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Úvod
Hlavne vďaka iniciatíve Samuela Mátého 

sme v pomerne krátkom čase ešte v roku 
1999 objavili neďaleko Paškovej tri nové prie-
pasti (Máté a kol., 2000), vďaka čomu sme 
dostali nový impulz venovať väčšiu pozor-
nosť aj Koniarskej planine. Po vydaní Atlasu 
jaskýň Plešiveckej planiny v roku 2001 sme 
vážne uvažovali niekedy v budúcnosti spra-
covať formou Atlasu aj dokumentáciu jaskýň 
Koniarskej planiny. Preto sme sa od roku 
2002 začali už vážnejšie zaoberať aj touto me-
nej atraktívnou oblasťou Slovenského krasu 
a nadviazali sme na dokumentačnú činnosť, 
ktorú tu začal Jozef Grego. Ešte predtým 
sme zmapovali všetky známe svahové jaskyne 
v širšom okolí obce Pašková (Máté, 2000). Po 
dokončení prieskumu a zameraní pomerne 
členitej a náročnej Gemerskoteplickej jaskyne 
(Máté, 2002) sme sa pustili najmä do mapo-
vacích prác na planine (spresňovanie základ-
ných máp 1 : 10 000, hlavne mapovanie ciest 
a ich zakresľovanie do ZM10, zaznačenie 
polohy známych lokalít do ZM10 ap.). Tejto 
pomerne nepopulárnej činnosti sa venoval 
predovšetkým Z. Jerg (12 akcií); jej výsledkom 
bolo, že centrálna časť Koniarskej planiny 
(oblasť medzi Paškovou a Gemerskou Hôr-
kou, ktorá je súčasťou teraz už NP Slovenský 
kras) bola zmapovaná zhruba na 90 %. Zá-
roveň sme sa viac-menej sporadicky venovali 
aj povrchovému prieskumu a spresňovaniu 
ZM10 aj mimo centrálnej časti Koniarskej 
planiny (tzv. Hucínskej oblasti – medzi Hu-
cínom a Drieňovou studňou; SZ časti – ob-
lasť Strieborníka, SV časti – oblasť Veterní-
ka). Podrobnejšie informácie o prieskumoch 
v okrajových častiach Koniarskej planiny pri-
nesieme v samostatnom príspevku.

Najviac úsilia sme v rokoch 2004 – 2011 vy-
naložili na prieskum hydrologického systému 
Ponor Slepej dolinky (Kutyor) – Výverová jas-
kyňa v Gemerskej Hôrke (Päťročnica). Výsled-
ky týchto aktivít sme už publikovali v predchá-

dzajúcom príspevku v Spravodaji SSS 3/2018. 
Do tohto článku sme zaradili ďalšie lokality, 
ktoré boli predmetom nášho záujmu v rokoch 
2002 – 2014.

Oblasť medzi Paškovou a Plešivcom
Ponor pri škôlkach

Výrazný ponor s priemerom asi 20 m a hĺb-
kou 7 m na S okraji lesnej škôlky nad obcou 
Pašková nám bol známy už dávno a ešte v roku 
1998 sme tu aj orientačne zasondovali, vyťažili 
zopár vedier skál a hliny a ponor zmapovali. 
Neskôr nás k činnosti na lokalite motivoval 
aj Jozef Grego, ktorý sa pred nami dlhodobo 
venoval prieskumu a dokumentácii jaskýň Ko-
niarskej planiny. Ponor sa nachádza asi 350 
m na SSZ od vyústenia starého paškovského 
závozu na planinu, resp. 110 m na S od kóty 
486 m. Nadmorská výška: 481 m. 

VýSLedky SpeLeoLogIckého prIeSkumu  
koNIarSkej pLaNINy (2. čaSť)

ceNTrÁLNa čaSť pLaNINy

Zoltán jerg – Tibor máté

Pohľad na dno Ponoru pri škôlkach zo SV strany. 
Foto: Z. Jerg
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K pokračovaniu prác na lokalite prispeli aj 
veľmi optimistické informácie od miestnych 
poľovníkov, že údajne v zime stúpa z ponoru 
teplá para. Hlavne vďaka iniciatíve S. Mátého 
sme sa teda na jeseň 2009 pustili do výkopo-
vých prác. Do marca 2010 sme tu odpracovali 
10 akcií (dvojica S. Máté, Z. Jerg). Pomocou 
vŕtačky sme najprv rozšírili úzku vstupnú 
časť na dne ponoru a potom sme vykopali 
4,5 m hlbokú pokusnú sondu, ale iba v hline. 
Na kompaktnú stenu sme nenarazili. Skaly 
v ponore sú možno len obrovskými balvanmi, 
nie kompaktnou stenou. Chodili sme sem 
v podstate celú zimu, avšak žiadny výraznejší 
teplotný gradient sme tu nezaznamenali. Vy-
zerá to tak, že vyhodiť zopár vedier hliny tu 
zďaleka nebude stačiť. Podľa J. Grega by bolo 
treba zasondovať nie na dne ponoru, ale v jeho 
hornej, JZ časti, kde sa tiahne niekoľko metrov 
dlhá výrazná porucha, do ktorej mizne hlina. 
Možno by stálo za to tam zasondovať a overiť 
jeho teóriu.

Ponor sa nachádza v geologicky pomerne 
pestrej časti planiny. Sám ponor leží už v gu-
tensteinských vápencoch, ale v tesnej blízkosti 
styku vápencov s bridlicami. Južne od ponoru 
sa totiž tiahne krížom cez planinu (v smere 

V-Z) široký pás nepriepustných 
verfénskych bridlíc. Na úpätí pla-
niny, južne od obce Pašková (asi 
300 m poniže cintorína) sa práve 
na tomto styku nachádza men-
ší prameň Kútyika (v preklade 
Studnička). Vyznačuje sa pomer-
ne nízkym vyrovnaným prieto-
kom (priemerná výdatnosť oko-
lo 1 l/s) a stabilnou priemernou 
teplotou okolo 11 °C. Nevyschý-
na ani za najväčšieho sucha. Voda 
z prameňa bola ešte v 50. rokoch 
minulého storočia zachytená do 
betónovej nádrže a odvedená po-
trubím k miestnemu cintorínu 
a poľnohospodárskemu druž-
stvu. Po zániku družstva sa voda 
z prameňa v súčasnosti využíva 
už len pri cintoríne. Predpokla-
dáme, že ponor s najväčšou prav-
depodobnosťou hydrologicky 
komunikuje práve s prameňom 
Kútyika (potvrdiť by to mohla 

iba stopovacia skúška). Vzdušná vzdialenosť 
medzi ponorom a prameňom je iba 900 m, pri 
prevýšení cca 240 m. Ďalšia vyvieračka – Gyepű 
(Trávna vyvieračka) sa nachádza 1,2 km južne 
od obce (v zákrute cesty, v jej najnižšom bode). 
Hydrologická spojitosť ponoru s vyvieračkou 
Gyepű je pre nepriepustnú bariéru nepravde-
podobná. 

Februárová priepasť (Gregovo prepadlisko)
Dňa 18. 1. 2002 sme počas povrchového 

prieskumu medzi Paškovou a Plešivcom na 
základe informácie od J. Grega lokalizovali (S. 
Máté a Z. Jerg) menšie prepadlisko na okraji 
planiny, asi 1 km na SSZ od Hradnej priepasti. 
V prepadlisku s rozmermi asi 1,5 × 2,5 m bol 
náznak akejsi pukliny smeru V-Z. Aj keď sme 
tu výduch nezaznamenali, lokalitu sme hneď 
zaevidovali ako perspektívnu a zakreslili sme 
ju do ZM10. Začiatkom februára, už po 5 ho-
dinách práce, keď sme prepadlisko prehĺbili do 
–2,5 m, kamene vhodené cez malú dierku už 
padali kdesi do hĺbky! 

Na druhý deň prehlbujeme dno do –3 m a cez 
otvor 10 × 15 cm už padajú kamene do odha-
dovanej hĺbky asi 10 m! Ďalej sa tu bude dať 
pracovať už len s vŕtačkou. Koncom februára 

Ponor pri škôlkach: Pôvodný tvar závrtu s ponorom v roku 1998
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(ešte stále bez vŕtačky) prehlbujeme 
dno, aby bol lepší prístup k tej úz-
kej pukline, a zároveň len sekáčom 
a kladivom čiastočne rozširujeme 
úžinu. Na ďalšiu akciu prišiel aj T. 
Máté a po pár minútach mizne za 
„neprieleznou“ úžinou. Voľne zliezol 
na akúsi plošinku do hĺbky asi –8 m, 
odtiaľ pokračuje nižšie už priestran-
nejšia, asi 10 m hlboká šachta, kde 
už treba lezecký výstroj. Novému 
objavu dávame názov Februárová. 

V polovici marca tradičná dvojica 
S. Máté a Z. Jerg na dvoch akciách 
pomocou pyropatrón rozšírila úžinu 
na prijateľné rozmery. 24. 3. 2002 
sme vo dvojici T. Máté a Z. Jerg pr-
výkrát zostúpili na dno Februárovej 
priepasti. Keďže totálne zablatené 
rovné dno vyzeralo absolútne ne-
perspektívne, priepasť sme hneď aj 
zmapovali a prieskum tu ukončili. 
Zameraná dĺžka je 36,6 m, hĺbka 
priepasti –21,3 m. Prepadlisko s prie-
pasťou sa nachádza na J okraji lúčky 
na hrane planiny, 80 m na V od 
závrtu s kótou 431 m, resp. 700 m 
na JJV od poľovníckej chaty (na lúke 
s kótou 518 m). Lokalizáciu uľahčuje 
menšia lipa, ktorá rastie na hrane 
prepadliska (je na nej červená značka 
– hranica NPR Pod strážnym hrebe-
ňom). Nadmorská výška: 451 m.

Lipová priepasť (Hársas lyuk)
Počas povrchového prieskumu 

23. 3. 2006 sme na naše veľké pre-
kvapenie našli (S. Máté a Z. Jerg) 
neďaleko Februárovej priepasti dve 
nové, pre nás dovtedy neznáme 
menšie priepasti na okraji planiny. 
Prvú našiel Z. Jerg pod menšou 
skalnou stienkou iba pár metrov 
pod hranou planiny, neďaleko lúky 
s kótou 518 m (teraz už je tam na 
lúke nová poľovnícka chata). V ústí 
asi 7 m hlbokej, z väčšej časti vy-
kopanej puklinovitej priepasti sú 
iniciály VS. Halda hliny pri ústí vy-
zerala pomerne čerstvá. Kto ju vykopal, nám 
nie je známe.

Druhú, menšiu priepasť našiel S. Máté na 
okraji planiny, asi 350 m južnejšie, už bliž-
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šie k Februárovej priepasti. Zaujalo ho 
najmä to, že dve výrazné lipy na inak 
pomerne monotónnej, zarastenej hrane 
planiny akoby vyrastali z nejakej „diery“. 
Keď prišiel k lipám, našiel pod nimi 
malé, nenápadné, čiastočne zarastené 
ústie priepasti. Keďže vhodené kamene 
nepadali ďaleko, hneď sme do nej vliezli. 
Objavili sme iba 3 m hlbokú malú prie-
pasť so závalom na dne. Lokality sme 
hneď zakreslili do ZM10 a tej menšej 
sme dali názov Lipová.

O dva dni, po preskúmaní priepasti 
„VS“, sme opäť pri Lipovej priepasti a za-
číname kopať na perspektívne vyzera-
júcom dne, tvorenom pomerne voľným 
závalom. Na druhý deň sme tu opäť. 
Pomocou pyropatrón rozširujeme úzke 
okno v severnej časti pukliny a následne 
T. Máté skúma priestor za oknom. Je to 
len malá kaverna s hlinitým dnom v hĺb-
ke 7 m, bez perspektívy. 

Pre práce na iných lokalitách sme v ďal-
ších rokoch pracovali v Lipovej priepasti 
už len sporadicky. Spravili sme tu ešte 3 
akcie (S. Máté a Z. Jerg, v rokoch 2007 
a 2008), na ktorých sme dno prehĺbili do 
–6 m. Výkopové práce sme tu predbežne 
ukončili hlavne preto, že s pribúdajúcou 
hĺbkou sa tu vo dvojici už nedalo pra-
covať (lomenie šachty pod ústím veľmi 
sťažuje vyťahovanie vedier). 

Priepasť sa nachádza na V hrane plani-
ny zhruba 300 m na SSZ od Februárovej 
priepasti, resp. 110 m na V od závrtu 
s kótou 453 m. Nadmorská výška: 470 m. 
Vo vstupnej časti priepasti sa vyskytujú 
zvetrané kryštalické sintre v tvare náteku 
mohutnejšieho typu a doskovité vložky 
vápencov vo vrstvovej škáre. Počas mapo-
vania sme v bočnej kaverne zaregistrovali 
2 jedince podkovára malého.

Jaskyne v okolí Gemerskej Hôrky
Priepasť na Hôrke (Dufkov zákop)

Túto malú, pôvodne 4 m hlbokú prie-
pasť s priemerom asi 1 m lokalizoval T. 
Máté počas povrchového prieskumu na 
kopci Hôrka dňa 25. 4. 2004. Lokalitu 
nám už dávnejšie spomínal aj J. Grego. 
Nachádza sa na temene kopca s kótou 

Nenápadné ústie Lipovej priepasti. Foto: T. Máté
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338 m, v nadmorskej výške 337 m. Na stenách 
priepasti, ako aj v jej okolí sa vyskytujú staré 
sintre.

Halda okolo ústia je pomerne stará – mi-
nimálne 50 rokov, a je zarastená vegetáciou. 
Podľa jej obvodu vyše 7 m sme vypočítali, že 
by sa tu mali nachádzať cca 3 m3 materiálu. 
Podľa toho predpokladáme, že bola vykopa-
ná jej väčšia časť a prehĺbená do max. –5 m. 
Kto tu sondoval, je potrebné zistiť – je však 
predpoklad o sondovacích prácach jaskyniar-
skeho krúžku pod vedením podplukovníka G. 
Dufku, ktorý tu mohol pôsobiť v roku 1926 
(tomu by nasvedčovala aj halda, vybudovaná 
na spôsob zákopu). Na výcvik vojakov jelšav-
skej posádky vyhľadával práve JZ okraj Konia-
ra – oblasť Skalického polja (Lalkovič, 2002).

Dňa 3. 5. 2004 sme vo dvojici (T. Máté a Z. Jerg) 
za pár hodín prekopali dno priepasti, ale v hĺbke 
6 m sme objavili len 2,5 m hlboký voľný priestor 
so žltočervenou hlinou a úlomkami kremeňa na 
dne. Keďže sa tu veľké objavy nekonali a nové 
dno už vôbec nevyzeralo perspektívne, 8,5 m hl-
bokú Priepasť na Hôrke sme hneď aj zmapovali 
(dĺžka polygónu 12 m) a prieskum tu ukončili. 
Je možné, že cudzorodý sediment (poltárska for-
mácia?) tu vypĺňa staršie krasové dutiny.

Priepasť na Hôrke II 
(Malá priepasť na Hôrke)

Počas povrchovej akcie 29. 4. 2004 našiel Z. 
Jerg 25 m na JV od Priepasti na Hôrke nenápad-
ný otvor do Priepasti na Hôrke II s hĺbkou –2 m. 
Počas výkopových prác v Priepasti na Hôrke dňa 
3. 5. 2004 sme aj túto malú priepasť preskúmali 
a zamerali. Jej dno bolo vyplnené hlinou a bola 
bez výzdoby. Nadmorská výška: 337 m.

Počas jednej zimnej kontroly sme zistili, že 
z tejto malej priepasti stúpa von teplý vzduch, 
preto sme sa neskôr k lokalite vrátili. Dňa 
15. 6. 2011 sme v trojici (S. Máté, Z. Jerg a A. 
Ambrus) vyťažili asi 70 vedier a prehĺbili dno 
v celom profile do hĺbky 3 m. Počas leta tu 
spravili jednu pracovnú akciu aj S. Máté a A. 
Ambrus. 13. 10. 2011 sme vyťažili posledných 
asi 30 vedier, ale keďže v hĺbke 4 m sa objavil 
na dne masív aj suchá hlina, prieskum sme tu 
skončili. Bezprostredné okolie tejto lokality 
je známe aj tým, že práve tu pred niekoľkými 
rokmi umrela jedna obyvateľka z Gemerskej 
Hôrky (Ambrus, 2012). 

Ponor siedmeho závrtu (S-7)
Nenápadný ponor na lúke, 800 m na sever 

od Ponoru slepej dolinky (Kutyor, ponor Ska-
lického polja), nám už bol známy dávnejšie. 
Tzv. Ponor siedmeho závrtu, ktorý A. Kemény 
vo svojej diplomovej práci uvádza pod náz-
vom Závrt S-7 (Kemény, 1961), lokalizoval T. 
Máté počas povrchového prieskumu ešte na 
jar 2004. Nachádza sa 280 m na SSV od kóty 
Ohrady (296 m), na lúke priamo pod poľovníc-
kym posedom, v nadmorskej výške 282 m. Je 
tu vytvorený plytký, asi 3 m hlboký ponorový 
závrt uprostred poľa, do ktorého od severu 
vyúsťuje nepatrný zárez. Ponor má oválny tvar 
cca 8 × 4 m a je pretiahnutý v smere S-J, pri-
čom zo Z strany má privádzaciu ryhu. Nemá 
skalné steny, je vyvinutý v červených hlinách. 
V čase väčších prívalov vody je ponor aktívny 
(stopy po tečúcej vode). Nie je známe, kde vyte-
ká voda, ktorá tu mizne, avšak pravdepodobne 
sa celá oblasť odvodňuje do jaskynného systé-
mu pod kopcom Hôrka (Máté, 2004).

Po dlhšom čase sme ponor skontrolovali (S. 
Máté a Z. Jerg, 18. 11. 2011). Vzhľadom na po-
lohu uprostred lúky (ďaleko od masívu) bol 
ponor pre Zoliho neatraktívny a považoval ho 

Pohľad do Ponoru siedmeho závrtu (S-7) z posedu. 
Vpravo v pozadí kóta Ohrady (296 m). Foto: Z. Jerg
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za neperspektívny. S. Máté však mal na 
to iný názor a už o 3 dni tu začal son-
dovacie práce. Keďže skaly z lúky boli 
v minulosti nahádzané do ponoru (aby 
nezavadzali pri kosení), musel premiest-
niť z jeho najnižšieho miesta poriadnu 
kopu skál. Na ďalšej akcii, 12. 12. 2011, 
potom na dne ponoru (v mieste, kde 
bolo evidentné, že tam mizne voda 
pri topení snehu alebo počas búrok) 
vykopal asi 1,5 m hlbokú sondu v úz-
kom profile. O štyri dni sme tradičná 
dvojica S. Máté a Z. Jerg zväčšili profil 
sondy a klesli do hĺbky 2,5 m. Boli sme 
poriadne prekvapení, keď 13. 1. 2012, 
už po pár hodinách kopania, sa z dvoch 
strán objavil skalný masív a cez malú 
dierku už kamene prepadávali asi 10 m! 

Skalný masív sme objavili v hĺbke len 
3,5 m a po rozšírení otvoru sme úzkym 
plazivkovitým labyrintom zliezli do hĺb-
ky asi 10 m, kde je pokračovanie úplne 
zasypané závalom. Skonštatovali sme, 
že by sa tu ešte dalo pracovať, ale nie vo 
dvojici a len po zabezpečení nestabilnej 
vstupnej časti.

Na poslednej sondovacej akcii 18. 9. 
2012 sme z dna horko-ťažko vo dvojici 
vyťažili asi 50 vedier skál a zeminy. Keď-
že diera dobre nevetrá, pociťovali sme 
značné ťažkosti s dýchaním. Skonštato-
vali sme, že z bezpečnostných dôvodov 
sa tu bude dať pracovať len v zimnom 
období, lebo v lete sa úzke priestory 
zadýchavajú. Na lokalite sme už potom 
ďalej nepracovali a keďže počas obdobia 
nečinnosti sa už vykopaná sonda zavali-
la, nestihli sme ju ani zmapovať.

Črepová priepasť (Cserepes lyuk, 
Jazvečia diera – Borzlyuk)

Dňa 17. 12. 2010, počas povrchového 
prieskumu nad obcou Gemerská Hôrka, 
nám na základe informácie od miest-
nych obyvateľov A. Vargu a A. Lázoka 
ukázal miestny znalec A. Ambrus údajnú 
jazvečiu noru vo svahu kopca Hôrka. 
Prieskumom sme zistili, že v skutočnosti 
ide o menšie prepadlisko s priemerom 
asi 4 m. Mierne klesajúce dno sa zva-
žovalo na sever, pod 1 m vysokú skalnú 

-7 m

Pro�l 220 - 40
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Črepová priepasť
5 m

Koniarska planina - Slovenský kras

Dĺžka: 12 m
Prevýšenie: 7 m
Zamerali: Z. Jerg, S. Máté, T. Máté 2018

Pôdorys

vchod

Ponor siedmeho závrtu: Pôvodný stav lokality v roku 2004 pred 
začatím sondovacích prác
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stienku, do otvoru 30 × 30 cm so zaseknutou 
skalou, do hĺbky 1,5 m pod povrchom. Nič tu 
nebolo, žiadny výduch, nijaká väčšia diera, kde 
by sa mohol zmestiť jazvec! Napriek tomu sme 
sa rozhodli, že tu niekedy orientačne trošku 
pokopeme. Vtedy sme ešte netušili, koľko prá-
ce nás tu čaká. 

Výkopové práce v prepadlisku sme začali 24. 2. 
2011 a kopať sme sem chodili s kratšími-dlhšími 
pauzami 3 roky. K tradičnej dvojici S. Máté a Z. 
Jerg sa neskôr pridal aj náš kamarát A. Ambrus. 
Spočiatku sme na lokalite vedeli bez problémov 
pracovať aj vo dvojici, ale keď sa začal zväčšovať 
profil sondy a priepasť naberala hĺbku, tretí člo-
vek bol nevyhnutný a práca napredovala už len 
vďaka A. Ambrusovi. Keďže priepasť pod ústím 
sa lomí, vyťahovať vedrá z väčšej hĺbky už bolo vo 
dvojici takmer nemožné. 

Spočiatku sa nám nechcelo kopať v plnom 
profile (puklina smeru SZ-JV, trojuholníkový 
profil, smerom na JV sa rozširujúci), sondu 
sme prehlbovali len v užšej, severozápadnej 
časti pukliny. Až keď sme sa takto zakopali do 
hĺbky 7 m, začali sme si uvedomovať, ako nás 
ohrozuje labilný nezabezpečený zával v juho-
východnej, rozširujúcej sa časti pukliny. Vtedy 
sme sa rozhodli z bezpečnostných dôvodov 
vrátiť „hore“ a postupne zával odstrániť zhora 
smerom nadol. Keďže do tejto nepopulárnej 
činnosti sa nám veľmi nechcelo, po dosiahnutí 
hĺbky 7 m v západnej časti priepasti sme sem 
chodili už len sporadicky. 

S odstraňovaním závalu vo 
východnej časti priepasti sme 
začali 20. 3. 2013 a po vyťažení 
asi 50 vedier sme (teraz už v ce-
lom profile) klesli nižšie o 1 m. 
Na zatiaľ poslednej akcii dňa 16. 
2. 2014 sme len rozoberali veľké 
balvany pomocou pyropatrón; 
boli sme iba dvaja, na povrch 
sme nič nevyťažili. A. Ambrus 
potom na dlhší čas odišiel do za-
hraničia, takže odvtedy činnosť 
na lokalite stagnovala. 

V rokoch 2011 – 2014 sme tu 
uskutočnili minimálne 18 pra-
covných akcií a vyťažili sme stov-
ky vedier zeminy a skál (odha-
dom najmenej 5 m3). Priepasť 
sme dodatočne zamerali až kon-

com roka 2018, ale jej prieskum ešte nepovažu-
jeme za skončený. Dalo by sa tu ešte pracovať, 
ale na to sú potrební minimálne 3 ľudia. V pr-
vom rade je potrebné odstrániť zával v JV časti 
priepasti, aby sa dalo jej dno ďalej prehlbovať. 
Počas zameriavania sme v priepasti zaregistro-
vali 1 jedinca podkovára malého.

Ide o priepasť neznámej hĺbky, úplne vypl-
nenú v celom profile, v ktorej sme výkopovými 
prácami zatiaľ dosiahli hĺbku 7 m. Je vytvorená 
na kolmej pukline smeru SZ-JV a na vrstvo-
vých plochách sklonených 40° na SV. Či bola 
postupne zasypaná prírodnými procesmi, člo-
vekom alebo kombináciou týchto možností, to 
je otázka, na ktorú nevieme dať jednoznačnú 
odpoveď. Nadmorská výška: 348 m.

Bartalova priepasť  
(Koniarska priepasť, Nagy zsomboly)

Malú, len 5 cm širokú dieru tesne pri lesnej 
ceste, neďaleko križovatky ciest v sedle na kóte 
319 m, nám (S. Mátému a Z. Jergovi) ukázal A. 
Ambrus 22. 4. 2010. Túto dieru, do ktorej vošla 
aj 4 m dlhá palica(!),náhodne objavili obyva-
telia Gemerskej Hôrky J. Vince, M. Vince, A. 
Nagy a J. Nagy ešte v lete 2009 (Ambrus, 2012). 
Hneď sme sa pustili do kopania a zakrátko 
sme tu vykopali novú priepasť. V úzkej pukline 
smeru S-J padali kamene do hĺbky asi 20 m! 
O niekoľko dní nato A. Ambrus s objaviteľmi 
z Gem. Hôrky a následne aj S. Máté dokončili 
vykopanie a spriechodnenie ústia priepasti.  

Prepadlisko s ústím Črepovej priepasti. Foto: Z. Jerg
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23. 5. 2010 vykonal prvozostup do novoobja-
venej priepasti Z. Jerg (za asistencie S. Mátého 
a A. Ambrusa). Predbežne ju preskúmal, vy-
strojil a vyhotovil fotodokumentáciu. 

Objavili sme asi 20 m hlbokú šikmú puklino-
vitú priepasť s mokrou, lepkavou hlinou na dne. 
Za neprielezným otvorom na dne bolo vidieť ešte 
asi 5 m nižšie. Na ďalšej akcii 12. 6. 2010 do prie-
pasti zostúpili T. Máté a M. Miškov. Po rozšírení 
otvoru na jej dne prenikli nižšie, pričom objavili 
asi 15 m nových priestorov a celú priepasť zame-
rali (dĺžka polygónu 44 m, celková hĺbka –26 m). 
Na dne priepasti je náznak nejakého odtokového 
kanála do úzkej pukliny, ktorá by sa dala rozšíriť 
pomocou vŕtačky. 

Vzhľadom na polohu priepasti predpokla-
dáme jej hydrologické prepojenie s neďalekou 
výverovou jaskyňou Pivničná diera oproti závo-
du, z ktorej počas hydrologických maxím valí 
slušné množstvo vody. Vzdušná vzdialenosť 
medzi Bartalovou priepasťou a Pivničnou die-
rou je 650 m, pričom výškový rozdiel medzi te-
rajším dnom priepasti a vchodom do Pivničnej 
diery je zhruba 80 m.

-26 m
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Koniarska planina - Slovenský kras

Dĺžka: 44 m
Prevýšenie: 26 m
Zamerali: T. Máté, M. Miškov 2010
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Pôdorys

Bartalova priepasť krátko po objave. Foto: Z. Jerg
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Keďže priepasť sme vykopali tesne pri frek-
ventovanej lesnej ceste, museli sme ju z bezpeč-
nostných dôvodov nejakým spôsobom zakryť. 
Najprv sa do týchto prác pustil S. Máté. Sám 
počas extrémnych horúčav v lete 2012 si na 
viackrát na káre vytiahol k priepasti vodu, 
piesok a cement a pozbieral kopu skál v okolí. 
Pomocou skál a betónu potom vymuroval ste-
nu sondy (zo strany od cesty) tak, aby sa ústie 
nezasypávalo. Úplné zakrytie vchodu priepasti 
sme potom doriešili až na jar 2014, keď sme 
tu zabetónovali platňu 1,4 × 1,7 m s poklo-
pom. Všetok potrebný materiál sme dopravili 
priamo k priepasti dodávkou. Na druhý deň 
sme ešte v rámci dokončovacích prác platňu 
zasypali zeminou, aby vchod splynul s okoli-
tým terénom. 

Spočiatku sme lokalitu pracovne nazývali 
Koniarska priepasť (Kónyárti zsomboly), ale 
neskôr po dohode s miestnym znalcom A. Am-
brusom sme sa rozhodli, že ju pomenujeme po 
učiteľovi D. Bartalovi z Gemerskej Hôrky, keď-
že patril medzi vôbec prvých prieskumníkov 
jaskýň Koniarskej planiny. 

Poklopom zabezpečený vchod do priepasti 
sa nachádza tesne pri lesnej ceste vedúcej od 
Blatnej (Tunelovej) jaskyne do sedla s kótou 
319 m, pri poslednej zákrute, 100 m na VSV od 

kóty 319 m. Nadmorská výška: 321 m. Počas 
jednej kontroly Z. Jerg zaregistroval vo vstup-
nej časti 2 jedince podkovára malého.

Železničná priepasť 
(Priepasť pod železnicou)

Železničná priepasť nepatrí medzi naše ob-
javy, napriek tomu sme sa rozhodli zahrnúť 
ju do príspevku, aby sa informácie o nej za-
chovali. V tlači sa síce objavili nejaké krátke 
články (Jesenský, 2002; Salzer, 2002), ale v spe-
leologickej literatúre sa o nej nepísalo a vedelo 
o nej len veľmi málo jaskyniarov. Keďže sa tiež 
nachádza v okolí Gemerskej Hôrky, tento náš 
príspevok vhodne dopĺňa.

V súvislosti s havarijným stavom na záreze 
železničnej trate Plešivec – Muráň v úseku 
medzi km 2,665 až 2,800 v katastri obce Ge-
merská Hôrka pracovníci firmy Vertikal Solid, 
s. r. o., z Rožňavy v rámci sanačných prác na jar 
2002 ukladali drôtené pletivo na skalné steny 
nad traťou na zamedzenie padania skál na trať. 
Počas týchto prác došlo v tesnej blízkosti trate 
v km 2,703 k samovoľnému prepadnutiu ze-
miny a odkrytiu otvoru do neznámej vertikál-
nej jaskyne. Keďže bol predpoklad ohrozenia 
bezpečnej prevádzky na železničnej trati, prie-
pasť sa musela preskúmať a zdokumentovať. 
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Dňa 12. apríla 2002 priepasť preskúmali 
a zamerali rožňavskí jaskyniari Róbert Boroš 
(Muťur) a Peter Munka. Mapu priepasti vy-
hotovil Ing. Marián Bachňák z firmy Envex 
Rožňava a zároveň na základe podkladov od 
jaskyniarov spracoval aj dodatok k inžinier-
skogeologickému posudku. Skonštatoval, že 
vzhľadom na charakter, priebeh a rozsah pod-
zemných priestorov Železničná priepasť ne-
ohrozuje bezpečnosť železničnej dopravy na 
uvedenom úseku trate. Následne bola v ústí 
priepasti zabetónovaná oceľová skruž, vchod 
sa zakryl poklopom a zvršok trate bol uvedený 
do pôvodného stavu (zasypanie kamenivom). 

Za malým ústím s priemerom asi 0,5 m prie-
pasť klesá šikmo v dĺžke asi 5 m a od hĺbky  
4 m následne padá vertikálne o 6 m hlbšie. Jej 
rovné dno, tvorené hlinou a napadanou suti-
nou, sa nachádza v hĺbke 10 m (od m. b. 0),  
resp. 11 m pod železničnou traťou (tvore-
nou 1 m vysokým umelým násypom). Strop 
priepasti sa nachádza približne 2,5 m pod 
traťou, pričom nevýrazné pokračovanie (úzky 
neprielezný komín?) má smerom k povrchu, 
a to do metráže 2,710 (na úpätí skalnej steny 
je tu malá kaverna s rozmermi cca 1 × 0,5 m). 
V priepasti, ktorá miestami dosahuje šírku 
2,5 m, sa vyskytuje pekná sintrová výzdoba. 
Vertikálna dutina sa v pôdoryse čiastočne 
nachádza pod železničnou traťou, ale keďže 
kaverna nie je plošne veľká a je vytvorená 
v kompaktnom vápenci bez prejavov poruše-
nosti, bezpečnosť železničnej dopravy nie je 
ohrozená. 

Priepasť má pravdepodobne hlbšie pokračo-
vanie do jaskynného systému, ktorý sa nachá-
dza oproti vstupnému areálu SCA Gemerská 
Hôrka (teraz Essity – pozn. autorov), ktorý 
je známy výstupom krasových vôd (Bachňák, 
2002). Železničná priepasť leží v nadmorskej 
výške 240 m, v pôdoryse asi 50 m na SSV od 
vchodu do Pivničnej diery, resp. zhruba 150 m  
východne od železničného podjazdu nad pen-
ziónom Skalná ruža. Výškový rozdiel odo dna 
priepasti k úrovni krasovej vody (vstupnej 
chodby) Pivničnej diery (217 m) je iba 12 m.

Záver
Na prieskume a dokumentácii vyššie opiso-

vaných lokalít (okrem Železničnej priepasti) 
sa v rokoch 2002 – 2014 najviac podieľali:  

Samuel Máté (Košice), Zoltán Jerg (SK Mi-
notaurus), Alexander Ambrus (Gemerská 
Hôrka), Tibor Máté a Martin Miškov (obaja 
SK Drienka). Hlavným ťahúňom (hnacím 
motorom) prieskumných prác na Koniarskej 
planine bol jednoznačne S. Máté. Bez jeho 
obrovského elánu a nasadenia by mnohé lo-
kality ešte aj dnes čakali na svojich objaviteľov 
a zďaleka by sme nemali toľko poznatkov 
o Koniarskej planine, koľko ich máme dnes. 
Za cenné informácie, tipy a podnety ďakuje-
me dlhoročnému prieskumníkovi a jednému 
z najlepších znalcov Koniarskej planiny Ing. 
Jozefovi Gregovi, CSc., ako aj miestnemu 
historikovi a znalcovi Alexandrovi Ambrusovi 
z Gemerskej Hôrky. 
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jaSkyňa deZIdera horVÁTa V NITre

juraj halama, alexander Lačný

Ako sa to všetko začalo...
Na potulkách po starovekej Nitre ma zaujal 

jeden zo siedmich mestských „vŕškov“ s nád-
herným výhľadom – Kalvária. Ide o vápencový 
kopec so sakrálnymi stavbami. Na severnom 
úpätí vrchu stojí Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie s prvou písomnou zmienkou z 12. sto-
ročia, Misijný dom Matky Božej a v stúpaní 
k vrcholu dvanásť neorománskych kaplniek 
zastavení Krížovej cesty, zavŕšenej Kaplnkou 
Božieho hrobu so šesťuholníkovým pôdory-
som. A hneď za ňou je zráz skalnej steny 
bývalého kameňolomu. Táto skalná stena sa 
využíva ako lezecká stena s viacerými zaiste-
nými cestami. Práve časť tejto skalnej steny 
je v šírke približne 25 m a výške 15 m súvisle 
pokrytá zvyškami sintrových nátekov. Toto bol 
prvý podnet na hľadanie krasových jaskýň na 
Kalvárii v Nitre.

Druhým veľmi významným podnetom bol 
článok pani Anzelmy Hlôškovej Ján Majko  

a Nitra, uverejnený v Krásach Slovenska z roku 
2010, v ktorom sa konkrétne spomína Jaskyňa 
pod Kalváriou. Jaskyňu údajne navštívil Ján 
Majko spolu s amatérskym speleológom žijú-
cim v Nitre, otcom pani Anzelmy, Deziderom 
Horvátom. Súčasťou článku bola čiernobiela 
fotografia z roku 1950, na ktorej je pani Anzel-
ma (vtedy 12-ročná) spolu s mladšou sestrou 
Etelkou, odfotená pri vchode do jaskyne. 

Pani Anzelmu som v Nitre vyhľadal a nav-
štívil. Záujem o jaskyňu, ktorú vlastne objavil 
jej otec, ju veľmi potešil. Do rúk sa mi dostal 
originál fotografie vchodu do jaskyne z roku 
1950 a jeden pomerne veľký kvapeľ, ktorý jej 
otec z jaskyne vyniesol a ona ho opatruje ako 
jednu z pamiatok na neho. Jaskyňa pod Kal-
váriou naozaj existuje! Údajne bol vchod za-
betónovaný, aby vertikálny otvor do podzemia 
neohrozoval bezpečnosť.

Moja druhá návšteva u pani Anzelmy v Nit-
re už bola spojená so spoločnou obhliadkou 
„miesta činu” – pod Kalváriou. Na veľké skla-
manie oboch pani Anzelma skonštatovala, že 

Lezecká cesta Veľký kras. Foto: J. Halama Pri vchode, rok 1950. Foto: D. Horvát
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za 65 rokov sa toho zmenilo príliš veľa na to, 
aby mohla aspoň približne označiť miesto, kde 
sa vchod do jaskyne môže nachádzať. Bolo to 
vraj niekde neďaleko súčasnej skalnej steny, na 
juhozápadnej strane.

Spolu so skautmi z Piešťan, ale aj z Nitry sme 
začali organizovať brigády zamerané na nájdenie 
jaskyne. Hľadanie spočívalo vlastne v upratovaní 
smetiska, pretože práve táto časť pod skalou, 
husto zarastená náletovými drevinami a kríkmi, 
slúžila ako skladisko orezaných konárov (keď 
horolezci upravovali nástupy k lezeckým cestám)  
a odpadkov, ktoré tam nahádzali neporiadni 
návštevníci. Snažili sme sa nájsť „niečo podozri-
vé” a podobné skalám na starej fotografii.

Medzitým (na jeseň 2016) sa v blízkosti loka-
lity rozbehla výstavba polyfunkčného objektu  
a onedlho aj výstavba rodinného domu priamo 
na lokalite! To znamenalo koniec nášho úsilia... 
S prilbou z bývalej práce na hlave a s reflexnou 
vestou z auta sa mi občas podarilo zamiešať sa 
medzi robotníkov a sledovať výkopové práce na 
základoch domu. Takto sme sa postupne strie-
dali s Václavom Macekom a posielali si fotky 
vykopaného materiálu a stien odkryvov. 

Zaujímavé bolo kopanie studne v areáli bu-
dúceho objektu. Rómski robotníci zbíjačkou 
rozbíjali tektonicky značne rozrušený vápe-
nec oslabený vŕtaním po obvode. Podarilo sa 
mi nazrieť aj dolu. Na stenách bolo možné 
v puklinách vidieť aj nejaké sintre... Vtedy som 
sa prvýkrát dozvedel o vykonanom geofyzi-
kálnom prieskume. Boli indikované aj nejaké 
podzemné dutiny... Studňu nakoniec vykopali 
do hĺbky asi 7 m a ďalej nepokračovali.

Po nejakom čase, keď sa výstavba ukončila 
(zač. r. 2018) a situácia upokojila, zaniknutá 
jaskyňa mi opäť nedala pokoj. Ale už bolo zrej-
mé, že iba systematická práca nás môže doviesť 
k nejakému výsledku...

Začali sme pátraním po ďalších informáciách.
V štátnom zozname jaskýň (Slovenské mú-

zeum ochrany prírody a jaskyniarstva) je v ka-
tastrálnom území mesta Nitra evidovaných 
týchto päť jaskýň:
1. Jaskyňa v Drevenom lome – k. ú. Nitra I, 

okr. Nitra, hl. 17 m, odkrytá ťažbou, zasy-
paný vchod

2. Jaskyňa v Stračej ceste – k. ú. Nitra I, okr. 
Nitra, 155 m n. m., dl. 62 m, zamurovaný 
vchod, využívaná ako mraziareň

3. Lurdská jaskyňa – k. ú. Nitra I, okr. Nitra, 
149 m n. m., dl. 12 m, využívaná ako mod-
litebňa

4. Nitrianska hradná jaskyňa – k. ú. Nitra I, 
okr. Nitra, 190 m n. m., dl. 40 m, archeolo-
gické nálezy (paleolit)

5. Zvislá jaskyňa (Jaskyňa pod kalváriou) – k. ú.  
Nitra I, okr. Nitra, hl. 30 m, odkrytá ťaž-
bou, zasypaný vchod

Z toho jaskyne č. 1, 2, 
3 a 5 sú v masíve Kalvárie  
a z nich tri sú zaniknuté.

Z archívu SMOPaJ sa 
nám podarilo získať správu 
o prieskume jaskyne pod 
Kalváriou od Jána Majku  
a tiež list Dezidera Horváta 
s nezávislým opisom tejto 
udalosti: 

Dňa 19. októbra 1950 
pricestoval do Nitry Ján 
Majko a vo vtedy ešte aktív-
nom kameňolome pomo-
cou mladšej dcéry Etelky 
Dezidera Horváta identifi-

koval vchod do jaskyne pod Kalváriou. V ten 
deň vykonal prvú časť prieskumu v jaskyni 
spolu s pracovníkom v kameňolome Jozefom 
Tichonským. Nasledujúci deň ich doplnil De-
zider Horvát a všetci traja zostúpili do najniž-
ších častí jaskyne.

Jaskyňu opisujú ako vertikálnu, 30 m hlbokú, 
s komplikovaným prístupom k nižším častiam. 
Opisovaná výzdoba je bohatá a farebná. Majko 
tiež naznačuje možnosti ďalšieho pokračovania.

Stavenisko na lokalite 2016. Foto: J. Halama
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Pozoruhodná je zmienka pra-
covníkov kameňolomu o ďalších 
zasypaných otvoroch do podze-
mia...

Ďalším zachovaným doku-
mentom o tejto jaskyni je opis Ju-
raja Bártu, ktorý jaskyňu navštívil 
dva roky po Majkovi. Zdokumen-
toval aj zaniknuté jaskyne v Stra-
čej ceste a v Drevenom lome.

Pokračovať v hľadaní jaskyne 
terénnymi prácami by znamenalo 
pracovať na cudzom pozemku. 
Náš zámer mesto Nitra odobri-
lo. Hľadanie v katastri nehnuteľ-
ností nám prezradilo aj vlastníka 
pozemku – Ministerstvo hospodárstva SR na E 
parcele. Tak sme dali dokopy nejaké informácie  
a poslali im žiadosť. Získanie ich súhlasu 
na prieskumné práce sa stalo ďalším dosiahnu-
tým míľnikom na ceste k nájdeniu jaskyne.

Aby naše práce na lokalite boli aj v súlade 
s poslednou hromadnou výnimkou na pries-
kum jaskýň členských skupín SSS, podpísali 
sme dohodu o spolupráci na lokalite s Jasky-
niarskym klubom Strážovské vrchy a Oblast-
nou skupinou Tribeč.

Práve časť lokality v pôvodnom predpoklada-
nom mieste vchodu slúžila ako skládka staveb-
ného odpadu a stále ako smetisko pre návštev-
níkov lokality. Najviac však utrpela výstavbou 
posledného „rodinného“ domu, keď tam boli 

„upratané“ posledné zvyšky po výstavbe. Iba  
z tohto miesta sme vytriedili niekoľko vriec plas-
tu, kovov, skla a iného odpadu. Stavebnú sutinu, 
zvyšky predtým zlikvidovanej zelene a haldy ka-
meňov a štrku sme premiestnili k „podobnej zá-
sobe“ do väčšej vzdialenosti, kde si možno počká 
na odvoz nákladnými autami alebo sa splaníruje 
a zrekultivuje priamo na mieste v budúcnosti.

Časom sa k nám pridávali nadšenci z radov 
miestnych horolezcov a členovia iných jas-
kyniarskych skupín a lokalita nám prirástla 
k srdcu. Aj keby sme jaskyňu nikdy neobjavili, 
spravili sme kus „dobre vykonanej práce“ zve-
ľadením prostredia a odstránením smetiska.

Spolu s odstraňovaním „menšej ekologickej 
katastrofy” sme hĺbili sondy zamerané na pries-

Dezider Horvát, pôvodný objaviteľ

Správa o prieskume, Ján Majko, 1950
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kum podložia vo vytypovaných miestach, ktoré 
sme určili na základe terénnych pozorovaní 
(tektonické štruktúry) a prútikovania.

Pre jednoznačnejšie určenie miest na ďalšie 
sondovanie sme sa zhodli na potrebe geofy-
zikálneho prieskumu. S tým nám pomohli 
geofyzici René Putiška a Ivan Dostál. 31. 5. 2018 
sa zrealizovalo podrobné meranie geofyzikál-
nym radarom na upravenej a vytýčenej ploche 
15 × 14 m v profiloch s rozstupmi 15 cm. Ne-
jaké anomálie sa ukázali už počas merania. Aj 
keď po spracovaní meraní výsledky neboli jed-
noznačné, získali sme aspoň tri nádejné miesta.

Tak sme pokračovali v sondovaní…

Znovuobjavenie
„Tu pomôže iba bager,“ povedal Sašo na jed-

nej z pracovných akcií – a objednal ho. Silné 
slová. Pretože to súčasne znamenalo zabezpe-
čiť prístupovú cestu, ktorá dovtedy neexisto-
vala, resp. bola zrušená, a miestni obyvatelia si  
v nijakom prípade neželali jej obnovenie. No 
po dvoch brigádach sa podarilo jedno aj dru-
hé. Dňa 26. 6. 2018 prichádza bager/nakladač  
JCB 4cx. Keď bagrista videl, kadiaľ má prejsť, 
sklopil spätné zrkadlá a zopárkrát prevrátil 
oči. Ale prešiel. Konáre náletových drevín sa za 
ním zatvorili (nejaké sme ešte zvesili z vyčnie-
vajúcich častí bagra) a mohli sme začať. 

Zvolená stratégia na použitie rýpadla bola 
systematické odstraňovanie sutiny až na pod-
ložie v úzkom prieskumnom výkope, ktorý 
pretína vytypované miesta určené geofyzikál-
nym prieskumom.

Bagrovanie v meste nemohlo zostať bez 
povšimnutia. Začalo sa to príchodom „zveda-

vých susedov“ a skončilo príchodom policaj-
nej hliadky. Pokým policajti študovali hŕbu 
povolení a ničomu nerozumeli, výkop rástol 
do dĺžky a do hĺbky. A stále nič...

Keď už to policajtov a susedov prestávalo 
baviť a postupne sa začali nenápadne vytrácať, 
v odhalenom podloží sa začali objavovať dutin-
ky vyplnené sintrami. Tým sme získali pocit, že 
sme blízko, a zmenili sme stratégiu. Výkop sme 
začali rozširovať a pri ďalšom čistení odkrytého 
povrchu ručným náradím sa v hĺbke asi 2,5 m  
pod úrovňou súčasného povrchu objavila za-
valená dutina. Zostali sme trochu zarazení, 
lebo posledné správy hovorili, že vchod bol za-
betónovaný. Po ďalšom rozšírení výkopu kvôli 
bezpečnosti sme pokračovali v ručnom čistení 
otvoru. Ani stopa po betóne. Ani porovnávanie 
s fotografiou nám na istote, že sme našli to, čo 
sme hľadali, vôbec nepridalo.

Padlo rozhodnutie zavolať jediného známe-
ho doteraz žijúceho pamätníka, ktorý vchod 
videl na vlastné oči pred 68 rokmi, čiže pani 
Anzelmu. Nadšene súhlasila a prišla. Chvíľka 
napätia... „Je to ono.“

Výkopové práce. Foto: J. Halama Znovuobjavenie. Foto: M. Hlôška
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Našli sme ju! Zasypanú… 
Čo ďalej? Policajtom sme sľúbili výkop za-

sypať, bager bol prenajatý do 16:00... Chcelo 
to nápad. 

„Dajte mi dve hodiny, zoženiem rúru,“ vyle-
telo zo mňa. „Ako?“ „Mám známeho, ktorý má 
známeho, a ten pracuje v Plastike”. „Tak volaj!“

Polhodina telefonovania. Rúru nám dodajú 
odrezanú na mieru, aj so zľavou, no musíme si 
ju odviezť. Ďalší známy známeho by nám mal 
požičať prívesný vozík. Sašo má na aute ťažné 
zariadenie, gurtne zoženieme niekde cestou.

Skutočnosť, že rúra bude mať skoro 200 kg 
a bude ju treba preniesť na miesto ťažším teré-
nom a že sme iba traja, sme radšej ignorovali.

Menšia komplikácia s vozíkom – majiteľ 
nám ho odmietol požičať. Zúfalý výraz a ďalšie 
kolo telefonátov ho po polhodine nakoniec 
presvedčilo. 

Termín dve hodiny sa síce nedodržal, ale 
ušetrilo nám to veľmi veľa roboty v budúcnosti, 
lebo znovuvykopanie jaskyne by sa muselo robiť 
už iba ručne. S presunom rúry na miesto nám 
nakoniec pomohol bagrista a dvaja „susedia“.

Po osadení rúry, zasypaní a úprave okolia do 
pôvodného stavu boli vyčerpané všetky časové 
rezervy aj s nami. Medzitým Tomáš Jurina pri-
viezol provizórny uzáver, ktorý sme neskôr na-
hradili menej provizórnym a nakoniec trvalým. 
Jaskyňa bola znovuobjavená a zabezpečená. Za 
prítomnosti pani Anzelmy sme sa dohodli, že 
jaskyňa, ktorá bola doteraz evidovaná ako Zvislá 
jaskyňa (Jaskyňa pod kalváriou), bude mať ná-
zov Jaskyňa Dezidera Horváta 
podľa jej pôvodného objaviteľa.

Ďalšie práce išli tiež pomer-
ne rýchlo a pracovné akcie bý-
vali skoro každý týždeň.

Vyrobili sme trojnožku a po-
mocou kladkostroja sme začali 
vyťahovať sutinu zo zasypa-
nej jaskyne. Spolu so zeminou  
a drveným vápencom sa ťažilo 
aj značné množstvo sintrových 
úlomkov. Už po troch akciách sa 
ukázal náznak voľných priesto-
rov, avšak nie pod vchodom, ale 
v južnej odbočke. Tieto priestory 
sú zaujímavé peknými, ale po-
škodenými sintrovými nátekmi. 
V strope tejto bočnej siene bolo 

vidno zával, kadiaľ bol tento priestor zasypaný. 
Počas dvoch akcií sme spolu s Milošom Vaškom 
vyrobili a osadili oceľovú konštrukciu a tento zá-
val, z ktorého neustále vypadávala ďalšia sutina, 
sme stabilizovali.

Dňa 28. 7. 2018 sa Máriovi Sádeckému 
a Vladovi Prutkayovi pri čistení pod vchodom 
otvoril priestor a po chvíli bolo možné zostú-
piť do nižšie položenej siene, ktorej dno bolo 
zase zasypané sutinou. Aj tu sú steny pokryté 
sintrovými nátekmi, ale v tmavších farebných 
odtieňoch v porovnaní s bočnou sieňou, kde 
sú sfarbené do žlta. A zase priamo pod vcho-
dom, poza široký stalagmit bolo vidno tmavý 
otvor. Po jeho rozšírení 2. 8. 2018 sa Tomášovi 
Jurinovi a Petrovi Slivkovi podarilo postúpiť 
ďalej a uvidieť celú jaskyňu, tak ako ju opiso-
vali Ján Majko a Dezider Horvát.

V celej jaskyni však bolo vidno značné po-
škodenie sintrových vyplní ako pamiatku po 
návštevníkoch z obdobia, keď bola voľne prí-
stupná, a následky jej zasypania.

Skoro v najnižšom mieste jaskyne sa na bielom 
sintrovom povlaku našli podpisy s datovaním:

19.10.1950 J. Tichonský
20.10.1950 D. Horvát, J. Majko
8.7.1952 J. Bárta
Tieto nápisy presne korešpondujú so zacho-

vanými dokumentmi z archívu.
Odvtedy sa počas pravidelných akcií pod 

vedením Borisa Blaškoviča z jaskyne vyťaži-
lo asi 700 vedier napadanej sutiny a odpa-
du. Akcií sa pravidelne zúčastňujú členovia  

Speleoklubu Trnava, Jasky-
niarskeho klubu Strážovské 
vrchy, Oblastnej skupiny Tri-
beč a nejaskyniari z Nitry, No-
vých Zámkov a okolia. 

Dňa 9. 9. 2018 sa na Kalvá-
rii konal 11. ročník lezeckých 
pretekov Kalvaria cup 2018. 
Keďže znovuobjavená jaskyňa 
sa nachádza priamo v centre 
diania pod skalnou stenou  
a prítomnosť zabezpečeného 
vchodu by určite zaujala účast-
níkov pretekov, dohodli sme 
sa na zorganizovaní sprievod-
ného podujatia tohto ročníka 
vo forme „dňa otvorených dve-
rí“. Organizátori náš nesmelý Súčasný vchod. Foto: J. Halama
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pokus nadšene uvítali. S pomocou chalanov  
z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy sme 
v priebehu celého dňa predstavovali výsle-
dok nášho úsilia účastníkom pretekov a ich 
návštevníkom. Niektorých horolezcov jaskyňa 
zaujala natoľko, že sa pridali k nám, a odvtedy 
sa aktívne zúčastňujú na akciách.

Opis jaskyne
Jaskyňa je vytvorená v jurských vápencoch 

súvrstvia obalovej jednotky tatrika v členitých 
zlomových a medzivrstvových štruktúrach. Jas-
kyňa je vertikálna (súčasne známa hĺbka je pri-
bližne 27 m). Je korózno-rútivého charakteru. 
Všetky voľné priestory sú rozšírené pukliny  
a prielezy alebo menšie siene vytvorené v záva-
loch prekorodovaných skalných blokov.

Voľné priestory jaskyne sú sčasti zaplnené 
zvyškami stavebného odpadu a sutinou, od 
ktorých sa jaskyňa v súčasnosti priebežne čistí. 
Sekundárne výplne sú tvorené hlavne vo vstup-
nej časti prekvapivo hrubými a prekryštalizo-
vanými sintrovými nátekmi, ktoré sú však do 
určitej miery poškodené ťažobnou činnosťou  
a popadanou sutinou.

Jaskyňa je pozoruhodná výskytom kryštalic-
kých excentrík (červíkovité heliktity), zacho-
vaných v presintrovaných puklinových pries-
toroch. Hlbšie priestory sú pokryté koralitmi, 

pravdepodobne subakvatickými. Všeobecne 
sintrová výplň tejto malej jaskyne je veľmi roz-
manitá a vzhľadom na polohu v intraviláne aj 
výnimočná. 

Keďže pôvodný vchod sa v súčasnosti nachá-
dza pod 2,5 m hrubou vrstvou navážky (staveb-
ný odpad, sutina), na jeho zabezpečenie bola 
použitá PVC korugovaná rúra s priemerom 1 m, 
zabezpečená uzamykateľným uzáverom.

Tesne pod otvorom pôvodného vchodu sa 
smerom na JV nachádzajú dve odbočky do 
bočnej puklinovej siene so šírkou 0,5 až 1 m  
a výškou 3 m. Sieň je ukončená zasintrovaným 
zúžením. Väčšina kompaktných stien je pokrytá 
mierne znečistenými a poškodenými sintrovými 
nátekmi. V strope je otvor so závalom, zabezpe-
čený oceľovou konštrukciou. 

V hĺbke asi 8 m od súčasného vchodu je prvá 
sieň s rozmermi 2,5 × 5,5 m. Sieň je takisto 
orientovaná na JV a ku koncu strmo klesá. 
V miestach pod vchodovým otvorom je veľká 
sintrová kopa, poza ktorú vedie priechod do 
nižších častí. V najnižších častiach sa ešte na-
chádza vrstva napadanej sutiny z povrchu, pod 
ktorou sú aj iné otvory do nižších častí jaskyne. 

V týchto miestach sa charakter jaskyne začína 
meniť a prejavuje sa ako viac korózny. Povrchy 
vápenca sú miestami pokryté sintrovými nátek-
mi a inde zase vypreparované koróziou.

Podpisy 1950 a 1952. Foto: J. Halama Heliktity. Foto: J. Halama



20Prieskum a výskum Spravodaj SSS 4/2018

Spomínaná sintrová kopa je vlastne dutá (tvo-
rí akúsi kupolu), lebo koróziou narušený mate-
riál, na ktorom narástla, vypadal a vytvoril sa 
priestor nazvaný Pod kupolou. Dno tohto prie-
storu je tiež pokryté vrstvou sutiny napadanej 
z povrchu a je vlastne vrchom závalu oddeľujú-
cim tento priestor od nižšej úrovne. JV koniec 
tohto priestoru je pokrytý sintrovými nátekmi 
a zvyškami poškodených stalagmitov. Súvislou, 
mierne presintrovanou medzerou v závale, tvo-

riacou strmo klesajúcu plazivku v dĺžke 4 m, je 
možné zostúpiť do nižšej úrovne – Veľkej siene. 

Veľká sieň je najväčším priestorom s roz-
mermi 3 × 10 m s premenlivou výškou od 1 m 
až do maximálnych 6 m. Sieň sa nachádza 
v hĺbke 21 m od vchodu a jej orientácia je opäť 
SZ-JV. SZ časť je oddelená stropnou kulisou 
a je kompaktne pokrytá sintrovými nátekmi 
tvoriacimi sintropád v šírke 2,5 a výške 4 m. 
V týchto miestach sa výrazne prejavuje úzka 
puklina smerujúca na V, vyplnená sintrovými 
nátekmi s červíkovitými heliktitmi. 

JZ stenu strednej časti Veľkej siene tvorí 
výrazný zával z veľkých popukaných blokov, 
poza ktoré vedie vyššie položená prístupo-
vá plazivka. V medzerách v najvyšších (strop-
ných) častiach tohto závalu vidno zasutinené 
priechody do priestoru Pod kupolou.

Nižšie časti jaskyne sú už iba klesajúce prie-
chody medzi blokmi v závaloch až do hĺbky 
27 m. Miestami sa javia aj kompaktnejšie 
steny a vytvorili sa malé kaverny. Vo vrchnej 
časti týchto miest je výrazné pokračovanie 
vertikálnej heliktitovej pukliny s ich pozo-
ruhodným výskytom. Povrchy stien sú od 
tejto úrovne smerom dolu pokryté peknými, 
zväčša bielymi koralitmi, pravdepodobne su-
bakvatickými. 

Citeľný prievan pozorovaný vo vchodovej 
časti a v plazivke sa stráca práve niekde v naj-
nižších častiach v medzerách blokov závalov.

Nájsť pokračovanie jaskyne nebude vzhľa-
dom na jej charakter ľahké. Vodidlom môže 
byť aj existujúci prievan.

Bočná sieň. Foto: J. Halama

Korality. Foto: P. StaníkSintropád. Foto: P. Staník
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Večer nevieš zaspať a pre
mýšľaš, čo vás to tam čaká, 
cítiš zvláštny nepokoj... Kama
rát zas po ťažkej noci vstáva 
skoro ráno a len po pár hodi
nách spánku uteká na Liptov. 
A Šuhaj tiež čosi tuší, pozná 
tam na Pustých zákutia, pre
chodil ich veľa ráz.

Ale poporiadku. 13. februára  
2017 sme našli pri meraní 
menších jaskýň medzi Pustou  
a Machnatou dolinkou zaujíma-
vý výduch, šikmú plazivku nadol 
s dĺžkou 5 m. Bez kombinézy 
sa jedinému účastníkovi výpravy 
nechcelo ísť dole, no hneď na 
druhý deň zrána (pretože ob-
dobie silných mrazov sa práve 
končilo) bola teplota prúdiace-
ho vzduchu určená na 4,7 °C 
pod stropom vstupu do plazivky, 
spustený teplomer na dno prie-
storu ukazoval iba 3,4 °C. Vlhký 
mach nad vchodom a kvapôčky 
vody na konároch síce dávali ná-
dej, avšak teplota nie veľmi. Je to 
trochu málo na miestne jaskyne 
a obávali sme sa, či nejde len  
o lokálne prúdenie po puklinách, 
resp. gravitačným zlomom, kto-
rých je na okolí viacero. Napriek 
tomu sa nám nechcelo s inštalá-
ciou loggeru čakať na celú ďalšiu 
zimnú sezónu a počas expedí-
cie v piatok 24. februára sme  
v jaskyni začali pracovať, trochu  
v rámci oddychu od Pustej a iných 
podzemných výprav. Načim bolo 
uvoľniť prudko nadol klesajúcu vstupnú pla-
zivku od kameňov, vnútri bolo viac priestoru, 

i dvaja sa zmestili. Na druhej zmene toho dňa 
sa však vo vchode zosunuli tri veľké skaly  

* Objav jaskyne sme prezentovali na webstránke klubu, Speleomítingu aj podrobnou správou v časopise 
Slovenský kras, preto sme nadobudli dojem, že tento text v Spravodaji nie je potrebný. Avšak vzhľadom na 
objav Dračej jaskyne v Sokole, v istom zmysle dvojičky Chladivého dychu, ktorej opis uvádzame v nasledu-
júcom článku, sa náš názor zmenil a chceli sme členom SSS priniesť oba texty spoločne. 

Obr. 1. Pôvodný stav vchodu k 13. 2. 2017 (A), schéma vchodových častí 
jaskyne so zarútením vchodu (B). Foto: P. Herich

chLadIVý dych – NoVý oBjaV V demäNoVej*

paľo herich, jk demänovská dolina
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a vchod ostal nepriechodný. A tak na druhý 
deň sme museli prvýkrát použiť techniku  
a kamene rozbiť. Na konci akcie sme sa trochu 
na dne prehrabávali a práve v mieste, kde strop 
pokrývali hrubé pizolity a sintrové povlaky, sa 
dalo dovidieť už v horizontálnom smere asi 
3 m vpred, len 5-centimetrová, no 2 m široká 
nížina so zjavným prúdením vzduchu dávala 
nádej na postup. 

V rámci liečenia sa z expedície sme 2., 3. 
a 4. marca pokračovali krátkymi výjazdmi  
v prekopávaní nástupu do úžiny, v sobotu už 
opäť nastúpila technika a na sedemhodinovej 
akcii sme postupne poležiačky, trochu dole 
hlavou a desne naúzko vŕtali dno, ako sa ne-
skôr ukázalo, vrchnej časti odtrhnutého bloku. 
Vonkajšia a jaskynná teplota sa však vyrovnali, 
začal fúkať vietor a prúdenie vzduchu úžinou 
sa správalo veľmi čudne. Dýchavične nasávalo, 
potom odrazu viali vlasy opačným smerom  
a pri nápore vetra sa až prášilo v jaskyni. Tro-
chu nás to znepokojilo, načim sa bolo poobze-
rať lepšie po okolí, či nevylezieme kdesi vedľa  
v pukline pod skalou. No akýsi voľný priestor 
za úžinou vyzeral byť na dosah. 

V pondelok 6. marca už tradičná partia  
z predchádzajúcich dní – dvaja nádejní ašpi-
ranti praktickej speleológie J. Jalový a J. Vozá-
rik a P. Herich – pokračovala vo vŕtaní. Všetko 
šlo dobre a rýchlo. Len posledný „krok“ sa nám 
akosi nedaril urobiť, vŕtačka prestávala pomá-
hať a masívna skala pokusom odolávala. Hlava 
poriadne bolela od námahy a ležania šikmo 

nadol, len presunúť špic vŕtačky a namieriť 
ho na susednú puklinku bol ťažký úkon. 
Napokon posledné centimetre sme búšili po 
starom, kladivom oproti ktorejkoľvek hrane, 
čo i pol centimetra mohlo pomôcť. Pustil som 
Ďura na čelbu, no chýbalo azda pár milimetrov 
alebo dlhšia výdrž, aby prešiel. Ale hlásil, že 
kamene padajú aj niekoľko metrov ďalej, za 
hranu spadnutého bloku nebolo vidieť. A vraj 
na konci plazivky v strope visia hrozné kamene 
zo stropu... 

Bez prilby, tak ako celý čas doteraz na tomto 
mieste, len s tenkým oblečením a kombinézou, 
na niekoľko hlbokých výdychov nasilu tlačím 
hrudník cez úžinu, chvíľami sa zdá, že ide  
o zlý nápad. No ďalej vidieť nízku sieň, tam sa 
dá otočiť; z druhej strany to s kladivom bude 
účinnejšie, ostatní už prejdú. 

Podarilo sa, som tam! Plazivka ústi do siene 
2 m nad jej dnom, Ďuro sa mi vrhá okolo krku, 
využíva jediný dostupný spôsob, ako neostať 
visieť za nohy dolu hlavou z úžiny. Ideme sa 
pozrieť ďalej, Johnyho musíme nechať pred 
plazivkou, stále hrozí zavalenie jej ústia vo 
vchode jaskyne. 

Rozlámaná sieň prechádza do ďalšej s bielou 
pagodou, ďalej sa chodba znižuje. Štvornožky 
sa predierame pomedzi kvaple a biele sintre, 
na dne pod našimi kolenami praskajú mrazom 
deštruované staré sintrové platničky, ideme 
opatrne a vo svojich stopách. Radujeme sa, 
Ďuro čosi takéto zažíva prvý raz v živote, prvú 
jaskyniarsku akciu mal ani nie pred rokom. 

Kde-tu odbočka, klesáme 
nadol, zas nahor obchá-
dzame sintrový stĺp, jas-
kyňa sa predlžuje. Chodba 
sa opäť zväčšuje, no steny 
nevidieť! Zakričíme a mo-
hutná ozvena sa valí spre-
du k nám. Je to len jazero? 
Ó, nie – tu sa už prestá-
vame ovládať a radostne 
kričíme, mohutný priestor 
sa odhaľuje z večnej tmy. 
Je toto možné? Takéto 
miesta? Všade vôkol biele 
sintrové závesy, pagody aj 
malé kvaple, vysoká chod-
ba sa stala križovatkou  
a pokračuje na všetky strany. Obr. 2. Objavné družstvo 6. 3. 2017



24Prieskum a výskum Spravodaj SSS 4/2018

Nedotknutý piesok a jemné 
sintrové krusty obchádzame 
po špičkách, trielime pokra-
čovaním, chodby sa nekon-
čia. Po nejakej chvíli nás za-
stavuje pieskový sifón, hneď 
vedľa druhý, no tu vpravo 
sa črtá pokračovanie, Ďuro 
kričí, že sa nekončí...

Dávame znať na povrch 
objav a berieme Johnyho  
s nami. Ešte rozširujeme prie-
lez, no dochádzajú sily i ba-
terky, ešte treba čosi odfotiť, 
preskúmať a akciu ukončiť. 
Niekoľko plaziviek sa končí 
znížením, prievan nestíhame 
sledovať, v centrálnom dóme 
sa dvomi cestami dostávame 
hneď za stenou do ďalšieho 
veľkého priestoru, viacero 
odbočiek vybieha všetkými 
smermi, mohutná prítoková 
rúra je zavalená karbonatic-
kým štrkom a blokmi. Cesta 
z po vrchu? Únava, potlačená 
radosťou z objavu, však zno-
va dáva o sebe vedieť spolu 
s letiacim blokom spod nôh 
jaskyniara. So zaťatými zu-
bami ešte fotím, ideme von. 

Jaskyňa Chladivý dych, 
ako sme si ju dovolili na-
zvať podľa nízkych teplôt vo 
vstupe a všadeprítomných 
dokladov ľadových dôb, nás 
uviedla do svojich neočaká-
vane mohutných chodieb, 
kde sa striedajú menšie sie-
ne s krátkymi zníženinami 
až s dómovitými priestor-
mi. Už pri kopaní sme boli  
v očakávaní ponorových 
zón Demänovky s úzkymi 
kanálmi a stupňovito kle-
sajúcimi chodbami, no sku-
točnosť je trochu iná. Od-
hadom 300 m chodieb len 
mierne klesajúceho charak-
teru sme zbežne preskúma-
li, zaujímavosťou je, že sú 

Obr. 3. Pohľad do Dómu radosti. Foto: P. Herich

Obr. 4. Kamenný záves. Foto: P. Herich
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silne poznačené mrazovou deštrukciou speleo-
tém a naopak, najväčšie sintrové útvary akoby 
sa vyhli týmto vplyvom. Našli sme tu žulové 
piesky a drobný štrk, no väčšie okruhliaky, 
svedčiace o druhotnom zaplnení glacifluviál-
nym materiálom, zatiaľ nie. Zbežne sme si tiež 
všimli asi dve desiatky zimujúcich netopierov, 
predovšetkým druhy netopier veľký a podko-
vár malý. 

Záver správy z expedície, ktorú som práve 
dopisoval, ostal v pondelok pred akciou ne-
dokončený. Čo ak náhodou postúpime? Veď  
i toto bude jej výsledkom, prácu sme tu počas 
nej začali. Viacerých z nás sa zmocňoval nie veľ-
mi všedný nepokoj, Zdenko Chrapčiak ako zna-
lec miestnych pomerov, ktorému Pustie prirástli 
k srdcu, veru dobre tušil, no nemohol prísť...  
V pondelok napokon pribudla pre poznanie 
človeka nová, krásna jaskyňa v Demänovej. 

Toľko pôvodný text napísaný tesne po ob-
jave jaskyne (publikovaný na speleodd.sk 7. 3. 
2017). Na zhrnutie uvádzame: vchod lokali-
zoval P. Herich 13. 2. 2017, o objav sa však po-
starali najmä účastníci výkopových prác počas  
7 akcií od 24. 2. do 6. 3. (v zátvorke počet akcií): 
J. Jalový (7), P. Herich (6), J. Vozárik (4), L. Ku-

bičina (2), K. Medzihradská (2), P. Medzihrad-
ský (1), J. Šurka (1), D. Droppa (1), Ľ. Andráš 
(1), Z. Chrapčiak (1). 

Dĺžka objavených častí dosiahla takmer  
0,5 km, ďalej sme pracovali na prekopávaní 
úžiny na najnižšom bode jaskyne. Tu sa nám 
po 5 akciách od 11. 3. do 10. 4. 2017 za účasti 
P. Hericha (5), P. Holúbeka (3), Ľ. Holíka (1), 
J. Vozárika (1), Z. Chrapčiaka (1), M. Staroňa 
(1), D. Droppu (1), M. Kudlu (1) a M. Vrbiča-
na (1) podarilo objaviť ešte 100 m menších, 
klesajúcich priestorov, ktoré smerujú na Pustú 
jaskyňu, do priestorov Lustrovej siene (za Pies-
kovou sieňou), kde sme sa pred rokmi pokúšali 
prekopať k Štefanovej jaskyni. Prievan však, 
ako sa ukázalo pri pokuse o merkaptánovú 
stopovaciu skúšku, neprúdi medzi týmito jas-
kyňami, ale má rovnaký, neznámy zdroj a obe 
jaskyne, Pustá i Chladivý dych, sa správajú ako 
horný vchod pre toto prúdenie. 

Celkovo jaskyňa dosiahla k 14. 9. 2017 dĺžku 
606 m s prevýšením 44 m. Prvá fáza prieskumu 
a výskumu bola zatiaľ skončená, podrobnú sprá-
vu sme publikovali v Slovenskom krase 2/2018; 
na spodnom poschodí však prievan stále prúdi 
a zaujímavá výzva ostáva do budúcna otvorená. 

dračIa jaSkyňa V SokoLe – demäNoVSký 
 jaSkyNNý SySTém Na ľaVej STraNe doLINy

paľo herich, jk demänovská dolina

Koľko generácií jaskyniarov tam chodilo 
hľadať jaskyne? Veru za posledné storočie, 
odkedy sme sa zadívali na podzemné dutiny 
ako na neznámy svet hodný aktívneho obja
vovania, asi všetky. Koľko ľudí hľadelo na 
tie bloky pod previsom? Ktovie, ale naisto ich 
bolo vidieť až z doliny, v päte veľkého brala, 
hneď povyše radu jaskynných otvorov. 

V jednej z týchto jaskýň si niekto dávnejšie 
urobil aj obydlie, vyrovnal podlahu, vztýčil 
múr a dvierka proti prefukovaniu prievanu 
tunelom, keďže nižšie bol druhý otvor, bezpeč-
ný, čnejúci sa vysoko nad chodníkom vedúcim 
popod skalnú baštu. Tu sa našla aj tajomná 
rytina sekery v špirále, ktorá však prestáva byť 
taká záhadná v súvislosti s nájdením vyrytého 
podpisu z obdobia socializmu hneď oproti. 
No kto pozná tunely a jaskyne Sokola, celkom 

prirodzene sa neubráni pocitu, že toto je kraj 
zasľúbený, chránený, členitý a krásny, obrátený 
k slnku (a k lyžiarskemu stredisku). Keď bude 
zle, v Sokole sa schováme...

Ale novoobjavená Dračia jaskyňa, prv ako ko-
mukoľvek z nás, stala sa domovom medveďov 
jaskynných. Tí ju zrejme dlhšie využívali ako 
brloh a zachádzali aj pomerne hlboko, zrejme 
vyše 200 m hlavným ťahom dovnútra, o čom 
svedčí aj niekoľko menších medvedích zrkadiel 
cestou na koniec jaskyne. Časom, možno po-
stupne alebo odrazu, sa vchod zavalil a takto 
pretrval až do leta roku 2018. 

Veľa ráz sme prešli okolo previsu a často 
hľadeli na zával v jeho hornej časti (obr. 1). 
Tu bude isto jaskyňa, veď prečo by tu takto 
podozrivo bloky ležali, no ktovie, ako je hl-
boko; a prekladaj kamene veľké ako pol auta 
na stranu s neistým výsledkom. Poniže, ešte 
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stále pod tým istým previsom, sa skúsenejšie-
mu oku posledné roky zdalo, že to je predsa 
jaskynná podlaha s vírovými jamkami na dne, 
naokolo nenápadne, do vápenného prachu 
vmiešaný žulový piesok (!), v ktorom mravco-
levy chystali svoje pasce na miestne terestrické 
bezstavovce. 

O objave jaskyne 
Noc z 10. na 11. au-

gusta sme so Zuzanou 
strávili v previse portálu 
Jaskyne v Sokole (dlhej 
323 m) a druhého dňa 
zrána sme hneď popod 
ňu prechádzali (opäť) 
okolo známeho previsu. 
Z neznámych dôvodov, 
akosi intuitívne, lebo 
žiadne jaskyne sme ne-
hľadali, sa zdal dobrý 
nápad pozrieť sa medzi 
bloky ešte raz, tak ako 
pred pár rokmi, keď sme 
zameriavali miestne kra-

sové javy. Bolo sa treba trochu zohnúť, vo ví-
kendovom oblečení si ľahnúť do prachu medzi 
skalami. A v tom momente, v tú augustovú 
sobotu človek mohol zacítiť prúd chladného 
vzduchu, plaziaceho sa po dne priestoru... 

Prievan? Tu, spomedzi blokov, ale na konci 
leta ešte stále chladný?! A čo potom v takejto 

Obr. 1. Previs v dolnom rade jaskýň Veľkého Sokola. Foto: P. Herich

Obr. 2. V nepomenovanej sieni. Foto: I. Šulek ml.
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výške robí spodný otvor? Či to je len z Jaskyne 
v Sokole? Lenže v nej niet prievanu, ktorého by 
sme si všimli. Počas tohtoročnej zimnej demä-
novskej expedície sme sa tam po niekoľkých 
akciách prekopali konečne k akému-takému 
objavu či skôr skromnejšie – postupu (40 m), 
no ani vtedy sme žiadny prievan neotvorili. 
Vôbec v rámci oboch brál Sokolov sa v prie-

behu desaťročí nepodarilo napriek mnohým 
pokusom nič objaviť. 

O dva dni neskôr, 13. 8., v zložení Michal 
Staroň, Matej Okoličány a Paľo Herich, sme 
sa vybrali situáciu overiť; obaja naši vtedajší 
čakatelia na Sokole dovtedy neboli, tak ako 
rozšírenie vedomostí prišla výprava vhod. 
Výduch sme zamerali s GPS. Jeho teplota sa 

Obr. 3. Kostná plazivka. Foto: River Shen

Obr. 4. Chodba pred Perlovou riečkou. Foto: I. Šulek ml.
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Obr. 5. Mapa jaskyne. Autor: P. Herich
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pohybovala okolo 8,3 °C, čo sme vzhľadom 
na nadmorskú výšku nepovažovali za ideálne. 
Napriek tomu sme tu krátko začali pracovať 
na sonde v dolnej časti previsu (pri podlahe 
so skalopsmi), aby sme overili, či je previs 
skutočne pozostatkom jaskyne a pokiaľ sia-
hala prípadná stena. Súčasne sme rozbíjali 
veľké, nebezpečne visiace bloky priamo nad 
výduchom. 

17. 8. sme na mieste opäť, oproti minulej 
zostave sme vytiahli z pohodlia bytu takmer 
v papučiach ešte mladého Iva Šuleka; neskôr 
prišiel aj Zdenko Chrapčiak, ktorý opäť čosi 
tušil (podobne ako pred objavom Chladivého 
dychu v roku 2017). Sonda bola dokončená 
zdarne, na kraji pod stenou previsu sa objavili 
menšie kvaple a fluviálna modelácia stien (bý-
valej) jaskyne. Zároveň sa ukázalo, že skutočne 
žulový piesok, pochádzajúci až z jadra Nízkych 
Tatier, sa nachádza pod vrstvou vápencových 
odrobenín. Popritom sme rozoberali bloky 
nad výduchom, ktorý, kúsok hlbšie ako minu-
le, mal už len 8,0 °C, a začali sme s vyťahova-
ním sutiny medzi závalom a šikmou stenou 
previsu. No čoskoro bolo zrejmé, že treba 
traverzovať proti prievanu, popri stene cez 
blokovisko, ktoré sa postupne dvíhalo až do 
výšky nad 3 m. Začali sme tušiť, že sa blížime 
k jaskyni a predpoklady o zarútení vstupné-
ho portálu, aj vzhľadom na sklon vrstiev, sú 
správne; no tiež to vyzeralo na nevábnu prácu 
s pažením závalu. 

Toto nás priviedlo na riskantnú myšlienku 
opustiť vodidlo prievanu a skúsiť sa prekopať 
cez blokovisko zhora a vertikálne nadol. To 
však vyžadovalo odhad miesta, kde asi ústil 
predpokladaný portál na povrch, pretože za-
hĺbiť sa kolmo dole s pažením a potom zistiť, 
že treba pokračovať pravouhlou zákrutou kde-
si do boku, bol ten horší variant ku kopaniu 
po prievane odspodu. Ale ako sa už veľmi 
skoro ukázalo, miesto aj spôsob kopania sme 
napokon zvolili veľmi šťastne.

V rámci nedeľného čajového posedenia (19. 
8.) pod Sokolom sme opäť vo dvojici so Zuza-
nou Štepánekovou začali pracovať na závale 
zhora (Zuzana pila najmä čaj, Paľo najmä 
prenášal kamene). Po dvoch hodinách práce 
sa nám podarilo pomerne ľahko sa zahĺbiť 
o vyše meter nižšie, problém robil len mo-
hutný blok priamo v strede výkopu. Po jeho 

odstránení bolo odrazu spod vyberaných ka-
meňov cítiť čoraz väčší prievan. Jeho teplota 
dosahovala sprvu až 11 °C, takže sa zdalo, 
že ideme dobrým smerom, no vec ešte chvíľu 
potrvá. 

Na nasledujúcej akcii, 21. 8. 2018, prišli na 
miesto Ivan Šulek ml. a Michal Staroň s cie-
ľom pokračovať v nedeľnom výkope. Najskôr 
sa zdráhali kopať nadol, no masívne bloky ne-
dávali veľa šancí, a tak pokračovali vyberaním 
skál a štrku popod previs. Avšak cesta viedla 
pod nohy, cez kamene ovievané prievanom. 
Po necelých dvoch hodinách práce, keď už 
boli takmer rozhodnutí akciu skončiť, odrazu 
spolu so správnym kameňom sa ukázal strop 
jaskynnej chodby... 

Cesta bola ďalej voľná a skutočnosť pre-
siahla očakávania. Pekne modelovaná, sprvu 
nízka riečna úrovňová chodba pokračovala 
plazivkou, čoskoro sa strop postupne dvíhal, 
vľavo vybiehala odbočka do kvapľami vyzdo-
benej siene. Hlavný ťah pokračoval do ďalšej 
siene (obr. 2) alebo skôr zväčšenia chodby, aby 
vzápätí znova klesol do starého sifónu (obr. 3). 
Ivan by už aj počkal na ostatných, no Mišova 
nespútaná radosť a zvedavosť ich hnala ďalej 
(obr. 4) a pekne modelovanou, 2 – 7 m vysokou 
chodbou napokon doviedla po 200 metroch až 
k sintropádu, ktorý prehradil cestu vpred.

Tak konečne je v Sokole nová jaskyňa! Sa-
mozrejme, ešte v ten deň sme ju podrobnejšie 
preskúmali (M. Staroň, L. Benický, P. Holúbek 
a P. Herich), aby sa dalo spoločne podeliť o ra-
dosť a oslavovať; v bivaku v tú noc sme trochu 
i podlahy Veľkého Okna dobrým vínom po-
kropili. 

Príbeh práce a objavov pokračoval opäť 
o dva dni neskôr, keď sme s Michalom Sta-
roňom neočakávane meraním dosiahli až na 
koniec jaskyne. Mišo poctivo preliezal všetky 
kúty, odbočky aj komíny, hneď sme i merali, 
veľmi opatrne sa pohybujúc podlahami jas-
kyne, aby sme po nás zanechali čo najmenej 
stôp. Po vyčerpaní všetkých možností sa dĺžka 
polygónu dostala na takmer 400 m. Na konci 
akcie, značne unavení, sme stáli v sieňovi-
tom rozšírení úrovňovej chodby hľadiac nahor  
k stropu. A posledný nepreskúmaný komín, 
ktorý Mišo nazval „Tam nič nie je“, sa odrazu 
roztvoril do nízkej siene, z ktorej vybiehalo 
viacero odbočiek. Zdalo sa, že všetky sa končia, 



31Spravodaj SSS 4/2018 Prieskum a výskum

a tak prebehlo ešte zúfalé meranie s nedostat-
kom energie bojujúcim Distom, aby už nebolo 
nutné sa sem vrátiť pre pár polygónov (obr. 5). 
No jeden meander, ktorý sa vinul najvyššie, mal 
citeľný prievan a za neprielezným znížením 
pokračoval ďalej. Pozbierajúc posledné zvyšky 
síl búšili sme kameňmi do sintrovej platne, 
ktorá prekvapivo ustúpila a ťažkou plazivkou 
sa dalo prepchať do pokračovania meandra 
nahor. Ten sa však po chvíli končil prekážkou, 
na ktorú už bolo treba veľké kladivo a trpezli-
vosť. Tú sme napokon mali a ohromná náhoda 
nás neskôr priviedla k ďalším prekvapeniam  
(o tom však nabudúce)...

Ďalšie práce 
Tu sa načas naše prolongačné úsilie zasta-

vilo, akútne sme museli začať riešiť ochranu 
jaskyne. Natiahli sme šnúry, ktorými sme vy-
týčili cestu jaskyňou, aby zvyšné časti podláh 
a chodieb ostali nedotknuté (dúfajme) pre 
ďalšie generácie. Ponad sintrové jazierka sme 
položili drevené lávky, zachytávajúce hlinu 
a piesok z topánok a čižiem, a hoci by sme 
radi jaskyňu nechali na plnú zodpovednosť 
potenciálnych návštevníkov, pevný uzáver jas-
kyne bol nevyhnutný. Až následne sme jaskyňu 
začali dokumentovať fotograficky, z hľadiska 
vývoja, bioty, paleontológie, sedimentárnych 
výplní a podobne. 

Hlavný ťah jaskyne sa končí starým, mrazo-
vo rozpraskaným sintropádom, ktorý prehra-
dzuje úrovňovú chodbu širokú 5 m s výškou 
5 – 8 m v celom priestore. 
Pri dne chodby sme už 
pri meraní identifikovali 
slabý prievan zo štrbiny 
medzi stenou chodby 
a sintropádom; podobná, 
ibaže väčšia, sa vyskytova-
la aj pod stropom chod-
by, tu však bol prievan 
mimoriadne slabý. Akosi 
spontánne sme začali vý-
kop práve v hornej čas-
ti priestoru, no po pia-
tich akciách sa potvrdili 
prechádzajúce obavy, či 
prievan, ak nejaký bol, 
neušiel v strope chodby 
do podobného komína, 

aké sa vyskytujú v predchádzajúcich častiach 
chodby. A tak vec ostáva zatiaľ otvorená, po-
pod strop sme síce postúpili 5 m vpred, no na 
dne je sinter a piesok, na čelbe masívna stena. 
Naopak, prievan zo štrbiny dole je evidentný 
3,5 m nižšie, no už 5 m vzadu; časom nás čaká 
rozhodnutie, kam pokračovať, alebo treba dú-
fať, že predpokladaným horným poschodím 
jaskyne sa dostaneme za túto prekážku.

Zhrnutie 
Počas 24 akcií od 11. augusta do 10. novem-

bra 2018 sme jaskyňu objavili, predbežne zdo-
kumentovali, zabezpečili jej ochranu a začali 
dva výkopy – na hlavnom ťahu a nad Hornou 
sieňou. Jaskyňa k 23. 8. 2018 dosiahla dĺžku 
477 m s prevýšením 27 m. 

Na objave sa podieľali členovia a čakatelia JK 
Demänovská Dolina (Michal Staroň, P. Herich, 
I. Šulek ml., Z. Štepáneková, M. Okoličány a Z. 
Chrapčiak). Neskôr sme zistili, že na mieste, 
ktoré sme po druhej akcii opustili, kopali 28. 2. 
2010 asi 1 h L. Vlček, D. Janák, J. Macháček, ale 
odradil ich neprítomný prievan a veľké bloky. 
Po objavoch sa na ďalších akciách zúčastnili: 
M. Androvič, I. Balciar, P. Bella, L. Benický, T. 
Čeklovský, D. Droppa, P. Gažík, P. Herich, P. 
Herich st., B. Horvát, Ľ. Holík, P. Holúbek, Z. 
Chrapčiak, L. Kubičina, J. Littva, Ľ. Luhová, 
R. Milovský, D. Obert, M. Okoličány, M. Or-
vošová, V. Papáč, M. Prokop, M. Salák, Michal 
Staroň, Milan Staroň, Z. Štepáneková, I. Šulek 
ml., I. Šulek st., M. Zavřel, J. Zibura, J. Zuskin.

Obr. 6. Srdce jaskyne. Foto: P. Herich 
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Vyzerá to tak, že tohtoročný druhý ok
tóbrový víkend sa stane jedným z najúspeš
nejších v jaskyniach na Slovensku, aspoň 
čo sa týka počtu objavov. Sám viem o troch 
objavných postupoch, ktoré v krátkom časo
vom odstupe počas neho dosiahli slovenskí 
jaskyniari v Belianskych Tatrách (Sedlá
kova diera), Malých Karpatoch (Plavecká 
jaskyňa) a Strážovských vrchoch (jaskyňa 
Kamenný dážď). Požiadal som ich, aby sa 
o svoje zážitky hneď začerstva podelili s či
tateľmi nášho Spravodaja.

SedLÁkoVa dIera púšťa ďaLej
Peter Magdolen

Pracovná akcia v dňoch 12. – 14. 10. bola 
naplánovaná viac ako mesiac a pol dopredu 
na tradičnom týždňovom augustovom výjaz-
de, takže bolo dosť času primerane sa na ňu 
pripraviť. Z prázdninovej akcie sme si odniesli 
aj cenné ponaučenie – na odpočinok v jaskyni 
sa nehodia hamaky, človek v nich rýchlo vy-
chladne. Preto sa v rámci prípravy zvažovala 
alternatíva postaviť v jaskyni stan, prípadne si 
stanovanie v jaskyni dopredu vyskúšať v Bo-
rinskom krase. Radovan však urýchlil dianie, 
našiel akciovú ponuku na veľký štvormiestny 
stan a po predbežnom súhlase ho hneď aj 
kúpil. Do Tatier sme tak prišli večer vo štvrtok 
11. 10. patrične nabalení. Okrem spomenutého 
stanu sme mali aj tri akumulátorové vŕtačky, 

novinkou bola ľahká Hilti príklepka TE-2, 
určená na osádzanie kotiev, ktorú kúpil Ma-
tej. Podobne ako hamaky sa ukázalo vŕtanie 
bežnou príklepovou vŕtačkou na minulej akcii 
zbytočne vysiľujúce. 

V piatok ráno po výdatných raňajkách a káve 
vystupujeme k jaskyni naložení ako mulice. Pri 
jaskyni si varíme ľahký obed a postupne vchá-
dzame dnu. Niet čo závidieť Radovanovi, ktorý 
okrem transporťáku s lanom a lezeckými veca-
mi nesie aj druhý so stanom. Ale vymyslel to 
on, tak nech trpí. 

Pri prvom lane v Portlandskom dóme sa 
zgrupujeme, obliekame si výstroj a ďalej už 
ideme v kolóne. Čakáme aj na zlaňovanie v Ju-
rovej tridsiatke, treba totiž vymeniť predrané 
lano. Až pod touto studňou sa rozdeľujeme. 
Paľo a Peter idú merať objavy z jarnej akcie, 
Radovan a Radko s Kikou upravujú miesto na 
stan a následne ho vztyčujú. Matej s Jurom im 
najprv pomáhajú, potom osádzajú kotvy na 
zlaňovanie do šachty v chodbe pred bivakom. 
Trojica táborníkov po ukotvení stanu a uvarení 
čaju odchádza na povrch, aby ešte stihli nesko-
rú večeru na chate. 

Dvojica meračov ukončuje meranie o 23.00, 
zároveň prichádza z prieskumu dvojica báda-
teľov. A tí referujú o nových objavoch. Šachtu, 
ktorú poctivo vystrojili, nezlaňovali ako prví, na 
jar tam už bol Ondrej Miklánek. Ten ale z dna 
studne nepokračoval v postupe dopredu, zdalo 
sa mu to úzke, navyše bol sám. Teraz však útoč-

ná dvojica preliezla ďalej do rozmernej 
chodby, pretraverzovala vedľa jazera, 
prekonala bahnisté úseky, obišla zával 

VíkeNd pLNý oBjaVoV

Hotový tábor v jaskyni Sedlákova diera. Foto: M. Olšavský Pohoda v bivaku. Foto: M. Olšavský
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a ocitla sa na dne ozrutnej šachty, kde nedosvie-
tili do stropu. Pokračovali horizontálnou chod-
bou s jazerom č. 2, kde tiež natiahli traverz, 
a zastali pred ďalšou šachtou. Rozsah objavov 
odhadli na 300 m. O objavoch sme v jaskyni 
diskutovali v novom stane, pričom sme si po-
chutnali na hustej polievke a čaji. 

Po polnoci sa znovu delíme: Matej a Peter 
odchádzajú na povrch, Paľo s Jurom ostávajú 
spať v stane. Spánok bol v pohode, takže na 
druhý deň ešte domeriavajú okolie bivaku. 
Ale to už prichádzajú k bivaku noví odpoči-
nutí jaskyniari Radovan, Csaba a Mário. Idú 

sa pozrieť na včerajšie objavy a majú aj lano, 
ktoré bude treba na zlaňovanie do poslednej 
šachty. Najprv však ďalej zdokonaľujú stan, 
vyrovnávajú podlahu štrkom a vešajú vnútorné 
oddelenie. 

Merači idú na povrch a trojica pokračuje 
v objavoch. Dôjdu ku koncovej šachte, ukotvia 
lano a schádzajú na dno. Jaskyňa sa tu však 
končí. Určite to je zatiaľ najnižšie miesto, hĺb-
ku jaskyne odhadujeme už na viac než 150 m. 

Poslední traja unavení, no šťastní vychádza-
jú v sobotu o 20.00 na povrch a o dve hodiny 
neskôr už všetci účastníci bilancujeme na chate 

Prvotný pamäťový náčrt objavených priestorov v Sedlákovej diere, autor M. Ševčík 

Csaba zlaňuje. Foto: M. Olšavský Csaba nad jazerom. Foto: M. Olšavský
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Muráň jesenný výjazd. V Sedlákovej diere sme 
zamerali 237 m, čím jaskyňa dosiahla dĺžku 
1488 m pri denivelácii 123 m. Stále ostáva 
aspoň pol kilometra nezameraných priestorov 
a nedolezené sú nielen početné komíny, ale aj 
klesajúca chodba nad bivakom. Je tu ešte pred 
nami veľa roboty a dúfame, že aj nové objavy. 

Na akcii v jaskyni sa zúčastnili: Radovan 
Dočolomanský, Csaba Igaz, Pavol Huťka, Peter 
Magdolen, Juraj Míšaný, Radko Nevařil, Kristí-
na Navařilová, Mário Olšavský a Matej Ševčík. 

Záverečná studňa. Foto: M. OlšavskýNovoobjavené priestory v Sedlákovej diere bývajú zatá-
pané. Foto: M. Olšavský

Po výstupe z jaskyne Sedlákova diera, zľava M. Olšavský, 
Cs. Igaz, R. Dočolomanský. Foto: M. OlšavskýVýstup k bivaku. Foto: M. Olšavský
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poSTup V pLaVeckej jaSkyNI – 
„pjeTka“
Milan Herz a Marek Velšmid

Už po objave postupu v Plaveckej jaskyni 
roku 2007 sme tušili, že jaskyňa má stále čo 
ukázať. Marcel to v Hubekovej jaskyni povedal 
jasne: „Jaskyňa ťa pustí, až si to zaslúžiš!“ 

Do Plaveckej jaskyne sa po objave chodilo 
dosť často. Ale eufória postupne upadla a upa-
dol i záujem o jaskyňu. Občas niekto niekde 
nazrel, no nebolo sa čoho chytiť. Až v roku 2017 
dvaja Milanovia, Blusk a Herz, začali jaskyňu 
dobývať systematicky. Aby som neurazil i os-
tatných členov, občas sme sa pridali, no takmer 
vždy išlo o dvojku M1 a M2. Tak ich voláme. 
Služobne starší Milan Blusk ako M1 a Milan 
Herz ako M2. A ako sme vlastne prišli k objavu?

...až si to zaslúžiš! 
Systematický prieskum Milanov donútil son-

dám dávať mená. Začali od Jednotky. Tá sa na-
chádza v juhovýchodnej časti jaskyne. Nič sveto-
borné, no zopár metrov navyše neuškodí. Dvojka, 
ktorá je hneď vedľa, už bola nádejnejšia, no stále 
úzka na to, aby niekto preliezol. Trojka, o kúsok 
východnejšie, sa začala robiť už počas Dvojky. 
Po jednej akcii sa však ukázala ako priechod do 
už objavených častí, a tak opätovne zaúradovala 
Dvojka. V Dvojke časom postúpili do malej, vý-
zdobou obrastenej kaverny, no bez nádeje väčšie-
ho postupu. Štvorka v najsevernejšej časti jaskyne 
už po pár metroch strácala jasný cieľ a v no-  
vembri 2017 sa práca spomalila natoľko, že si 
tam M1 postačoval sám. Tu už M2 vytušil, že sa 
bude treba presunúť na inú sondu. 19. 11. 2017 
tak pribudla Pjetka. Pod veľkým kamenným blo-
kom v malej kaverničke bola úzka, asi desaťcen-
timetrová zasintrovaná dieročka. Nedalo sa tam 
dobre nazrieť, a tak bez náradia, iba kameňom, 
M2 zväčšil priezor. Bolo vidieť asi meter dopredu. 
Na ďalších akciách si už Milanovia striedali ná-
radie, no každý na svojom – M1 v Štvorke a M2 
v Pjetke. Práca išla ťažko, v januári 2018 tu však 
bolo občas cítiť prievan. Keď už mala Pjetka asi 
tri metre, prišli pomôcť M1, M. Hubek a V. Ten-
cer. No ďalej už M2 pokračoval opätovne sám. 
Hoci toho mal dosť po každej akcii, nevzdával sa. 
Niektorí ho povzbudzovali, ale našiel sa i skep-
tik... Vo februári 2018 už Pjetka dostáva nepekné 
mená a v marci 2018 ju M2 odkladá na zimu... 

V lete prichádza do Plaveckej jaskyne Peter 
Magdolen a domeriava potrebné metre do pr-
vého kilometra. Povzbudzuje M2, lebo chodba 
pokračuje.

Koncom septembra to M2 už nevydrží. Stále 
ho poháňa pulzný prievan a dohľadnosť asi 
6 m. Napokon postúpi o tri metre dopredu  
a dosiahne v plazivke osemnásťmetrovú dĺžku. 
Každú ďalšiu akciu už s ťažkosťami postupuje 
len o necelý meter. Podľa technických denní-
kov sem M2 chodí čoraz častejšie; už asi musel 
tušiť, že sa niečo blíži, a nie je to iba jeho šesť-
desiatka v novembri. Dokonca išiel dva dni po 
sebe do jaskyne, bolo to 6. a 7. októbra. Akoby 
chcel stihnúť dať si darček k narodeninám... 

A bol som tam...
Nedeľa 14. 10. 2018, niečo po 13. hodine. 

Volá Milan. Spočiatku nerozumiem, o čom 
hovorí. „Počkaj. Ako? Jaskyňa v jaskyni?“ Ne-
chápem, čo sa mi snaží povedať. Ale už mi je 
jasné, že ide o niečo veľké. Ešte v ten moment 
ho verbujem na druhú zmenu...

Šťastný Milan Herz v deň objavu na lane v Pjetke. 
Foto: M. Velšmid 
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Je 17. hodina a stretávame sa pred jaskyňou.  
V zostave M2, M. Velšmid, M. Hubek, V. Ten-
cer, R. Herz, M. Hanák, J. a M. Butašovci. Je to 
naozaj vydretá, zaslúžená diera. Ozaj široká, 

pozvoľna rozširujúca sa chodba až do dómu 
s jazierkami, pizolitmi a výzdobou, ako sa patrí. 
Dalo by sa povedať, že je to len jedna miestnosť, 
jeden veľký dóm. Herzs dream. Herzov dóm. Vo 

„Druhá zmena“ v novoobjavených priestoroch Plaveckej jaskyne, vpravo Milan Herz. Foto: M. Velšmid 

Objavené priestory v Plaveckej jaskyni. Foto: M. Velšmid
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vyšších partiách sa ukázalo ďalšie pokračo-
vanie. Celkom spletitá časť od vody vymle-
tých kanálov a kanálikov. V koncovej časti 
cítiť prievan, no postup je neistý. Ešte zopár 
fotografií a nadnes už končíme. 

Na druhý deň po objave sa Milan vlast-
nými slovami vyznal:

„Doma som nechal lístok, kam idem 
a kedy sa asi vrátim. Nie je to však moje 
bežné pravidlo. Pred jaskyňou som ešte 
zavolal M. Velšmidovi a M1, že sa ozvem 
asi okolo 13. hodiny. Dnes som mal v pláne 
dostať sa do voľnejšieho priestoru v pla-
zivke. Vyzbrojený akumulačnou zbíjačkou 
som sa do Pjetky nasúkal ešte pred desia-
tou hodinou. Na konci ma čakal nakopa-
ný matroš z minulej akcie. Problematický 
kameňolom bolo treba dostať von. Bolo 
to asi dva metre pred miestom, kde som 
videl voľnejší priestor. Pri slabom svetle  
a malom otvore som však nevedel posúdiť, 
aké je to veľké. Najprv som ťahal kamene 
v plazivke za sebou, aby som ich uložil 
niekde do strán. Niečo po dvanástej som to 
chcel vyčerpaný zalomiť. Ešte odfotím tma-
vú dieru a dnes končím. Mal som pribalenú 
výkonnejšiu baterku, ktorou som si prisvie-
til. Na moje prekvapenie dosvietila baterka 
dosť ďaleko, a tak som to nemohol vzdať. 
S myšlienkou, že do trinástej hodiny to 
nemôžem stihnúť, som sa o prienik predsa 
pokúsil. Posledný meter bola našťastie len 
suchá hlina a nie stvrdnutý sinter. Zostá-
vajúce kamene som doslova pretláčal pred 
sebou železným pajsrom. A bol som tam…

V kútiku duše som si prial, aby to za tú 
námahu stálo. Aby to bolo niečo väčšie. A to 
aj naozaj bolo. I nad moje očakávania. Jeden 
veľký priestor, dlhý niekoľko desiatok met-
rov, miestami i 10 m široký a viac ako 20 m 
vysoký. Dve studne 10 m hlboké a v koncových 
častiach s možnosťou pokračovania do vyšších 
partií nového priestoru. Veľmi si cením túto 
odmenu v podobe objavu, ktorý som si veľmi, 
ale veľmi prial. To všetko za to, že som vydržal 
v plazivke, ktorá miestami nemala výšku ani  
20 cm. Šťastie a hlavne vytrvalosť ma odmenili...“

Z krasových foriem sme v Pjetke nenašli nič, 
čo by nebolo typické pre Plaveckú jaskyňu, 
okrem nálezu aragonitov, ktoré sa v iných 
častiach jaskyne nevyskytujú. K 28. 10. 2018 

odhadujeme, že máme okolo 130 nových met-
rov, čím jaskyňa poskočí na vyššiu priečku v ta-
buľke najdlhších jaskýň v Malých Karpatoch, 
ale aj na Slovensku.

Milanovi Herzovi aj takto prajeme k jeho 
šesťdesiatinám všetko najlepšie, veľa zdravia, 
šťastia a ešte veľa nových objavov. Milan, dar-
ček si už v podobe objavu dostal, tak dúfame, 
že nepoľavíš!

Jaskyniari Plavecké Podhradie

Kvapľová výzdoba v Pjetke. Foto: M. Velšmid

Aragonitová výzdoba. Foto: M. Velšmid
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NoVé oBjaVy V jaSkyNI  
kameNNý dÁžď
Tomáš Hampl

V nedeľu 14. októbra 2018 bol krásny jesenný 
deň. S priateľmi sme sa stretli na jaskyniarskej 
základni v Priedhorí. Odtiaľ sme vyrazili na 
Kortmanku, kde sme vzali náradie. Asfaltová 
cesta k jaskyni na Hrubej Kačke bola nádherne 
zapadaná lístím zo stromov. V aute panovala 
skvelá nálada, Miro sa Bohušovi smial, že už 
druhýkrát mu volal zo slovami „Mal by si ísť, 
stačí odvaliť kameň a sme v objave“. 

Za posledný mesiac sme prišli k jaskyniarom 
zo Strážovských vrchov už asi štvrtý raz. Cítime 
sa tu takmer ako doma. Pred jaskyňou s poetic-
kým názvom Kamenný dážď sme sa posilnili  
a zišli sme pracovať do sondy naspodku jasky-
ne. Ja v čele, za mnou Milka Štefková, Bohuš 
Kortman, Miro Jakubek a Janko Kasák. Von sa 
oteplilo, ale v sonde bolo cítiť výrazný pulzujúci 
prievan. Napred nás viedla aj ozvena, ktorá sa zo 
závalu po húknutí doň ozývala. Sutina v závale 
bola celá prerastená mäkkým bielym sintrom, po 
vyťažení 35 bandasiek sme narazili na väčšie ka-
menné bloky, ktoré bolo treba rozbiť. Po nalezení 
hlavou dole bolo vidno vpredu voľný priestor, 
nie veľký, vyzeralo to ako ďalší zával. Všetci sme 
sa vystriedali a zhodnotili sme, že bez vŕtačky si 
s blokmi neporadíme. Vrátil som sa po ňu a po 
odstránení dvoch blokov sme naložili a vytiahli 
ešte pár bandasiek. 

Pokúsil som sa pretlačiť dopredu cez troju-
holníkový otvor, ale nešlo to, otvor bol úzky. 
Milka mi podala 
kladivo a mlátil som 
ním do kamennej 
platne, ktorá sa asi 
po desiatich mi-
nútach rozsypala. 
Úlomky sme vytiahli 
a naložili do banda-
siek, niektoré kusy 
som pozatláčal no-
hami dole, aby som 
mohol preliezť. Mil-
ka medzitým refero-
vala o postupe ne-
dočkavým chlapom 
nad ňou. Keď sa mi 
napokon podarilo 

úžinu prekonať a uvidel som pred sebou väčší 
priestor, hneď som začal celý bez seba kričať, 
že máme veľký objav. S Milkou, ktorá zliezla 
za mnou, sme sa vyobjímali, a ponáhľal som 
sa hore po foťák. Cestou sme si z chlapmi po-
dávali ruky – ich vysmiate tváre mám dodnes 
pred očami. 

S fotoaparátom som zišiel dole a urobil zo-
pár záberov. Sieň bola nádherná, všade samé 
jazierka, stalagmity a stalaktity, záclonky, na 
dne obrovský zával. Plní radosti z objavu sme 
začali zvažovať možnosti ďalšieho pokračova-
nia, preliezali sme pomedzi skaliská, húkali 
sme do dier v závale. Miro s úsmevom hovorí: 
,,Máme objav, lebo som si obul nové čižmy!“. 
Potom si Milka s Jankom všimli pri strope ot-
vor, do ktorého sa dalo po obrovských blokoch 
vyliezť. Milka sa tam za pomoci Janka dostala 
a jej slová, že je tam veľa jazierok a smerom 
dole vedie chodba, v nás vzbudili nové očaká-
vania. S Bohušom sme za ňou vyliezli a naozaj 
– nadol sa tiahla puklinová chodba, na dne 
s nádhernými jazierkami plnými jaskynných 
perál a chvostoskokov. S najvyššou opatrnos-
ťou schádzame dole po šmykľavých sintrových 
nátekoch, ja vpredu a Bohuš tesne za mnou. Po 
chvíli v úzkej pukline vidno priepasť hlbokú 
asi päť metrov. Tu sme nadnes skončili, ďalej 
to bez lana nepôjde. 

Spomenul som si, ako som včera večer pri 
balení držal v rukách lezecké pomôcky, lano 
a kotvy. Nakoniec som ich nechal doma: mala 
to byť len kopáčska akcia a ani s priepasťou 
v jaskyni sme nerátali. 

Prvá objavená sieň v Kamennom daždi. Foto: T. Hampl
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Natešení vyliezame 
von z jaskyne a hneď 
oznamujeme úspeš-
ný výsledok akcie os-
tatným jaskyniarom  
a našim blízkym. Ob-
jav ideme osláviť a za-
piť do Pizzerie pod 
orechom v Priedhorí. 
Alkohol to však ne-
bude, keďže každý 
z nás pôjde autom; 
výnimkou je iba naša 
jediná ženská účast-
níčka Milka, ktorá 
si dala pivo. Rozprá-
vame sa o nezabud-
nuteľných zážitkoch 
z jaskýň, o našich 
pocitoch z nového objavu a o ďalšom postupe 
v Kamennom daždi. Ešte pred rozlúčkou sme sa 
zhodli, že jaskyňa zrejme bude pokračovať, ale 
cesta za možnými objavmi v nej nebude ľahká.

V pondelok ráno mi volal Bohuš, či by som si 
vedel na utorok v práci vybaviť voľno. Povedal 
som mu, že zavolám vedúcemu a dám mu vedieť. 
Podarilo sa mi to, a tak celý deň v práci som bol 
mysľou v jaskyni a nevedel sa dočkať zajtrajška. 
Večer som zbalil všetok vercajch a šiel spať. 

Na druhý deň ráno sme sa stretli u Bohuša 
v Považskej Bystrici. Odtiaľ som spolu s Be-
ňom Machciníkom vyrazil do jaskyne. Beňo je 
skvelý človek, dobre sme sa po ceste k jaskyni 
porozprávali. 

Prezliekli sme sa, dali dokopy vybavenie a na-
tiahli si na seba lezecký výstroj. Zišli sme k prie-
pasti, navŕtal som spit, naviazal lano a pustil 
dopredu Beňa, keďže je domáci jaskyniar. Spus-
til sa dva metre, ale ďalej to nešlo, bolo to veľmi 
úzke. Usúdil, že to pôjde traverzom o dva metre 
ďalej, kde však zase zavadzal veľký zasintrovaný 
blok, ktorý by sa dal rozbiť. 

V úzkej priepasti nebolo jednoduché jednou 
rukou rozbiť veľký blok. Beňo sa s ním trápil 
pol hodiny, potom som ho šiel vystriedať. Na 
jednom mieste som musel vydýchnuť, aby som 
prešiel k pracovisku. Podarilo sa mi kúsok 
odbiť a osadiť ďalší spit, ale boj s blokom stále 
pokračoval. Vystriedali sme sa ešte dvakrát, 
kým sa Beňovi podarilo zasintrovaný blok vy-
páčiť a cez navŕtaný spit sme ho pomocou lana 

nadvihli a zhodili do priepasti. Beňo zlanil 
dole a zakričal, že lano je voľné. Keď na moje 
otázky neodpovedal, zlanil som za ním. 

Pred nami sa otvorila obrovská sieň akoby  
s kostolným chórom, pod ním obrovské množ-
stvo stalagmitov a brčiek, nespočetné jazierka, 
nad nimi sintrové závesy. Pomedzi bloky na 
dne sa dalo zliezť ešte nižšie do menšej siene 
s neskutočnou výzdobou a väčším jazierkom 
s lesíkom stalagmitov. Vedľa jazierka sa črtalo 
pravdepodobne pokračovanie jaskyne.

Neuveriteľný zážitok, radovali sme sa ako 
malé deti. Ani jeden z nás nečakal také veľké 
priestory s takou bohatou výzdobou. Rozhod-
li sme sa vyliezť hore po foťáky. V prvej sieni 
sme stretli Bohuša, ktorému to nedalo a prišiel 
aspoň na chvíľu za nami, hoci sa ponáhľal na 
rodinnú oslavu. Hneď sme si popodávali ruky  
a ohromení mu opisovali nové priestory jasky-
ne. Pred vchodom do jaskyne sme sa s ním roz-
lúčili a obaja sa vrátili dovnútra fotografovať. 
Z jaskyne sme vyšli až okolo ôsmej večer.

Bola to pre mňa neskutočná akcia. Potešilo 
ma, že my jaskyniari medzi sebou takýmto spô-
sobom komunikujeme a chodíme si pomáhať. 
Veď spolu dokážeme oveľa viac ako len pár ľudí  
z jednej skupiny. Stretávame tu veľa skvelých 
ľudí, ktorí nás motivujú a dodávajú nám energiu. 

Sme vďační jaskyniarom zo Strážovských 
vrchov, že nám umožnili prežiť veľa pekných 
chvíľ či už v jaskyniach alebo mimo nich. Tieto 
zážitky nám navždy zostanú v našich srdciach.

V druhej sieni v deň objavu. Foto: T. Hampl
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MOTIVáCIA
Aby sme sa vyhli príliš obšírnym súvislos-

tiam vedúcim k samotnej akcii „fotopascova-
nia“ v jaskyni Líščia diera, tak sa to pokúsim 
uviesť len v zrozumiteľnej skratke. Niekoľko 
rokov (2013 – 2017) sme sa spolu s manželom, 
kolegom, spolukurátorom a zapáleným do-
mácim jaskyniarom Norom Lackom venovali 
okrem voľnočasového jaskyniarčenia v Sloven-
skom krase a povinnej starostlivosti o rodinný 
vinohrad na Soroške aj pomerne intenzívnemu 
organizovaniu výstav súčasného umenia v rož-
ňavskej galérii (išlo o cyklus Rožňavské radiály 
v galérii Baníckeho múzea v Rožňave). Aby to 
viac, a nielen z odbornej stránky, bavilo nás aj 
našich umeleckých návštevníkov, prípravu vý-
stav vždy sprevádzali voľnočasové aktivity (tzv. 
zážitková turistika), zvolené podľa dostupné-

ho času, ročného obdobia, kondície, odolnosti 
a veku návštevníka, ako aj podľa vyspelosti 
a disciplinovanosti prítomných umeleckých 
potomkov a pod. Naše výlety tak variovali 
v náročnosti – pohodlná prechádzka od auta 
k Babskej diere a Silickej ľadnici, náročnej-
šia Sokolia skala, odvážnych sme poslali do 
Krásnohorskej jaskyne a najodvážnejších vzali 
trochu sa zašpiniť do „naozaj divokej“ jaskyne 
Líščia diera. Musíme priznať, že sme boli sved-
kami vecí prekvapivých až nevídaných, najmä 
ako sa ľudia mestského typu radostne „rácha-
jú“ v blate alebo presvedčení klaustrofobici 
si entuziasticky narazia prilbu a vyrazia smer 
jaskyňa... Celé naše snaženie, a osobne si mys-
lím, že aj vďaka adrenalínovej nadstavbe pre 
našich hostí – vystavujúcich umelcov a pred-
nášajúcich umenovedcov (no isteže aj pre kva-

Zo žIVoTa jaZVecoV (V jaSkyNIach)

Silvia L. čúzyová, Zdenko hochmuth
Speleoklub univerzity p. j. šafárika v košiciach
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litu pripravených výstav), malo nečakane veľký 
ohlas. Jaskyne sa stali v bratislavskej umeleckej 
komunite akýmsi exotickým trendom a do-
dnes sa nám ľudia hlásia na výlety, hoci vo 
výstavách v Rožňave už nepokračujeme.

V každom prípade, nedávno sa nám ozva-
la kamarátka Anča, presnejšie dôležitá slo-
venská umelkyňa s medzinárodným ohlasom 
(gender art, performancie, videoart) Anna 
Daučíková, že by rada natočila umelecké video 
v nejakej jaskyni. A tu sme konečne na začiatku 
nášho príbehu s fotopascou. Anča pricestovala 
na prieskum terénu a situácie écéčkom priamo 
z Prahy, vyzdvihli sme ju v Košiciach, nakŕmili, 
navliekli sme ju do slušivého overalu a šup 
do Líščej diery. Priznala sa, že celú dlhú cestu  
k nám bojovala, asi ako každý, kto ešte nikdy 
nebol v jaskyni, s hrôzostrašnými predstavami 
desivého stiesneného priestoru, v ktorom sa 
dusí, a ako takmer každý sa opatrne (má 68 
rokov), ale radostne a fascinovane vyváľala 
v jaskynnom blate. 

Počas tejto exkurzie (pred budúcim ostrým 
točením videa) sme si v ľavej chodbe vstup-
nej sály, vedúcej k Lysenkovej sieni, všimli 
mimoriadne množstvo čerstvých a veľkých 
exkrementov... Boli veľké na zviera, ale nie 
dosť veľké na človeka, a podľa zbežného po-
hľadu autorom bol všežravec, nie bylinožravec. 
Množstvo a hlavne nepríjemný odér zaujali 
aj našu hosťku a ako pozorná turistka si ich 
chcela okamžite vyfotografovať. To som jej 
hneď slušne vyhovorila, ale neskôr to z doku-
mentárneho hľadiska dosť ľutovala... Takže 
sme z jaskyne odchádzali s dohodou, že o pár 
týždňov príde spokojná umelkyňa aj s kamera-
manom natočiť video, ale my s Norom aj s ti-
chým znepokojením, ktoré sme verbalizovali 
až po Ančinom odjazde: „Nemôžeme predsa 
uznávanú umelkyňu vziať natáčať do jaskyne, 
kde je možno MEDVEĎ!!“

ZVER V JASKyNI
Speleológ je miestami konfrontovaný aj s väč-

šími živočíchmi ako netopier, s ktorými zdieľa 
jaskynné priestory. Ide napríklad o sovy, hady, 
žaby a pod. Ale my sme sa stretli s javmi, ktoré 
sme si vedeli vysvetliť iba prítomnosťou nášho 
najväčšieho predátora. Nebolo to samozrejme 
výsledkom žiadnej paniky, vyťažili sme všetky 
dostupné informačné zdroje. Prvý z nich bol su-

sed vinohradník, veterinár na dôchodku, ktorý 
nás obsiahlo oboznámil s „tvaroslovím“ tuzem-
ského trusu vyšších cicavcov, a podľa nášho opi-
su usúdil, že by to naozaj mohol byť medveď. 
(Kázal nám doniesť vzorku, že na základe prí-
tomných parazitov presne povie, o čo ide. Hoci 
sme vzorku úspešne odobrali „psíčkarskou 
sáčkovou“ metódou, k jej analýze už nedošlo, 
keďže fotopascovanie prinieslo odpoveď skôr.) 
Aj keď sa nám nezdalo, že v tejto pomerne frek-
ventovanej oblasti (domáci, cyklisti, motorkári, 
lesní robotníci, návštevníci neďalekého kempu  
v Aggteleku) by si nevšimli prítomnosť medve-
ďa, niekto prispel zaručene spoľahlivou infor-
máciou, že pred dvomi-tromi rokmi tu med-
veď naozaj bol, zišiel z neďalekého Rudohoria  
a dokonca ho volali Ondrej... Bolo teda viac než 
potrebné to overiť. 

O jaskyni Líščia diera pri Domici sme písali 
už roku 2015. Prieskum a mapovanie sme rea-
lizovali s ideou spojenia so systémom Domica-
-Čertova diera. Snahy, žiaľ, neboli úspešné. Jas-
kyňu sme zmapovali a konštatovali v blízkosti 
vchodu diery, o ktorých sme sa domnievali, že 
sú to líščie nory, čomu nasvedčoval aj názov. 
Dosť nepríjemný bol zápach v chodbe ob-
chádzajúcej balvany na dne zo západu. Vtedy 
sme tomu nevenovali pozornosť, mysleli sme 
si, že ide o guáno. Avšak pri nepravidelných 
návštevách v rokoch 2017 – 2018 sme zistili, 
že ide o čerstvé exkrementy (výkaly) nejaké-
ho zdatnejšieho živočícha. Najmä ich obrov-
ské množstvo, ktoré znepríjemňovalo cestu 
k predpokladanému spojeniu v Lysenkovej sie-
ni, kde sme pôvodne sondovali. Chodba úzka, 
takže stúpanie do h... bolo nevyhnutné. Navyše 
obavy zo stretnutia s tým, kto ich tu zanechal. 
Uvažovali sme o rôznych našich zveroch, ale 
bobky kakajúce zajace, kozy, ovce a pod. to 
nepripomínalo. Srnčia, jelenia ani diviačia zver 
tiež neprichádzala do úvahy (do jaskýň prav-
depodobne vôbec nechodí), spočiatku sme 
vylúčili aj jazveca, s ktorého značkovaním 
teritória malým h...kom na povrchu sa bežne 
stretávame. 

Tak sme nasledujúce dni civilného života 
pri každej príležitosti rozprávali priateľom aj 
rodinným príslušníkom, ako sa chystáme na 
medveďa, a do detailov aj všetko vzrušujúce, 
čo sme sa dozvedeli o bobkoch divej zveri Slo-
venského krasu.
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FOTOPASCA A PRIEBEH
Počas našej štandardne dlhej jazdy domov 

na západné Slovensko prišla nádejná myšlien-
ka – objednáme a zakúpime fotopascu! Veď 
aktuálne sú už v dostupných cenách, tiež dlhší 
čas po tejto hračke túžime, a teraz sa objavila 
viac než ideálna príležitosť... Internet v mobile 
je veľmi praktická vec, a tak o dva dni bola 
fotopasca doma. Konkrétne model NUMAXES 
SL1008. Po poctivom naštudovaní manuálu, 
ktorý však v žiadnom dostupnom jazyku ne-
zodpovedal základné a kľúčové otázky, aký ma 
záber a uhol snímací pohybový senzor alebo 
objektív „foťáka“, nevyhnutne nasledovalo nie-
koľko fotopokusov v teréne (doma v obývačke, 
psi na záhrade, vo vinici v noci). Na všeobecné 
sklamanie tieto pokusy nepriniesli nič zaují-
mavé, okrem množstva mojich ranných auto-
portrétov, ako sústredene hľadím do kamery 
a na displeji hľadám počet nasnímaných zábe-
rov... Niekde bola chyba. 

Takže prvá akcia naostro s fotopascou v jas-
kyni, bohužiaľ, bez predchádzajúcich úspeš-
ných pokusov, bola trochu nervózna. Našťastie 
pri umiestňovaní konzultovali a asistovali aj 
kolegovia jaskyniari. Tí už dávnejšie jednu foto-
pascu inštalovali v Silickej ľadnici, kde sledujú 
vývoj ľadovej výplne. Konkrétne tu šlo o značku 
BUNATY. Štandardná fotopasca je nenápad-
ná škatuľka s popruhmi, reagujúca na po-
hyb, s možnosťou naprogramovania na fotenie  
v časových intervaloch. Istou nevýhodou je časo-
vé zdržanie medzi registrovaním pohybu a uro-
bením snímky (ktoré je malé, ale pre odchod 
foteného spred objektívu niekedy významné). 
Keď sme vygooglili nejaké snímky na internete, 
uvažovali sme, či zver nevidí infračervený blesk, 
ale ako sme sami zistili, pri fotení počuť me-
chanické cvaknutie závierky fotoaparátu, ktorý 
zvieratá miatol. Pravdepodobne preto majú fo-
tografované zvieratá väčšinou ten prekvapený/
vyplašený výraz. Pri dennom svetle sú snímky 
farebné, potme presvetľované infračerveným 
výbojom len čiernobiele (Numaxes sníma podľa 
nastavenia v kvalite 3,5 a 12 megapixelov – foto- 
aj videoobraz). 

Fotopascu dnes nevyužívajú už len poľovníci 
na monitorovanie zveri a stráženie posedov, 
možno ju použiť aj na iný účel (napr. odfotiť 
jaskyniarov, ktorí nemajú výnimku). Bežne, 
ak sú slabo maskované, sa s nimi stretneme 

na príklad aj na sídliskách, v areáloch škôlok 
alebo kdekoľvek, kde je dobré monitorovať 
výskyt nočných návštevníkov.

Hneď prvá akcia v jaskyni Líščia diera bola 
čiastočne úspešná. Fotopascu sme umiestnili 
objektívom namiereným do kakacej chodby, 
od vchodu do jaskyne, smerom k zostupu 
do Lysenkovej siene. Nechceli sme ju nechať 
len tak na zemi v blate, tak sme ju podložili 
a obložili menším množstvom kameňov, čím 
sme nechtiac (netušiac) zdvihli objektív do-
hora. Výsledkom fotenia bolo cca 20 snímok, 
na niekoľkých sú zachytené nejasné netopiere 
(uhol snímania pri tomto modeli je cca 45° do 
vzdialenosti 25 m), ale spomedzi viacerých ne-
dokonalých obrázkov na jednom bola zreteľná 
hlava jazveca. Máme ho – a nie je to medveď! 
Vydýchli sme si a rozhodli sa získať kvalitnej-
šie zábery.

Po druhom menej úspešnom pokuse sme 
už vedeli, že nechať prístroj na zemi znamená, 
že obrázky budú veľmi zblízka. Na niektorých 
sme sa len domnievali, že telo jazveca, bleskom 
„prepálené“ do biela, je v takej blízkosti, že 
zaberá úplne celú snímku. Tiež sme sa aspoň 
minimálne zorientovali v smere pohybu jaz-
veca, teda kde má vchod a kade len prebehne 
tak rýchlo, že ho foťák nestihne cvaknúť. Pri 
treťom pokuse, keď bola fotopasca umiestne-
ná na kolíku zatlčenom do zeme, s väčším od-

Fotopasca Numaxes
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stupom od predpokladanej trasy jazveca, 
sme dosiahli oveľa lepšie výsledky. Aby sme 
nášho nového kamoša motivovali zapózo-
vať, priniesli a inštalovali sme aj návnady: 
hrozno, jablká. Buď mu však odrody, čo 
pestujeme u nás vo vinici, nechutili, alebo 
mal zálusk na lepšie lahôdky v lese (aj 
mäsité); no najskôr aj podľa jeho váhavého 
„stiahnutia sa“, viditeľného na sekvencii 
záberov z fotopasce, jazveca odradilo „po-
dozrivé“ cvakanie fotospúšte. Hroznom 
však nepohrdli plchy, takže sme tentoraz 
nafotili aj ich. Výzvou zostáva ešte obrov-
ská a dôstojná sova, ktorá vždy otrávene, 
ale s absolútnou tichosťou, vyletí zo svojho 
komína, keď sa jej tam zase raz pohybujú 
nejakí zvedavci...

 
Dátumy akcií
17. 8. prvé umiestnenie fotopasce v jas-

kyni
18. 8. stiahnutie fotiek, prvý portrét jaz-

veca a netopierov
14. 9. druhé umiestnenie fotopasce, ne-

dokonalé snímky
15. 9. tretie umiestnenie (na kolíku)
16. 9. séria dokonalých snímok

Jazvec lesný – biológia a etológia 
(z internetu)

Jazvec (Meles meles) je našou najväčšou 
lasicovitou (kunovitou) šelmou. Je lovnou 
zverou, zaradený je medzi srstnatú škod-
livú zver. Jazvec má hmotnosť 6 až 18 kg, 
podľa pohlavia a ročného obdobia, teda 
kondičného stavu, ktorý závisí od ročného 
obdobia. Je to typický nočný živočích, má-
lokedy je aktívny počas dňa. Na predných 
nohách má dlhé pazúry, podľa ktorých 
ľahko rozoznáme jeho stopu. Predné kon-
čatiny má uspôsobené na hrabanie. Má 
bielu hlavu s dvomi pozdĺžnymi tmavými 
pásmi po jej bokoch. Vrchnú stranu tela 
má hnedkavosivú, spodnú čiernu. 

Jazvece žijú v brlohoch, ktorých chodby 
bývajú často pospájané do hradov a dlhé aj 
niekoľko desiatok metrov. V rozmnožovaní 
jazveca sú ešte nejasnosti. Pári sa od januára do 
októbra. Mladšie jedince v januári až júni, star-
šie v auguste až októbri. V tom čase sa samce 

túlajú pomerne ďaleko. Na zimu sa mu pod 
kožou, najmä na chrbtovej strane, utvorí hrubá 
vrstva tuku, z ktorej jazvec čerpá energiu počas 

Po zotmení (19.38) jazvec opatrne vykukuje z diery

Po chvíli možno aj jeho spolubývajúci

Nadránom (05.59) sa jazvec vracia z potulky po lese a mieri 
na WC
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zimného spánku. Zimný spánok je nepravým 
zimným spánkom. Trvá od novembra do mar-
ca v závislosti od počasia. Za teplých dní počas 
zimy vychádza z brloha, čistí sa a opäť zalieza 
do brloha. 

Jazvec nemá prirodzených nepriateľov spo-
medzi šeliem alebo dravcov. Najviac mu škodí 
človek bezdôvodným ničením, vykopávaním 
brlohov a pod. Veľmi mu škodia akcie na 
trávenie krkavcovitých vtákov predkladaním 
otrávených vajec. 

Plchy
V našom prípade sa na záberoch fotopasce 

objavili aj tieto sympatické zvieratká. Išlo zrej-
me o plcha veľkého (Glis glis). Hneď sa vrhol na 
hrozno, ktorým jazvec (jazvece) pohrdli. Využil 
absolútnu tmu okolo polnoci. A ako sme zistili 
z viacerých záberov, na hrozne si pochutil.

Plchy sa v jaskyniach často vyskytujú, ich 
lebky nachádzame aj veľmi ďaleko od vchodu 
či v hĺbkach priepastí. Človeku sa však vyhý-
bajú. Čo v jaskyniach robia, nie je dostatočne 
známe, ani ako sa orientujú v úplnej tme. 

DISKuSIA
Z obrázkov jazveca pozná každý, ale osob-

ne sa s ním stretnúť je zriedkavé. Ako sme 
sa neskôr dozvedeli z literatúry, správanie sa 
jazveca (etológia) vysvetľuje aj hromady jeho 
trusu v jaskyni. Nie sú zriedkavé ani nálezy 
jazvečích lebiek v jaskynných sedimentoch 
(napr. na Branisku), prípadne nálezy pascí 
(klepcov) alebo ich zhnitých zvyškov po 
poľovníkoch, ale skôr pytliakoch loviacich 

jazvece kvôli tuku, ktorý má zaručené 
liečivé účinky. 

Zviera vytvára tzv. jazvečie hrady, čím je 
nám jaskyniarom aj „hradológom“ dosť 
blízky. Sú to často diery pod vývratmi ale-
bo prevismi, pripomínajúce jaskynky. Sú 
tu labyrinty chodieb, jazvec sa stará, aby 
tam nebol prievan (zasýpa nepodstatné 
diery), ale najmä dbá na čistotu. Telesné 
potreby nekoná v brlohu, ale na nejakom 
vhodnom mieste, napríklad v samostatnej 
nore, aby mu to v obydlí nesmrdelo, a to 
na tom istom mieste. To je aj náš prípad, 
keď sa jazvec rozhodol takto využiť chod-
bu medzi bodmi 3 – 5. Ako píšeme vyššie, 
s jazvečím trusom, čestne umiestneným 

na podivných miestach, sa často stretávame aj 
v jaskyniach. Sú to asi značkovacie dávky, kým 
v Líščej diere ide o normálnu plnú toaletnú 
dávku; preto nás to, zdá sa, zmiatlo.

Je celkom pravdepodobné, že jazvec zatarasil 
aj priechod do Lysenkovej siene, kadiaľ pravde-
podobne do nej chodil Lysenko, ale asi aj pra-
veký človek, pretože terajší vstup (pri bode 6 
– 38) musel byť pre jaskyniara zvlášť rozšírený.

Zatiaľ sa iba dohadujeme, či ide o jedného 
alebo dvoch jedincov.

ZáVER
Sympatické lesné zviera využíva často vstup-

né časti jaskýň a previsy, kde si v sedimentoch 
buduje nory. Neraz aj naznačuje, kde by jasky-
ne mohli byť. Pre jaskyniarov nie je nebezpeč-
ný, pokiaľ sa nepokúšajú ohroziť ho priamo 
v jeho „bydlisku“ (o tom by vedeli hovoriť psi 
jazvečíky). Jazvec môže v jaskyni aj uhynúť 
– prirodzene alebo zásahom poľovníkov či 
poľovníckych psov), a preto pri kopaní nachá-
dzame jeho lebky.

Literatúra 
Hochmuth, Z. 2015. Jaskyňa Líščia alias 

Lúpežnícka diera pri Domici. Spravodaj SSS, 
46, 2, 20–23.

Lysenko, V. 1967. Zpráva z průzkumu jeskyn-
ního systému Domica v létě 1966. Zborník 
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Na hrozno sa ulakomil o polnoci aj plch
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Aj v roku 2018 pôsobi
li v macedónskych jasky
niach slovenskí jaskyniari 
na troch samostatných vý
pravách. O výsledkoch ich 
pôsobenia podáva informá
ciu táto správa.

V lete (27. júna) sa na 
planine Jakupica nad Neži-
lovskými stenami našla (P. 
Holúbek, T. P. Holú beková) 
6 metrov dlhá, šikmo kle-
sajúca jaskyňa, kde je mož-
né po výkopových prácach 
postúpiť dopredu. V ďalšom 
postupe bránia iba voľné ka-
mene, ktoré treba rozoberať; 
zdá sa, že jaskyňa má riečny 
pôvod. Jej vchod sa nachádza 
asi 20 metrov pod hranou 
planiny, bohužiaľ, jej zeme-
pisné súradnice sme neza-
merali, ale jej poloha je zrej-
má z priloženej fotografie.

V dňoch 23. až 26. augus-
ta 2018 sme sa pokúsili o po-
stup vo vyvieračke Babuna, 
v ktorej pracujeme od roku 
2012. Akcia bola zameraná 
na prienik v smere ďalej do 
masívu. Chceli sme prepláva-
ním koncového sifónu obísť 
nebezpečný zával a pokra-
čovať v prieskume. V piatok 
sa do prvého sifónu zanori-
la štvorica jaskyniarov – K. 
Kýška, D. Hutňan, B. Kýšková a L. Vlček. Po 
približne 4 hodinách transportu k tretiemu 
sifónu sa Dano zanára a po 10 minútach kon-
štatuje, že sifón je úplne zanesený. Sklamaní sa 
vraciame s celou bagážou naspäť. Je nám jasné, 
že tento rok už nebudeme mať opäť sily na ná-
vrat a stabilizáciu nebezpečného závalu, ktorý 
nám psychicky bráni v ceste vpred. Po cca 8 
hodinách sa šťastne vynárame v prvom sifóne 
a vraciame sa do tábora na chate Čeples. Kuri-
ozitkou v našom tíme bol Lukáš Vlček, ktorý 

sa prvýkrát potápal v jaskyni, ale úspešne to 
zvládol. Transportný tím tvorili aj P. Malík, 
V. Malík, L. Kýšková, L. Kýšková, M. Tršková, 
T. Urban a J. Urbanová, za čo im chcem veľmi 
pekne poďakovať.

V dňoch 21. až 31. augusta pôsobili v ob-
lasti jaskyne Slovačka jama slovenskí a ruskí 
jaskyniari A. Amanbajevová (А. Аманбаева), 
A. Holúbek, P. Holúbek, Z. Jurík, P. Imrich, I. 
Litvinov (И. Литвинов), T. Majerníčková, K. 
Medzihradská, P. Medzihradský, P. Pokrievka, 

Pohľad na Solúnsku Glavu, v popredí vchod do jaskyne

Koncový sifón v jaskyni Babuna

macedóNSko 2018
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I. Šulek, S. Votoupal, M. Vrbičan, N. Zosimovič 
(Н. Зосимович). Počasie bolo premenlivé, prvú 
časť výpravy pršalo, zvyšok bolo oblačné poča-
sie bez zrážok, ráno ešte nemrzlo. 

V jaskyni Duva sa odpracovalo 6 dní; po 
rozšírení 5 metrov dlhej úžiny sa tu podarilo 
objaviť 4 metre hlbokú priepasť, ukončenú 
tesným, neprielezným meandrom. Ďalší po-

stup je podmienený rozšírením úzkeho miesta. 
Veľkou výhodou je to, že materiál už netre-
ba vynášať na povrch, dá sa ukladať na dne 
studne s priemerom 1,7 metra, zdá sa, že sa 
tam vojde aj niekoľko kubických metrov skál  
a sutiny. Našla sa tu aj lebka hlodavca, odo-
vzdaná bola na určenie paleontológovi SMO-
PaJ T. Čeklovskému, podľa ktorého ide o lebku 
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veverice s komplet-
nou dentíciou. Cel-
ková dĺžka loka-
lity je 71 metrov,  
z toho 49 metrov je 
umelo rozšírených. 
Na lokalite sa do-
teraz odpracovala 
viac ako 40 pra-
covných dní, je to 
asi najväčší výkop 
slovenských jasky-
niarov v zahraničí. 

Na lokalite Ka-
dina sa prekonal 
zával na dne, no 
do nových priesto-
rov sa nezostúpilo, 
pretože chýbalo lano. Vidno pokračovanie do 
hĺbky cca 4 metre, po vhodení skaly ju počuť 
padať ešte asi 5 metrov po šikmom svahu.

V jaskyni Pržliak sa sondovalo do hĺbky 
2 metre; pritom sa odobrala vzorka kostí  
a našla sa nábojnica. T. Čeklovský určil z pri-
neseného materiálu, že sú to kosti týchto 
živočíchov:

jazvec lesný (4 nedospelé jedince),
líška hrdzavá (1 dospelá),
srnec / koza – ovca (1 nedospelý/á),
hraboš,
zajac poľný (1 dospelý a 1 nedospelý),
vták veľkosti lysky/kačky.
Nábojnica (11,43 x 59R), ktorá sa tu naš-

la, je z rumunskej pušky Peabody-Martin, 

Účastníci výpravy do priepasti Slovačka jama a jej okolia

Priepasť Solúnska glava 5

Speleológia v zahraničí
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ktorá bola do armády uvedená v roku 1879, 
laborácia 5,4 g čierny pušný prach, olovená 
strela 30,7 g (určil Tibor Halama, poľovník 
z Liptovského Mikuláša). Ide o lokalitu bez 
prievanu s odhadovanou dĺžkou 40 metrov, 
na najbližšej expedícii by ju bolo vhodné 
zamerať.

Na lokalite Gorno Begovo sa prekonal kon-
cový zával, no do voľných priestorov s odha-
dovanou hĺbkou 10 metrov sa nezostúpilo pre 

nedostatok lezecké-
ho materiálu. Osta-
lo tu oceľové páčid-
lo, ktoré spadlo do 
nových priestorov. 
V druhom závrte 
pri Gornom Begove 
sa vykopala 1 meter 
hlboká sonda, po-
medzi bloky vidno 
2 metre dopredu, no 
treba dreviť.

Hlavný cieľ výpra-
vy, jaskyňa Slovačka 
jama, bola uzatvore-
ná ľadovou zátkou. 
Túto skutočnosť 
zistili ruskí jaskynia-
ri 22. augusta. Ešte 
v ten deň sa pokú-
šali kopať, no bez-
úspešne. Na sonde 
v snehu pracovali aj 
24. augusta. Sonda 
tu dosiahla hĺbku 4 
metre a dávala veľkú 
šancu na prekopanie, 
pretože sa nachádza-
la blízko problema-
tického zúženia.

Dňa 29. augusta 
výprava v zložení 
P. Imrich a F. Ma-
jerníčková (trans-
portné družstvo),  
A. Amanbajevová, Z. 
Jurík, A. Holúbek, I. 
Litvinov, I. Šulek ml. 
a N. Zosimovič (zo-
stupové družstvo) 
podnikli exkurznú 

výpravu do priepasti Solúnska glava 5, hl-
bokej cca 250 metrov. Venovali sme sa najmä 
fotodokumentačnej činnosti; na jednej ste-
ne sme objavili pozoruhodného bezstavovca, 
ktorého sme zdokumentovali. Neúspešne sme 
hľadali ďalšie pokračovanie jaskyne. 

Napísali, prežili a nafotili: S. Votoupal,  
M. Vrbičan, I. Šulek, P. Pokrievka, K. Kýška,  
I. Litvinov, Z. Jurík, P. Holúbek

Kaňon na hlavnom riečisku v Babune
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Minulý rok sme sa spriatelili so skupi
nou rakúskych jaskyniarov Landesverein 
für Höhlenkunde in Oberösterreich alebo 
len krátko LVH OÖ. Aby som bol presnejší, 
zoznámila nás naša sympatizantka Alenka. 
Zúčastnili sme sa na ich akcii Forschungs
woche auf der Ischler Hütte – výskumný 
týždeň na chate Ischler. Spoznali sme sa 
s členmi skupiny, okolitou prírodou pohoria 
Totes Gebirge vo Východných Alpách a na
vštívili aj niektoré časti najdlhšej jaskyne 
Rakúska i celej Európskej únie Schönberg
Höhlensystem (147 km). Oni zase prijali 
naše pozvanie a prišli poobdivovať „naše“ 
diery. Tento rok sme sa k nim na Schönberg 
vybrali znova.

Sobota 28. júla
Do Rettenbachalmu v Hornom Rakúsku 

neďaleko kúpeľného mesta Bad Ischl sme 
dorazili práve včas. Najťažšie batohy nám 
mali vyviezť lanovkou až na chatu Ischler. 
Potešili sme sa, lebo minulý rok to bolo veľké 
trápenie. Našinec nabalený jaskyniarskym vý-
strojom, plechovkami piva, domácej pálenej 
a zásobami, ktoré určite opätovne prinesie 
domov, musel absolvovať prevýšenie vyše 800 
metrov ťažkým terénom na úseku okolo 5,5 
km. Každý niesol dva batohy, čo bolo veľmi 
nepríjemné. Tentoraz nám však nielenže vy-
viezli batohy, no povolili nám i pokračovať 
autami až na provizórne parkovisko v nad-

morskej výške 1250 metrov. To bola úľava! 
Dôvod, aby sme to zapili páleným. 

Hore sme vyšli pomerne rýchlo. Chata 
Ischler sa nachádza na okraji Totes Gebir-
ge (Mŕtvych hôr) v nadmorskej výške 1368 
metrov. Studené orosené, značka Zipfer, nám 
bolo odmenou. I keď jeho cena s nadmorskou 
výškou narástla na 3,80 €, neskončili sme len 
pri jednom. Keďže bolo dosť síl i guráže, 
vyrazili sme hneď do jaskyne. Pomohli sme 
vyniesť niekoľko plechoviek piva do siete, 
ktorá sa v chladivom vzduchu hompáľala 
nad vchodom. Celkom priestranné siene, no 
takmer bez výzdoby, chodby a chodbičky sa 
prepletali nevedno kam. Do jednej z nich sme 
nazreli. Vraj v preklade „Vševediaci“ zával. 
Domáci si nepamätali, prečo sa tak volá. Pla-
zil som sa k závalu, aby som to zistil. No nič 
okrem čoraz tesnejších stien nenasvedčovalo, 
že sa blížim ku koncu. Silný prievan mi občas 
privial prach do očí, a tak som musel dávať 
pozor, aby som sa ho pri plazení nenahltal. 
Plazivka sa skončila, ďalej vidím len úzke štr-
biny, skadiaľ sa tlačí studený vzduch. Mať tu 
niečo na kopanie a bandasku s lanom, už sme 
nezastaviteľní. 

Návrat na povrch bol opäť úžasný. Plechov-
ky piva už boli riadne vychladené, a tak sme 
neváhali osviežiť sa. Na chate sme stihli večeru 
a zaúradovalo i domáce pálené. Ráno sa síce 
horšie stávalo, no nik si nenechal ujsť naplá-
nované akcie.

Schönberský jaskynný systém; červene je vyznačená približná trasa, kadiaľ sme sa pohybovali

„ForSchuNgSwoche“ Na chaTe ISchLer 

marek Velšmid

Speleológia v zahraničí
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Nedeľa 29. júla
Rozdelili sme sa na tri skupiny. 

Lepšie povedané na dve, lebo Yeti 
(Speleo Bratislava) tvoril samostat-
nú skupinu. Išiel skúmať povrch 
Schönbergu. Skupina Milan, Jaro, 
Majo, Veronika, Alenka, Thomas  
a Jožko pod vedením Rainera s Chris-
tianom išli hľadať vchody z druhej 
strany vrchu. Jožko, okrem toho, že 
je naším sympatizantom a vo svojom 
veku zvláda rôzne kúsky, je i starosta 
obce Doľany. Kto ho pozná, vie, že je 
to nezabudnuteľná osobnosť. 

Cieľom tejto povrchovej akcie 
bolo nájsť nové vchody do jaskyn-
ného systému. Na tejto strane vr-
chu ešte nikto nikdy nič nehľadal. 
Najskôr sa otestovalo hľadanie za 
pomoci dronu. Chalani popri hľa-
daní vyrezávali cestu v kosodrevine. 
Podľa toho sa bude dať určiť po-
sledné navštívené miesto. Napokon 
sa im podarilo nájsť sedem per-
spektívnych vchodov, v ktorých sa 
bude dať pracovať. Najhlbší z nich 
mal 15 metrov. Takto vieme, kam 
pôjdeme budúci rok kopať. Ešte 
musím spomenúť, že kopať v jasky-
ni je pre domácich jaskyniarov cel-
kom neznámy pojem. Možno sem- 
-tam niečo odvaliť, ale vraj v jaskyni 
ešte nik nekopal. Asi budeme prví...

Naša skupina Jurko, Tibor, Mar-
tin, Michal, Vlado a ja pod vede-
ním domáceho Petra Ludwiga sa 
vybrala do útrob jaskyne. Ako to 
už býva, nie všetci sú vždy náležite 
pripravení, a tak som sa asi po 100 
metroch musel vrátiť. Zabudol som 
si ypsilonku. Bez nej to nedám, iba 
ak do dreveného spacáka. Pri troch 
prepínkach by som nechcel skončiť 
ako ďalšia z mnohých trofejí jasky-
ne. Nie je to tak dávno, čo sa tu stala 
smrteľná nehoda. Dokonca to dáva-
li v správach. Tých nehôd tu vlastne 
bolo viac. I jeden geológ sa tu prepadol pri 
zbieraní minerálov. Netrápil sa. Zlomil si väz. 
Aj náš sprievodca Peter si tu zlomil nohu, dole 
v členku. Výstup na povrch mu trval tri dni...

Beh ku vchodu mi dáva zabrať. Druhá skupina 
rakúskych kolegov, ktorá už smeruje do tmavého 
systému, mi uhla nabok. Na otázku, či je všetko 
v poriadku, so sotva polapeným dychom „Alles 

Prvé zlaňovanie do jaskyne, zľava: Michal Szabo, Peter Ludwig, Martin 
Móži. Foto: T. Kožuch

Na „konci“ jaskyne, zľava: Marek Velšmid, Peter Ludwig, Tibor 
Kožuch, Michal Szabo, hore zľava: Juraj Míšaný, Martin Móži, 
Vladimír Kovačič. Foto: T. Kožuch

Mušle v stenách jaskynnej chodby. Foto: M. Velšmid
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ist in Ordnung, ich habe das Gerät vergessen“ 
vykokcem a miznem v zákrute. Pri vchode to 
chcem vzdať, myšlienky sa bijú. No dobieham 
naspäť. 

Nemusel som sa hnať. Jurko a Peter sú ešte 
hore a niekto práve zlaňuje. „Lano voľnééé!...“ 
Pripínam sa na dynamické lano s obavou, že 
moja náhrada ypsilonky bude pridlhá. To sa 
pri prvej prepínke potvrdilo. Jurko prichádza 
na pomoc. Chvíľu to trvalo, no zvládli sme to. 
Pri druhej som ju už skrátil, a tak bolo všetko 
bez problémov. Tretia prepínka bola najdlhšia, 
dynamické lano s hrúbkou asi 8,5 mm sa pre-
javilo naplno. Nielenže z neho pri zlaňovaní 
takmer striekala voda, ale hojdal som sa na 
ňom hore-dole. „Ale mne je zle aj na koloto-
či!“ kričím s takmer prevráteným žalúdkom. 
To ja nemusím. Ešte zopár takých a ako prvý 
umriem z tiažového zrýchlenia na lane... 

Po niekoľkohodinovom „obdi-
vovaní“ jaskyne toho máme všetci 
dosť, no nedávame to poznať. Už 
nikto netuší, v akej hĺbke sme. 
Možno okrem Petra, ktorý nás 
vodí po nám neznámych priesto-
roch a sám azda vie, kde sme. Ob-
čas to tak nevyzerá a hľadáme tú 
správnu odbočku. Chodby sa me-
nia a občas pripomínajú kameňo-
lom, druhý raz tektoniku, sem-
tam je ľad a občas vidno krásnu 
freatickú modeláciu. I chalani si 
pochvaľovali viac ako 600 met-
rov dlhý meander. Bol naozaj 
krásny, hoci občas priúzky. Na 
jeho konci si dávame prvú pau-
zu. Sedačky odkladáme na kraj 
chodby. Tadeto sa budeme vracať 
a už ich nepoužijeme. Schádza-
me o niekoľko metrov nižšie. Do-
terajšie mnohotvaré chodby sa 
začali krásne modelovať. V rieč-
nych chodbách obdivujeme jasné 
a zreteľné, z vápenca vystupujúce 
mušle. Asi najkrajšia časť jaskyne. 
Objavom vody sme zahnali smäd, 
no neskutočná úľava…

Prichádzame až na koniec chod-
by a Tibor robí spoločnú fotku.  
A ešte jednu, pre istotu. Na Peťovu 
otázku, či si chceme pozrieť ešte 

jednu stometrovú priepasť, zaznie jednohlasné 
áno. Netrvá dlho a sme tam. Ocitli sme sa v im-
pozantnom priestore s neznámou výškou, ale 
zato známou hĺbkou. Sotva sme nasvietili steny 
priepasti, nie tak ešte dno. To v nás vzbudzo-
valo rešpekt. Laná boli ešte osadené, ale nikto 
nevie, v akom stave sú. Náš sprievodca vraví, že 
dole možno i viac ako desať rokov nikto nebol. 
Potenciál je, no nikomu sa tam nechce. Pri vyše 
140 km jaskynnom systéme sa tomu ani neču-
dujem. Ukazuje nám pozostatky lávky, ktorú 
kedysi používali na vyťahovanie prieskumníkov 
z dna priepasti. Išlo o železnú konštrukciu osa-
denú drevenou doskou. Na lávke sedeli dvaja 
jaskyniari, ktorých ťahali hore. Nikto už nevie, 
ako dlho to trvalo, ale čo iné im ostávalo, keď 
nejestvovali ručné blokanty. Tu už končíme aj 
my a všetci sa nevieme dočkať, kedy konečne 
uzrieme svetlo dňa...

Výhľad zo Schönbergu na jazero Traunsee. Foto: M. Velšmid

Spoločne na vrchole Schönbergu. Foto: M. Velšmid
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Na chate sme sa oboznámi-
li s chutným likérom, ktorý sa 
vyrába zo šišiek limby – borovi-
ce limbovej. Zoznámili sme sa 
i z členmi rakúskej záchrannej 
služby, ktorí „nám“ vyčítajú, ako 
jedinej krajine EÚ, neúčasť na 
spoločných stretnutiach či cvi-
čeniach. Jurko ako dobrovoľný 
člen záchrannej služby vysvetľu-
je, ako to vlastne u nás funguje. 
I keď vidno, že to sťažka chápu, 
dohadujú s Jurkom kontakty. Už 
len čas ukáže, čo sa z toho na-
pokon vyliahne. Zlaté vajce však 
nečakajme.

Pri ďalšom pivku kujeme plá-
ny na ďalšie dni. Dohodli sme 
celodenný výlet cez Schönberg 
a návštevu jaskyne Eishöhle. Tá 
je prepojená so systémom Schön-
berských jaskýň, no takých jas-
kýň je tu viac a je len otázka času, 
kedy sa ich všetky podarí popre-
pájať a celý jaskynný systém ešte 
predĺžiť. V utorok sa rozlúčime 
a navštívime Hallstatt alebo sa 
pôjdeme kúpať.

Pondelok 30. júla
Cestu opisovať nebudem, prí-

rodu sme si vychutnávali plnými 
dúškami. Krasová jama sem, kra-
sová jama tam. Tu je diera a tu  
ďalšia, z ktorej fučí! „Hier ist die 
kühle Luft!“ Peter sa uškrnie. 
Niečo povie, no podišiel už o kus 
ďalej, a tak Alenka tlmočí: „Že tu 
takých je... a že to neriešia“. Hm, 
asi by sme tiež neriešili, keby sme 
mali to, čo oni... Skupinky sa 
trieštia. Niekto ide rýchlejšie, nie-
kto pomalšie. Pohol som si, aby 
som hore mohol „dať“ jednu keš-
ku. Tú navrchu samého Schön-
bergu. Napokon ma trocha po-
trápila, ale „dal“ som ju. Ešte sa 
mi pošťastil aj „travel bug“.

Na vrchole sme sa všetci počka-
li. Je zaujímavé, že tento vrchol 
nie je najvyšší, ale cesta je znače-

Vo vstupnom portáli jaskyne Eishöhle. Foto: M. Velšmid

V jaskyni Eishöhle, zľava: Marián Butaš, Juraj Míšaný, Vladimír Kovačič, 
Jaroslav Butaš, Alena Waldegger, Milan Herz. Foto: T. Kožuch

Jaskyňa Eishöhle. Foto: T. Kožuch
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ná ako Schönberg Wanderweg. Susedný vrchol 
je vyšší o tri metre. Grosser Windenkogel má 
2093 m a nie je až taký známy, no i cezeň vedie 
táto trasa. Na Schönbergu stojí železný kríž 
s nápisom „Den toten traunviertler Berg-ka-
meraden“, čo vo voľnom preklade znamená: 
Všetkým zahynutým priateľom hôr. Grosser 
Windenkogel má asi len malý drevený kríž 
ukrytý v tieni veľkého „metalového“ brata. 

Na Schönbergu urobíme spoločnú fotku 
a pokračujeme v ceste. Pri jaskyni Ahnen-
schacht sa čakáme. Peter nám rozpráva, ako sa 
tu pošmykol turista, čo chcel nazrieť hlbšie do 
jaskyne. Zlomil si panvu. Trvalo týždeň, než ho 
našli a dostali von. Našťastie prežil. Ukazuje 
nám i niekoľko dier v tieni Schönbergu. Tamto 
chodili Francúzi a tam skúmali Poliaci...

Schádzame dole z cesty smerom k Eishö-
hle. Prekvapuje nás portál. Okolo 40 m široký 
vchod s výškou okolo 15 metrov je zaľadnený. 
Na všetko sme pripravení, ale dá sa zdolať i bez 
mačiek. Zostupujeme dnu. Niekoľko desiatok 
metrov dlhá a rovnako široká sieň s pokračo-
vaním kdesi dole do útrob Schönbergu nás po 
ľadových stenách pozýva ďalej. Nezobrali sme 
si však výstroj. 

Vnútri sú po ľavej strane dva ďalšie verti-
kálne vchody. Cez zrútené stropy sem v zime 
okrem denného svetla padá sneh, ktorý tu 
tvorí kopy. Topiaci sneh nižšie zamŕza, a tak 
podlahu tvorí klzisko. Vonku si dáme posledné 
pivká, ktoré sme poctivo zahra-
bali do snehu, aby sa ochladili.

Pri smerovníku sa opäť ča-
káme. Rozhodujeme sa, či zísť 
dole do Hochkogel Hütte na 
ďalšie pivko. Niektorí už majú 
chodenia dosť, ale smäd je 
smäd. Pivko je tu síce rovnako 
„lacné“ ako na Ischler Hütte, 
ale poniektorí si dávame po 
dvoch. Môžete si tu požičať 
kľúče od jaskyne, ktorá vedie 
vedľajším kopcom skrz-naskrz. 
Na to však už niet čas ani chuť. 
Zaujímavosťou chaty je, že už 
vystriedala niekoľko majiteľov 
a ani jeden sa tu dlho neohrial. 
Chata niekoľkokrát vyhorela 
a dôvod vás naozaj zaskočí. Za-
každým to bol guľový blesk...

Posledná dnešná zastávka a ide sa „domov“. 
Stuhnuté nohy sa pomaly uvoľňujú a výstup 
späť k smerovníku je o to ťažší. Očakávania, že 
ďalej pôjdeme už len nadol, sú mylné. U nie-
ktorých sa prejavuje únava. Rozdiel medzi 
prvými a poslednými, ktorí dorazili na Ischler 
Hütte, je veľký – takmer dve hodiny.

Posledný večer na chate sa opäť čo-to popilo 
aj pospievalo. Vypili sme im aj všetku „limbu“. 
Pochválili sme domácich za dobrú organizáciu 
a chatárov za perfektnú stravu. Nie je mojím 
zvykom chváliť reštaurácie či iné stravovacie 
zariadenia, ale tu to nebol priemer ani nad-
priemer. Strava bola proste špičková. Čo sme 
dostali, to sa zjedlo, i taniere sme vylizovali, 
také dobré to bolo.

utorok 31. júla
Návrat domov bude ťažký. Už sme si zvykli 

na domácich, na stravu i na cenu piva... Po-
sledná spoločná fotografia pred chatou nie 
je zbohom, ale dovidenia. O rok sme tu zas. 
Vyrážame do soľných baní, do Hallstattu, ale 
to už by bol iný článok…

Účastníci: za Jaskyniarov Plavecké Podhradie 
Jaroslav a Marián Butašovci, Milan Herz, Tibor 
Kožuch, Juraj Míšaný, Alena Waldegger, Tho-
mas Gösl, Jozef Mruškovič a Marek Vešmid, za 
Speleo Bratislava Martin a Veronika Móžiovci, 
Jozef Ančák, Michal Sabo.

Fotografia na rozlúčku s Ischler Hütte. Vrchný rad: Martin Móži, Michal 
Szabo, Jozef Mruškovič; stredný rad: skrytý Juraj Míšaný, Veronika 
Móžiová, Vladimír Kovačič, Jaroslav Butaš, Jozef Ančák; spodný rad: Tibor 
Kožuch, Peter Ludwig, Marián Butaš, Thomas Gösl, Alena Waldegger, 
Milan Herz, Marek Velšmid. Foto: M. Velšmid
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Tohtoročná medzinárodná karsologická 
škola v slovinskom meste Postojna sa ko
nala 18. až 26. júna pri príležitosti 200. 
výročia objavenia Postojnskej jaskyne  
a bola orientovaná na vedecký výskum 
sprístupnených jaskýň. Keďže táto téma je 
nám blízka, bez váhania sme prijali milé 
pozvanie našich slovinskych priateľov z In
štitútu na výskum krasu a ako jediní Slováci 
sa zúčastnili tohto mimoriadne vydareného 
podujatia.

Úvodom treba poznamenať, že šlo o 26. roč-
ník školy, ktorá slúži na prezentáciu a výmenu 
skúseností speleológov a karsológov z celého 
sveta. Názov škola napovedá, že úvodné pred-
nášky vedú tí najskúsenejší svetoví lídri vo 
výskume krasu a jaskýň a v ústnych či poste-

rových prezentáciách pokračujú výskumníci, 
postdoktorandi a doktorandi z univerzít, vý-
skumných organizácií a speleologických spo-
ločností z krajín celého sveta. Na sled predná-
šok a prezentácií nadväzuje terénna časť školy, 
ktorej exkurzie sú smerované do „klasického“ 
krasu Slovinska a Talianska, zriedkavejšie aj 
do severného Chorvátska. Téma podujatia sa 
každoročne mení tak, aby postupne obsiahla 
všetky aspekty karsológie a vied o jaskyniach.

Karsologickú školu organizuje postojnský 
Inštitut za raziskovanje krasu SAZU v Po-
stojnej a tohto roku mal chod podujatia na 
starosti mladý talentovaný organizátor Mitja 
Prelovšek, ktorý sa neľahkej úlohy chopil s pl-
nou vervou a mimoriadne zodpovedne. 

Prednášková časť trvala štyri dni a obsaho-
vala 34 príspevkov z celého sveta. Tematická 

Postojnská jaskyňa oslavuje 200 rokov od objavenia. Zdroj: postojnska-jama.eu
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rôznorodosť garantovala, že si v nich každý 
našiel voľačo zo svojho fachu a zároveň sa 
dozvedel mnoho nového. Geológia, mine-
ralógia, datovanie jaskynných sedimentov, 
environmentálne zaťaženie a riziká, biospe-
leológia, speleoklimatológia, geoturizmus, to 
boli len niektoré z okruhov tém, ktoré tu 
zazneli. Samozrejme, že nás zaujali domá-
ci, veď s takým komplexným speleologic-
kým výskumom, ako sa kontinuálne realizuje 
v Postojnskej jaskyni, sa nestretneme nikde 
inde na svete. Francúzi prezentovali výskumy 
v jaskyni Chamaeau vo východnom Maroku, 
novootvorenej pre verejnosť, Kosovčania spe-
leoturistický potenciál oblasti v povodí rieky 
Mirusha v centrálnom Kosove a Mexičania 
z Univerzity v Quintana Roo zas jaskýň na 
Mayskej riviére. Po celom svete sa začína 
s jaskyňami uvažovať ako s neoceniteľnými 
prírodnými múzeami, využívanými na vedu, 
turizmus a náuku (Francúzsko, Portugalsko, 
Španielsko, Brazília, Nórsko, Chorvátsko). 
Práve Chorvát Dalibor Paar priniesol úplne 
nový, mladistvý pohľad na dôležitosť a mož-
nosti výučby tých najmladších jaskyniarov 
priamo v teréne. Význam jaskynnej databá-
zy Macedónska obhajoval Marjan Temovski. 
Chorváti Karla Vlatković a Dalibor Paar pod-
robili najkomplikovanejšiu velebitskú jaskyňu 
– Kita Gaćešina fraktálnej analýze a na čo 
prišli? Jasné, že jej tvar podlieha fraktálnej 
geometrii. Otázkou ostáva, ako k tomuto 
faktu začnú pristupovať sami geomorfológo-
via. Nadja Zupan Hajna, ktorá stála pri zrode 
projektu Postojnska jama EXPO, predstavila 
svoje „dieťa“. Z nášho pohľadu najmodernej-
šie, najprívetivejšie a najprínosnejšie múzeum 
krasu a jaskýň na svete! Prednáška Saliha 
Gücela z Nikózie nás presvedčila, že musíme 
navštíviť Cyprus čo najskôr. Zaujímavý pre-
hľad, ako vníma verejnosť jaskynného mloka 
protea, priniesol Ivo Lučić. Ešte zaujímavejšie 
však bolo, že slovenské tatranské jaskyne 
spolu s tými poľskými odprezentoval Poliak 
L. Lewkowicz, ktorého prednášky poznajú 
aj účastníci konferencie Výskum, využívanie 
a ochrana jaskýň. A bonbónik na záver – 
všeobecne sme skonštatovali, že najlepšou 
prezentáciou vôbec bola prednáška Francúza 
Christopha Vigne o replike jaskyne Chauvet 
Pont d´Arc spolu s ekonomickou analýzou 

celého projektu. Keďže do originálnej jasky-
ne je vstup zakázaný, Francúzi vybudovali 
o niekoľko kilometrov vedľa jej repliku, zabu-
dovanú do kopca spolu s environmentálnym 
centrom, informačkou, reštauráciou a ďalšou 
umelou jaskyňou, s holými stenami, slúžiaci-
mi na maľovanie tým najmladším návštevní-
kom. Replika je, samozrejme, kvalitatívne na 
nerozoznanie od originálu.

Na prednáškovú časť nadväzovala posterová 
session, kde sme čo-to odprezentovali aj my: 
v autorskej zostave Lukáš Vlček, Milan Poproc-
ký, Ivan Rusnák, Peter Varga, Monika Tršková 
– History of exploration and perspectives of 
new discoveries in the Bobačka Cave (Murán-
ska plateau, Slovakia). Málokto dnes vie, že 
aj jaskyňa Bobačka bola kedysi navrhnutá na 
sprístupnenie, no dodnes sa túto myšlienku 
nepodarilo zrealizovať. Na poľskom posteri 
o travertínovej kope Čerená na Liptove (Sala 
et al.) spolupracoval aj Pavel Bella zo Správy 
slovenských jaskýň. 

Terénna časť školy pozostávala z dvoch 
poldenných a dvoch celodenných exkurzií. 
Účastníci mali možnosť navštíviť Postojn-
skú jaskyňu a dozvedieť sa o nej množstvo 
zaujímavostí; absolvovali prechod jaskynným 
systémom zo sprístupnenej časti Postojnskej 
jaskyne (podzemný vláčik) cez Crnu jamu 
až po východ zo vstupnej priepasti jaskyne 
Pivka jama. Exkurziu sprevádzal legendárny 
geomorfológ Andrej Mihevc, osobnosť kraso-
lógie svetového formátu. 

Postojnská jaskyňa je 24,12 km dlhá aktívna 
fluviokrasová jaskyňa, vytvorená v kriedových 
vápencoch a dolomitoch. Odvodňuje kotlinu 
rieky Pivka do Planinského polja. Historicky 
má päť vchodov, kedysi skúmaných ako samos-
tatné jaskyne a prirodzene poprepájaných vod-
nými cestami a neskôr, počas prvej a druhej 
svetovej vojny, aj umelými tunelmi (Postojnska 
jama, Otoška jama, Magdalena jama, Črna 
jama, Pivka jama). Najdlhšiu a najatraktív-
nejšiu časť podzemného systému objavil až 
roku 1818 jaskynný sprievodca mimoriadne 
zanietený pre výskum podzemia – Luka Čeč. 
Postojnský systém je sifonálne prepojený s vý-
verovou Planinskou jamou, sifóny sa však 
zatiaľ nepodarilo fyzicky prekonať. Postojnská 
jaskyňa sa považuje za kolísku biospeleológie, 
pretože práve z nej bol prvýkrát opísaný pravý 
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jaskynný živočích – 
Leptodirus hochenwar-
tii (1831). Jaskynné-
ho mloka Proteus 
anguinus (Laurenti 
1768) však spomína 
ešte skôr, dokonca 
už roku 1689, prí-
rodovedec Valvasor. 
Jaskynný systém je 
vďaka svojej rozsiah-
losti, výhodnej geo-
grafickej pozícii na 
trase spájajúcej Vie-
deň s Terstom, ale aj 
komplexnej interak-
cii medzi rolou sprístupnenej jaskyne a vedou, 
príkladnou lokalitou multidisciplinárneho 
speleologického výskumu. 

Exkurzia s názvom „M and μ Show caves – 
Škocjan Caves, St. Servulus Cave“ nás zaviedla 
do dvoch maximálne odlišných sprístupne-
ných jaskýň Krasu, ktoré sme mali možnosť 
porovnať čo do ich veľkosti, významu i ma-
nažmentu sprístupnenia. Famóznymi Škoc-
janskými jaskyňami nás previedol najväč-
ší odborník na tento mimoriadny fenomén 
– Borut Perić zo Škocjanského národného 
parku. Celodenný výlet do jaskýň v povodí 
rieky Krka smeroval ku kvapľovej Županovej 
jame, výverovej Krške jame a k archeologicky 
významným Željnským jamám, návšteve kto-
rých je jeden deň málo. Jaskyne v povodí rieky 
Ljubljanica reprezentovali návštevy jaskyne 
smaragdovozelených jazier – Križnej jamy, 
ktorou nás sprevádzal Alois Troha, a mega-
rozmernej Planinskej jamy. Medzi nimi sa 
vyníma prírodný park Rakov Škocjan, známy 
svojimi monumentálnymi skalnými mostmi, 
obrovskými výverovými Zelškými jaskyňami 
a ponorovými koridormi Tkalcej jamy ukry-
tými v hlbokých lesoch. Pár hodín upršané-
ho počasia sme využili na návštevu múzea 
v Donjej Vsi v Cerknišskom polji, na okraji 
svetoznámeho periodicky sa zaplavujúceho 
Cerknišského jazera.

Pre tých, ktorí by sa o tému školy zaují-
mali hlbšie, abstrakty všetkých odprezen-
tovaných príspevkov možno nájsť vo vyše 
stostranovom zborníku abstraktov a exkurz-
nom sprievodcovi v jednom (Prelovšek, Ed., 

2018), umiestnenom aj na webstránke školy  
http://iks.zrc-sazu.si. Kto si nájde čas, môže si 
tu prelistovať aj zborníky abstraktov z minu-
lých rokov a niektoré z publikácií Karsologic-
kého inštitútu.

Záverom opäť vysoko hodnotíme tradične 
skvelú úroveň podujatia a chceme sa organizá-
torom poďakovať za perfektne odvedenú prácu! 

Proteus v behu času – prvý nákres živočícha Laurentim 
roku 1768, poštová známka z roku 2018 a turistická 
magnetka prezentujúca protea ako „dračie mláďatko“ 
– baby dragon
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Za všetkých organizátorov podujatia ďakujeme 
riaditeľovi karsologického inštitútu IZRK SAZU 
Tadejovi Slabemu a zodpovednému organizáto-
rovi školy Mitjovi Prelovšekovi za profesionálny 
prístup a vyčerpávajúce sprievodné slovo. Škoda, 
že tohto roku sme sa v Postojnej nestretli viacerí 
Slováci, hoci napr. českých či poľských speleoló-
gov tu bolo viacero (P. Bosák, Z. Motyčka, L. Lew-
kowicz a i.). Téma konferencie bola určite zau-
jímavá a bola by i mimoriadne podnetná napr. 
pre zamestnancov Správy slovenských jaskýň 
zaoberajúcich sa vedou i manažmentom jaskýň 
Slovenska či pre pracovníkov múzea SMOPaJ, 
ktoré je náplňou analogické tomu postojnské-
mu, umiestnenému pri vchode do turisticky naj-
významnejšej jaskyne sveta.

Literatúra
Prelovšek, M. (Ed.) 2018: Show Caves and 

Science. Abstracts & Guide Book. 26th In-
ternational Karstological School “Classical 
Karst“, Postojna, 104 p., dostupné aj na in-
ternete: http://iks.zrc-sazu.si/datoteke/IKS-
26-Guide-book-2018.pdf

https://www.postojnska-jama.eu/en/

Željnske jame – jeden zo skalných mostov oddeľujúcich jednotlivé jaskyne. Foto: L. Vlček

Abstract book karsologickej školy 2018
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ÚVOD
Názov článku bol zvolený zámerne, aby zau-

jal väčší okruh čitateľov. Pri študovaní starších 
prác, v ktorých sa nachádzajú písomné zmien-
ky o jaskyniach Plešiveckej planiny (Slovenský 
kras), ma zaujala informácia o akejsi jaskyni 
„Trnawa“, ktorú vo svojej monografii o Gemeri 
spomína L. Bartolomeides. Cieľom príspevku 
bol pokus o stotožnenie „Bartolomeidesovej“ 
jaskyne Trnawa s nejakou dnes známou jasky-
ňou Plešiveckej planiny.

BARTOLOMEIDES 
A JASKyňA TRNAWA

Koncom 18. a začiatkom 19. storočia pô-
sobil v Gemeri významný slovenský historik, 
pedagóg, prírodovedec a vlastivedný pracovník 
Ladislav B. Bartolomeides (1754 – 1825), rodák 
z Klenovca. V roku 1783 ho zvolili za evanjelic-
kého farára v Ochtinej, kde pôsobil až do svo-
jej smrti, a to aj ako učiteľ. Od roku 1795 bol 
dokonca i dekanom škôl v Štítnickej doline. 
Roku 1799 vyšlo v Banskej Bystrici jeho dielo 

s názvom Memorabilia provinciae Csetnek (Pa-
mätihodnosti štítnického panstva), kde nachá-
dzame zmienku o dvoch jaskyniach Plešiveckej 
planiny, o Zvonivej jame (Csengölyuk) a jaskyni 
pri usadlosti Trnawa. 

Zo speleologického hľadiska je však najvý-
znamnejšia známa Bartolomeidesova mono-
grafia o Gemeri, ktorá vyšla v Levoči v rokoch 
1806 až 1808. Na tomto veľkolepom diele, kto-
ré má takmer 800 strán, pracoval Bartolome-
ides 8 rokov! Súčasťou monografie je aj mapa 
Gemerskej stolice s mapou jaskyne Baradla 
a Čertovej diery. Bartolomeides venoval veľkú 
pozornosť aj jaskyniam a z územia Slovenské-
ho krasu opísal viacero jaskýň. Niektoré i nav-
štívil. Na Plešiveckej planine (Pelsöczi hegy), kto-
rú aj zaujímavo charakterizoval, zaregistroval 
existenciu najmenej štyroch jaskýň: priepasti 
Zvonivá jama a jaskýň pri Vidovej, Kunovej 
Teplici a štítnickej usadlosti Trnawa. V prípade 
Zvonivej jamy, ktorú uvádza pod názvom Csen-
gölyuk, nie sú žiadne pochybnosti o tom, že 
ide o známu 100 m hlbokú priepasť v strednej 
časti planiny. Poznamenal, že jej vchod sa dal 
vypátrať podľa nakopených skál. Pri ostatných 
jaskyniach žiadne ich vlastné meno nespo-
mína. V prípade jaskýň pri Vidovej a Kunovej 
Teplici konštatoval, že ide o dobre viditeľné 
otvory skrytých jaskýň (Lalkovič, 1999). 

Zaujímavá je hlavne Bartolomeidesom spo-
mínaná jaskyňa pri štítnickej usadlosti Trnawa, 
ktorá údajne slúžila zbojníkom. Keďže medzi 
240 dnes evidovanými lokalitami sa takéto 
pomenovanie nevyskytuje, pátranie po jasky-
ni Trnawa bolo vcelku zaujímavé. Podľa M. 
Lalkoviča mohlo ísť o jednu z jaskýň v okolí 
Gerlašských skál, prípadne o nejakú zatiaľ ne-
známu jaskyňu v tejto oblasti (Lalkovič, 1999). 
V okolí Gerlašských skál je v súčasnosti zná-
mych 17 jaskýň, prevažne malých svahových. 
Najvýznamnejšou jaskyňou v severnom svahu 
planiny je Šingliarova priepasť PP035. Prav-
depodobne bola známa už dávnejšie a tiež 
sa s ňou spájajú rôzne povesti o zbojníkoch 
a ukrytých pokladoch. Ako prvý ju však do 
literatúry zaviedol až G. Strömpl v roku 1912 Ladislav B. Bartolomeides (1754 – 1825)

História v speleológii

jaSkyňa TrNawa je ďaLeko od TrNaVy,  
aLeBo pÁTraNIe po jedNej jaSkyNI

Zoltán jerg – Speleoklub minotaurus
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pod názvom Zbojníkova diera (Strömpl, 1912). 
Ale výsledky bádania naznačujú, že jaskyňa 
Trnawa zrejme nesúvisí so známymi jaskyňami 
v oblasti Gerlašských skál.

PôVOD NáZVu TRNAWA
Názov Trnawa bol odvodený od v 19. storočí 

už neexistujúcej stredovekej dediny Tornava, 
ktorá bola súčasťou štítnického panstva. Prav-
depodobne vznikla už v druhej polovici 13. sto-
ročia. Prvýkrát sa spomína v listine z roku 1318 
(Tornoua), ako vlastníctvo Bebekovcov. Spomína 
sa aj v ďalších listinách ako Tornoua (1320, 
1471) alebo Tornava (1357). Zmienka o nej je 
aj v listine z roku 1427, kde sa uvádza ako 
vlastníctvo Csetnekyovcov (Thornawa). Dedina 
v polovici 16. storočia zanikla, zrejme z tých is-
tých dôvodov ako aj neďaleko, pod Koniarskou 
planinou ležiaca stredove-
ká dedina Somkút (podľa 
dostupných písomných 
prameňov a výsledkov ar-
cheologických výskumov 
dedina Somkút zanik-
la pravdepodobne okolo 
roku 1556). V tomto obdo-
bí museli čeliť obyvatelia 
Gemera početným nájaz-
dom Turkov. Turci mnoho 
dedín vypálili a obyvateľov 
vyvraždili alebo odvliekli 
do zajatia. Mnohí podda-
ní ušli z usadlostí do se-
vernejších regiónov a veľa 
port zostalo opustených, 
mnoho dedín vtedy spust-
lo. V roku 1554 mala de-
dina Tornava už len tri 
porty (porta, čiže usadlosť, 
znamenala širokú bránu, 
ktorou sa vchádzalo do 
gazdovstva a ktorou pre-
šiel plne naložený voz). 
Podľa cirkevných zázna-
mov k tomu všetkému ešte 
v roku 1555 vypukol v Štít-
niku veľký mor, ktorému 
padlo za obeť 526 obyva-
teľov. Dedina Tornava de-
finitívne zanikla zrejme 
niekedy medzi rokmi 1554 

a 1566. Roku 1556 Turci spustošili celé údolie 
Muránky, roku 1561 aj štítnickú dolinu a roku 
1566 sa už aj Tornava (Thornowa) spomína ako 
neobývané miesto. Neskôr sa už spomína len 
ako štítnická usadlosť, resp. pusta Tornava. 
V rôznych písomných prameňoch (urbárnych 
súpisoch) zo 17. aj 18. storočia sa tiež väčšinou 
spomína pod názvom Tornava (a sporadicky aj 
pod názvom Tornova). 

Poznámka: Maďarský historik Bálint Ila vo 
svojej monografii o Gemerskej stolici ju loka-
lizuje v štítnickom chotári, ale smerom k Hon-
ciam. Podľa neho názov Tornova je slovanské-
ho pôvodu a pochádza zo slova Trni, Trnka. 
Zánik dediny datuje Ila do roku 1565, čo plne 
korešponduje s vyššie uvedenými údajmi (Ila, 
1969). K tejto práci som sa však dostal až po 
dokončení príspevku.

Oblasť pod Železnými vrátami na lesníckej mape z roku 1992
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KDE JE JASKyňA TRNAWA?
V monografii o obci Betliar od Ľ. J. Šomšá-

ka a kol. z roku 2014 je na predsádke knihy 
zaujímavá historická mapka Gemerskej stolice. 
Pri každej obci je uvedený dátum prvej písom-
nej zmienky. Autorovi knihy zrejme nebola 
známa presná poloha zaniknutej dediny Tor-
nova, keďže sa na mape nachádza s otázni-
kom, zhruba 1 km na S od Štítnika (v okolí 
tzv. Maše). Keďže Bartolomeides sa o jaskyni 
zmienil v súvislosti s opisom Plešiveckej pla-
niny, dedina sa skôr mala nachádzať južne, 
príp. juhovýchodne od Štítnika, niekde pod 
planinou. Nie je mi známe, či sa niekedy vôbec 
uskutočnil archeologický 
výskum tejto dediny a či je 
známa jej presná niekdaj-
šia poloha. 

Na základnej mape SR  
1 : 10 000 (list č. 37–32–06, 
SÚGK, 1990) sa na Z úpä-
tí planiny pod Železnými 
vrátami nachádzajú názvy 
„Trnava“ a „Trnavské hám-
riky“. Názov Trnava náj-
deme aj na lesníckej mape 
(porastová mapa LHC 
Plešivec) z roku 1992, pri-
bližne v miestach začiatku 
tzv. štítnického závozu. 
Lesnícka mapa je zaujíma-
vá aj preto, lebo sa v nej 
nachádzajú aj iné podoz-
rivé pomenovania, ktoré 
čo-to naznačujú. V oblasti 
Železných vrát sú to názvy 
ako „Zbojnícky chodník“ 
a „Peňažnica“. Peňažnica 
je zaznačená zhruba v tej 
časti, kde sa nachádza zná-
ma jaskyňa PP114 Železné 
vráta, a nižšie pod ňou ve-
die ten zbojnícky chodník. 
Názvy v týchto mapách 
zrejme pochádzajú zo star-
ších katastrálnych máp.

Z hľadiska lokalizácie 
polohy niekdajšej dedi-
ny Tornava bola kľúčová 
hlavne mapa štítnického 
panstva z roku 1870, kto-

rej autorom je Lajos Czimmermann. Mapa je 
súčasťou zbierky Széchényiho knižnice v Bu-
dapešti. Je na nej zakreslená aj usadlosť (pusta) 
Tornava. Napriek tomu, že neviem, či bola nie-
kedy archeologickým výskumom doložená jej 
presná poloha, na základe doteraz získaných 
údajov predpokladám, že dedina Tornava sa 
nachádzala zhruba 2,5 km na JJV od Štítnika, 
na brehu rovnomenného potoka, pod západ-
ným úpätím Plešiveckej planiny (pod Železný-
mi vrátami, na začiatku štítnického závozu). 
Na mape z roku 1870 je dokonca závoz uvede-
ný ako tornavský závoz (Tornavai závoz)! Podľa 
mapy z 1. vojenského mapovania (1763 – 1785) 

Oblasť pod Železnými vrátami na mape z roku 1870

Vchod jaskyne Železné vráta z doliny Štítnika. Foto: Z. Jerg

História v speleológii
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sa v blízkosti štítnickej pusty 
Tornava nachádzal v druhej 
polovici 18. storočia železný 
hámor (Eisenhammer). Obyva-
telia niekdajšej dediny Tornava 
sa okrem poľnohospodárskej 
činnosti (ktorá im zabezpečila 
základnú obživu) pravdepo-
dobne venovali najmä uhliar-
stvu a páleniu vápna. Pozos-
tatky po tejto činnosti (stopy 
po milieroch) sa v lese severo-
východne od Hučiacej vyvie-
račky dajú nájsť na mnohých 
miestach. V miernom svahu 
planiny sú tu ešte aj dnes vidi-
teľné okrem stôp po milieroch 
aj staré vozové cesty a akési 
terasy (?), ktoré sú paralelné 
s vrstevnicami svahu. 

Bartolomeidesom spomí-
naná jaskyňa by sa teda mala 
nachádzať v oblasti Železných 
vrát. V súčasnosti sú v tejto ob-
lasti známe iba 3 jaskyne: PP114 
Železné vráta, PP151 Hlivákova 
priepasť a PP232 Skalná diera 
s jazierkom. Posledne meno-
vanú jaskynku, ktorá je dlhá 
iba 4 m a nachádza sa v S časti 
Železných vrát, vzhľadom na 
jej veľkosť môžeme vylúčiť. Jas-
kyňa Železné vráta sa nachádza zhruba v hor-
nej štvrtine svahu, v J časti Železných vrát. Jej 
mohutný vchod 9 × 9 m je v zime viditeľný aj 
z doliny Štítnika. Na stenách tejto 18 m dlhej 
jaskyne je veľa nápisov, prevažne z konca 19. 
a začiatku 20. storočia. Zrejme bola známa od-
dávna a bola často navštevovaná. J. Grego, ktorý 
ju lokalizoval a zmapoval začiatkom 90. rokov, 
nevylučuje, že mohla byť obývaná. Neskôr sme 
ju navštívili viackrát počas prác na Atlase.

Hlivákova priepasť sa nachádza v dolnej 
štvrtine svahu, pod Železnými vrátami, zhruba 
80 výškových metrov nad štítnickým závozom. 
V severnej časti 16 m hlbokej, pomerne prie-
strannej puklinovitej priepasti, 7 m nad jej 
dnom sa nachádza 20 m dlhá chodba, ktorá 
bola celá vykopaná (nánosy na stenách, škra-
bance od náradia). Pri ústí je výrazný veľký val, 
ktorý pochádza zrejme od hľadačov pokladov. 

Jaskyniarom z Plešivca túto priepasť už dávnej-
šie spomínal Milan Hlivák, dlhoročný pracov-
ník Správy NP (v tom čase CHKO) Slovenský 
kras. Údajne ju našiel istý spoluobčan zo Štít-
nika, ktorý tam v lese kradol drevo. Jaskyniari 
(Grego, Kankula) sa vybrali za ním do Štítnika 
a sľúbili mu, že keď im ukáže priepasť, tak 
mu dajú fľašu borovičky. Bohužiaľ, ani po 
niekoľkohodinovom hľadaní ju už druhýkrát 
nevedel nájsť; odmenu napriek tomu dostal. 
Napokon priepasť jaskyniari predsa len našli. 
Bolo to niekedy v polovici 90. rokov (J. Grego, 
ústna informácia). Opätovne sme ju vyhľadali, 
preskúmali a zamerali v rokoch 1998 a 1999 
v rámci prác na Atlase.

Pán Elemír Mušinský (1933 – 2011), bývalý 
jaskyniar z Kunovej Teplice, dávnejšie spomí-
nal, že miestni obyvatelia ešte v medzivojno-
vom období dlho chodievali do oblasti Že-

Chodba v Hlivákovej priepasti vykopaná hľadačmi pokladov. Foto: T. Máté
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lezných vrát kopať poklad. Podľa povesti sa 
údajne v jaskyni, ktorú volali Peňažnica, zjavo-
val duch nejakej zavraždenej ženy a ukazoval 
na poklad (J. Grego, ústna informácia). Názov 
Peňažnica by teda mal byť pôvodný názov 
dnešnej Hlivákovej priepasti. Podľa J. Grega 
nánosy na jej stenách naznačujú, že priepasť 
mohla mať pôvodnú hĺbku tak maximálne  
5 až 7 m. Veľkosť valu pri vchode svedčí o tom, 
že sa tam kopalo asi dlhšiu dobu a minimálne 
polovica priepasti (vrátane tej horizontálnej 
chodby) bola umelo vykopaná. Objem vyťaže-
ného materiálu odhadujem v desiatkach m3! 

ČINNOSť JASKyNIARSKEJ SKuPINy 
ZO ŠTíTNIKA

V 50. rokoch pracovala na Plešiveckej plani-
ne jaskyniarska skupina zo Štítnika pod vede-
ním Milana Kamenského (bratia Ján a Milan 
Kamenský, Zoltán Hosszúréthy, Emil Zdecho-
van, Štefan Záhoranský a ďalší). V roku 1950 
4-krát a v roku 1951 raz zostúpili do priepasti 
Zvonivá jama, ktorú preskúmali. Zúčastnili 
sa aj veľkej výpravy do Zvonivej jamy, ktorú 
zorganizoval roku 1957 Vojtech Benický. Tieto 
ich aktivity sú všeobecne známe a boli neskôr 
uvádzané v literatúre mnohými autormi. 

Kamenského skupina však preskúmala aj 
ďalšie jaskyne Plešiveckej planiny, ale o tejto 
činnosti vieme pomerne málo. Keďže podrob-
nejšie informácie o týchto aktivitách podľa 
mojich vedomostí ešte neboli nikdy publikova-
né (s výnimkou vyvieračky Zúgó) a medzi jas-
kyniarmi sú takmer neznáme, rozhodol som sa 
tu aspoň v skratke ich zhrnúť.

Boli to práve oni, ktorí ako prví sa v rokoch 
1950 – 1951 pustili do otvárky vyvieračky Hu-
čiaca (Zúgó) pri Kunovej Teplici (odpracovali 
tam 13 a pol dňa, prekopali asi 10 m a potom 
pre nedostatok prostriedkov museli práce pre-
rušiť). Z hlásenia zo 7. septembra 1950, ktoré 
posielal Ján Majko V. Benickému, vyplýva, že 
v súvislosti s činnosťou štítnických jaskyniarov 
vykonal obhliadku vyvieračky Zúgó, ktorú on 
nazval Revúca (zaujímavý názov!) a považoval 
ju za veľmi perspektívnu. Navrhoval, že ak je 
to možné, nech SSS podporí ich činnosť na 
tomto veľmi sľubnom pracovisku. Zároveň ich 
Majko aj navštívil v Štítniku, kde ho Z. Hos-
szúréthy a M. Kamenský informovali o svojej 
činnosti (Majko, 1950).

Z listu, ktorý poslal 11. 6. 1957 V. Benický 
Milanovi Kamenskému a pozýva ho v ňom 
na expedíciu do Zvonivej jamy, vyplýva, že 
jaskyniari zo Štítnika skúsili zasondovať aj na 
Brzotínskej vyvieračke Gyepű, ešte predtým, 
ako sa do jej otvárky pustil Viliam Rozložník. 
Benický mu vyčítal, že keby tam vydržali dlh-
šie pracovať, mohli byť práve oni objaviteľmi 
Brzotínskej jaskyne (Benický, 1957). 

Dňa 11. 6. 1950 preskúmali aj priepasť Zom-
bor. Zostúpili až na jej dno, pričom jej celkovú 
hĺbku odhadli na 80 m (v skutočnosti má 
hĺbku iba 54 m)!

V dňoch 10. a 14. júna 1950 preskúmali 
aj Šingliarovu priepasť, ktorú oni nazývali 
„Šuchranova diera“ (podľa J. Šuchrana, baču 
z Honiec, ktorý v tom čase mal neďaleko na 
planine salaš). Na prvej akcii vykonali len pred-
bežný prieskum a k jazeru bol spustený dole 
iba Z. Hosszúréthy. Na druhú akciu už prišli 
náležite vystrojení a preskúmali celú jaskyňu, 
vrátane jazera aj koncového meandra. Na na-
fúkanej traktorovej duši jazero preskúmal Z. 
Hosszúréthy a jeho hĺbku odhadol na 4 m. 
Celkovú dĺžku jaskyne odhadli na 200 m a jej 
hĺbku na 100 m!

18. júla 1950 v popoludňajších hodinách, 
po úspešnom návrate z ich tretej výpravy do 
Zvonivej jamy, im horár J. Barkai ukázal dve 
priepasti v okolí horárne. Prvá bola blízko ho-
rárne, s úzkym vchodom. Boli iba pri jej vcho-
de a hádzaním kameňov do priepasti odhadli 
jej hĺbku na 80 m (bola to Mínová priepasť, 
ktorá však má hĺbku iba 38 m). Druhá bola 
ďalej od horárne, v blízkosti kunovoteplické-
ho závozu. Túto aj preskúmali. Uviedli, že za 
úzkym vchodom ide priepasť najprv šikmo asi 
20 m a potom kolmo dole ešte 10 m do menšej 
siene. Podľa opisu by malo ísť o priepasť PP031 
Buková jama, ktorá je hlboká 16 m.

V správe o činnosti za rok 1950, ktorú po-
slali Benickému, je však aj veľmi zaujímavá 
informácia, že preskúmali nejakú 18 m hlbokú 
priepasť Peňažnica (Hosszúréthy – Kamenský, 
1950). Jaskyniari zo Štítnika určite poznali 
a preskúmali väčšinu vtedy známych jaskýň 
v okolí Štítnika. Teda za istých okolností sa 
dá predpokladať, že nimi preskúmaná prie-
pasť Peňažnica by mohla byť totožná práve 
s Hlivákovou priepasťou. Na planine totiž ani 
jedna priepasť, ktorá sa volá Peňažnica, nemá 
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hĺbku 18 m. V správe sa neuvádza ani dátum 
prieskumu ani lokalizácia. Iba uviedli, že na 
dne priepasti by sa dalo kopať, ale je tam veľa 
kameňov a zeminy a všetok vykopaný materiál 
by sa musel vyťahovať až na povrch (čo v pod-
state aj sedí na Hlivákovu priepasť; Hosszúrét-
hy – Kamenský, 1950).

ZáVER
Podľa Bartolomeidesa jaskyňa pri usadlosti 

Trnawa údajne slúžila zbojníkom. Zaujímali 
sa o ňu aj hľadači pokladov, tie však v jaskyni 
nikdy nenašli. Doteraz získané poznatky pou-
kazujú na to, že Bartolomeidesom spomínaná 
jaskyňa Trnawa sa určite vzťahuje k oblasti 
Železných vrát a je totožná buď s jaskyňou 
Železné vráta, alebo s Hlivákovou priepasťou. 
Autor je toho názoru, že jaskyňa Železné vráta 
vzhľadom na jej charakter mohla byť vhod-
nejším útočiskom zbojníkov, lebo prístup do 
nej bol ľahší ako do priepasti. Pohodlne sa do 
nej zmestilo aj viac ľudí a od vchodu mali zá-
roveň aj dobrý výhľad do doliny. Keďže obidve 
lokality boli známe a často navštevované už 
dávnejšie a bez akýchkoľvek pochybností sa 
spájajú s povesťami o zbojníkoch a ukrytých 
pokladoch, nedá sa s úplnou istotou povedať, 
na ktorú z nich sa vzťahuje Bartolomeideso-
va zmienka. V prípade, že Hlivákova priepasť 
(Peňažnica) bola naozaj prekopávaná hľadač-
mi pokladov až v prvej polovici 20. storočia, 
potom by sa mala Bartolomeidesova zmienka 
vzťahovať na jaskyňu Železné vráta (s týmto 
záverom sa stotožňuje aj J. Grego). Keďže tam 
hľadači pokladov poklad nenašli, neskôr sa 
ich pozornosť obrátila na priepasť Peňažnicu 
(Hlivákovu priepasť).

Bádanie v histórii je časovo náročné a vyža-
duje veľkú trpezlivosť, ale stojí to za to. Som 
presvedčený, že detailné štúdium starších prác, 
písomných dokumentov a iných archívnych 
materiálov môže v budúcnosti priniesť ďalšie 
zaujímavé poznatky týkajúce sa jaskýň nielen 
z územia Plešiveckej planiny.

Za poskytnutie cenných archívnych materiá-
lov, mimoriadnu ochotu a ústretovosť ďakujem 
Mgr. Eve Greschovej, pracovníčke SMOPaJ v Lip-
tovskom Mikuláši, ako aj Gabriele Kolesárovej 
z Baníckeho múzea v Rožňave. Takisto patrí po-
ďakovanie Ing. Jozefovi Gregovi, CSc., za zaují-
mavé informácie z oblasti Železných vrát.
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Tento rok sme si pripomenuli 
45. výročie úmrtia zakladate
ľa organizovaného jaskyniar
stva v Borinskom krase Karola 
Silnického. V literatúre však  
o tejto významnej osobnosti 
slovenského jaskyniarstva náj
deme len skúpe zmienky, a tak 
chceme túto chybu napraviť. 

„Náš pán profesor Karol Silnic-
ký“, ako ho v minulosti oslovovali 
bratislavskí trampi, sa narodil 13. 
novembra 1904 v Banskej Štiavni-
ci. Po maturite na kremnickej reálke študoval na 
prírodovedeckej fakulte v Brne, odbor geológia  
a mineralógia. Po štúdiu na vysokej škole pôsobil 
v Martinskom múzeu, kde sa dostal do pozície 
kustóda; medzi jeho najväčšie pracovné zásluhy 
patrilo vyčistenie a prekonzervovanie Kmeťovho 
herbára a objav kostry mastodonta z oblasti 
Topoľčian. Správu o tomto objave publikoval  
v časopise Věda přírodní v roku 1931.

O jaskyne a jaskyniarstvo sa podľa jeho úda-
jov začal zaujímať od roku 1929. V Turci na-
vštívil prvé nesprístupnené jaskyne. Ako paleon-
tológ a speleológ bádal v jaskyniach Gaderskej 
doliny. Ťažisko jeho pracovnej činnosti v tejto 
lokalite spadá do rokov 1931 – 1933. V jaskyni 
Mažarná objavil archeologický materiál a jas-
kynný hrob človeka, v jaskyni Remová na hra-
disku Plešovica bronzovú ihlicu a v jaskyni na 
Vyhni, medzi dolinkou Havranová a Konským 
dolom pod NPR Tlstá, eneolitické pamiat-
ky a dôkazy o osídlení púchovskou kultúrou  
a o krátkodobom slovanskom osídlení. Sondo-
val aj v jaskyniach Belianskej doliny. Výsledky 
svojich prác v Turci okrem odbornej literatúry 
zhrnul i vo vedecko-náučnom románe Prie-
skumníci, vydanom v roku 1946 (bližšie sa 
o knihe píše v nasledujúcom článku).

Od roku 1931 učil Karol Silnický na gymná-
ziu v Bratislave. V školskom roku 1931/1932 pô-
sobil zároveň ako pomocný asistent na Hviezdo-
slavovom gymnáziu v Dolnom Kubíne. V roku 
1949 vydáva učebnicu Mineralogia a geologia 
pre 3. ročník stredných škôl. Od roku 1953 

pôsobil ako odborný asistent na 
Vysokej škole pedagogickej v Bra-
tislave a následne na Pedagogickej 
fakulte UK v Trnave. V roku 1958 
vydal pre Fakultu prírodných vied 
Vysokej školy pedagogickej v Bra-
tislave skriptá Základy paleonto-
lógie. Začiatkom roka 1971 odišiel 
na dôchodok a 5. 11. 1971 dostal 
pri príležitosti 25. výročia vzniku 
pedagogickej fakulty bronzovú 
medailu UK.

Po príchode z Turca do Brati-
slavy sa K. Silnický začína zau-

jímať aj o tunajší kras a jaskyne. Jeho cielený 
záujem však naráža na problémy vtedajšej 
zhoršujúcej sa politickej situácie v krajine  

Prof. Karol Silnický

Horný ľavý kel z mastodonta, nájdený v hĺbke 8 m  
v lokalite Na Kalvárii v Topoľčanoch v marci 1930  
(v tomto období tu prebiehala veľká rekonštrukcia 
kalvárie). Dĺžka nálezu 2,03 m, nález počas kopania 
rozbitý na kusy a následne s námahou poskladaný

karoL SILNIcký (13. 11. 1904 – 1973)

matej ševčík, peter magdolen
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a nakoniec i samej 2. svetovej vojny. Po vojne, 
začiatkom roka 1946, začína aktívne pôsobiť 
v Borinskom krase. Údajne odvtedy si ne-
chal rásť bradu, so slovami, že si ju oholí až 
vtedy, keď objaví hlavnú jaskyňu Borinské-
ho krasu. Spolu so svojím záujmovým krúž-
kom, ktorého členmi boli najmä stredoškolskí  
a vysokoškolskí študenti, bádal hlavne v jasky-
ni Trojuholník, kde okrem objavenia krátkeho 
pokračovania jaskyne objavil pozostatky a leb-
ku jaskynného medveďa. Počas jeho pôsobe-
nia sa pracovalo aj v jaskyni Veľké Prepadlé  
a v Zbojníckej jaskyni. 

Po príchode skupiny profesionálnych jas-
kyniarov n. p. Turista pod vedením J. Majka  
v lete roku 1957 začína s nimi, hoci s občas-
nými roztržkami, spolupracovať a pomáhať 
im pri prácach v Borinskom krase. Potom, čo  
v novembri 1958 pracovníci n. p. Turista odišli, 
pokračuje Silnický spolu so svojimi spolupra-
covníkmi v prieskume už objavených jaskýň. 
Zameriava sa najmä na jaskyňu Sedmička, kde 
sonduje v Bahennej chodbe. Skupina okolo 
K. Silnického sa však postupne rozpadá a od 
roku 1962 pokračuje prieskum zväčša len indi-
viduálnymi akciami. 

Správa o náleze kostry jaskynného medveďa v jaskyni Trojuholník
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Od 9. do 27. 8. 1969 sa konala v chatovej osa-
de Košariská, konkrétne na chate Cementár, 1. 
ústredná tábornícka jaskyniarska škola, kto-
rej sa zúčastnili záujemcovia o jaskyniarstvo  
z radov trampov. Karol Silnický sa stal okrem 
iných jedným z nestorov tejto akcie. V tom-
to roku mu v Stupave pri príležitosti osláv 
700-ročného založenia mesta udelili pamätnú 
medailu za speleologickú činnosť a objavy  
v Borinskom krase.

Verný jaskyniam zostal až do svojej smrti  
v roku 1973, keď sa s ním do krematória v Brati-
slave prišla rozlúčiť rodina, študenti, jaskyniari  
i trampi z bratislavských trampských osád.

Na jeho počesť jaskyniari z OS Bratislava 
neskôr pomenovali po ňom jaskyňu pod Duj-
ničovou horárňou, evidovanú aj ako jaskyňa 
P-4. Podobne dali trampi a turisti upravenej 
studničke na hlavnom hrebeni Malých Kar-
pát pri Malom Javorníku názov Silnického 
prameň; aj takto si ho pripomenú všetci turis-
ti prechádzajúci týmto úsekom Štefánikovej 
magistrály.

Napriek zvýšenej snahe sa nepodarilo zistiť 
presný dátum úmrtia prof. Silnického ani mies-
to jeho posledného odpočinku. Mohol by byť 
pochovaný na starom Mikulášskom cintoríne 
v Bratislave, kde má na ľavej strane chodníka 
neďaleko vchodu do cintorína spoločný hrob ro-
dina Silnickovcov. Informáciu sa však nepodarilo 

exaktne overiť, preto-
že na náhrobnom 
kríži sa nenachádzajú 
mená pochovaných. 

Na záver prvý  
z autorov ďakuje za 
poskytnutie cenných 
informácií o K. Sil-
nickom bývalým 
členom Speleo Brati-
slava Ing. Ivanovi Ce-
becauerovi a Karolo-
vi Jozefovi Zelnerovi, 
prezývanému Pekloš. 
Zároveň bude po-
vďačný za akúkoľvek 
ďalšiu informáciu  
o zakladateľovi orga-
nizovanej jaskyniar-
skej činnosti v Borin-
skom krase.

Mapa jaskyne Pod kozím chrbtom, neskôr pre-
menovanej na jaskyňu Trojuholník

Silnického prameň pri červeno značenom turistickom chodníku pod vrcholom Malého 
Javorníka v Malých Karpatoch; stav ku koncu novembra 2018
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Karol Silnický, Anton Prídavok
PRIEKOPNíCI

Karol Silnický, zakladateľ organizovaného 
jaskyniarstva v Borinskom krase, vydal na zá-
klade svojich poznatkov a výskumov Turčian-
skej kotliny v roku 1946 v nakladateľstve Ján 
Horáček zaujímavú knižku s názvom Priekop-
níci, na ktorú sa v dejinách času akosi zabudlo. 
Román vyšiel ako 19. zväzok edície Knihy pre 
mládež. Ilustroval ho perokresbami Ľudovít 
Fulla a knižku ešte pred zajatím nacistami  
a smrťou v roku 1945 upravil Anton Prídavok. 
Keďže ide vcelku o zaujímavé dielo, bolo by na 
škodu ho nepredstaviť.

Historický román určený najmä pre dospie-
vajúcu mládež nás svojím príbehom zavedie do 

minulosti Turčianskej stolice. Dej sa odohráva 
najmä v Gaderskej doline a na vrchu Plešo-
vica, čiastočne aj v oblasti Tlstej a Havrano-
vej, vrchu Zniev, obcí Blatnica, Mošovce, Belá  
a Necpaly. Román je obsahovo rozčlenený na 
32 kapitol (označených rímskymi číslicami), 
ktoré na seba úplne alebo čiastočne nadväzujú. 
Z dejového hľadiska ho môžeme rozdeliť na dve 

Obálka knihy

Jaskynný medveď z ilustrácie Ľ. Fullu
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časti, pričom v prvej časti, ktorá obsahuje kapi-
toly I až XVIII, sa stretávame s bežnými výjavmi  
v historických románoch vtedajšej doby – prí-
chod ľudí do opisovaného regiónu, jaskynné 
príbytky, boj o život, lov divokých zvierat, hlad 
a pod. Zároveň sa však objavujú aj iné výjavy, 
napr. rôzne vynálezy, zmeny klímy či postupná 
industrializácia. V druhej časti, ktorú tvoria 
kapitoly XIX až XXXII, sa postupne dozve-
dáme o živote a strastiach nepomenovaného 
kmeňa v Turčianskej kotline.

Román sa začína opisom muža, ktorý prichá-
dza do Turčianskej kotliny. Pokračuje opisom 
jeho boja s divokou šelmou, ktorú sa mu po ur-
putnom súboji podarí zabiť, potom ju stiahne  
z kože a naje sa. Večer si nájde útočisko a nocľah 
vo výklenku na úbočí kopca. Na druhý deň sa 
preplaví cez obrovské jazero v kotline na dru-
hý breh, kde stretáva ďalších ľudí. Spriatelí sa  
s nimi, zoberie si za ženu dcéru náčelníka kme-
ňa a spolu odídu do jeho výklenku. Postupne 
sa dozvedáme o tom, ako sa vo výklenku pod 
Tlstou zrodil nový kmeň, ako bojovali s jaskyn-
nými medveďmi a inými šelmami v okolí, ako 
objavili sekeromlat a spolu s kmeňom z druhé-
ho brehu ulovili mamuta, o tom, ako objavili 
oheň, keď blesk spálil horu na kopci, ktorý po-
tom dostal názov Plešivá, či o tom, ako vynašli 
hlinené nádoby a následne ich začali zdobiť  
a tiež používať ako popolnice (nádoby na telá). 

Dozvedáme sa aj o objave zelených 
kameňov (malachitu), tavbe medi 
a medených nástrojoch, o prícho-
de ľadovej doby i potope v Gaderi,  
o vynáleze pečenia chleba, výro-
by cepov, šiat, vzniku nábožen-
stva atď. Od XIX. kapitoly sa dej 
zo všeobecného opisu vývoja ľudí  
a spoločnosti v Turčianskej kotli-
ne sústredí na opis života nepo-
menovaného kmeňa v Turčianskej 
kotline, lásky dvoch ľudí v tomto 
kmeni, odchodu z hôr do kotli-
ny a zmeny života z lovcov-zbera-
čov na hospodárov – pestovateľov 
obilia a chovateľov hospodárskych  
a domácich zvierat. Román sa 
končí veľkým bojom o Turčiansku 
kotlinu pod vedením náčelníka 
Turčana, ktorý nakoniec obyvatelia 
Turčianskej záhradky vyhrajú.

Dej románu je veľmi dynamický a nadčasový. 
Autor pre zjednodušenie predstavivosti čitateľa 
čerpá mnohé námety z prítomnosti na priblíže-
nie minulosti. Využíva legendy z oblasti Turca, 
napr. v opise osoby Turčana i v opise vzniku 
Blatnice. Zaujímavosťou je, že Silnický opisuje 
veci z vtedajších výskumov veľmi reálne, hoci 
skutočné potvrdenie týchto objavov prebiehalo 
až niekoľko rokov po vydaní románu. S urči-
tosťou však vieme povedať, že sa časovo zmýlil 
jedine v tom, že jazero v Turčianskej kotline za-
niklo ešte pred príchodom ľudí do Turčianskej 
kotliny. Silnický opisuje objav zelených kame-
ňov, z ktorých tavili meď, v kopcoch smerom na 
juh od kotliny. Môžeme viesť len dohady o tom, 
či mal na mysli oblasť Španej doliny, ktorá by 
sa umiestnením zhodovala s opisom v knižke. 
Ak by skutočne išlo o Španiu dolinu, môžeme 
považovať Silnického za určitého vizionára, 
pretože ťažba na lokalite Piesky v Španej doli-
ne skutočne v roku 1969 odkryla sekeromlaty  
z obdobia eneolitu a až neskôr sa výskumami 
potvrdilo, že v Španej doline sú jedny z najstar-
ších dobývok medi v Európe.

Vďaka tomu, aká je knižka rozsiahla a aký 
ponúka pohľad na históriu Turčianskej kotli-
ny, určite stojí za prečítanie a je len na škodu, 
že sa na toto krásne a obsahovo plné dielo 
zabudlo.

Matej Ševčík

Tavba medi a kovanie medených nástrojov, ilustrácia Ľ. Fullu
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SpoLočeNSké SprÁVy

MILO Má PäťDESIAT

Keď som pred 17 rok-
mi dostal poštou list pod-
písaný istým Mgr. Milom 
s informáciami o jeho zis-
teniach na Strážove a s po-
nukou pomôcť pri hľadaní 
jaskýň na tomto najvyššom 
vrchole Strážovských vr-
chov, potešilo ma to; pisa-
teľovi listu, ktorý prejavil 
záujem o speleológiu, som 
hneď odpovedal a dohodol 
sa s ním na spolupráci. 

Netrvalo dlho a už nasle-
dujúci rok patril Miloslav 
Lisý, lebo o ňom je reč, 
medzi tých najaktívnejších, 
čo sa zapájali do činnosti 
nášho jaskyniarskeho klubu 
najmä pri speleologickom 
prieskume, a bol prvým z nás, ktorí sme 25. 
mája 2002 prenikli do novoobjaveného Vodo-
pádového dómu v jaskyni Četníkova svadba 
na Strážove. Preto celkom prirodzene sa roku 
2003 Milo stal členom Jaskyniarskeho klubu 
Strážovské vrchy a Slovenskej speleologickej 
spoločnosti a po ďalšom aktívnom a úspeš-
nom pôsobení je od roku 2011 aj členom 
výboru JKSV. Má zásluhy na významných ob-
javoch v Četníkovej svadbe, Jánošíkovej jaskyni  
a Strážovskej priepasti či postupoch v iných 
jaskyniach Strážovských a Súľovských vrchov, 
ale je aj iniciátorom a motorom prieskumu 
krasu a jaskýň v oblasti Považského Inovca a 
Tribeča (napríklad Džimova spása, Skryšná die-
ra a i.). Spolupracoval s inými jaskyniarskymi 
klubmi na speleologickom prieskume v Níz-
kych Tatrách (najmä Demänovská a Jánska do-
lina) a iných krasových územiach na Slovensku.  
Okrem iného sa môže pochváliť objavmi viac 
ako 1 km nových jaskýň a jaskynných chodieb. 

Ako člen Stráže prírody (Speleologickej 
strážnej služby) od roku 2006 sa zapájal do 
aktivít súvisiacich s ochranou jaskýň a starost-
livosťou o ne (napr. uzáver jaskyne Džimova 
spása, Zvislej jaskyne na Žibrici). V rokoch 

2008 – 2012 mal vo fun-
kcii terénneho pracovníka 
SMOPaJ na starosti vyhľa-
dávanie a zameriavanie 
GPS súradníc vchodov jas-
kýň prevažne v oblastiach 
Strážovských a Súľovských 
vrchov, Považského Inovca, 
Tribeča, Vtáčnika, Štiavnic-
kých vrchov a Malej Fatry, 
ako aj tvorbu fotodoku-
mentácie a súvisiacej data-
bázy týchto vchodov. 

Tento topoľčiansky ro-
dák i obyvateľ, absolvent 
Matematicko-fyzikálnej fa-
kulty UK v Bratislave, od-
bor Teoretická kybernetika  
a matematická informatika 
a teória systémov, od roku 
1992 vystriedal viacero za-
mestnaní: bol pracovníkom 

biofyzikálneho laboratória, obchodným zá-
stupcom, sprievodcom CR, krátko stredoškol-
ským učiteľom, potom živnostníkom (práce 
vo výškach). Sprevádzal turistov na Kaukaze 
a v Alpách (Elbrus, Grossglockner, výstup na 
Mt. Blanc atď.). S tým súvisia aj jeho záľuby 
a aktivity, ako vývoj, konštrukcia a prevádzko-
vanie vlastnej hypobarickej komory, turistika, 
cestovanie, geografia alebo dendrológia – pes-
tovanie netradičných ihličnanov. Sú dôkazom 
toho, že ich realizátor je činorodý, cieľavedo-
mý, vytrvalý a zásadový až tvrdohlavý človek, 
a nás môže len tešiť, že tieto i ďalšie pre dobré-
ho jaskyniara a kamaráta potrebné vlastnosti, 
ktorých je šťastným nositeľom, nachádzajú 
plné uplatnenie i v jeho jaskyniarskom živote. 

Vo svojom životopise jubilant (nar. v novem-
bri 1968) uvádza, že rád objavuje nové veci. Aj 
my Tebe, Milo, želáme, aby sa Ti naďalej darilo 
objavovať nové jaskyne, aby si v nich i medzi 
nami prežíval vzácne chvíle a zážitky, na ktoré sa 
nezabúda. Nech Ti slúži zdravie a nech Ťa v čase, 
ktorý máš ešte pred sebou, čakajú len príjemné 
veci, potešia splnené túžby a predsavzatia!

Za členov JK Strážovské vrchy SSS 
Bohuš Kortman 

Milo Lisý vo Zvislej jaskyni na Žibrici. 
Foto: L. Drábik
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Milí čitatelia, jubilanti!

Možno ste si všimli, že dve predchádzajúce 
čísla nášho Spravodaja SSS neobsahujú rubri-
ku Spoločenské správy. Hoci podľa zoznamu 
jubilantov, uverejneného ešte v č. 4/2017, roku 
2018 bezmála štyri desiatky členov viacerých 
klubov SSS dovŕšili okrúhle životné jubileum 
(50, 60, 70 a 80 rokov), zdravice tohtoročným 
oslávencom redakcia časopisu dostala len dve, 
a tie vyšli ešte v čísle 1, tretia sa dostala do 
tohto čísla. 

Aj preto sa redakcia rozhodla v ňom zabla-
hoželať všetkým ostatným členom Slovenskej 

speleologickej spoločnosti, ktorí tohto roku 
oslávili významné životné jubileum, a po priať 
im zdravie, šťastie a úspechy v jaskyniach 
i mimo nich. Keďže jedným z nich je aj stále 
aktívny jaskyniar a neprofesionálny výtvarník 
František Miháľ, ktorý sa v októbri dožil se-
demdesiatky, k našej gratulácii pripájame re-
produkciu jedného z jeho obrazov. 

Milí naši jubilanti a jubilantky, nech sa Vám 
darí napĺňať svoje túžby a predstavy o bu-
dúcom živote a nech v ňom prevláda radosť 
z dosiahnutých výsledkov. Ad multos annos!

Za redakciu Spravodaja 
Bohuš Kortman 

SpeLeoškoLa 2019
8. ročník Speleoškoly v Borinskom krase sa uskutoční 13. – 16. júna 2019. Bližšie informácie 

nájdete na www.speleoskola.sk
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80 rokov
Milan Velič 30. 1. 1939 JK Dubnica nad Váhom
Jozef Babjak 3. 4. 1939 SK Banská Bystrica

Mgr. Alfonz Chovan 7. 4. 1939 nezaradený

70 rokov

Ivan Kubíni 7. 1. 1949 SK Tisovec
RNDr. Stanislav Pavlarčík 7. 3. 1949 JS Spišská Belá

Ing. Jozef Hlaváč 30. 7. 1949 JK Demänovská Dolina
Vladimír Rudzan 23. 9. 1949 JK Handlová

Ing. Stanislav Bobek 28. 11. 1949 JS Adama Vallu

60 rokov

Ján Habrún 7. 1. 1959 JK Strážovské vrchy
Ing. Peter Janoušek 19. 1. 1959 JS Aragonit

Ľudovít Kubáni 15. 3. 1959 SK Turiec
Vladimír Záhon 18. 4. 1959 JK Handlová
Peter Zvonár 19. 4. 1959 SK Trnava

Ing. Iveta Nováková 3. 5. 1959 SK Tisovec
Marian Ďurčík 15. 5. 1959 SK Slovakia Ďumbier

Ing. Peter Budický 16. 5. 1959 SK Slovenský raj
Miroslav Kocúrik 29. 6. 1959 JK Strážovské vrchy

Ing. Juraj Balčák 2. 7. 1959 SK Slovenský raj
Milan Vdovjak 16. 8. 1959 JS Spišská Belá
Karol Lejava 5. 9. 1959 SK Malá Fatra
Pavol Kardoš 18. 9. 1959 SK Turiec
Peter Strečanský 25. 9. 1959 JK Handlová
Vincent Synák 30. 9. 1959 JS Adama Vallu
Rastislav Duchaj 9. 10. 1959 SK Turiec
Július Ježík 16. 10. 1959 Jaskyniari Plavecké Podhradie

PaedDr. Daniel Hutňan 5. 11. 1959 SK Speleodiver

50 rokov

Ing. Juraj Szunyog 6. 1. 1969 SK Chočské vrchy
Tomáš Fussgänger 16. 1. 1969 HK športovej speleológie
Miroslav Ivanický 2. 2. 1969 Speleo Bratislava

Ing. Radko Čonka 6. 3. 1969 OS Jána Majku
Ing. Rastislav Guzma 10. 3. 1969 SK Tisovec

Petr Kadlec 16. 3. 1969 SK Minotaurus
Peter Okoličány 7. 6. 1969 JK Demänovská Dolina
Gabriel Lešinský 23. 7. 1969 SK Drienka
Jozef Špánik 26. 7. 1969 JK Strážovské vrchy

Ing. Peter Popovec 14. 8. 1969 SK Šariš
Tomáš Vasilko 15. 8. 1969 SK Šariš
Peter Čech 30. 9. 1969 SK Slovenský raj

Doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD. 4. 10. 1969 SK UPJŠ Košice
Ľuboslav Siman 15. 10. 1969 SK Badizer Ardovo
Ferdinand Bartek 20. 10. 1969 Jaskyniari Plavecké Podhradie

PaedDr. Patrik Derfiňák 18. 11. 1969 SK Šariš
Dušan Medla 28. 11. 1969 SK Červené vrchy

JuBILANTI V ROKu 2019
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Summary

The fourth and the last issue of the SSS Bulletin in 2018 brings many intriguing articles about 
the activities of Slovak cavers in Slovakia and abroad not only during this year, but also in the 
recent and more distant past.

The Bulletin opens as usual with contributions from the field of research and exploration 
of karst on the territory of Slovakia. Z. Jerg and T. Máté in the second part of their extensive 
text (the first was published in the Bulletin 3/2018) continue with summarizing the results of 
speleological research of Koniarska Plateau in the Slovak Karst, this time of its central part. 
Rediscovery of the Cave under the Calvary in Nitra (Zvislá Jaskyňa Cave), is described in the 
article by J. Halama and A. Lačný. The cave got a new denomination – Dezider Horvát Cave 
according to the name of its primary discoverer. Several contributions which follow in the 
Bulletin bring information about current discoveries of new caves or newly discovered areas in 
well-known caves: in Demänovská Valley in the Low Tatras Mts. it is the cave named Chladivý 
Dych and the Dračia Cave in Sokol Mt. (articles by P. Herich), in the Belianske Tatras Mts. 
progress in the Sedlákova Diera Cave (P. Magdolen), discoveries in the Plavecká Cave in the 
Little Carpathians Mts. (M. Herz, M. Velšmid) and in the Kamenný Dážď Cave in the Strážov 
Mts. (T. Hampl). S. L. Čúzyová and Z. Hochmuth devote their article to observing badgers with  
a phototrap (trail wildlife camera trap) in the Líščia Diera Cave (Fox Hole Cave) near the Domica 
Cave in the Slovak Karst. The Bulletin continues with contributions about the activities of 
Slovak cavers abroad. A team of authors, participants of three separate expeditions to Macedonia 
on the Jakupica Mts., describes their course and the results they achieved there. M. Velšmid 
informs about the visit of cavers from Plavecké Podhradie and Bratislava in the Totes Gebirge 
Mts. in the Eastern Alps, where Slovak cavers participated in the undertaking of Austrian cavers. 
Our speleologists also visited the longest cave of Austria and the whole of the European Union, 
the Schönberg-Höhlensystem (147 km long).

L. Vlček and M. Tršková, who participated in the 26th year of the International Karsologic 
School in Slovenian town Postojna, organised at occasion of the 200th anniversary of the 
discovery of world-famous Postojna Cave, inform about the content and course of the lecture 
and field part of the event. In the final part of the Bulletin we return back to Slovakia again – 
Z. Jerg writes about searching for the cave with a historical name Trnawa on Plešivec Plateau 
in the Slovak Karst and M. Ševčík with P. Magdolen decided to introduce to the readers  
a prominent personality of Slovak speleology, the founder of organized caving in the Borinský 
Karst in the Little Carpathians Mts., Mr. Karol Silnický. The SSS Bulletin ends with the Social 
News, containing the list of our members celebrating their round birthday anniversaries in 2019. 

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman 
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