múzea slovenského krasu (1952 –
1963), významného fotografa a publicistu.
Redakcia

SPOMIENKA NA OSOBNOSTI
NAšEJ SPELEOLóGIE
Roku 2017 si pripomíname 140. výročie
narodenia moravského učiteľa a speleológa
Aloisa Krála (1877 – 1972), objaviteľa Chrámu slobody – Demänovskej jaskyne slobody
(1921), ktorý dlhší čas pôsobil na Slovensku
a venoval sa prieskumu a ochrane jaskýň, ako
aj propagácii jaskyniarstva.
Pred 40 rokmi zomrel Ján Volko-Starohorský
(1880 – 1977), učiteľ, geológ, muzeológ, publicista, priekopník ochrany prírody a zakladateľ
slovenskej speleológie. Zaslúžil sa o vznik MúSpravodaj SSS 3/2017
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Spoločenské správy

SUmmAry
The first two articles in this issue of the Bulletin of the Slovak Speleological Society (SSS)
inform in word and picture about international events, in which members of SSS participated in
the summer and autumn of 2017. The representative of SSS on the 17th International Union of
Speleology (UIS) Congress in Australia was Z. Hochmuth, while A. Gessert became the secretary
general of European Speleological Federation (FSE) at the 11th EuroSpeleo Forum in Belgium.
In their contributions, the above mentioned authors state more details about both organisations
of which SSS is a member, together with information about their current administration.
Two following texts deal with speleological exploration and research, one of the cave “Jaskyňa
Strateného Prsteňa“ (Lost Ring Cave) in Starohorské Mts. near Banská Bystrica (P. Huťka) and
the other one of the caves in Borinský Karst in the Little Carpathian Mts. not far from Bratislava
(M. a P. Ševčík). The asset of these articles is that they include quality maps of the caves.
B. Kortman writes about Karol Brančík (1842 – 1915), the pioneer of speleoturism in Slovakia,
who aimed his effort at the research of Pružinská Dúpna Cave and its accessibility for the public.
The same author in the following article aims at the description of various events and other
activities organised by SSS Caving Club Strážovské vrchy (Strážov Mts.) in the above mentioned
cave and other caves in Strážov Mts. and Súľov Mts. D. Hutka informs about Speleodivers’
Meeting in Tisovec; among its participants there were divers active currently as well as the oldest
speleodivers with many experiences from diving in the caves of Tisovec and Muráň Karst.
J. Habrúnová describes her visit of cenotes during her holiday on Mexican peninsula Yucatan.
In the section Interesting Facts there can be found data about the important personalities
of Slovak speleology from the biographic portal introducing personage of Slovak speleology
on SSS web page (http://osobnosti.sss.sk/), and for the section From Literature the author
P. Holúbek chose all references relating to speleology from the book Dejiny ochrany prírody na
Slovensku (The History of Nature Protection in Slovakia), published in 2013.
Social News in the final part of the Bulletin bring an obituary of one of the personalities
and greetings to the jubilees, members of SSS. Anniversaries of distinguished speleologists,
organisers and promoters of caving in Slovakia are also mentioned.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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