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Dňa 10. septembra 1949 o 17. hodine bola 
v hoteli pri Jaskyni slobody v Demänovskej do-
line založená naša spoločnosť. Stalo sa tak na 
III. zjazde Jaskyniarskeho zboru Klubu slo-
venských turistov a lyžiarov. Delegáti zjazdu 
vtedy hlasovaním odsúhlasili transformáciu 
dovtedy existujúcej jaskyniarskej organizácie, 
ktorá vznikla v Martine v apríli roku 1944, na 
Slovenskú speleologickú spoločnosť. Takže sa 
môžeme hrdiť 70., alebo aj 75-ročnou históri-
ou organizovaného jaskyniarstva. Z hľadiska 
veku jaskýň je to určite zanedbateľné číslo, ale 
pokiaľ ide o prieskum a poznávanie jaskýň, 
za tento čas sa veľa zmenilo. Menili sa nielen 
predsedovia SSS, ale vystriedalo sa aj niekoľko 
generácií jaskyniarov, ktorých formovali ok-
rem objavov veľkých jaskýň i nálada a stav 
v spoločnosti. Objavy Gombaseckej jaskyne 
v Slovenskom krase, Jaskyne mieru v Demänov-
skej doline, Bobačky na Muránskej planine, Jas-
kyne v Záskočí v Jánskej doline, Stratenskej jas-
kyne v Slovenskom raji, Starého hradu v Jánskej 
doline, Javorinky vo Vysokých Tatrách, Jaskyne 
mŕtvych netopierov v Nízkych Tatrách, jasky-
ne Skalistý potok v Slovenskom krase, Jaskyne 
zlomísk v Jánskej doline, Štefanovej v Demä-
novskej doline, Mesačného tieňa vo Vysokých 
Tatrách, Četníkovej svadby či Beňovej medvedej 
jaskyne v Strážovských vrchoch a takisto mno-
hých desiatok iných jaskýň dávali a dávajú nám 
všetkým nádej, že každý z nás má šancu na 
veľký objav, čo je určite silným, hoci určite nie 
jediným motívom našej činnosti. 

Slovenská speleologická spoločnosť je zdru-
ženie takmer tisícky ľudí, ktorých spája spo-
ločný záujem, a to sú jaskyne. Ich poznávanie 
má mnohé formy, ktoré majú nesmierne rôz-
norodý charakter. Praktický jaskyniar chodí, 
kope, pozoruje, dokumentuje, hľadá, myslí 
a skúma nielen v jaskynnom podzemí, ale aj 
na povrchu. Geológ a geograf prinášajú odpo-
vede na zvedavé otázky kedy a prečo, hydrológa 
zaujímajú otázky odkiaľ a kam, paleontológa 
čo a prečo. Archeológ skúma našu dávnu 
minulosť, historik písomnosti v archívoch,  
zoológ, botanik, mykológ a lekár rozličné for-
my a prejavy života. Technik prináša riešenie 

osvetlenia, bezpečnosť a stabilitu závalov, opti-
málne prekonávanie vertikálnych stupňov či 
zdolávanie úžin a vodných prekážok. Do jeho 
kompetencie patrí aj návrh komplikovaného 
transportu nakopaného materiálu alebo vet-
ranie nedýchateľných častí jaskyne. Merač, 
geodet a majiteľ dnes finančne bežne ne-
dostupného radaru prinášajú do spoločného 
mapu či digitálny model jaskyne a umelec 
zasa iný rozmer vnímania podzemia s jeho 
okolím. Dôležitý je aj jaskyniar kamarát, pria-
teľ, ktorý organizuje, stmeľuje či predostiera 
plány a vízie. Každý z nás je iný, medzi sebou 
si vymieňame skúsenosti a informácie. Spolu 
tvoríme komunitu ľudí so všetkým, čo k tomu 
patrí, otvorenú pre každého, kto má záujem 
o jaskyne a rešpektuje naše písané i nepísané 
pravidlá. Tvoríme hodnoty, posúvame hranice 
a prinášame poznanie, ktoré je určite osožné 
nielen pre nás, ale aj pre celú našu spoločnosť. 

Za tých 70 rokov existencie sme dokázali, že 
sa vieme v jaskyniarstve presadiť. Našich členov 
počuť v rozhlase, vidieť v televízii, prezentujeme 
sa aj vo virtuálnom svete a samozrejme hľadáme 
a nachádzame široké uplatnenie v teréne, a to 
najmä v oblastiach, kde sa vyskytuje kras a jas-
kyne. Vníma nás aj zahraničie a sme v povedomí 
napríklad aktivitami v ďalekom Mexiku alebo 
Venezuele. Bez výsledkov našej práce, ktoré 
netvoria iba objavy, zamerané metre či výkopy, 
ale aj vedomosti, archívne dokumenty, knihy 
a iné publikácie, sa hádam nezaobíde nik, kto 
sa chce zaoberať speleológiou. Počas mnohých 
rokov si SSS našla svoje miesto medzi krasovým 
múzeom a správou jaskýň. Je iste podstatne viac 
toho, čo tieto tri organizácie spája ako rozdeľu-
je, a naše vzťahy a kompetencie možno označiť 
za dobré a bez vážnejších protirečení. 

Nebolo to však zadarmo. Stálo nás to ne-
smierne veľa času a energie. Za tých 70 uply-
nulých rokov sme minuli veľa karbidu, baté-
rií a akumulátorov, zodrali tisíce gumených 
čižiem, roztrhali hromadu montérok či jasky-
niarskych kombinéz, opotrebovali a zničili kilo-
metre lán, rebríkov a iných pomôcok. Nespočet-
né hodiny sme strávili nad mapami, plánovali 
nové cesty, podujatia a projekty. Okrem tohto 

Organizačné správy SSS

70 rokov SLoveNSkej SpeLeoLogickej  
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úsilia však niektorí z nás zaplatili za pozna-
nie tým najcennejším, čo máme, a to zdravím  
a životom. Práve preto je dôležité pri každom 
kroku najmä v podzemí dbať o vlastnú bez-
pečnosť i bezpečnosť ostatných. Treba pamätať 
určite aj na ochranu prírodných a kultúrnych 
hodnôt, na to, že v jaskyni sa ukrýva minulosť 
Zeme a neraz i človeka, a s úctou sa správať ku 
všetkému, čo v podzemí príroda alebo ľudské 
ruky vytvorili a zanechali.

Zvlášť pri významnom výročí či jubileu 
sa patrí vysloviť želanie všetkého dobrého. 
Do ďalších rokov teda želám našim členom 
a priaznivcom iba príjemné chvíle a zážitky, 
a to nielen pri pobyte v jaskyniach...

Peter Holúbek

Predsedovia SSS v Slovenskom múzeu ochrany prírody 
a jaskyniarstva v septembri roku 2009, zľava Dr. D. 
Kubíny, Mgr. A. Chovan, Dr. Z. Hochmuth, Ing. J. Tulis, 
Mgr. B. Kortman

Spravodaj Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti vychádza bez prerušenia každoročne už 
od roku 1970, tento ročník je teda päťdesiaty 
v poradí. Keby sme porátali všetky doterajšie 
čísla vrátane dvojčísel a mimoriadnych čísel, 
tomu, ktoré práve držíte v rukách, by patrilo 
poradové číslo 180. Prvé číslo vyšlo v náklade 
350 výtlačkov, od minulého roka vychádzajú 
jednotlivé čísla v náklade 1100 výtlačkov. Kým 
prvé číslo 1. ročníka malo iba 16 strán a tlačilo 
sa rotaprintom, prvé číslo 50. ročníka ich má 
128 a celé je vytlačené ofsetom. 

To je len niekoľko prevažne číselných údajov 
z histórie vydávania nášho bulletinu. Podrob-
nejšie sa o ňom píše v Bibliografii Spravodaja 
SSS 1970 – 2009 (I. – XL.) od Marcela Lalkoviča, 
ktorá vyšla pred 8 rokmi a obsahuje súpis všet-
kých článkov a jaskynných plánov uverejnených 
v 40 ročníkoch bulletinu, menný (autorský) 
register, lokalitný a vecný register. Prináša aj 
údaje o formáte či väzbe bulletinu, jeho názve  
a vydavateľoch (Spravodaj SSS, Spravodajca SSS, 
Jaskyniar / Múzeum slovenského krasu, resp. 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva, Slovenská speleologická spoločnosť), nie sú 
však v nej informácie o redakcii Spravodaja. Tie 
zahrnul M. Lalkovič do obsiahlej charakteristi-
ky tohto periodika, uverejnenej pri príležitosti 
jeho 40. výročia v poslednom čísle Spravodaja 
z roku 2009, v ktorej nechýba pohľad do zá-
kulisia a autorského zázemia bulletinu. V 1. 

čísle Spravodaja SSS z roku 1970 sa neuvádza 
redaktor ani redakčná rada, v 2. čísle je v tiráži 
redakčná rada M. Erdős, D. Kubíny, J. Bárta, Š. 
Roda a V. Nemec; ten číslo zostavil a technicky 
upravil. Od čísla 1/1971 do čísla 2/1982 bol 
výkonným redaktorom M. Erdős, po ňom až do 
roku 1991, keď vyšlo jediné číslo bulletinu pod 
názvom Jaskyniar, J. Hlaváč; do čísla 2/1980 sa 
uvádzal ako grafik J. Močiliak. Ďalším výkon-
ným redaktorom bol Z. Hochmuth (1/1992 
– 1/2005, v číslach 2/1992 až 4/1996 uvádzaný 
ako zostavovateľ spolu s E. Kladivom a J. Tu-
lisom). Od čísla 2/2005 až doteraz je ním B. 
Kortman a grafikom J. Kasák, súčasná redakčná 
rada má 9 členov. 

Bolo by žiaduce spracovať a publikovať biblio-
grafiu aj ostatných desiatich ročníkov nášho 
bulletinu. Dosiaľ v nich vyšlo 40 čísel, z nich 2 
mimoriadne ku kongresom UIS v Brne (2013) 
a Sydney (2017) a 2 monotematické k 60. výro-
čiu SSS (3/2009) a tzv. liptovské (3/2015). Toto 
obdobie charakterizuje jednak väčší podiel čísel 
tlačených celofarebne, resp. čiastočne farebných, 
jednak zväčšujúci sa rozsah (počet strán) jednot-
livých čísel a počet obrázkov v nich. Bulletin tak 
postupne nadobudol charakter jaskyniarskeho 
časopisu, ktorý v súčasnosti popri časopisoch 
Slovenský kras, Aragonit a Sinter, zborníkoch 
a iných publikáciách, ako aj popri oficiálnej 
internetovej stránke SSS a webstránkach na-
šich jaskyniarskych skupín a klubov svojím 

poLStoročie Nášho Spravodaja
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obsahom predstavuje 
základný zdroj informá-
cií o jaskyniach a jasky-
niarstve na Slovensku 
i o činnosti slovenských 
jaskyniarov v zahraničí. 
Pritom treba zdôrazniť, 
že ide o druhé najstar-
šie jaskyniarske periodi-
kum u nás (prvým je 
zborník, neskôr časopis 
Slovenský kras, ktorý 
začal vychádzať roku 
1958).

Ako uvádza autor 
spomenutej bibliogra-
fie v predslove k nej, 
bulletin od svojho vzni-
ku prekonal postupne 
všetky detské choroby 
a prešiel niekoľkými 
zmenami. „Vždy však 
pamätal na to, aby svo-
jou existenciou vytváral 
priestor na prezentáciu 
výsledkov činnosti dob-
rovoľných jaskyniarov, 
členov SSS. Z tohto as-
pektu prinášal a stále 
prináša množstvo zaují-
mavých informácií, kto-
ré charakterizujú súčas-
né jaskyniarske dianie 
u nás. V ňom publi-
kované poznatky plne 
odrážajú jeho súčasnú 
dynamiku. Bulletin zá-
roveň významne spo-
lupôsobí pri vytváraní 
profilu dobrovoľného 
jaskyniarstva na Slovensku. Práve výsledky 
jeho činnosti sú bázou, prostredníctvom ktorej 
sa v kontexte jaskýň rozvíja ich ďalšie pozná-
vanie, ako aj starostlivosť o tieto skvosty našej 
prírody.“ Som presvedčený, že tieto slová platia 
i dnes, keď Spravodaj Slovenskej speleologickej 
spoločnosti zostáva naďalej spätným zrkadlom 
našich aktivít nielen v rámci organizácie, ale aj 
navonok. Zároveň je však akýmsi ohnivkom 
medzi jej vedením, jednotlivými skupinami 
či klubmi alebo členmi SSS a aj vďaka nemu 

nažívame my jaskyniari na Slovensku už 70 
rokov pod jednou strechou.

Nech je teda 50. ročník Spravodaja SSS prí-
ležitosťou na bilancovanie a hodnotenie jeho 
vydávania i podnetom na úvahy o forme a ob-
sahu ďalších čísel a ročníkov. Budeme radi, 
keď spolu s tohtoročným výročím Spoločnosti 
podnieti aj širšiu diskusiu o súčasnosti a bu-
dúcnosti slovenského jaskyniarstva na strán-
kach nášho časopisu.

Bohuslav Kortman

Spravodaj SSS 1/70 – prvé číslo
Spravodaj SSS 3/82 – prvé číslo výkonného redaktora J. Hlaváča
Spravodaj SSS 1/92 – prvé číslo výkonného redaktora Z. Hochmutha
Spravodaj SSS 2/05 – prvé číslo výkonného redaktora B. Kortmana

Organizačné správy SSS
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Dňa 10. mája 2019 sa v prednáškovej miest-
nosti Slovenského múzea ochrany prírody 
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši kona-
lo za účasti 34 zástupcov skupín a klubov 
v zmysle stanov zasadnutie predsedníctva SSS. 
Prebehlo podľa vopred zaslaného a schválené-
ho programu. Zasadnutie viedol Karol Kýška, 
člen výboru. 

V úvode stretnutia predsedníctvo na zá-
klade návrhov ocenilo: Vladimíra Žikeša zla-
tou medailou in memoriam za prieskum vodou 
zatopených priestorov; Viktora Ďurčeka zla-
tou medailou in memoriam za prieskum vodou 
zatopených priestorov; Stanislava Pavlarčíka 
zlatou medailou za celoživotné dielo a angažo-
vanosť v slovenskej speleológii; Vladimíra Fu-
dalyho zlatou medailou za celoživotné dielo 
a angažovanosť v slovenskej speleológii; Vladi-
míra Vadovského striebornou medailou za ob-
jav jaskyne Javorinka a aktivity v jaskyniarskej 
skupine v Spišskej Belej; Ľubomíra Plučinského 
striebornou medailou za objavy významných 
častí jaskyne Javorinka a jej dokumentáciu; Igo-
ra Michlíka striebornou medailou za dlho-
ročnú aktívnu jaskyniarsku činnosť a filmové 
dokumenty; Jozefa Leščáka striebornou medai-
lou za prieskum vertikálnych častí jaskyne Javo-
rinka, Jozefa Kovalíka striebornou medailou za 
dlhoročné jaskyniarske aktivity; Jozefa Mikloša 
striebornou medailou za dlhoročné jaskyniar-
ske aktivity; Jána Švacha čestným uznaním za 
celoživotné jaskyniarske aktivity; Dušana Čipku 
čestným uznaním za dlhoročné jaskyniarske 
aktivity; Jána Gandžalu čestným uznaním za 
dlhoročné jaskyniarske aktivity; Jána Hámoša 
čestným uznaním za dlhoročné jaskyniarske ak-
tivity a Štefana Pohorelského čestným uznaním 
za dlhoročné jaskyniarske aktivity. Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Slo-
venská speleologická spoločnosť ďalej oceni-
li Vlastimila Knappa medailou za dlhoročnú 
dokumentáciu pracovných aktivít a literárnu 
činnosť. 

Predsedníctvo pokračovalo v rokovaní podľa 
odsúhlaseného programu: P. Holúbek prednie-
sol správu o činnosti SSS, nasledoval odpočet 
hospodárenia spoločnosti od B. Kortmana 
a správa kontrolnej komisie, ktorú prečítal I. 

Demovič. V diskusii sa rozviedla stratégia spo-
ločnosti po skončení platnosti výnimky na našu 
činnosť. Z pozície múzea a SSJ sa predsedníc-
tvu predniesla možnosť získať finančné zdroje 
na činnosť spoločnosti. Nasledovala diskusia 
o návrhu výboru na zvýšenie členského. Zazneli 
hlasy pre a proti, ale argument, že hospodárenie 
v minulom roku bolo nevyrovnané a v mínuse, 
asi zavážilo a predsedníctvo odhlasovalo zvýše-
nie členského, ktoré bude platiť od roku 2020 
(15 € riadni členovia, 18 € nezaradení členovia 
a 7 € dôchodcovia, invalidi a ženy na materskej 
dovolenke). 

Zápisnicu z predsedníctva, kde sú zachytené 
všetky podstatné body z rokovania, zapísal P. 
Herich a pod uznesenie sa podpísali členovia 
komisie M. Sova, G. Majerníčková a M. Szu-
nyog. Oba tieto dokumenty boli uverejnené 
na našej stránke, aby boli dostupné všetkým 
členom spoločnosti. 

Peter Holúbek

Správa z predSedNíctva

Z rokovania predsedníctva SSS. Foto: L. Kubičina

S. Pavlarčík pri preberaní zlatej medaily SSS. 
Foto: L. Kubičina
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Speleomíting SSS sa uskutočnil už po tre
tíkrát v Dome kultúry v Liptovskom Jáne. 
Májový dátum 11. – 12. 5. bol vynikajúcou 
voľbou a krásne slnečné počasie nám prialo. 
28. ročník podujatia otvorili tradične staros
ta obce Liptovský Ján Juraj Filo, predseda 
SSS Peter Holúbek a organizátorka podu
jatia Monika Tršková. V tomto ročníku sme 
zaznamenali 17 prihlásených príspevkov 
zo štyroch krajín – domáceho Slovenska, 
susediaceho Česka a Poľska a o krok vyspe
lejšieho Nemecka.

Naozaj zaujímavé prís-
pevky vyvolali mnoho 
diskusií bezprostredne po 
ich odprezentovaní, čo 
navodilo v sále priateľskú 
a uvoľnenú atmosféru. To 
bol aj cieľ organizátorky, 
ktorá si pre návštevníkov 
pripravila medovinu i vín-
ko ako odmenu za správ-
ne zodpovedané súťažné 
otázky.

Hlasovanie za najlepší 
príspevok Speleomítingu 
nebolo tento rok až také 
jednoznačné v porovnaní 
s rokom minulým, a pre-
to sme sa rozhodli ude-
liť aj druhé miesto. Podľa 
hlasovania návštevníkov 
vyhrala Alena Gessertová 
so svojím manželom Kar-
stenom Gessertom a prís-
pevkom Jaskyňa Blautopf 
v Nemecku – From blue 
into the dark. Získali 
kombinézu šitú na mie-
ru od poľskej spoločnosti 
Explorer, drobné lezecké 
pomôcky, ktoré venoval ví-
ťazom Lukáš Vlček, a CD 
filmy, ktoré venoval Pavol 
Barabáš. Druhé miesto 
podľa počtu hlasov získal 
Pavel Herich s príspevkom 

Environmentálne záťaže Demänovskej doliny 
a najkrajšou cenou podľa jeho slov bolo kva-
litné slovenské červené vínko.

Súčasťou Speleomítingu je každoročne aj 
odovzdávanie ocenení SSS z rúk predsedu Pet-
ra Holúbka. Za predchádzajúce obdobie boli 
ocenení:
• Milan Herz za objav významných častí Pla-

veckej jaskyne
• Zuzana Schusterová, Michal Ševeček a Ján 

Blaha za mimoriadne výsledky v prieskume 
jaskyne Teplica v Tisovskom krase

SpeLeomítiNg 2019
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• Juraj Halama a Alexander Lačný za 
príspevok v Spravodaji SSS Jaskyňa 
Dezidera Horváta v Nitre 

• Členovia SSS, ktorí sa zaslúžili o ob-
javy v jaskyni Kamenný dážď v Strá-
žovských vrchoch

• Členovia Jaskyniarskeho klubu De-
mänovská Dolina za objav Dračej 
jaskyne v masíve Sinej

• Michał Gradziński za vedecký prie-
skum slovenských jaskýň

• Štefan Matis za prínos k poznaniu 
nových jaskýň v Zádielskej tiesňave 
v Slovenskom krase

Nasledujúci deň po Speleomítingu 
sme pripravili exkurzie do okolitých 
jaskýň, na ktoré sa mohli návštevníci 
prihlásiť. V ponuke boli Malužinská 
modrá jaskyňa, jaskyňa Okno, Jaskyňa 
zlomísk a Stanišovská jaskyňa. Naša 
vďaka patrí sprevádzajúcim, ktorí boli 
ochotní ukázať krásu slovenských jas-
kýň tým, ktorí o to prejavili záujem.

Svojou návštevou nás poctila pred-
chádzajúca organizátorka Speleomí-
tingov Oľga Miháľová a ako každý rok 
nás podporila milým slovom. Ďaku-
jeme!

Vynikajúci guláš uvarili šikovní gu-
lášmajstri zo Speleoklubu Červené vr-
chy, ktorí sa varechy s radosťou chopili 
po tom, ako nastali mierne kompliká-
cie s vopred dohodnutými jaskyniar-
mi. Bonusom síce boli syrové misy od 
organizátorky, to by však ťažko nahra-
dilo poriadneho gulášmajstra. A pre-
to by bolo vhodné do tohto umenia 
zaučiť aj tých mladých, aby sme o rok 
nezostali hladní. 

Poďakovanie patrí samozrejme všet-
kým, ktorí sa pričinili o plynulé fun-
govanie Speleomítingu 2019, všetkým 
prednášajúcim i vyhotoviteľom pane-
lových prezentácií, ako aj návštevní-
kom za vynikajúcu atmosféru, ktorú 
na podujatí vytvorili. 

Tešíme sa na ďalší ročník plný no-
vých objavov!

Ing. Monika Tršková

Organizačné správy SSS

Atmosféra v sále kultúrneho domu. Foto: T. Lánczos

P. Herich počas prezentácie svojho príspevku. Foto: T. Lánczos

Otvorenie 28. ročníka Speleomítingu. Foto: T. Lánczos



10Prieskum a výskum Spravodaj SSS 2/2019

Niektoré momenty v jaskyniar
stve často pripomínajú fragmenty 
až „archetypálnych“ dejov či si
tuácií, ktoré sa človeku občas vy
nárajú v snoch, ale sú aj neustále 
prítomné v podvedomí. V roku 
2015 sa nám podarilo podľa vzo
ru „kopanie v bubline“ (s ktorým 
majú viacerí jaskyniari skúsenos
ti) otvoriť nový vchod do Štefa
novej a neskôr a podľa inakšieho 
vzoru sme koncom roku 2018 
objavili Hornú (II.) úroveň Dra
čej jaskyne. 

Po objave Dračej jaskyne v Sokole 
(do 18. 11. 2018 mala dĺžku 477 
m a prevýšenie 27 m) v auguste 
2018 (Herich, 2018) sme si uvedomili možnú 
genetickú súvislosť s priamo nad a len o 20 m  
vyššie sa nachádzajúcou Jaskyňou v Sokole 
(323 m/46 m). Po vylezení komína a objavení 
Medzisiene, pri meračských prácach dva dni 
po objave samotnej jaskyne, sme zistili, že naj-
vrchnejšia časť meandra vybiehajúceho z tohto 
priestoru je už v úrovni vchodu Jaskyne v So-
kole. A tak sa nám presintrené pieskové platne 
na konci meandra s prítomným prievanom 
zdali ako vhodné miesto pokračovania výko-
pových prác. 

štyri akcie do objavu 
Už 1. septembra sme sa zišli na mieste (Ivan 

Šulek ml., Michal Staroň, Zdenko Chrapčiak 
a Paľo Herich) a vystrojení len kladivom sme 
„po starom“ búšili oproti akejkoľvek hrane 
presintrených pieskov a kvapľoviny. Vďaka in-
tenzívnemu striedaniu pracujúcich sa podarilo 
prekážku po niekoľkých hodinách prekonať, 
ale dočkali sme sa mierneho sklamania, pre-
tože sľubný prievan unikal v rozdvojujúcej 
sa tesnej plazivke neznámymi cestami preč. 
Upútali nás však jej steny a strop, ktoré tvorili 
miesto karbonatickej horniny len zasintrované 
žulové piesky (a na dne chodby bol zas len pie-
sok). Takto vznikla myšlienka vyvŕtať sondu 
dlhým vrtákom, či nie sme len pod nejakým 

falošným stropom chodby a vrták nevbehne 
po kúsku do vzduchoprázdna veľkej, hornej 
úrovne Sokola...

Vo štvrtok 13. septembra sme sa zišli dvaja 
(Michal Staroň a Paľo Herich) a v ľavej odboč-
ke plazivky sa nám podarilo prepchať dva met-
re ďalej. Identifikovali sme prievanové miesto, 
miniatúrnu úžinu (5 × 10 cm), vytesnenú orga-
nickými, guľovitými tvarmi masívnych presin-
trených pieskov; beznádej miernila len fosfá-
tová kôrka na vstupe do úžiny od netopierov, 
ktoré ju zjavne využívali na prechod do ďalších 
priestorov jaskyne. Pravá odbočka plazivky 
vyzerala nádejnejšie, pieskový polosifón mohol 
pokračovať ďalej. Mišo začal kopať, miesto 
však bolo zdanlivo bez prievanu. Paľo zatiaľ 
dole hlavou vŕtal strop v ľavej odbočke, no ani 
po vyvŕtaní 50 cm sa neukázala žiadna zmena. 
Ani vŕtací pokus na rozdvojení plazivky ne-
priniesol želané poznanie a prekvapivo bolo 
problematické vôbec rozoznať rozdiel medzi 
presintreným pieskom a masívnou horninou. 

Posledné možné miesto, kde by sa dala 
sonda navŕtať, sa javilo nad visutou sintrovou 
platňou, priamo nad prekopaným miestom 
z predchádzajúcej akcie, kde bola kupolovitá 
kaverna vo veľkosti asi 50 × 70 cm s výškou 
do 40 cm, tvorená opäť zasintrovanými pies-
kami. A tak napokon prišla dlho očakávaná 

Pohľad na pôvodné ukončenie meandra s prievanom nad Medzisieňou. 
Foto: P. Herich

oBjav horNej úrovNe dračej jaSkyNe v SokoLe

paľo herich, jk demänovská dolina
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chvíľa (pokusy s vŕta-
ním do stropu neboli 
len v Dračej jaskyni); 
po rozbití starej platne 
dlhý vrták po 15 cm 
sintra celý až po hlavu 
vŕtačky prenikol do hli-
ny. Vzápätí ho v diere 
nahradila o čosi dlh-
šia drevená tyč, ale tá 
po hline narazila opäť 
na pevnú konzistenciu. 
Načim bolo skúsiť dru-
hý vrt pár centimetrov 
vedľa, no i tu sa situácia 
s hlinou opakovala. Po 
vytiahnutí drevenej tyče 
si šiel Paľo premyslieť 
za roh, čo ďalej. Od-
razu, keď ruch vŕtačky aj v ušiach trochu 
utíchol, ozval sa subtílny, no v priestore tichej 
jaskyne evidentný hukot... „Ha“ ozval sa Paľo  
a začal tušiť, no druhé „Haa“, tónom oveľa vyš-
ším a znejúce veľmi excitovane, až Miša strhlo 
od zádumčivého kopania, zaznelo, keď prišiel 
pod miesto vrtu a silný prúd studeného vzdu-
chu sa valil cez 12 mm širokú dieru!

O dva dni neskôr nás (Zdenko Chrapčiak, 
Milan a Michal Staroň, Bohuš Horvát a Paľo 
Herich) čakala ťažká úloha: ručne, prípadne len 
s predvŕtavaním dier na sekáč sa v tesnej kupole 
dohora prebiť cez pružný, ale odolný presintre-
ný strop. Poloha pracujúceho bola veľmi sties-
nená – sediac pokrútený na dne plazivky musel 
vyvŕtavať diery do sintra a najmä vytrvalo búšiť 
tesne nad hlavou ťažkým kladivom a sekáčom. 
Ruky v tejto polohe rýchlo strácali silu, rotácia 
jaskyniarov prebiehala v krátkych intervaloch 
takto asi 4 hodiny. Sprvu len úzky otvor v stro-
pe umožňoval postupne aj narušovať nadložnú 
hlinu premiešanú s kusmi sintrovo-pieskových 
úlomkov. S jeho zväčšovaním sme čoraz odváž-
nejšie, s rukou vystrčenou dohora, zhadzovali 
si na hlavu a za krk sypký materiál, až sa opäť 
objavil prievan, ktorý s každou hrsťou hliny 
silnel. V jednom momente Zdenko v nastupu-
júcej eufórii zvolal: „Chlapi, to je predsa Zug 
(čítaj cúg), nie obyčajný prievan, ale poriadny 
demänovský Zug!“ 

Prekopaním sintra a hlineného nánosu 
(15 + 70 cm) sme sa však neocitli v tušenej 

priestrannej chodbe, lež v plazivke vyplnenej 
jemným sedimentom, ktorá pod stropom 
mala len tesný voľný priebeh a rozdvojovala 
sa presne tak ako plazivka pod ňou. Prievan 
sa tiež delil do oboch smerov; vľavo vyzerala 
byť prekážka ľahšia. A skutočne, po dvoch ho-
dinách práce sme prenikli do peknej sienky, 
z ktorej však opäť vybiehal len tesný meander 
pod hranicou prieleznosti. So zvyškami síl 
sme ešte postúpili na meter v pravej vetve, no 
tu sa javila práca zložitejšia, a tak po siedmich 
hodinách čistého času kopania sme pracovis-
ko opustili. 

Po vynáškach a zabetónovaní uzáveru sme sa 
na miesto vrátili až 18. 11. 2018 (Milan a Mi-
chal Staroň, Zdenko Chrapčiak a Paľo Herich). 
Systematicky sme prehlbovali pravú vetvu pla-
zivky na štvornožky, po 2,5 m bola v strope 
zníženina, za ktorou sa chodba mierne dvíhala 
a zdalo sa, že ďalej pokračuje skôr horizontál-
ne. Prekvapivo už o chvíľu nato sa po vybratí 
niekoľko väčších kusov sedimentu otvorila 
voľná chodba... S Miňom sme však boli z čelby 
nič netušiacimi kamarátmi odvolaní na čaj 
s rumom a tak, nasadiac smutné tváre, sme 
besedovali a diskutovali o beznádejnom ko-
paní tam hore v plazivke. Mišo, člen mierne 
deprimovanej druhej zmeny, po príchode na 
čelbu však vyhŕkol, že „veď to predsa ide ďalej“, 
a skôr než sme mu stihli nasadiť kotviace lano 
na nohu a prinútiť ho rozšíriť priechod pre 
všetkých, zmizol z dohľadu. 

Puklinová sieň pred koncom Hornej úrovne. Foto: I. Šulek ml.
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V malej sieni, čo nasledovala, sme trochu du-
mali nad pokračovaním: tri z nej vybiehajúce 
chodby so stropom zníženým k povrchu sedi-
mentu sľubovali ďalšie kopanie, no čoskoro sme 
vybrali tú správnu. Miňo k lopate nikoho nepus-
til a po polhodine práce zmizla posledná prekáž-
ka pred Hornou úrovňou v Sokole. Nasledoval 
pohodlný meander s viacerými odbočkami, roz-
lámaná sieň až napokon svetlo čeloviek dosiahlo 
steny 10 – 15 m vysokej mohutnej chodby; „tak 
konečne sa Sokol otvára“, znelo v ozvene. 

V ten deň sme ešte nízkou, laterálne rozší-
renou chodbou objavili Sieň starých dní, do 
ktorej sa sprvoti dalo nazrieť len cez „mreže“ 
zo sintrových závesov s čiernou tmou na po-
zadí. Prekážku sme obišli a následne postúpili 
vysokými, puklinovitými chodbami so starou, 
ale stále živou a bohatou sintrovou výzdobou 
prakticky až ku koncu jaskyne.

Merania a čo ďalej 
Už počas objavnej akcie sme začali tušiť, že 

zadná časť objavených priestorov nesmeruje 
priamo ponad Spodnú úroveň a nepodarí sa 
zrejme nadísť koncovú prekážku na tomto 
poschodí. Meračské akcie (22., 24. 11. a 23. 
12. 2018; D. Droppa, M. Salák a P. Herich) to 
potvrdili a prekvapivo zadná tretina objavu 
ovplyvnená diskontinuitami smeru V-Z sme-
ruje na západ (do masívu) a ocitá sa 140 m  
priamo pod vrcholom spojeného hrebeňa 
Veľkého a Malého Sokola. 

Značne labyrintické priesto-
ry Hornej úrovne dosiahli po 
odrátaní viacerých duplicit-
ných polygónov rovných 600 
m, čím dĺžka jaskyne k 23. 
12. 2018 vzrástla na 1077 m 
s prevýšením 51 m. Koniec 
známej úrovne zahatali pies-
kové nánosy a nedokázali sme 
tu identifikovať prievan, ktorý 
by určil miesto voľného po-
kračovania tejto komplikovanej 
chodby. Práce sme teda od 4. 1. 
2019 smerovali do zasintrova-
nej chodby na konci Spodnej 
úrovne. Pod jej stropom sme 
nadviazali na jesennú aktivi-
tu, no podľa predpokladov sa 
celkom uzavretá chodba so sin-

trami na dne ukázala nad naše sily. Presunuli 
sme sa teda o 3 m nižšie a 5 m dozadu, ku dnu 
úrovňovej chodby, kde cez úžinu 5 × 20 cm 
medzi mohutným sintrovým nátekom a šik-
mo uklonenou stenou prúdi slabý prievan. Na 
tomto mieste sme zatiaľ odpracovali 5 akcií; až 
čas a ďalšie práce ukážu, či to povedie k novým 
poznatkom. 

Od 18. novembra do 17. februára (16 ak-
cií, celkovo od objavu 40) sa na objavoch, 
prieskume, dokumentácii a výskume podieľali 
členovia a čakatelia JK Demänovská Dolina 
a viacerí ďalší: M. Androvič, J. Bolfa, Š. Bolfa, 
L. Dorniak, D. Droppa, P. Herich, Ľ. Holík, B. 
Horvát, Z. Chrapčiak, Z. Jurík, M. Kudla, V. 
Lieskovec, M. Okoličány, M. Orvošová, M. Pro-
kop, M. Salák, L. Semelbauer, Michal Staroň, 
Milan Staroň, Z. Štepáneková, I. Šulek ml., B. 
Vlčko, J. Vozárik, M. Vrbičan a M. Zavřel. 

záver 
S odkazom na začiatok tejto správy treba 

poznamenať, že Hornú úroveň jaskyne sa nám 
podarilo objaviť s veľkou dávkou šťastia – do 
kupoly, ktorú sme následne prekopali, sme uro-
bili celkovo 10 dlhých vrtov, pričom prievan sa 
otvoril len v tom jednom jedinom spomenutom 
prípade (aj poradie vrtov hralo rovnako dôležitú 
rolu, po dvoch-troch neúspešných pokusoch by 
sme ďalej už nevŕtali). Keď tak človek premýšľa 
nad okolnosťami vedúcimi k objavom v podze-
mí, toto by mohla byť jedna z tých mýtických 

Nízka, laterálne rozšírená chodba pred Sieňou starých dní. Foto: I. Šulek ml.
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situácií: voľné preplávanie sifónu a vynorenie sa 
vo veľkom dóme s okrúhlou čiernotou v poza-
dí; narazenie veľkého jazera odspodu s tým, že 
po dychberúcej záplave sa jaskyniar zdvihne do 
prekrásne vyzdobenej (a dosiaľ neznámej) chod-
by; alebo prebitie sintrovej platne s obnovením 
dávneho prievanu vedúceho do Hornej úrovne 

v Sokole. A možno nie, ale i takéto zaujímavosti 
sa dejú v Sokoloch. 

Literatúra 
Herich, P. 2018. Dračia jaskyňa v Sokole – De-

mänovský jaskynný systém na ľavej strane 
doliny. Spravodaj SSS, 49, 4, 26–31. 
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Blato vypĺňa úzky meander 
tak, že sa doň pri plazení zabára
te rukami až po lakte. Keby kĺza
lo, šlo by sa ním ako po masle, ale 
nie – ono musí, ako na potvoru, 
priam neuveriteľne lepiť! Po pár 
metroch skľučujúceho úsilia sa 
plazivka končí úzkym okienkom 
ústiacim do stropu priestrannej 
šachty. Prvým odhadom tak pät
násť metrov zvonovito sa rozširu
júcej priepasti prechádzajúcej do 
hviezdicovito sa vetviacej siene. Je
diná možnosť, ako sa pozrieť na
dol, je jednou rukou navŕtať kot
vu, zatĺcť nit s plaketou, uviazať 
lano a hodiť ho dole. Karabínka predĺženej 
slučky cvaká do kotvenia, výlez z plazivky 
dolu hlavou, vo vzduchu kotrmelec hodný 
aplauzu v Cirque du Soleil a vzápätí od
visnutie v strope siene, vysoko nad temnou 
prázdnotou. Už len zablatenými rukami 
nasadiť nemenej zablatené lano do stopky, 
povytiahnuť sa žumarom, odcvaknúť od 
plakety a juchúúú nadol! Ibaže v tej sple
ti výstroja nahrubo obaleného lepkavým 
blatom nerozoznať žumar od zlaňovacej 
brzdy... Áno, aj taká je Mangalica. Ešte 
stále sa pýtate, odkiaľ sa vzal jej názov?

počiatky
História speleologických výsku-

mov na Suchých doloch bola detail-
ne opísaná už niekoľkokrát. Závrt, 
ukrývajúci vchod do Mangalice, dl-
hodobo unikal hlbšej pozornosti,  
a tak ako v prípade ostatných kra-
sových jám v oblasti, pravidelne sme 
ho aspoň vizuálne monitorovali, či 
nejaví znaky pohybu. Keďže jeho 
dno z roka na rok pomaličky sadalo 
a čím ďalej, tým viac odhaľovalo 
skalnú stienku lemujúcu dno zá-
vrtu, jedného pekného dňa sme sa 
rozhodli pozrieť, čo sa pod ním 
ukrýva. 

prvá akcia – závrt pod brezou
Dátum: 17. – 19. 3. 2017. Pôvodne sme chceli 

začať sondovať obďaleč, v Nišponského jaskyni 
na dne Májového závrtu, ako sme to pláno-
vali ešte minulý týždeň, ale operatívne sme sa 
zhodli v tom, že by bolo dobré otvoriť niečo 
úplne nové. Dvojdňová akcia pri zapojení šies-
tich poľských jaskyniarov z dvoch speleologic-
kých skupín a šiestich slovenských jaskyniarov  
z troch klubov sa skončila večerou na salaši 
Zbojská a záverečným zhrnutím: Vykopaných 
120 vedier materiálu, výstavba lanovej dráhy, 
aby sa kamene a zemina planírovali čo najďalej 
od dna závrtu, v sonde dosiahnutá hĺbka 2 m, 
skalná stienka sa otvára do jaskyne. Podzemný 

Pôvodné dno závrtu. Foto: M. Miedziński

Začiatok výkopu. Foto: M. Miedziński

maNgaLica (muráNSka pLaNiNa)

Lukáš vlček – mariusz miedziński – robert pest – jerzy zygmunt
Slovak exploring team
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priestor sa rozdeľuje do dvoch vetiev. Prvá, ho-
rizontálna, je celkom vyplnená hlinou a kameň-
mi, druhá, vertikálna, pokračuje tesnou priepas-
tičkou do hĺbky 5 m. Rozširovanie za pomoci 
vŕtačky, plánujeme pokračovanie. Účastníci: M. 
Miedziński, P. Madej, M. Madej, B. Zięba, M. La-
toń, J. Deveń, L. Vlček, M. Tršková, M. Poprocký, 
D. Hutka, K. Hutková, I. Kámen.

druhá akcia – mangalica 
Dátum: 6. – 9. 4. 2017. Rýchly postup na lo-

kalite nás naštartoval. Pokračovanie v sondáži 
už o tri týždne. V ľavej, horizontálnej vetve sa 
po vykopaní 30 vedier odkrýva pokračovanie vo 
forme hranične úzkeho a priam neuveriteľne 
ostrého meandra, vytvoreného na vertikálnej 
pukline, spadajúcej do nedozernej hĺbky. Šan-
ce sa chopil najštíhlejší. Urputný boj končí 
K. Pawlusiak prienikom do rozsiahlej siene  
v hĺbke 15 metrov, objavuje Sálu Pawulona. 
Sieň je vo vodorovnom smere slepá. Jej dno 
pokrývajú hliny a kamene naplavené  
z povrchu, kosti i črepy z nedávnych 
vekov. Pomedzi sutinu sa dá naliezť 
nižšie a odkrýva sa prvá šachta (K. 
Pawlusiak, M. Miedziński). Traverz, 
kotvenie, spust. Z dna 8,5 m hlbokej 
vertikály možno pokračovať vodo-
rovne do druhej siene jaskyne – Sály 
Locziego, nachádzajúcej sa v hĺbke 
25 m pod úrovňou vchodu.

Ide o nádherne vyzdobený jaskyn-
ný priestor plný kvapľov, jazierok, 
sintrových záclon a nátekov. Okam-
žite vytyčujeme trasu, po ktorej je 
povolené pohybovať sa, mimo nej 
ani na krok! Ešte pred sieňou nás 

upúta diera vedúca hlbšie do masívu; ňou 
odteká potôčik, ktorý sledujeme už od Sály 
Pawulona. Úzky meander plný nebezpečne sa 
uvoľňujúcich skál radšej vystrojujeme lanovým 
traverzom a snažíme sa zbytočne neuvoľňovať 
kamene utekajúce spod nôh (K. Pawlusiak, Ł. 
Kusnierz). Ďalej už kotvíme sofistikovanejšie. 
Na dne meandra sa otvára úzky otvor ústiaci do 
šachty Studnia Lewiego (P-30), takej rozmernej, 
že by sa za ňu nemusela hanbiť ani gigantická 
Nová Michňová. Ešte povyťahovať sutinu hro-

Prvá úžina. Foto: R. Pest

Sála Locziego. Foto: M. Miedziński
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ziacu pádom do hĺbky, vŕtanie kotvenia, 
ďalej deviátora v mieste, kde sa hrdlo 
priepasti rozširuje do rozmerov 6 × 8 m, 
oklepanie rozpukaných skalných ostrí, 
čo nebezpečne visia z jej stropu, a ďalšie 
medzikotvenie v hĺbke 16 metrov. Priepasť 
smerom do hĺbky nadobúda ešte väčšie 
rozmery a končí sa na dne s pôdorysom  
6 × 12 m. Zo stropných meandrov crčí 
voda, komíny poskytujú šancu na ob-
javy. Na dne v hĺbke -65 m pokračuje 
vysoký meander ústiaci do tretej priepasti 
(P-14,5), tentokrát s čistým kamenným 
dnom. Konečne časť jaskyne, ktorá je bez 
blata (A. Kovács Levente, Ł. Kusnierz). 
Škoda len, že potôčik sa tu tratí do ne-
prielezného meandríka so šírkou sotva 
10 cm... Po zameraní nám je jasné, že ide 
o najhlbšie známe miesto jaskyne, voda 
odteká do neprielezna v hĺbke -86,5 m.  
V stene Tretej priepasti nás zaujíma chod-
ba, ktorá sa po 20 metroch končí hline-
ným zúžením – isté miesto na postup!

Pri návrate na dno Studne Lewiego po-
zornému oku neujde nezvyčajný skalný 
útvar v stene šachty. Keďže pripomína 
hlavu krokodíla, jeho názov bol hneď 
jasný. Kto sa preplazí popod jeho čeľuste, 
prenikne do extrémne úzkej chodbičky 
posiatej kryštálmi sadrovca. Tá po pár 
metroch ústi do úplne odlišných priesto-
rov akejsi paralelnej jaskyne. Priestory za 
Krokodílom vytvorila iná voda, priteka-
júca z jedného z ďalších závrtov v okolí. 
Sledujeme ju kotviac laná traverzmi, zla-
ňujeme nadol do aktívnej vodnej chodby, 
končiacej sa v hĺbke 83,5 m neprielezným 
zúžením. A nahor? Dá sa, treba liezť.

Na akcii sa zúčastnili: M. Miedziński, 
M. Latoń, Ł. Kuśnierz, R. Pest, P. Chro-
bak, K. Pawlusiak, V. Pawlusiak, J. Pa-
wlusiak, A. Kovács Levente, Sz. Wajda, J. 
Zygmunt, A. Malachowski, + 1 z Często-
chowej, L. Vlček, M. Poprocký, P. Varga, I. 
Kámen a D. Hutka.

veľkonočná akcia a sled ďalších 
objavov

Povzbudení krásnym objavom rozsiah-
lej a bohato rozvetvenej jaskyne sme sa 
dali na prieskum logických „koncoviek“. Vertikálne časti jaskyne. Foto: R. Pest, K. Papuga
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Na nasledujúcich akciách sa podarilo nie-
koľko ľahších i ťažších prienikov. Prvým bol 
objav Veľkonočnej chodby na konci meandra 
pod Treťou priepasťou. Desať minút kopania. 
Žumarom. Prienik do takmer 200 m dlhé-

ho horizontu východo-západného 
smeru, ktorý je na oboch stranách 
zakončený hlinitým sifónom. Mor-
fológia chodieb napovedá, že ide 
o epifreatický inundačný priestor, 
teda priestor sezónne zaplavovaný 
vodou. Stropné kupoly, zarovnané 
stropy, laterálne zárezy v stenách či 
bahenným filmom pokryté šikmi-
ny sú dôkazom stagnujúcej vody  
v dávnejšej i celkom nedávnej mi-
nulosti. Chodby dosahujú rozmery  
v priemere 2 × 1 m, ale nájdeme tu  
i plazivky či šikmú Veľkonočnú sieň 
s pôdorysom 10 × 6 m pri max. výš-
ke 6 metrov. Miestami sa dá naliezť 
do úzkych prítokových chodbičiek 
v strope, pričom všetky sa končia 
neprielezným zúžením.

Rozšírením meandra na dne Tre-
tej priepasti sa preniklo pár metrov 
hlbšie. Ďalšie zúženie, voda prejde, 
človek nie (K. Giedos, Ł. Wolak). 

V stene Šachty Lewiego sa inten-
zívne liezlo. Ťažko, technicky, za 
pomoci najlepších lezcov tatranskej 
speleológie. S. Heteniak a A. Ko-
nopelski doliezli na koniec prítoko-
vej vetvy ukončenej zahlineným zú-
žením vo výške asi 12 m nad dnom 
priepasti. Možno výzva pre budúce 
generácie. 

Za Krokodílom sa smerom nahor 
liezla meandrujúca chodba Blatné 
zámky (L. Vlček, Ł. Wolak), nazva-
ná podľa hlinených útvarov na jej 
dne. Z nej vedie komín „Neverím 
na svätých ježkov“ (Ja nie wierzę 
w święte jeże), v ktorého zakončení 
dosiahol A. Konopelski najvyšší bod 
neprielezne zúženej vetvy so slabým 
prítokom vody. Vo vrcholovej časti 
komína za nádhernou kvapľovou 
galériou odbočuje druhá vetva ver-
tikálne vinutým meandrom ukon-
čeným okienkom (Lep na Lucka) 

do partií Za lepom. To je ten priestor z úvodu 
článku, dosiahnutý štvoricou A. Kovács Le-
vente, A. Konopelski, S. Heteniak a L. Vlček. 
Strašiak jaskyne, za ktorý sa podarí dostať len 
málokomu. Ale stojí za to! 

Preliezka do Veľkonočnej chodby. Foto: R. Pest

Veľkonočná chodba. Foto: L. Vlček
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Za uzučkým prielezom nasleduje spust 
do rozsiahlej priepasti, kaskádovito spada-
júcej až k miestu, kde sa v sutine tratí už 
tretí nezávislý vodný tok jaskyne. Priestory 
Za lepom geneticky priraďujeme k tretej 
vetve jaskyne, ktorá je prepojená s predoš-
lými výlučne jedným drobným okienkom. 
Smerom nahor pokračuje úzky, ale až 4 
– 5 m vysoký meander, zakončený 10 m 
vysokým komínom s balkónom, no ne-
prielezným pokračovaním. Voda sem však 
nepriteká zvrchu komína, ale z tesného, len 
10 cm vysokého kanálu v jeho stene. Ide Partie za Krokodílom. Foto: R. Pest
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pravdepodobne o vodu z ďalšieho závrtu v okolí 
Mangalice. Tieto priestory sa podarilo dosiahnuť 
ako posledné, na ich zameranie však už neostalo 
síl (cca 100 – 150 m).

Na prieskume hlbších častí Mangalice sa po-
dieľali: M. Deveń, Ł. Wolak, B. Zieba, Ł. Kuśnierz, 
R. Pest, J. Zygmunt, O. Bzducha, K. Giedos, K. Pa-
puga, A. Kovács Levente, S. Heteniak, D. Kaczo-
rek, A. Konopelski, L. Vlček, M. Hecko, R. Gábor.

morfológia a genéza jaskyne, výplne  
a speleotémy

Mangalica je typickou ponorovou jaskyňou, 
akých je na Suchých doloch viacero (Nová 
Michňová, Jaskyňa netopierov, Daxner). Roz-
sahom a morfológiou sa najviac ponáša na 
Jaskyňu netopierov, hoci zahŕňa viacero vetiev, 
tvoriacich samostatné vývojové celky, podobne 
ako v Novej Michňovej. Na rozdiel od Jaskyne 
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netopierov sa v Mangalici vyskytujú 
tri samostatné vodné toky, ktoré sem 
prúdia z odlišných zberných oblastí 
(zrejme samostatných krasových jám). 
Vchod do jaskyne sa nachádza na dne 
závrtu, odtiaľ jaskyňa pokračuje puk-
linovou chodbou sčasti vyplnenou se-
dimentmi do hĺbky 10 m. Nasledujú 
dva horizontálne dómovité priestory 
a zóna vertikál do hĺbky 65 m. Sem 
sa napájajú strmo uklonené úzke me-
andre a prepojky troch hydrologicky 
samostatných vetiev (Vetva Mangalica, 
Vetva za Krokodílom, Vetva za Lepom). 
Kým dve sa končia sedimentárnymi 
zátkami s odtekajúcou vodou, hlavná 
vetva jaskyne (Mangalica) pokračuje 
do hĺbky aj fosílnou chodbou, ktorú 
uzatvára mohutný vývojový horizont 
Veľkonočnej chodby, zakončený hline-
nými sifónmi. 

Jaskyňa vznikla v dachsteinských vá-
pencoch, ktorých štruktúru (aj fosílie) 
možno pozorovať na stenách chodieb. 
Sú bohato rozpukané a porušené zlo-
mami, ktorých výplň tvoria červené 
terrae calcis alebo brekcie. Rozpadom 
nekrasových bridlíc bodvasilašského 
súvrstvia v blízkosti jaskyne vzniklo 
veľké množstvo pestrých hlín. Hliny 
sú okrem svojho obsahu zaujímavé 
morfológiou povrchu, nezriedka ob-
sahujú hlboké desikačné trhliny alebo 
sú kvapkajúcou vodou rozčlenené do 
„blatných zámkov“. Okrem hlín sú pre 
jaskyňu typické autochtónne sutiny  
a alochtónne štrky a piesky prinesené 
z povrchu. Tie pravdepodobne pred-
stavujú rozplavené zvyšky staroštvrto-
horných riečnych sedimentov Suchých 
dolov. Štrky a piesky sú alochtónnej 
proveniencie s vysokým obsahom zŕn 
kremeňa veporskej proveniencie (Mag-
netový vrch?). 

V sedimentoch vstupných partií sa 
v hojnom množstve nachádzajú kos-
ti zveri a domácich zvierat. Pri son-
dáži sa vykopalo viacero artefaktov, 
z ktorých najstaršie vieme datovať do 
druhej polovice 19. storočia až začia-
tok 20. storočia. Takým je napr. dno 
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fľaše talianskeho vína 
z tmavomodrého skla, 
pochádzajúcej zo sklár-
ní v Terste. 

Pre jaskyňu je príznač-
ný bohatý výskyt náteko-
vej a kvapľovej výzdoby, 
pričom tu nachádzame 
až niekoľko generácií 
sintrov – od starých vy-
schnutých a niekoľkoná-
sobne zerodovaných po 
živú, neustále sa tvoriacu 
výzdobu vo forme sta-
lagmitov, stalaktitov, sta-
lagnátov, záclon, drapé-
rií, sintropádov, brčiek, 
excentrických útvarov, až 
po jazierka a subakvatic-
ké formy kalcitu. Okrem 
tečúcej vody, ktorej zá-
kladnú hydrológiu sme 
už spomínali, poznáme 
v jaskyni viacero men-
ších plôch stagnujúcej 
alebo len slabo cirkulu-
júcej vody v jazierkach. 
Ide o drobné jazierka  
s plochou do 1 m2, ohra-
ničené sintrovými hrádz-
kami. Najkrajšie vyvinu-
té sú v Sále Locziego, 
Sále Pawulona a v Blat-
ných zámkoch.

Logistika
Mangalica patrí me-

dzi jaskyne skúmané 
expedičným štýlom. 
Akcia do jaskyne sa do-
hadovala spravidla nie-
koľko týždňov dopredu. 
Poľskí jaskyniari sa do-
kázali zoskupiť z tak-
mer celého územia štátu 
a prepraviť sa automo-
bilmi stovky kilometrov. 
Oslovení slovenskí jas-
kyniari sa zapojili len 
zriedka. O to viac nás 
potešil napr. pôvodom 
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slovenský jaskyniar R. Gábor, ktorý kvôli jas-
kyni pricestoval až z Nemecka. Za základňu,  
z ktorej prebiehal výskum jaskyne, sme si zvo-
lili blízku jaskyniarsku chatu Speleoklubu Ti-
sovec na Suchých doloch. Sem sme sa dopravili 
vo štvrtok alebo piatok večer, či ešte častejšie, 
v neskorých nočných hodinách. Na druhý 
deň ráno prebiehala terénna akcia – najprv 
kopanie, potom prieskum, vystrojovanie, do-
kumentácia a mapovanie podzemných priesto-
rov. Víkendové akcie trvali spravidla 3 – 4 dni.  
Okrem poľských a slovenských speleológov sa 
ich zúčastnili aj jaskyniari z Rumunska, Ne-
mecka či štátu Kalifornia v USA.

Prieskumníci si už na chate zvolili plán práce 
a rozdelili sa do jednotlivých tímov tak, aby 
boli schopní pracovný čas využiť čo najpro-
duktívnejšie. V jaskyni tak pracovali bežne dva, 
tri, najviac však až päť tímov súčasne. Tempo 
bolo voľné, priam dovolenkové, nikam sme sa 
nehnali.

S používaním jednolanovej techniky (SRT) 
v jaskyni súviselo viacero situácií, ktoré bolo 
treba operatívne riešiť. Tým najakútnejším 
bolo predieranie lán cez ostré hrany, kto-
rých bolo neúrekom – okrem medzikotvení 

sme používali deviátory a gumotextilné la-
nové chráničky, robila sa pravidelná vizuálna 
kontrola a prípadne sa preväzovali uzly lán. 
Veľkým problémom bolo používanie zabla-
tených lán, ktoré smerom nahor raz nie a nie 
pustiť blokant, inokedy sa nimi zalepené zá-
padky prekĺzavali, akoby tam ani neboli. Čis-
tenie lán a výstroja v jaskyni bolo mimoriadne 
problematické, laná sa preto niekoľkokrát 
nanovo preväzovali a na čistenie blokantov 
sme v jaskyni využívali každý pramienok te-
čúcej vody. 

Pri lezení sme využívali prednostne prírod-
né kotvenie – kvaple, výstupky skalných stien, 

dna a stropu chodieb. Kde to inak nešlo, 
vŕtali sme za pomoci ručnej spitovačky a ne-
skôr ručnej akumulátorovej vŕtačky diery na 
expanzné nity či kotvy. Výstup do komínov 
sa realizoval technicky, za pomoci vŕtačky  
a postupového kotvenia. Pokus s teleskopic-
kým rebríkom sme uskutočnili len raz. Na-
priek dokonalému transportnému obalu sa 
po akcii umýval od blata dlhšie, než sme ho  
v jaskyni využili.

Vstupy do jaskyne trvali spravidla celý deň, 
preto bolo dobré vziať si so sebou do transport-
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ného vaku niečo pod zub. Osvedčili sa energe-
tické tyčinky a termoska s horúcim čajom. Na 
povrchu vždy ostala jedna záložná skupina, kto-
rá sa starala o oheň a kotlík s večerou (striedavo 
Loczy a Milan). A tak na prieskumníkov podze-
mia po ich celodennej akcii vždy čakala nejaká 
dobrota – diviačie medailóniky, bažantia čorba, 
guláš z daniela, boršč či poľský žurek. Speleoku-
linárium ako vyšité! Radosť z návratov!

Fauna
Keďže jaskyňa bola do umelého otvorenia 

vchodu celé roky prirodzene uzavretá, pri jej 
prieskume sa v nej nevyskytovali netopiere ani 

iné živočíchy, typické pre jaskyne v jej oko-
lí. Z dôb minulých nachádzame v najhlbších 
častiach podzemia kosti žiab, ale pri nich nie 
je vylúčené, že sem mohli byť priplavené aj zo 
vzdialenejších miest suchodolského podzemia 
vzdutými vodami (takéto situácie poznáme 
napr. z Jaskyne netopierov a Novej Michňovej). 
V jazierkach sa nenašli kôrovce, typické napr. 
pre neďalekú Michňovú, a bohatá drobná ka-
vernikolná fauna viazaná na odumreté zvyšky 
biologickej hmoty spláchnuté z povrchu sa 
dodnes neskúmala.

ochrana jaskyne
Mangalica je nepochybne súčasťou hydro-

logického celku odvodňujúceho Suché doly 
do vyvieračky Teplica v doline Furmanec, za-
chyteného ako náhradný zdroj pitnej vody pre 
mesto Tisovec. Jaskyňa je navyše mimoriadne 
náročná na pohyb, a preto sa jej návšteva môže 
považovať za potenciálne nebezpečnú najmä 
pre menej skúsených jaskyniarov alebo okolo-
idúcich záujemcov. Vykopaný vchod sa už po 
prvých dažďoch začal zosúvať a raz sme ho 
dokonca pred akciou museli vykopať nanovo. 
Z týchto dôvodov sme sa rozhodli vchod do 
podzemia spevniť oceľovými výstužami (kliet-

ka proti zosuvu materiálu) a opatriť uzamyka-
teľným poklopom. Uzavretie jaskyne prebehlo 
v spolupráci so Správou slovenských jaskýň, 
pracovisko Rimavská Sobota, v rámci jej ope-
ratívnych úloh v roku 2017.

perspektívy jaskyne a krasového územia 
v okolí

Suché doly sú charakteristické kompliko-
vaným kontaktným typom krasu na rozhraní 
nekrasových spodnotriasových bridlíc a rôz-
nych typov stredno- až vrchnotriasových vá-
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pencov. Ide v rámci Tisovského krasu o tekto-
nicky zaklesnuté územie pozdĺž severo-južných 
zlomov miocénneho veku. Tie podmienili tvor-
bu paleoúdolia Suchých dolov, odvodňujú-
ceho staré povrchové toky (Paleofurmanec) 
pritekajúce spod Fabovej hole smerom na juh. 
Na kontakte nekras/kras sa zahĺbili do podze-
mia a vytvárali spletitú sieť jaskynnej drenáže. 
Dnes v jaskyniach Suchých dolov poznáme 
dva smery odvodňovania. Minoritný severo-
južný smer, logicky nadväzujúci na Bôrovskú 
vyvieračku, dodnes nebol dostatočne doká-
zaný, keďže stopovacie skúšky sa skončili bez 
preukázateľného výsledku. Dominantný juho-
severný, do vyvieračky Teplica, preukázateľne 
zahŕňa jaskyne Michňová, Nová Michňová, Jas-
kyňa netopierov a Daxner. Keďže Mangalica sa 
nachádza v geografickom trojuholníku medzi 
nimi, predpokladáme jej afinitu k vyvieračke 
Teplica. Hĺbka jej dna korešponduje s hĺbkou 
Jaskyne netopierov a jej najnižšie miesta ležia 
len 40 m nad visutou hladinou v koncových 
sifónoch Teplice, kam je vzdušnou čiarou len 
1,3 km. Keďže takmer všetky jaskyne Suchých 
dolov sa v tejto hĺbke končia hlinenými si-
fónmi, s drobnými kanálmi na odtok vody, je 
Mangalica presnou analógiou a naplnila do 
bodky naše očakávania. Ďalšie perspektívy 
pokračovania možno očakávať po výkopových 
prácach na dvojitom dne Veľkonočnej chodby 
alebo v tesných odtokoch vody na dne jaskyne 
či v partiách za Krokodílom. Drobné postupy 
očakávame po vylezení komína za Lepom, gro 
jaskyne je však už známe. V očakávaní ďalších 

veľkých speleologických objavov 
na Muránskej planine preto treba 
presmerovať záujem na ktorýkoľ-
vek ďalší aktívny ponor či paleopo-
nor v rajóne Suchých dolov, ale aj  
v oblasti Havraníka, Čuričky či ana-
logických území ďalej na sever.

personálne obsadenie
Na objave, prieskume a doku-

mentácii Mangalice sa podieľalo 
niekoľko desiatok jaskyniarov, 
priateľov jaskýň a ich rodinných 
príslušníkov z piatich krajín (Slo-
vensko, Poľsko, Rumunsko, Ne-
mecko, Spojené štáty americké), 
jaskyniari z jedenástich klubov 

Poľska (TOPR, Speleoklub Brze szcze, Spe-
leoklub Tatrzański PTTK, Speleo klub Aven 
Sosnowiec, Speleoklub Bielsko--Biała, Speleo-
klub Częstochowa, Sądecki Klub Taternictwa 
Jaskiniowego PTTK, Speleo FanKlub Krowie 
Oko, Speleo klub Dąbrowa Górnicza, Speleo-
klub Olkusz, Speleoklub Warszawa) a troch 
slovenských skupín SSS (Speleoklub Tisovec, 
Speleoklub Muránska planina, Oblastná sku-
pina Čachtice). Koordinačne ich zastrešova-
la medzinárodná exploračná formácia SET 
(Slovak Exploring Team). Prác sa zúčastnili 
títo poľskí jaskyniari: Mariusz Miedziński 
s manželkou Paulinou Bobak-Miedzińskou 
(až do objavu Mangalice strojkyňou najväč-
šieho poľského objavu v slovenských jasky-
niach – pokračovania Novej Stanišovskej jas-
kyne v Nízkych Tatrách) a synom Tymkom 
Miedzińskim. Organizačne sa na prieskume 
podieľal Robert Pest, ktorý jaskyňu navštívil 
aj s manželkou Renatou Pest a dcérou Ny-
nou. Najtvrdší prieskum a lezenie komínov si 
vzali na starosť A. Konopelski, K. Papuga, A. 
Kovács Levente, S. Heteniak, Ł. Wolak, Ł. Kus-
nierz a P. Bryłkiw. O mapovú dokumentáciu 
sa postaral Jerzy Zygmunt. Ďalší prieskumní-
ci: A. Bzducha, J. Dereń, M. Folek, T. Frazyk, 
K. Gędoś, Sz. Gorczyczyński, P. Chrobak, 
P. Jung, K. Kocjan, J. Kolasa, G. Kuśpiel, M. 
Kwiatkowski, C. Kwiatkowska, M. a P. Madej, 
A. Małachowski, Mat., Mar., P. a B. Latoń, D. 
Kaczorek, K., W. a J. Pawlusiak, S. Potok, D. 
Sprycha, Sz. Wajda, Z. Wiśniewski, H. Woź-
niak, B. Zięba a ďalší.

Posledná šachta nad dnom jaskyne. Foto: L. Vlček
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Zo slovenskej strany práce koordinoval L. Vl-
ček, ktorý okrem prieskumu a lezenia jaskyňu 
zameral a spolu s J. Zygmuntom a Mi. Pop-
rockým vyhotovili jej mapovú dokumentáciu. 
S vytvorením 3D modelu Suchých dolov (akút-
na potreba sa ukázala i v súvise s potápačským 
objavom v neďalekej Teplici) pomohol aj M. 
Danko zo Speleoklubu Cassovia/SK Nicolaus. 
Zo Slovenska sa na akciách zúčastnili ďalej: 
D. Hutka, M. Hecko, P. Varga, I. Kámen, M. 
Tršková, Ma. Poprocký, K. Hutková a P. Vetrák. 
Excelentnú prácu v jaskyni odviedol poľsko-
-rumunský jaskyniar s maďarskými koreňmi A. 
Kovács Levente. Z Nemecka došiel pomôcť R. 
Gábor a z USA („keďže Suché doly ležia priamo 
na ceste z Poľska do Kalifornie“) K. Charaziak.

záver
Začiatkom roka 2017 pribudla v zozna-

me jaskýň Slovenska nová významná jasky-
ňa – Mangalica. Jej celková zameraná dĺž-
ka je 677 m pri hĺbke 86,5 m. Predstavuje 
tak jednu z najdlhších i najhlbších známych 
jaskýň Muránskej planiny a zároveň druhú 
najrozsiahlejšiu a druhú najhlbšiu jaskyňu 
Suchých dolov. Ide o trojrozmernú, bohato 
vetvenú fosílnu ponorovú jaskyňu, tvorenú 
šikmo klesajúcimi meandrovitými chodbami, 
priestrannými vertikálnymi šachtami a dvomi 
výraznými horizontmi v hĺbke 25 a 80 m – 
Sala Locziego a Veľkonočná chodba. Priestory 
jaskyne dosahujú rozmery od hranice prielez-
nosti až po dóm s rozmermi 20 × 10 × 6 m či 
šachty s priemerom 6 × 12 m. 

Ide o speleologicky náročnú jaskyňu, na 
ktorej objave a prieskume sa po-
dieľali jaskyniari z viacerých kra-
jín (Slovensko, Poľsko, Rumunsko, 
Nemecko, Spojené štáty americké). 
Prvoradú zásluhu na jej objave 
majú jaskyniari z Poľska, pričom 
možno povedať, že ide o najväč-
ší objav poľských speleológov na 
území Slovenska v histórii ich jas-
kyniarskej spolupráce. Perspektí-
vy jaskyne na ďalší postup sú už 
viac-menej vyčerpané, hoci logicky 
predpokladáme, že jej vody, po-
dobne ako vody priľahlých jas-
kýň, sa napájajú na podzemný 
hydrologický systém Suché doly 

– Teplica. Od predpokladaného podzemného 
riečiska, kumulujúceho vody z Michňovej, 
Novej Michňovej, Jaskyne netopierov, Daxnera  
a blízkych závrtov, nás ešte stále delí niekoľko 
desiatok vertikálnych metrov masívu.
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Družná atmosféra pri objavovaní. Foto: M. Miedziński
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jaSkyňa pod SviBovou – pokračujeme ďaLej! 

Ľubomír múka

Jaskyňa pod Svibovou sa nachádza seve
rovýchodne od obce Horná Lehota v doline 
Suchá. Bola objavená otvorením vyvierač
ky a na jeseň roku 2013 dosahovala dĺžku  
68 m (Múka, 2016). Tento článok je pokra
čovaním článku zo Spravodaja SSS 2/2016.

Len čo sa nám podarilo prekonať sifón 
v hlavnej chodbe jaskyne, náš postup zastavil 
po 10 metroch ďalší polosifón. Cestou sme 
minuli aj úzky komín, ku ktorému sme sa vrá-
tili. Zistili sme, že prievan, ktorý sme cítili pri 
prekonaní prvého sifónu, fúka práve z tohto 
šikmého úzkeho komína, v poradí druhého od 
vchodu. No skôr, ako sme ho začali rozširovať, 
sme skúsili postup proti prúdu hlavného toku. 
8. 10. 2015 dvojica Ľubomír Múka st. a Libor 
Štubňa prekonala ďalší polosifón a postúpila 
o 15 m k úzkej pukline, 20 cm širokej a 1 m 
vysokej. Tu sa náš postup proti prúdu zastavil. 
Na zlepšenie prístupu do týchto častí jaskyne 
sme v apríli 2016 porozširovali problémové 
miesta a polosifóny. Po rozšírení nástupu do 
druhého komína sme zistili, že ďalšie pokračo-
vanie je zavalené. Na vyhľadanie miesta s prie-
vanom sme museli počkať do leta. 

Zatiaľ, aby sme využili priaznivé počasie, za-
čali sme hľadať miesto na postup na riečisku. 
Voda do jaskyne pritekala nelogicky úzkym 
miestom. Okolie prítokovej pukliny som začal 
podrobne skúmať zapichovaním tyče do sedi-
mentu. Pod pravou stenou sa dala zapichnúť 
skoro vodorovne. Na tomto mieste sme začali 
kopať bahno. Spolu s Matúšom Matejkom 
sme tu začali vyťahovať a rozplavovať sedi-
ment. Neskôr sa k nám dvom pridal aj Roman 
Magáň. Začala sa ukazovať chodba, akurát tak 
na plazenie po bradu v bahne a vode. 

Po vykopaní asi šiestich metrov sme sa v máji 
2016 opäť vrátili k závalu v komíne. Vonku už 
bolo horúco a prievan zreteľne fúkal z úžiny 
v závale. 7. 6. 2016 sa nám podarilo objaviť 
voľný priestor, ktorý pokračoval pekne vy-
zdobenou puklinou, smerujúcou na juh. Je 
to smer k povrchu. Nepokúšali sme sa ísť cez 
úžinu ďalej, veď načo zamazať kvaple, keď 
podľa všetkého puklina ide von z kopca. Rad-

šej to skúsime opäť na riečisku. Práce na tomto 
objave vykonávali Ľubomír Múka st. a Matúš 
Matejka.

Od júna sme pokračovali v presúvaní bahna 
v sifóne vedľa prítokovej pukliny. Tešili sme 
sa, keď nám začala sedimenty vyplavovať voda 
z druhej strany. Voľný priestor bol už blízko. 

25. 8. 2016 sme pokračovali vo vypratávaní 
a rozširovaní bahenného sifónu. Počas kopa-
nia som poslal najmladšieho kopáča Ľubomíra 
Múku ml., aby sa išiel pozrieť do komína na 
priestor objavený 7. júna. Pritom nevedel, až 
pokiaľ sme prešli úžinu smerujúcu k povrchu. 
Keď sa vrátil, opýtal sa, či sme boli aj v tej ši-
rokej a pekne vyzdobenej chodbe. Po chvíli mi 
došlo, že rozpráva o nových priestoroch a jeho 
objave. Okamžite sme prestali kopať bahno 
a vydali sme sa pozrieť vysnívanú chodbu. 

Naozaj tam bola! Krásne vyzdobená a po-
kračujúca do neznáma. Povyzliekali sme si špi-
navé kombinézy a len v neoprénoch a ponož-

Vchod do Jaskyne pod Svibovou. Foto: L. Štubňa
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kách sme postupovali opatrne dopredu. Prešli 
sme asi 50 metrov a zastali sme pri pieskovom 
sifóne. Pokračovanie chodby naznačovala mo-
delácia stien a maličká vertikálna škára medzi 
stropom a podlahou, v ktorej bolo vymyté vy-
schnuté korýtko po prívalových vodách. Po 
zbežnom preskúmaní bolo jasné, že ide o prvé 
horizontálne poschodie s množstvom zacho-
vaného pieskového sedimentu. Ten je skoro 
všade zaliaty sintrom a jazierkami. Smeruje na 

východ. Odbočky na juh a západ sú 
zavalené a v závale s koreňmi cítiť 
prievan. 

Tento smer prievanu nás na dva 
roky uviedol do omylu. Mal som 
dojem, že je to celé prúdenie vzdu-
chu v jaskyni, ktoré cítiť na riečis-
ku. Pokúsili sme sa zasondovať na 
dvoch miestach, ale dostali sme sa 
len do známych častí. Po zameraní 
horného poschodia sme tu pries-
kum skončili a opäť sme sa vráti-
li kopať blato na koniec riečiska. 
Po niekoľkých pracovných akciách 
sme sa prekopali do voľnej dutiny, 
z ktorej bol možný postup cez úzke, 

z väčšej časti zatopené chodby. Po rozšírení 
neprielezných miest sme sa konečne dostali na 
miesto, kde sa dá postaviť a chodiť. Toto mies-
to je pod tretím komínom. Tento šikmý a úzky 
komín bol zablatený. Pokúsil sa ho vyliezť Ro-
man Magáň. Po zistení, že bez umytia a istenia 
to nepôjde, sme pokus odložili. Po čiastočnom 
opláchnutí a očistení komína doň s pomocou 
vŕtačky vyliezol Libor Štubňa. Skonštatoval 
pokračovanie za veľmi tesnou úžinou. 

Miesto objavu na hornom poschodí jaskyne. Foto: L. Štubňa

Kvapľová výzdoba v Jaskyni pod Svibovou. Foto: L. Štubňa
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Na získanie ďalších voľných metrov sme mu-
seli prekonať krátky sifón, v poradí už tretí. Po 
jeho spriechodnení a vyčistení od skál, bahna 
a piesku sme 12. 7. 2017 vo dvojici Ľ. Múka st. 
a M. Matejka postúpili k súčasnému koncové-
mu sifónu. Ten je už hlboký a dosť priestorný, 
akurát pre potápačov. Tu sa načas naše objavy 
proti prúdu potoka v tejto jaskyni skončili. 
Objavené metre sme postupne zamerali. Na 
kopaní a postupe proti prúdu podzemného 
potoka sa zúčastňovali: Ľubomír Múka st., 
Matúš Matejka, Libor Štubňa, Roman Magáň 
a Ľubomír Múka ml. 

Pri rozhovoroch s domácimi obyvateľmi 
som sa dozvedel zabudnutý názov prameňa, 
cez ktorý sme jaskyňu objavili. Prameň pozna-
li ľudia pod názvom Žobráčka. Prečo ho tak 
volali, sa mi zistiť nepodarilo. Ale aspoň vieme, 
ako volať potok pretekajúci jaskyňou. 

Nasledujúci rok sme našu pozornosť upria-
mili na posledné možné miesto postupu pre 
„suchých“ jaskyniarov. Mimoriadne teplé počasie 
nám už 22. 4. 2018 umožnilo uskutočniť pracov-
nú akciu v zložení Majka Múková, Libor Štubňa, 
Matúš Matejka a Ľubomír Múka st. Hneď po 
príchode na koniec Krížovej chodby na hornom 
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poschodí sme si detailne prezreli všetky tri úžiny 
na východnom konci. Tým, že sme sa ja a Matúš 
naplazili do bočných chodbičiek, zosilnel slabý 
prievan v strednej pukline nad pieskovým sifó-
nom. Ako si Matúš obzeral bočnú plazivku, za-
svietil do neznámeho priestoru tak, že si záblesk 
svetla všimol Libor v strednej úžine. Po dvoch 
hodinách kopania sa nám otvoril voľný priestor. 
Bez vŕtačky sme museli skončiť. 

Najbližšiu akciu sme uskutočnili 1. 5. 2018 
v tom istom zložení. Po rozšírení a prehĺbení 
úžiny sa dalo prejsť a pokračovať v objavovaní. 
Po jednom sme sa natešení súkali cez úžiny 
do zablatených priestorov. Dalo sa tu pohy-
bovať po kolenách. Postup sa javil smerom na 
východ. Tu však tesnú plazivku s prievanom 
prehradil zával. Pod severnou stenou priestoru 
si Matúš všimol aj druhú nízku chodbičku. 
Bolo treba použiť kladivo na výčnelky a potom 
už pokračujem ďalej. Plazivka sa rozšírila na 
chodbu širokú 5 metrov s výškou pohybujú-
cou sa okolo 1 metra; niekde me-
nej, inde sa dá chodiť postojačky. 
Ako postupujeme, míňame desiat-
ky, možno stovky kvapľov, sintrové 
jazierka, lekná, hrádze. Po zamera-
ní sa potvrdilo smerovanie chodby 
smerom na sever. Podľa dátumu 
objavu sme chodbu nazvali Prvo-
májová. Prešli sme približne 100 m 
a chodba mení pod dvoma komín-
mi smer na západ. Prešli sme ešte 
asi 40 m a zastavila nás prepadnutá 
podlaha. Za kolapsom vidieť níz-
ku plazivku popod strop. Kolaps 
vznikol podmývaním sedimentov, 
ktorými sú chodby horného po-
schodia z väčšej časti vyplnené. Prí-
činou podmývania bolo vzdúvanie 
hladiny vody na riečisku. 

Po zameraní dosiahla jaskyňa 
dĺžku 454,14 m. Priamo v jaskyni 
sú viaceré miesta vhodné na po-
stup. Úplne najjednoduchšie bude 
preskúmať koncový sifón. Ostatné 
miesta sú na hornom poschodí. Tu 
treba kopať. Za kolapsom sa dá roz-
širovať plazivka smerom na západ. 
V kolapse možno skúsiť prekopať 
sa na riečisko. Ale najskôr začneme 
kopať v plazivke medzi Krížovou 

a Prvomájovou chodbou smerom na východ. 
Cítiť tu prievan, vykopaný materiál máme 
kde uložiť. Povrchové nálezy sintrov, blízkosť 
jaskýň Zimné slnko a Letné slnko na značujú 
existenciu ďalších poschodí, z ktorých prúdi 
prievan. 

Plošný rozsah skrasovatenia vápencov prí-
krovu Svibovej naznačujú aj ponory na rozhra-
ní krasu a nepriepustných hornín. Najbližší 
ponor je 800 m severne od vyvieračky. Tie 
vzdialenejšie sú 2 až 3 km na sever v oblasti 
Krpáčova a Táľov. Najvyššie položené náznaky 
jaskýň sú na kopci Príslop cca 300 m nad vyvie-
račkou (Múka, 2017).

V prieskume jaskyne pokračujeme.
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Bohatá kvapľová výzdoba v Jaskyni pod Svibovou. Foto: L. Štubňa
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Slovensko je veľmi členitá krajina s množ
stvom zaujímavých krajinných výtvorov 
a zákutí. Veľa z nich je známych, navštevu
jú ich turisti či skúmajú odborníci. Ešte stále 
je však dosť takých miest, ktoré sú menej 
známe a menej navštevované. 

Patria k nim aj horské lúky na plochom 
hrebeni vybiehajúcom zo severných svahov 
Kráľovej hole. Tieto lúky majú názov Smrečiny 
a patria prevažne do katastra obce Vikartovce, 
menej do katastrov obcí Kravany a Vernár. Ju-
hovýchodná časť – lúka s názvom Mäsiarova, 
ležiaca v katastri Vernára, je ešte súčasťou ná-
rodného parku Slovenský raj. Reliéf horských 
lúk je mierne zvlnený, s výškovým rozpätím 
1415 – 1445 m n. m. Centrálna časť sa postup-
ne zvažuje k západu do záveru doliny Bystrá  
s rovnomenným prameňom. Jeho výdatnosť sa 
uvádza okolo 60 l.s-1. Smerom na východ (SV) 
je zase záver doliny Mlynná (Vernár), kde je 

zachytená vyvieračka s uvádzaným prietokom 
7 až 15 l.s-1. 

Plochý hrebeň celkom nespĺňa kritériá kra-
sovej planiny, lebo nie je celoplošne tvorený 
krasovými horninami. Napriek tomu sa tu na-
chádzajú povrchové krasové javy. Podľa geolo-
gickej mapy (Mello a kol.) tvoria skalné pod-
ložie v prevahe dolomity, v ktorých sú výskyty 
bridlíc označené ako karpatský keuper. Podľa 
krasových javov však môžeme predpokladať, 
že geologická stavba je tu zložitejšia. Celá 
táto časť sa uvádza ako obalové mezozoikum 
severnej časti Nízkych Tatier. Styk obalového 
mezozoika s kremencami a pieskovcami ležia-
cimi južnejšie je zhruba na línii južnej hranice 
lesa v časti Mäsiarova. Podľa geologickej mapy 
by práve v blízkosti tohto kontaktu mal byť 
pruh vápencov. Práve táto časť je zaujímavá 
z hľadiska krasových javov. 

Na lokalite sa nachádzajú zvyšky loveckej 
chaty z minulého storočia. Patrila bulharské-

Centrálna časť planiny s pozíciou závrtov Smrečiny 1, 2. Foto: F. Miháľ

Pohľad na planinu Smrečiny z časti Mäsiarova. Foto: F. Miháľ

máLo zNáma kraSová pLaNiNa SeverovýchodNe  
od kráĽovej hoLe

František miháľ, Speleologický klub Slovenský raj
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mu cárovi Ferdinandovi I. Coburgovi (1861 
– 1948). Počas SNP slúžila ako základňa parti-
zánskej skupiny a zničilo ju nemecké letectvo. 
Horské lúky boli v minulosti využívané ako 
pasienky. Ešte pred pár rokmi tam stála zacho-
vaná stavba koliby, ktorú využívali turisti ako 
prístrešok.

Niekoľko rokov sa v zimných mesiacoch 
organizoval prechod na bežkách zo Šumia-
ca cez Kráľovu hoľu do Spišského Bystrého. 
Práve v kolibe na Smre-
činách bola občerstvo-
vacia stanica (čaj a rum) 
pre štartujúcich. Pri jed-
nej takej akcii som mal 
možnosť prvýkrát vidieť 
závrt Mäsiarova 1. Ohú-
rili ma jeho rozmery.  
V tom čase ešte boli sne-
hové podmienky lepšie 
a veľký lievik pokrýval 
silný snehový koberec 
s naviatym previsom. 

Neboli viditeľné nijaké stopy po prúdení tep-
lejšieho vzduchu z podzemia. Neskoršie, počas 
môjho pôsobenia na správe NP Slovenský raj, 
som túto lokalitu navštívil niekoľko ráz. 

Závrt má ukážkový lievikovitý tvar. Kruhový 
priemer dosahuje viac ako 50 metrov a hĺbku 
sme odhadli na 20 – 25 metrov. Dno je uzavre-
té a nie sú tu náznaky povrchového toku. Nej-
de teda o ponorový, ale korozívny typ závrtu. 
Smerom na východ pokračujú náznaky ďalších 

Závrt Smrečiny 1. Foto: F. Miháľ
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závrtov. Ide o menšie misovité závrty s prieme-
rom 10 – 15 metrov. Líniové usporiadanie zá-
vrtov je viazané pravdepodobne na tektonický 
styk vápencov s nekrasovými horninami. 

Vlaňajšiu jeseň sme využili vcelku teplé po-
časie a rozhodli sme sa s manželkou lokalitu 
navštíviť na elektrobicykloch. Okrem fotodo-
kumentácie závrtu Mäsiarova 1 sme pri ceste 
cez centrálnu časť lúky zaregistrovali ďalší 
pruh závrtov. 

Označili sme ich ako Smrečiny 1 a 2. Ide o plyt-
ké misovité závrty s rozmermi okolo 10 metrov. 
Oba závrty sú upchaté a v čase našej návštevy ich 
vypĺňala zrážková voda. Tieto závrty pravdepo-
dobne súvisia s pruhom vápencov a dolomitov. 
Tie zhruba v smere ZJZ-VSV budujú kóty Pro-
stredný vrch a bezmennú kótu 1446 m n. m. 
Na povrchu sme v drobných odkryvoch zaregis-
trovali iba dolomity. Vápence na planine nie sú 
viditeľné, vystupujú však na jej svahu v podobe 
skalných brál nad potokom Bystrá. 

Prístup na lokalitu je možný po lesnej asfal-
tovej ceste dolinou Bystrá. Tento typ cesty sa 

končí na skládke zhruba 1 km pod prameňom 
Bystrá. Odtiaľ pokračuje spevnená lesná cesta 
na východ až na západný okraj lúk. Ďalšie 
možnosti, ako sa sem dostať, sú po lesnej ceste 
dolinou Kubašok zo Spišského Bystrého alebo 
peši, prípadne v zime na bežkách z Vernára. 
Vedie odtiaľ turistický chodník na Kráľovu 
hoľu a prechádza cez východný okraj planiny 
okolo závrtu Mäsiarova 1.

Závrt Smrečiny 2. Foto: F. Miháľ

Závrt Mäsiarova 1. Foto: F. Miháľ

Prameň potoka Bystrá. Foto: F. Miháľ
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príSpevok k hiStÓrii drieNovSkej jaSkyNe

zoltán jerg, Speleoklub minotaurus

úvod
Drienovskú jaskyňu vo východnej časti Slo-

venského krasu netreba nijako zvlášť predsta-
vovať, lebo patrí medzi najznámejšie jaskyne 
v tejto oblasti. Dlhodobo v nej pôsobia najmä 
členovia Speleoklubu Cassovia z Košíc. Podľa 
aktuálneho Zoznamu jaskýň SR 
(ZJ 2018) dosahuje dĺžku 1588 m 
a je o nej k dispozícii aj pomer-
ne bohatá speleologická literatúra 
(107 položiek v ZJ 2018). Napriek 
tomu sa však podľa mojich ve-
domostí o histórii jaskyne písalo 
veľmi málo (pozri napr. Zacharov, 
1985, s. 3). Viacerí známi autori sa 
iba krátko zmienili o tom, že prvé 
údaje o jaskyni sa do literatúry do-
stali zásluhou Gy. Sóbányiho až v roku 1896, 
pričom samotná jaskyňa bola údajne známa 
od roku 1889 (napr. Lalkovič, 1997, 2005; 
Lešinský, 2002). V súvislosti s Drienovskou jas-
kyňou Ľ. Gaál poznamenal, že Sóbányi okrem 
krátkeho opisu uverejnil aj náčrt počiatočného 
úseku jaskyne, a uviedol, že jaskyňu otvoril 
v roku 1889 rožňavský biskup Gy. Schopper 
(Gaál, 2008).

Podrobnejšie som sa rozhodol venovať histó-
rii Drienovskej jaskyne potom, čo sa mi do rúk 
dostala diplomová práca Eriky Vanyovej z roku 
2006 s názvom Slovenský kras v archívnych doku-
mentoch. Podstatnú časť jej práce tvorí súpis 
článkov o jaskyniach (aj s krátkym zhrnutím 
ich obsahov), ktoré vyšli v rožňavských regio-
nálnych periodikách Rozsnyói Híradó, Rozs-
nyói Hírlap a Sajó Vidék od druhej polovice 19. 
storočia do prvej polovice 20. storočia. Najviac 
článkov bolo jednoznačne o Dobšinskej ľado-
vej jaskyni. Keďže históriou jaskyniarstva sa za-
oberám už dlhšie, spravil som si zoznam člán-
kov, ktoré ma zaujali, a následne som sa vybral 
do rožňavského archívu ich nafotiť. Spočiatku 
som bol dosť prekvapený, koľko všelijakých 
formulárov a tlačív som musel povypĺňať (môj 
poctivo pripravený a vopred vytlačený zoznam 
článkov nestačil!), ale s pomocou ochotnej 
pracovníčky archívu som napokon zvládol aj 
tieto menej príjemné administratívne náleži-

tosti bádateľskej činnosti. O pár hodín neskôr 
som už mal vo svojom počítači uložených zo 
20 cenných článkov z dobovej tlače. Medzi 
nimi aj 4 články o Drienovskej jaskyni, ktoré 
boli (najmä vzhľadom na dosiaľ známe histo-
rické údaje) naozaj zaujímavé.

známe staršie údaje o jaskyni
Albert Scholtz (1846 – ?), maďarský učiteľ 

zemepisu a dejepisu na hlavnom evanjelickom 
gymnáziu v Budapešti, prvýkrát navštívil úze-
mie Slovenského krasu už v roku 1862 ešte ako 
študent a potom neskôr aj v lete 1883. Roku 
1884 vyšla v Spravodaji ev. gymnázia v Budapeš-
ti jeho práca s názvom A tornai plató és környéke 
(Turnianske plató a jeho okolie), kde sa pod-
robne zmienil o viacerých jaskyniach východnej 
časti Slovenského krasu. Táto jeho práca vyšla 
takisto aj roku 1888. V kapitole o vodách (IV.) 
o vyvieračke pri obci Drienovec píše:

O to viac prameňov nájdeme pod južnými strá-
ňami plošiny. Tu je napr. drienovský veľký prameň 
(obec Drienovec /Somodi község/ 180 domov, 1265 
rím. kat. maďarských obyvateľov), ktorý vyviera 
spod veľkej vápencovej skaly v parku rožňavského 
biskupa. Jeho voda je stále rovnako výdatná a vlaž-
ná a už o 60 m ďalej poháňa 3 mlynské kamene. 
Prameniaci potok ani v zime nezamŕza (Scholtz, 
1884, 1888). O niečo ďalej ešte poznamenáva: 
Blízko južnej strany doliny Miglinc sú zanedba-
né drienovské kúpele, ďalej prameň Pitykó-forrás. 
Predtým to bolo miesto ako z románu, teraz bis-
kupské panstvo tu dalo vybudovať brodisko pre 
ovce (Scholtz, 1884, 1888). Scholtz sa teda ešte 
o jaskyni nezmieňuje, iba o vyvieračke.

Karol Siegmeth (1845 – 1912) sa v roku 
1887 nezmienil dokonca ani o vyvieračke, iba 

Obr. 1. Ukážka titulnej strany týždenníka Rozsnyói Híradó z konca 19. 
storočia. Foto: Z. Jerg
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o drienovských kúpeľoch, keď poznamenal, že 
je tam letné sídlo rožňavského biskupa (Sieg-
meth, 1887, s. 28).

Gyula Sóbányi bol zrejme žiakom známeho 
maďarského geológa Lajosa Lóczyho (1849 – 
1920) a v roku 1896 publikoval na stránkach 
Földtani Közlöny pomerne obšírny geologický 
opis Turnianskej kotliny a priľahlých oblastí. 
O jaskyni pri Drienovských kúpeľoch, ktorú 
navštívil v lete 1895, píše:

Túto jaskyňu dal otvoriť v roku 1889 rožňavský 
biskup György Schopper. Dávnejšie vyvieral výdatný 
prameň vody približne 10 m nad terajším vchodom 
jaskyne a voda z nej sa zbierala do jedného jazera na 
dne doliny. Po otvorení jaskyne vyvieračka poklesla, 
lebo voda teraz vyteká cez ústie jaskyne. Teplota 
vody v jaskyni bola 10 °C, a kým som vonku v tieni 
odmeral po búrke teplotu 23 °C, v jaskyni bola 
teplota 14 °C. V ústí jaskyne sa vplyvom prudkého 
ochladenia teplého vlhkého vzduchu vytvorila ozaj-
stná hmla a vyzrážaná voda neustále kvapkala zo 
studených stien jaskyne. Keď vstúpime do jaskyne, 
vo výške 4 m nad našimi hlavami vidíme postupne 
sa zužujúcu, v trhline končiacu klenbu jaskyne, kto-
rá je všade pokrytá vrstevnatosťou vápenca. Potom 
sa jaskyňa znižuje a polkruhovito stáča. Necelých 
150 krokov od ústia sa v nej dá ďalej postupovať už 
len skrčene. Na tomto mieste visia nadol z klenby 
veľmi pekné kvaple v tvare hríba. Podľa vysvetlenia 
p. učiteľa L. Lóczyho tieto obrátené hríbovité formy 
vznikali tak, že počas vývoja týchto stalaktitov bol 

stály alebo veľmi častý vodný tok, siahajúci v jaskyni 
až po úroveň a – b (pozri nákres priečneho rezu 
na Sóbányiho obr. č. 2 – pozn. autora). 

Tento tok nedovolil, aby tieto ďalej rástli do dĺžky, 
ale ich rozšíril. Správnosť tohto vysvetlenia potvr-
dzuje aj to, že k stalaktitom prislúchajúce, zdola 
nahor rastúce stalagmity tu chýbajú. Takže musíme 
predpokladať, že vápenec ako tvrdá hmota sa na 
dne jaskyne nemohol vyzrážať, nakoľko kvapky 
kvapkajúcej vody, obohatenej o uhličitan vápenatý, 
strhávala so sebou voda vytekajúceho potoka. Vo 
vzdialenosti 200 krokov už voda potoka úplne vy-
pĺňa dno jaskyne, a preto som sa už hlbšie nemohol 
dostať. Kompasom zameraný pôdorys vstupnej časti 
jaskyne, ako aj priečny rez prinášam na obr. 2 (Só-
bányi, 1889, s. 204 – 205).

Novšie údaje – výsledky bádania
Po preštudovaní 4 článkov v týždenníku 

Rozsnyói Híradó (Rožňavské noviny), ako aj ďal-
ších s nimi súvisiacich článkov v iných periodi-
kách vyšli najavo zaujímavé skutočnosti, ktoré 
dávajú náležitosti okolo objavu jaskyne do 
trošku iného svetla. Preto sme sa ich rozhodli 
preložiť z maďarského originálu, a priblížiť 
tak širšiemu okruhu čitateľov.

1. Nová kvapľová jaskyňa v susedstve  
(Rozsnyói Híradó 8. júla 1888)
Pri Drienovských kúpeľoch (v Abaujsko-turnian-

skej župe), patriacich rožňavskému biskupstvu, ob-
javili robotníci nedávno otvorenej uhoľnej 
bane jednu kvapľovú jaskyňu, ktorá je 
údajne veľmi pekná a rozľahlá a hojne 
sa v nej vyskytujú nádherné snehobiele 
stalaktitové útvary. Nachádza sa v nej 
jedno jazero, ďalej niekoľko prameňov 
a z hľadiska krásy môže súperiť s našou 
aggtelekskou jaskyňou. Drienovská uhoľ-
nobanská spoločnosť už aj zobrala do 
prenájmu územie, na ktorom je jaskyňa, 
od jeho majiteľa, rožňavského biskupa, 
a najbližšie pristúpi k sprístupneniu jas-
kyne. Úzky vchod rozšíria, spravia cesty 
a premostenia tak, že možno už toto leto 
budú môcť turisti jaskyňu navštevovať. 
(Anonymus, 1888a)

Takmer identické informácie o jas-
kyni zverejnili aj budapeštianske den-
níky Budapesti Hírlap (5. júla 1888) 
a Fővárosi Lapok (6. júla 1888). Tieto 

Obr. 2. Pôdorys vstupnej časti a priečny rez chodby Drienovskej 
jaskyne od Gy. Sóbányiho z roku 1896. Legenda: Bejárat – vchod, 
Mérték – mierka, 1. triasový vápenec, 2. vrstevnatosť vápenca, 3. 
stalaktity. Reprofoto: Z. Jerg
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noviny (ako aj mnohé ďalšie maďarské perio-
diká) sú pre bádateľov dostupné na webstrán-
ke www.arcanum.hu, avšak len po registrácii 
a zaplatení predplatného (10 € a viac). S istým 
oneskorením sa správa objavila aj v týždenníku 
Vasárnapi Újság (pozri nižšie). Je zaujímavé, že 
správa o Drienovskej jaskyni sa objavila v bu-
dapeštianskych denníkoch dokonca o 2 až 3 
dni skôr ako v miestnej tlači (regio-
nálnych novinách Rozsnyói Híradó). 
Bolo to preto, lebo Rožňavské novi-
ny boli iba týždenníkom a vychádzali 
vždy v nedeľu. Keďže prvé senzačné 
informácie o jaskyni uvedené v novi-
nách neboli úplne pravdivé, úradník 
biskupského panstva napísal list do 
redakcie Rožňavských novín s týmto 
textom:

2. Drienovská kvapľová jaskyňa  
(Rozsnyói Híradó 15. júla 1888)
Vážený pán redaktor!
Na margo oznamu o Drienovskej 

jaskyni, zverejneného v 27. čísle Vašich 
ctených novín, ako aj vo viacerých bu-
dapeštianskych novinách, mám tú česť 
poznamenať nasledovné:

Tvrdenie, že objav tejto dávno známej 
jaskyne je zásluha uhoľnobanskej spoloč-
nosti, je nepravdivé; prvý, kto približne 
pred 15 rokmi do nej prenikol, bol dr. 
Antal Kiss, zásluhami bohatý, už nežijúci 
občan nášho mesta. Veľavážený pán bis-
kup dr. György Schopper (1819 – 1895, 
pozn. autora) ju nevedel dať otvoriť, 
nakoľko v tom bránilo brodisko pre ovce, 
ktoré dal ešte pred 36 rokmi pred ústím 
jaskyne postaviť biskup Kollárcsik (István Kollart-
sik 1796 – 1869, pozn. autora), čo bolo príčinou 
aj toho, že sa v jaskyni vytvorili jazerá; otvor do nej 
bol zdola založený a vyložený práve za tým účelom, 
aby sa vytvorila dostatočne veľká nádrž pre ovce.

Dnes, potom, čo už bolo brodisko nepotrebné  
a bolo odstránené, už nič nebráni v sprístupnení 
jaskyne, a tá najbližšie aj bude sprístupnená. 

Aj ďalšie tvrdenie, podľa ktorého by sprístupne-
ním jaskyne – formou nájmu – mala byť poverená 
uhoľnobanská spoločnosť, je úplne nepravdivé, na-
koľko aj keď menovaná spoločnosť už v tejto veci 
oslovila správu statku biskupstva, do dnešného dňa 
nielenže nebola uzavretá žiadna nájomná zmluva, 

ale biskupské panstvo ešte nevidelo ani potrebu 
vôbec začať nejaké rokovania v tomto smere. Toľko 
z hľadiska pravdy. 

Prijmite vyjadrenie mojej úprimnej úcty, čím 
ostávam

v Rožňave 12. júla 1888.
Ferencz Fábián, správa statku biskupského panstva
(Fábián, 1888)

3. Nová kvapľová jaskyňa  
(Vasárnapi Újság 29. júla 1888)

Pri Drienovských kúpeľoch, patriacich k obci Drie-
novec (Abaujsko-turnianska župa), baníci neďalekej 
bane na uhlie objavili jednu kvapľovú jaskyňu. Jas-
kyňa je veľmi rozľahlá a je bohatá na najkrajšie, čis-
to biele, žiariace kvapľové útvary. Nachádza sa v nej 
jedno jazero a niekoľko prameňov. Z hľadiska krásy 
údajne prekonáva aj aggtelekskú jaskyňu a súperí 
s adelbergskou jaskyňou. Drienovská uhoľnobanská 
spoločnosť ju už aj zobrala do prenájmu od rožňav-
ského biskupa a najbližšie pristúpi k tomu, aby ju 
spravili schodnou. Úzky vchod rozšíria a vybudujú 

Obr. 3. Článok o Drienovskej jaskyni v Rožňavských novinách zo 
dňa 15. 7. 1888. Foto: Z. Jerg



37Spravodaj SSS 2/2019 História v speleológii

cesty a premostenia tak, aby všetci tí, ktorí sú vní-
maví voči krásam a vzácnostiam prírody, ju mohli 
navštíviť. (Anonymus, 1888b)

Predpokladáme, že táto senzačná správa 
zrejme inšpirovala istého nemenovaného re-
daktora novín na návštevu jaskyne, lebo v na-
sledujúcom čísle Vasárnapi Újság už o jaskyni 
píše takto:

4. Drienovská jaskyňa  
(Vasárnapi Újság 5. augusta 1888)
Už sme spomenuli, že medzi Turňou a Moldavou 

v chotári obce Drienovec objavili kvapľovú jaskyňu. 
Je ešte veľmi ťažko prístupná. Kým sa človek do-
stane dovnútra jaskyne, poriadny kus cesty sa musí 
brodiť vo vode a v bahne. Necelých 70 m vo vnútri 
sa objavuje prvá kvapľová forma v tvare lustra. Vo 
vzdialenosti 200 m je nádherné jazero, pri ktorom 
voda padá z výšky 3 metrov. Tu sa jaskyňa aj roz-
širuje tak na 6 až 9 metrov a dosahuje výšku 10 
metrov. V jednom vzdialenejšom dóme sa rozpres-
tierajú dve jazerá. Väčšie kvapľové formy začínajú 
až od vzdialenosti 320 m. Po trištvrte kilometra ani 
bádateľ nemohol postupovať ďalej, lebo tam cestu 
uzatvára obrovská vápencová stena. Jaskyňa v kaž-
dom prípade poskytuje veľmi zaujímavý pohľad; 
ale prvá správa, ktorá ju označila za rovnocennú 
s aggtelekskou, bola prehnaná. Najzaujímavejšie je 
to, že túto jaskyňu niekedy museli obývať ľudia, 
lebo sa tu dá vidieť niekoľko ohnísk, popol, zvyšky 
uhlíkov, ako aj niekoľko úlomkov črepov. K tomu sa 
samozrejme neskôr vyjadria aj archeológovia. Maji-
teľom pozemkov okolo jaskyne je rožňavský biskup, 
ktorý už aj nariadil, aby pokiaľ možno jaskyňu 
sprístupnili. 

(Anonymus, 1888c)
O 4 mesiace neskôr už o postupe prác v Drie-

novskej jaskyni informujú Rožňavské noviny:

5. Drienovská kvapľová jaskyňa...  
(Rozsnyói Híradó 16. decembra 1888)
Sprístupňovacie práce v Drienovskej kvapľovej 

jaskyni – ako sa to dozvedáme z overených zdrojov 
– už natoľko pokročili, že táto prekrásna jaskyňa 
je už na úseku dlhom 700 m pohodlne schodná  
a s touto dostupnou vzdialenosťou sa postupne zvy-
šuje jej úchvatná krása. V týchto dňoch ju navštívil 
málo činný gubernátor biskupského panstva a donie-
sol odtiaľ prekrásny kvapeľ bizarného tvaru, ktorého 
čistá belosť súperí s alabastrom. Rýchly postup prác 
bude odteraz do určitej miery brzdiť tá skutočnosť, 

že v jaskyni zamestnaní talianski robotníci budú 
musieť už pracovať v tvrdom vápenci, nakoľko bah-
nité dno sa úplne skončilo a za nateraz schodným 
700 m dlhým úsekom potôčik pretekajúci jaskyňou 
sa už valí v tvrdom skalnom lôžku. Je prirodzené, 
že tým činom sem-tam potrebné prehlbovacie práce 
v tvrdom skalnom dne narazia na väčšie ťažkosti. 
(Anonymus, 1888d)

Aj keď „oficiálny“ dátum otvorenia jaskyne 
zatiaľ nepoznáme, ďalší článok v miestnych 
novinách naznačuje, že sa tak stalo zrejme nie-
kedy v prvej polovici roka 1889:

6. Návšteva v Drienovskej kvapľovej jaskyni 
(Rozsnyói Híradó 14. júla 1889)
V článku neznámy autor s iniciálami R. S. 

opisuje svoje dojmy z návštevy jaskyne. Dňa 5. 
júla sa vybrala na exkurziu do jaskyne 18-člen-
ná skupina výletníkov, medzi ktorými bol aj 
jezuitský otec Kálmán Rosty, ctený hosť pána 
biskupa. Autor článku v úvode poznamenal, že 
nikto z nich vstupné do jaskyne nemusel platiť, 
keďže istý pán z biskupského panstva, ktorý 
bol zároveň aj strážcom a oddaným správcom 
jaskyne, im peknú mrežu na jaskyni otvoril za-
darmo. Ďalej poznamenal, že minulý rok, keď 
v nej boli naposledy, museli chodiť v jaskyni 
skrčení a dávať pozor na svoje klobúky.

Od tej doby ale čakan a dynamit zlomili odolnosť 
vápencových skál a tieto boli pekne odložené z cesty; 
aj regiment lietajúcich myší hvízdajúc opustil svoj 
stáročný úkryt, aby našiel jednu lepšiu, šťastnejšiu 
domovinu, azda v trhlinách zrúcaniny blízkeho 
Turnianskeho hradu. (R. S., 1889) 

Zvedavá skupina, vyzbrojená magnéziovými 
svetlami a voskovými fakľami s veľkými oča-
kávaniami pekne v dlhom zástupe napocho-
dovala do jaskyne, o krásach ktorej už toľko 
čítali a počuli. Prvých 50 – 60 m od vchodu 
nemali veľmi čo vidieť, počuli len vzdialený 
hukot vody. Krištáľovo čistá voda, ktorá mala 
príjemnú teplotu 12 °C, tiekla von v umelo 
vytvorenom koryte. Autor článku svoje dojmy 
z jaskyne opisuje takto:

Postupujúc ďalej sa už podzemná dutina začína 
rozširovať; na bočných stenách sa čím ďalej tým hus-
tejšie objavujú snehobiele kvapľové útvary a v osle-
pujúcom svetle zapálenej magnéziovej lampy žiaria 
bizarné kvapľové rozety na ohromujúco vysokej 
jaskynnej klenbe ako početné hviezdy. V dôsledku 
obrovských, rukami Titanov naukladaných skál sa 
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dutina opäť zúži a po prechode cez úzku uličku 
sa pred nami objaví vodopád – jedna z najkrajších 
miest jaskyne. Až potiaľ je jaskyňa schodná aj su-
chou nohou, ďalej už dobre poslúži vodotesná obuv. 
Odtiaľ ďalej sa už malý potôčik jaskyne rozteká po 
súvislej kamennej podlahe a postup ďalej je možný 
už len s menším (trošku studeným) vykúpaním nôh. 
Je ozaj veľká škoda, že pre tvrdú kamennú podlahu 
by bolo možné spraviť umelé koryto pre vodu iba 
s vynaložením veľkých finančných prostriedkov, 
lebo práve tu sa začína okúzľujúca časť jaskyne.

Priestorné kvapľové siene a sály so stĺpmi; jazerá, 
cez ktoré vedú celkom pohodlné a bezpečné lavičky; 
úzke uličky, objemné a rozmarne vytvorené alabas-
trovo biele stĺpy, ako aj rozličné kvapľové výtvory 
visiace z ohromnej výšky: mihajú sa pred očami 
pozorovateľa ako početné obmeny kaleidoskopu.

Jaskyňa – odhliadnuc od menšieho kúpeľa nôh – 
je celkom pohodlne schodná na úseku vyše 700 m; 
vyzerá to tak, že postup ďalej sťažuje jedna hlbšia 
vodná nádrž, ale len dovtedy, kým nejakým spôso-
bom nebude postarané o vypustenie tejto veľkej vod-
nej masy. Aj podľa názoru odborníkov by sa oplatilo 
úplné sprístupnenie tejto aj v detailoch prekrásnej 
jaskyne, ktorá pravdepodobne komunikuje s lúčan-
skou, alebo Jasovskou jaskyňou, prípadne s oboma 
týmito kvapľovými 
dutinami. 

Po viac ako dvoj-
hodinovej podzem-
nej prechádzke nám 
dobre padlo popri 
hudbe moldavských 
hnedých cigánčat 
a prestretých stoloch 
kúpeľov zabiť jednu 
hodinu. 

(R. S., 1889)
Drienovská jas-

kyňa bola bezpo-
chyby známa už 
v dávnejších do-
bách, čo dokazujú 
rozličné archeolo-
gické nálezy (pozri 
napr. Bárta, 1955, 
s. 383). Vyššie uve-
dené nové údaje 
však poukazujú 
na to, že rok 1889 
v nijakom prípade 

nemôžeme považovať za rok objavenia jaskyne, 
nanajvýš ako rok jej prvého turistického sprí-
stupnenia. Pravdepodobne prvý, kto sa podujal 
na prieskum jaskyne, bol dr. Anton Kiss, a to 
približne už okolo roku 1873. 

anton (antal) kiss (1813 – 1883)
Anton Kiss získal lekársky diplom na uni-

verzite vo Viedni a potom sa usadil v Rožňave, 
kde žil a pôsobil až do svojej smrti. Bol vojen-
ským lekárom rožňavského bataliónu počas 
národnooslobodzovacieho hnutia v rokoch 
1848/49. Patril k zakladateľom Rožňavského 
spevokolu v roku 1864 a stal sa jeho prvým 
predsedom. Inicioval postavenie mestskej pla-
várne a veľkého mestského parku. Bol aj 
prírodovedcom: roku 1855 bol jedným zo 
zakladateľov meteorologickej stanice v Rož-
ňave a do roku 1860 ju viedol. Publikoval 
rozbor vody rožňavských železitých kúpeľov 
a zaoberal sa aj geologickým a nerastným zlo-
žením Dobšinej a okolia. Zomrel 30. 12. 1883 
v Rožňave. Obyvatelia mesta mu v JZ cípe 
veľkého mestského parku postavili v roku 
1885 liatinový pomník (Tományová, 2006,  
s. 8 – 9; Tököly, 1999, s. 172). Jeho meno nesie 

aj útulná tichá ulička v parku v JZ 
časti mesta (Alej Antona Kissa).

Obr. 4a, 4b. Liatinový pomník 
Antona Kissa v JZ cípe mest-
ského parku v Rožňave, ktorý 
nesie jeho meno. Preklad textu: 
„Dr. Antonovi Kissovi, autorovi 
tejto aleje, na vďačnú pamiat-
ku občania Rožňavy a okolia, 
1885.“ Foto: Z. Jerg
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V dňoch 9. – 17. augusta 1846 sa v Košiciach 
konalo zhromaždenie spoločnosti uhorských 
lekárov a prírodovedcov, ktoré malo rozho-
dujúci vplyv na sprístupnenie Jasovskej jasky-
ne. Tú sprístupnil pravdepodobne ešte v prvej 
polovici roka 1846 vtedajší predstavený rádu 
premonštrátov v Jasove Alojz Richter, aby v Ko-
šiciach sa sústreďujúci mladí lekári a prírodovedci 
mohli jaskyňu pohodlne navštíviť pri svojich výletoch 
do týchto končín (Kiss, 1857, s. 45). Tohto zhro-
maždenia sa vtedy zúčastnil aj dr. Anton Kiss 
a ako prírodovedec neskôr prejavil záujem aj 
o bližšie poznávanie jaskýň (Lalkovič, 1988). 
Sama exkurzia do jaskyne sa napokon usku-
točnila až neskôr, lebo počas zhromaždenia 
vysoký stav vody znemožnil vstup do jaskyne 
(Kiss, 1857, s. 45).

Vo svojej práci z roku 1857 ako prvý pod-
robne opísal Jasovskú jaskyňu. O jeho hlbšom, 
vážnejšom záujme o jaskyne svedčí aj to, že 
podrobne preskúmal jej priestory, kopal v nej 
na viacerých miestach a hľadal možnosti jej 
pokračovania. Po detailnom prieskume dospel 
k záveru, že jaskyňa má ešte ďalších 18 vetiev, ktoré 
sú potopené, zanesené štrkom a hlinou alebo tak 
zúžené, že nie je možné v nich pokračovať v ceste, 
takže uvádzaná dĺžka 130 siah neudáva celkovú 
rozlohu jaskyne (Kiss, 1857). Priestory jaskyne 
preskúmal aj zo zoologickej stránky, pričom 
okrem netopierov v nej zaregistroval aj dva 
druhy hmyzu v guáne. 

Kiss bol v Rožňave aj meteorológom, takže 
asi neprekvapuje, že aj v Jasovskej jaskyni robil 
meteorologické pozorovania. Vo vchode do 
jaskyne, ako aj na viacerých miestach v jaskyni 
meral teplotu vzduchu a vody a barometrický 
tlak (Lalkovič, 1988). Podľa vtedajšieho názoru 
prírodovedcov mal byť tlak vzduchu v jaskyni 
iný ako vonku. A. Kiss však dokázal, že tak 
v jaskyni, ako aj vonku na zemskom povrchu 
rozhoduje o barometrickom tlaku nadmorská 
výška. Uvádza, že merania robil 22. augusta, 
ale z článku nie je jasné, v ktorom roku to bolo 
(niekedy medzi rokmi 1846 – 1857). 

Kiss vo svojom článku aj kriticky pozna-
menal, že návštevníci jaskyne si z nej berú na 
pamiatku kvaple, ktoré zväčša odlamujú, a tak 
postupne ničia jej výzdobu. Pri prieskume 
našiel aj rôzne kosti, ktoré určil ako kosti jas-
kynného medveďa (Prikryl, 1985, s. 54 – 55). 
Okrem toho vo svojom článku publikoval aj 

zmenšenú podobu prvej mapy Jasovskej jasky-
ne, ktorú pravdepodobne vypracoval banský 
inšpektor J. Goedicke na základe meraní, ktoré 
realizoval v jaskyni Ing. E. J. Prybilla v spolu-
práci s niekoľkými kanonikmi. Bližšie údaje 
o osude tejto prvej mapy jaskyne však dodnes 
nie sú známe. Len vďaka tomu, že Kiss publi-
koval jej zmenšenú podobu, môžeme si dnes 
utvoriť reálnu predstavu o rozsahu vtedy zná-
mych a sprístupnených priestorov. Aj z tohto 
pohľadu je Kissov článok z roku 1857 veľmi 
cenný (Lalkovič, 1988). Kiss na konci svojho 
článku poznamenal, že obyvatelia Jasova sa 
počas rôznych ohrození v minulosti ukrývali 
v Jasovskej jaskyni, čím poukázal aj na jej his-
torický význam (Kiss, 1857, s. 50).

Prikryl naznačil, že predmetom Kissovho 
záujmu boli najmä jaskyne Abovsko-turnian-
skej, čiastočne aj Gemerskej župy (Prikryl, 
1985, s. 54). Vo svojom článku sa Kiss ok-
rem Jasovskej jaskyne ešte konkrétne zmienil 
o jaskyni Baradla a o Silickej ľadnici; obe 
pravdepodobne aj navštívil. Takisto spomenul 
priepasti a prederavené závrty na povrchu 
planín, ako aj výdatné vývery vôd na ich úpä-
tí, a na základe týchto indícií predpokladal 
existenciu väčších jaskynných systémov v út-
robách planín. To naznačuje, že o planinách 
Slovenského krasu už v tom čase mal celkom 
slušné znalosti (Kiss, 1857, s. 45). Ktoré ďalšie 
jaskyne mohli byť predmetom jeho bližšieho 
záujmu, nám, žiaľ, nie je známe. Najnovšie 
bádania naznačujú, že jednou z nich bola aj 
Drienovská jaskyňa. 

Podľa F. Fábiána Kiss preskúmal Drienov-
skú jaskyňu už približne okolo roku 1873, 
presný dátum ani detaily tohto prieskumu 
však zatiaľ nepoznáme. Ak uvážime, že v tej 
dobe patril pozemok okolo jaskyne biskup-
skému panstvu (celé územie obce Drienovec 
aj s okolitými pozemkami darovala Mária 
Terézia rožňavskému biskupstvu ešte v roku 
1777 – pozri Furmaník, 2013), tak zrejme 
Kiss musel vyžiadať od nich súhlas na vstup 
do jaskyne. Z toho vyplýva, že o Kissovom 
vstupe do jaskyne museli vedieť, takže údaje 
uvádzané biskupským úradníkom Fábiánom 
môžeme považovať za hodnoverné. Kiss zrej-
me „stihol“ jaskyňu preskúmať ešte predtým, 
ako pred jaskyňou dal biskup Kollárcsik vybu-
dovať veľké brodisko pre ovce. 
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zhrnutie
V 19. storočí patrili pozemky okolo Drie-

novskej jaskyne rožňavskému biskupovi, ktorý 
mal v drienovských kúpeľoch svoje letné sídlo. 
Biskupstvo sa v tomto období vo veľkom ve-
novalo aj chovu oviec. Po vybudovaní veľkej 
nádrže (brodiska) pred jaskyňou bola umelo 
zvýšená hladina vody, a preto istý čas vstup do 
nej nebol možný.  

Pravdepodobne niekedy v polovici roka 
1888 bolo brodisko pre ovce spred vchodu 
Drienovskej jaskyne odstránené. Krátko nato 
ju preskúmali robotníci z blízkej uhoľnej 
bane (uhoľné bane tu boli v prevádzke do 
roku 1896), ktorí ju však prezentovali ako 
svoj objav. Následne sa v tlači objavili sen-
začné správy o jaskyni; tieto dezinformácie 
však vzápätí uviedol na správnu mieru F. 
Fábián z biskupského panstva. Správy v no-
vinách spôsobili zvyšujúci sa záujem o jas-
kyňu, preto (pravdepodobne na prelome júla 
a augusta 1888) rožňavský biskup nariadil 
jaskyňu sprístupniť. Na akomsi turistickom 
sprístupnení jaskyne pracovali talianski ro-
botníci a koncom roka 1888 už bola jaskyňa 
sprístupnená v dĺžke asi 700 m. Vybudova-
li drevené lavičky a premostenia cez jaze-

rá (predpokladáme, že asi niečo podobné, 
ako je to napr. v turisticky sprístupnenej 
Krásnohorskej jaskyni), ako aj spevnené ka-
menno-štrkové chodníky, takže návštevní-
ci prešli 700 m dlhý úsek bez namočenia 
nôh. Na úpravu riečiska miestami použili 
aj dynamit a z jaskyne tak odplašili kolóniu 
netopierov, ktorá zrejme po stáročia obývala 
jaskyňu. Článok z leta 1889 dokazuje, že 
v tom čase už naplno bežala prevádzka jas-
kyne a biskupom bola určená zodpovedná 
osoba z biskupstva (akýsi správca jaskyne), 
ktorá dozerala na jaskyňu, otvárala mreže 
a púšťala turistov do jaskyne. Ako dlho tak-
to fungovala prevádzka jaskyne, nám nie je 
známe (predpokladáme, že maximálne do 
konca 1. svetovej vojny). Zvyšky spevnených, 
skalami vyložených chodníkov sú v jaskyni 
na niektorých miestach viditeľné ešte aj dnes 
(Zacharov, 1985, s. 3). 

Za zatiaľ najstaršie známe zmienky o Drie-
novskej jaskyni teda môžeme považovať sprá-
vy v budapeštianskych denníkoch Budapesti 
Hírlap z 5. júla 1888 a Fővárosi Lapok zo 6. 
júla 1888, ako aj v týždenníku Rozsnyói Híradó  
z 8. júla 1888. Aj keď vyššie uvedené historic-
ké pramene nám poskytli ďalšie cenné údaje, 

Obr. 5. Vchod do Drienovskej jaskyne na dobovej pohľadnici zo začiatku 20. storočia (pravdepodobne z 20. rokov). 
Foto: www.darabanth.com
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dodnes nepoznáme presnú detailnú históriu 
tejto prekrásnej jaskyne. V archíve Biskupské-
ho úradu v Rožňave možno existujú nejaké 
vzácne historické dokumenty, ktoré by mohli 
čo-to odhaliť z bohatej histórie jaskyne, preto 
prípadné ďalšie bádanie by sa malo uberať aj 
týmto smerom.
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úvod
Minulý rok som v dvoch príspevkoch pre-

zentoval výsledky bádania po jaskyni Trna-
wa, o ktorej sa vo svojej monografii o Gemeri 
z roku 1808 zmienil L. Bartolomeides (Jerg, 
2018a, 2018b). V nich som uviedol, že Bartolo-
meidesom spomínaná jaskyňa Trnawa by mala 
byť totožná s jaskyňou Železné vráta (PP114) 
v SZ svahu Plešiveckej planiny.

Keď som nedávno bol v rožňavskom archíve 
nafotiť články o jaskyniach z dobovej tlače, 
objavil som v týždenníku Rozsnyói Híradó 
(Rožňavské noviny) z roku 1880 dva zaujímavé 
články, v ktorých sa nachádzajú informácie 
o jaskyni Trnawa. Preto som sa rozhodol pre-
ložiť ich z maďarského originálu a doplniť 
výsledky bádania o novšie poznatky.

Nové výsledky bádania
Od začiatku roka 1880 začala vychádzať 

v Rožňavských novinách séria článkov od ne-
známeho autora s názvom Minulosť Gemera. 
Zaujal ma najmä 6. diel článku s názvom 
Zbojníci a poklady ukrývajúce miesta na Gemeri. 
Autor na začiatku článku poznamenáva, že 
v mnohých zachovaných archívnych doku-
mentoch sa nachádzajú zmienky o zbojní-
koch, ktorí sa v minulosti potulovali po Ge-
meri. Spomína viacerých zbojníkov, na príklad 
Mátyása Bazsóa z Muránskeho hradu, Mik-
lósa Serényiho, zbojníka s priezviskom Sza-
lánczi, ďalej Ormosa, Csősza, ako aj Jánošíka 
a obávaných zbojníkov s menom Szurovecz  
a Dovecz. Píše i o tom, že na halde pred jed-
nou železnou baňou v dolnej časti Čiernej Le-

hoty našli v polovici 18. storočia 
železnú tabuľu, na ktorej bol ta-
kýto text z roku 1542: 9. októbra 
roku 1542, trasúc sa od regimentu 
Turkov a Tatárov, ukryli sme našu 
pokladnicu s 200 000 toliarmi 
a 50 000 forintmi do vrchu Czin-
berg, od hámra 36 krokov smerom 
k Slavošovciam, vo výške necelej 
1 siahy od zeme. Nech nám nebo 
dá čím skôr späť mier a slobodu!  
I. H. B. a G. L. S. (Anonymus, 
1880). V súvislosti s Turkami ta-
kisto spomína poklady ukryté 
v pevnosti Sobôtka pri Rimavskej 
Sobote, ako aj poklady českých 
martalúzov v jaskyniach v blíz-
kosti Drienčan.

O jaskyni Trnawa sa v článku 
píše:

Jeden slávny zbojník, menovite 
Miklós Serényi, v roku 1596 so svo-
jou družinou napadol mestečko Štít-
nik a tamojší ľud okradol o mnoho 
hodnotného majetku. Tento podľa 
povesti svoje nakradnuté poklady 
ukryl do jaskyne zvanej Tarnava, 
nachádzajúcej sa na Plešiveckej 
hore, kde sú – ako to hovorí ľudo-
vá povesť – dodnes ukryté, keďže Obr. 1. Mohutný vchod 9 × 9 m jaskyne Železné vráta. Foto: Z. Jerg

dodatok k čLáNku o jaSkyNi trNawa

zoltán jerg – Speleoklub minotaurus
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Serényiho aj s jeho bandou počas jednej potulky 
nahnevaný ľud zlynčoval a do jedného pozabíjal 
(Anonymus, 1880).

Krátko potom, čo vyšiel v Rožňavských no-
vinách tento článok, poslal list do redakcie no-
vín učiteľ zo Štítnika Lajos Nagy st. V reakcii 
na vyššie uvedený článok okrem iného napísal 
(preložili sme len tú časť, ktorá sa týka jaskyne 
Trnawa):

Vážený pán redaktor! Na margo článku „Mi-
nulosť Gemera“, publikovaného vo Vašich ctených 
novinách, odvážim sa – s dovolením váženého 
pána redaktora a autora článku – spraviť zopár 
skromných poznámok.

Na informáciu, ktorú autor v 6. čísle Rožňav-
ských novín spomína, že „jeden slávny zbojník 
nakradol svoje poklady od ľudu a tie ukryl do jas-
kyne Tarnava na Plešiveckej hore“, si dovolím po-
znamenať toľko, že v štítnickom chotári naozaj 
existuje lesná časť – teraz patriaca do majetku 
rodiny Sárkány – , ktorá má meno Tornava, po 
slovensky Trnava (pochádza zo slovenského slova 
tŕň). V tejto lesnej časti vidieť aj vrchol Plešiveckej 
hory a v skalnom brale otvor v tvare pivnice, kde 
sa údajne zdržiavali zbojníci. Pod jaskyňou vedie 
na Plešiveckú horu peší chodník, ktorý ešte aj te-
raz je známy pod názvom „Zbojnícky chodník“. 
Podľa povesti mali zbojníci ukryté poklady ešte aj 

vo Zvonivej jame, nachádzajúcej sa na Plešiveckej 
hore, a počas mojich študentských čias viackrát išli 
remeselníci do zmienenej Zvonivej jamy hľadať 
poklad. (Nagy, 1880).

zhrnutie
Neznámy autor v prvom článku Rožňav-

ských novín spomína mená viacerých zboj-
níkov, pričom údaje o nich s najväčšou prav-
depodobnosťou čerpal z Bartolomeidesovej 
monografie o Gemeri, lebo ním uvedené údaje 
sú veľmi podobné tým, ktoré uviedol aj Bar-
tolomeides v § 65 na stranách 267 – 268. Tak-
isto aj údaje o jaskyni Trnawa boli evident ne 
prevzaté od Bartolomeidesa. Ten napríklad 
v miestopisnej časti svojej monografie pri obci 
Štítnik o jaskyni Trnawa píše: Je tu dolina, ktorá 
sa vyznačuje roľami a lúkami a z jednej strany je 
ohraničená Plešiveckým vrchom, ktorý tu tvorí kraj 
menom „Psí chrbet“. Za týmto je pustatina „Trna-
va“, významná jaskyňou, známou pre poklady 
zbojníkmi tu uložené. (Bartolomeides, 1808,  
s. 534 – 535; preklad P. Černaj).

Autor druhého článku Lajos Nagy ako učiteľ 
v Štítniku bol určite znalý miestnych pomerov 
a nepochybne poznal aj Bartolomeidesove prá-
ce. Tento miestny učiteľ viackrát publikoval 
svoje články v Rožňavských novinách a napr. 

roku 1882 písal aj o Zvonivej 
jame. Štítnik a okolie zrejme 
poznal dobre. Nagy v súvislos-
ti s jaskyňou Trnawa uviedol 
veľmi dôležité údaje. V článku 
spomenul, že pod jaskyňou ve-
die chodník na planinu, ktorý 
ešte aj vtedy volali Zbojnícky 
chodník.

Zbojnícky chodník, ktorým 
kedysi chodievali obyvatelia 
Štítnika (aj zbojníci) na plani-
nu, existuje i dnes a je dokonca 
zakreslený na lesníckej mape 
z roku 1992 (Jerg, 2018b). Je 
síce dosť zanedbaný, ale (okrem 
vrchného úseku) je dosť dobre 
znateľný. Odpája sa na začiat-
ku starého štítnického závozu, 
vedie 40 výškových metrov nad 
Hlivákovou priepasťou (PP151) 
a o niečo vyššie potom prechá-
dza asi 100 výškových metrov 

Obr. 2. Zmienka o jaskyni Trnawa v článku L. Nagya z roku 1880. 
Reprofoto: Z. Jerg
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pod jaskyňou Železné vráta. Po strmšom výstu-
pe chodník vychádza na okraji väčšej svahovej 
lúky, odkiaľ je krásny výhľad do doliny Štítnika. 
Chodník sa končí na planine pri plochom lúč-
natom závrte, v sedle medzi dvomi neoznačený-
mi kótami (kopcami), zhruba 800 m na sever od 
vyústenia štítnického závozu na planinu.

Vyššie uvedené dva články v Rožňavských 
novinách teda potvrdili, že Bartolomeidesom 
spomínaná jaskyňa pri štítnickej puste Trna-
wa je určite totožná s dnes známou jaskyňou 
Železné vráta (PP114). Prvé údaje o jaskyni 
Železné vráta sa teda zásluhou Bartolomeidesa 
dostali do literatúry už v roku 1799, keďže ju 
spomína aj vo svojej skoršej práci o štítnickom 
panstve (Bartolomeides, 1799).

Poznámka
Nedávno, až po dokončení tohto príspevku, 

som v regionálnom fonde rožňavskej knižnice 
náhodou objavil fotokópiu úplného slovenského 
prekladu Bartolomeidesovej práce o Štítnickom 
panstve z roku 1799. Žiaľ, pracovníčka knižnice 
mi nevedela nájsť žiadne bližšie údaje o tomto 
preklade, takže ani rok, ani meno autora prekla-
du mi nie sú známe. Z typu písma na xerokópii 
predpokladám, že preklad pochádza z prvej polo-
vice 90. rokov, ešte z obdobia začiatku výpočtovej 
techniky na Slovensku. Keďže Bartolomeidesove 
slová môj príspevok vhodne dopĺňajú, rozhodol 
som sa z tejto jeho práce zacitovať. 

V kapitole Prírodné pamätihodnosti v § 6 pri 
opise Plešiveckej planiny Bartolomeides okrem 
iného píše:

Mnoho ľudí sa domnieva, že vnútri tohto po-
horia sú dutiny. V časti, ktorá poskytuje výhľad 
na Štítnik, v usadlosti kedysi nazývanej Trnawa, 
sú vraj obývateľné jaskyne, podobné výklenkom. 
Predpokladá sa, že v nich kedysi zbojníci ukryli 

kráľovské poklady, zbrane a vojenskú výzbroj 
a vchod zasypali zemou. Táto záležitosť bola až 
natoľko dobre známa, že urodzení muži a obča-
nia neváhali už dvakrát združiť sa do spoločenstva 
a spojenými nákladmi i úsilím hľadať poklady 
prekopaním podzemných kanálov. Domnievali 
sa, že našli stopy po jaskyniach a ľudskej činnosti 
baníkov, prikryté v hĺbke zemou, kosti živočíchov, 
úlomky drahokamov a kovov. Ale poklady sú až 
dodnes ukryté, pretože nijaké nejestvovali, alebo 
hľadači zišli z cesty. Je celkom známe z histórie, 
že pokladnicu kráľa a cisára Maximiliána posla-
nú k vojsku do Košíc ulúpili zbojníci pri Fiľakov-
skom hrade. Nie je isté, či v minulých storočiach 
bolo veľa zbojníckych skupín v tomto kraji. Iba ak 
by sa niekto spojil do dvojice s potomkom človeka, 
pod vedením ktorého sa hľadali poklady a ktorý 
tvrdil, že pomáhal zasypávať zemou poklady 
ukryté na týchto miestach, ale musel prisahať, 
že sa ich nebude domáhať. Ale hodnovernejšie 
ako tieto poklady je to, čo získavajú okolité osady 
z úrodných pastvín alebo z nachystaného sena. 

(Bartolomeides, 1799, s. 7–8, preklad Anony-
mus, 1994?, s. 11–12).
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Túžba vidieť, poznať, zažiť a precítiť je 
veľmi silná. Cestovateľské túžby a sny sme 
opäť nasmerovali v marci 2017 do tropickej 
krajiny Indonézia. 

Indonézia je ostrovná krajina v Juhovýchodnej 
Ázii, pozostávajúca zo 17 508 ostrovov. V jednej 
línii sú najväčšie ostrovy Sumatra, Jáva, Borneo, 
Sulawesi a menšie, ako Bali, Lombok, Sumbawa, 
Sumba a Flores. Na túto cestu sme sa vybrali Ru-
dolf Košč, František Košč, Michaela Pancuráková 
a znalkyňa Indonézie Michala Tomanová.

Veľké mestá, ak môžeme, tak radi vynecháme, 
preto po prílete do hlavného mesta Jakarta sme 
hneď odleteli do mesta Jogjakarta (Yogyakarta) 
v centrálnej Jáve. Mesto je známe bohatou histó-
riou a mnohými náboženskými smermi.

Po príchode budhizmu na Jávu vznikol fan-
tastický pyramidálny chrám Borobudur. Miest-
ni tvrdia, že keď človek absolvuje všetkých 
sedem stupňov, tak v najvyššej časti chrámu by 
mal zažiť osvietenie – nirvánu. Táto pyramidál-
na stavba je mimoriadne dobre zreštaurovaná  
a zachovaná. Nezvyčajná energia, ktorá vyžaruje 
z tohto posvätného miesta, vás úplne pohltí.

Zvyky, tradície a tance na Jáve sme zažili pri 
potulkách po kratóne Tamansari, v minulos-
ti sídle sultána. Nádherné ženy v tradičných 
batikovaných šatách (vosk nanášaný na látku  
a neskôr farbený), predviedli ich rituálny tanec 

pri zvukoch plechových nástrojov. Sultánove 
paláce sa rozprestierajú na veľkej ploche. Ich 
súčasťou boli sultánove bazény, kde z vysokej 
veže sultán hádzal ružu kúpajúcim sa konkubí-
nam. Žena, ktorá ružu prvá chytila, strávila noc 
so sultánom.

Stretnutie s jaskyniarmi z jogjakarty
Privítanie s mladými jaskyniarmi (Acintyacu-

nyata Speleological Club) bolo veľmi príjemné. 
Pozvali nás do svojej speleologickej klubovne, 
kde nám požičali jaskyniarsky výstroj. Asi 80 
km JV od Jogjakarty sa nachádza krasové úze-
mie. Navštívili sme Portálovú jaskyňu, ako nám 
miestni preložili jej meno. Jaskyňa má dĺžku cca 
200 m a 15 m vysoké priestranné chodby s bo-
hatou výzdobou. Dno jaskyne bolo blativé a ka-
menisté. Obyvateľmi jaskyne boli kalone, neto-
piere dosahujúce veľkosť nášho holuba. Miestni 
kedysi z jaskyne brali guáno, ktoré predávali. 
Teplota vnútri jaskyne bola veľmi príjemná – 
28 °C. V záverečnej časti sme objavili neveľký 
priestor pozdĺžneho tvaru, z ktorého vylietavali 
netopiere. Navrhli sme miestnym jaskyniarom, 
nech pokračujú vo výskume. Ich reakcia nás 
prekvapila. Naznačili, že oni v jaskyniach vôbec 
nekopú. Prejdú jaskyne, zmapujú jaskynné prie-
story, a tým sa ich práca končí. 

Hneď na druhý deň sme navštívili jaskyňu 
Cerme Gua (Zrkadlová jaskyňa). Jej prehliadka 

v krajiNe matahari

rudolf košč, michaela pancuráková

S členmi Acintyacunyata Speleological Club z Jogjakarty
R. Košč s predsedom klubu ASC. 
Foto: M. Pancuráková
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bola jedným z našich najmilších jaskyniar-
skych zážitkov. Prechod po jaskyni v 27 °C 
teplej vode po pás je niečo ako rímske kú-
pele. Fascinujúca výzdoba, teplá krištáľová 
voda, vodopád a miestni meditujúci hindu-
isti nás úplne uchvátili, a tak sme v jaskyni 
strávili cca štyri hodiny. Dĺžka jaskyne je 
1500 m. Pri rozlúčke s jaskyniarmi z Jogja-
karty sme si navzájom vymenili propagačné 
materiály a drobné suveníry.

Ostrov Jáva je o niečo menší ako celé býva-
lé Česko-Slovensko, ale žije tu 155 miliónov 
obyvateľov. Prevažná časť obyvateľov sú mos-
limovia, ostatní hinduisti, budhisti, kresťania  
a animisti. Jáva pôsobí ako jedno veľké 
mesto. Okolie ciest po Jáve skrášľujú ryžové 
polia, vulkány a tropická flóra. Pod vulkán-
mi sa nachádzajú roztrúsené dediny, kde sa 
ľudia živia prevažne poľnohospodárstvom. 
Pestujú banány, mango, čili, kávu, makada-
mové orechy a rôzne druhy zeleniny.

plavba loďou v okolí malých Súnd
Z ostrova Lombok sme sa loďou Santosa 

vybrali na dvojdňovú plavbu k ostrovu 
Flores. Loď mala dĺžku 25 m a vyzerala 
ako zo začiatku 19. storočia (celá z dreva). 
Počas plavby sme zakotvili pri niekto-
rých ostrovoch, kde sme využívali čas na 
šnorchlovanie. Pod vodou bol neskutočný 
svet plný rôznofarebných rybičiek a kora-
lov. V závere plavby sme navštívili ostrov 
Komodo, kde sa nachádza NP Komodo  
a žijú tam jaštery – varan komodský, do-
sahujúci dĺžku 3,5 m. Pohyb po ostrove 
je možný len s fundovaným sprievodcom. 
Pohyb varanov po ostrove je voľný a ich 
uhryznutie je smrteľné. 

Neskôr sme sa presunuli na ostrov Flores. 
Pristáli sme v meste Labuanbajo. Na tomto 
ostrove počas druhej svetovej vojny pôsobil 
ako misionár Slovák Jozef Šoltés. Jeden  
z hlavných cieľov bol výstup na vulkán 
Kelimutu (1630 m). Z vrcholu sopky bolo 
vidieť tri zatopené krátery, ktoré majú svoje 
mená: v preklade Jazero mladých dievčat  
a chlapcov, Jazero starých ľudí a Jazero zlých 
ľudí. Pre nás bolo neskutočným zážitkom vi-
dieť meniace sa farby jazier pri východe slnka. 

Tretí deň strávený na tomto prekrásnom 
ostrove sme navštívili archeologické nále-

zisko Hobbit cave. Tento človek žil 40 000 
– 18 000 rokov pred n. l., bol vysoký 1 m  
a pravdepodobne vyhynul s erupciou sopky. 
Prvé pozostatky Homo f loresiensis objavili  
v roku 2003 a nálezy pokračujú dodnes. Ešte 

Po výstupe pred jaskyňou Cerme Gua, zľava F. Košč,  
R. Košč. Foto: M. Pancuráková 

Cerme Gua (Zrkadlová jaskyňa), R. Košč. 
Foto: M. Pancuráková

Cerme Gua (Zrkadlová jaskyňa), zľava R. Košč, F. Košč. 
Foto: M. Pancuráková
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pred odchodom z ostrova sme navštívili voľ-
ne sprístupnenú jaskyňu Gua Batu Cermin 
(Kamenné zrkadlo). V tejto jaskyni nám oko-
lo našich nôh poskakovali obrovské kobylky 
Troglophilus neglectus. Pri prvom vizuálnom 
kontakte s kobylkami sme boli čiastočne vy-
desení. Mali dĺžku cca 12 cm a vyzerali ako 
mimozemskí votrelci. 

Cestu späť z ostrova Flores na ostrov Lom-
bok sme absolvovali znova loďou. Plavba 
mala trvať dva dni. Asi po troch hodinách 
plavby sa strhol silný vietor a vlny dosaho-

vali výšku aj vyše tri metre. To, čo s našou 
23 m dlhou loďou robilo rozbúrené more, 
sme neočakávali ani v najhorších snoch. Celá 
posádka aj všetci pasažieri dostali morskú 
chorobu. More sa upokojilo až na tretí deň. 
Pri výstupe na pevninu sa nám zdravotný stav 
rýchlo zlepšil.

Záverečné tri dni pobytu v Indonézii sme 
strávili na ostrove Gili Air. Indonézania sú 
príjemní ľudia a ich päť princípov (jeden boh, 
ľudskosť, rovnosť, jednota a súdržnosť) treba 
zažiť na vlastných skúsenostiach.

Portálová jaskyňa. Foto: M. Pancuráková

Pod sopkou Merapi, zľava R. Košč, M. Tomanová, M. 
Pancuráková, F. Košč

Jaskyňa Gua Batu Cermin (Kamenné zrkadlo), zľava 
M. Tomanová, F. Košč, R. Košč. Foto: M. Pancuráková
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F. Radinger z OSS Rimavská Sobota nás 
upozornil na knihu spisovateľky Hany Koš
kovej* Mara medvedia / Povesti a legendy 
z Novohradu, ktorú v roku 2007 vydalo 
Vydavateľstvo Matice slovenskej. Jaskyňa, 
ktorej meno je v názve knihy, naozaj existu
je. Legendu o nej autorka dovolila uverejniť 
aj v našom periodiku.

Redakčná rada Spravodaja

mara medvedia
Skôr než Demeter Aláč odi šiel do neba (zlé 

jazyky tvrdili, že do pekla), stihla mu druhá 
žena porodiť dcéru, ktorá sa viacej podobala 
na chlapca ako na dievča. Matka ju vraj dojčila 
rovných šesť rokov. Až keď si ku každému 
pridájaniu Mara, ako dievča pokrstili v Divíne, 
sama priniesla stolček, Aláčka si uvedomila, že 
ju musí odstaviť. Dievčaťu odmietala dať sať, 
no ono si čoskoro našlo náhradu. Nejedna su-
seda ju prichytila pri koze, ako hltavo pije teplé 
mlieko. I ovce bahnice nezbednice, ktoré ani 
chvíľu nepostáli na svojom mieste, pri dievčati 
zostali stáť ako zdúpneté. Vraj úplne skrotli, 
keď sa im prisala k vemiačkam. 

Mara rástla ako z vody. Veď akoby i nie – 
toľkým sýtym mliekom chovaná! Líca jej kvitli 
na červeno. Oči mala jasné a bystré, podobali 
sa najkrajším černiciam z Harajok. 

Dievča najradšej v chotári chodilo k stud-
ničke na Adamovu lúku. Tam sa mohla na 
seba dosýta vynadívať. Pri studničke si kľakla, 
odložila košík s hríbmi a namáčala si rozpá-
lenú tvár do vody. Keď šlo Mare na šestnásty 
rok, vybrala sa do hory so sekerou postínať 
zopár stromov na prístrešok, pretože ten starý 
sa prerútil pod záľahou snehu, ktorý v Divíne  
v tú zimu bol. 

Mara bývala s matkou sama. I hocijakú 
tvrdú robotu zastala ako chlap. Vedela orať, 
siať, uhliarsku míľu založiť i drevo na Bu-
čangoch prihotoviť. Len vyšívať sa nijako 
nevedela naučiť. Ani tkanie na krosnách 
jej nešlo. Ihla sa v jej priveľkých prstoch 

strácala ako makové zrnko v piesku. Dar-
mo ju Aláčka nútila, prehovárala i kárala. 
Nikdy sa Mare ženské roboty nedarili. Za-
vše, keď bola sama doma, ukradomky na-
vliekala do ihly červenú niť, ale viacej nič. 
Ihla akoby bola živá. Odskakovala od plát-
na, zapichávala sa jej bolestivo do brušiek 
prstov. Vtedy radšej zvesila v pajte kosu  
a šla do paseky nažať voňavú trávu. 

V jednu septembrovú nedeľu sa vybrala do 
lesa. Ako kráčala od buka k buku, prišlo jej 
zrazu ľúto, že ju nikto v dedine nevoláva ani 
na priadky, ani na páračky. Nijaká susedka 
jej nikdy neponúkne, že ju naučí, ako sa tká 
plátno či súkno. Zamyslená Mara pri smut-
ných myšlienkach ani nezbadala, ako sa v hore 
náhle zotmelo. Smerom od Divína sa blížila 
búrka ovešaná bleskami. Nevyľakalo ju to. 
Bola pravým dieťaťom prírody, zvyknutá i na 
nečas. Dážď sa cedil ani z krhly. Premočená až 
na kožu prišla na lúku k studničke a vyzliek-
la si mokré šaty. Prestalo pršať. Studnička 
naplnená mútnou vodou sa pri pohľade na 
jej pevné mladé telo začala zázračne čistiť. 
Onedlho sa v nej videla ako v zrkadle. Zra-
zu ju prekvapil tieň. Neznámy mládenec ju 
zozadu chytil za dlhé vlasy, pritiahol k sebe  
a vysal jej z úst stopy dažďa a z tela búrku. 

Vchod do jaskyne Mara medvedia, na ktorú sa viaže 
legenda. Foto: Ľ. Gaál

mara medvedia

*Hana Košková (1942), poetka a prozaička, členka Spolku slovenských spisovateľov. Pracovala ako zdra-
votná sestra, neskôr redaktorka regionálnych novín v Lučenci, od roku 1992 sa venuje len literárnej tvorbe. 
Okrem poézie píše aj knihy pre deti a mládež.
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Len keď pri sebe ležali na vlhkej 
tráve, Mara precitla. Pochopila, 
že sa medzi nimi stalo čosi náhle  
a krásne. Jej zelený venček nasia-
kol blatom a dlhé husté vlasy sa 
zbili do hŕč. 

Klement, najmajetnejší mláde-
nec z Divína, prišiel sem za stá-
dom oviec, ktoré sa tu pásavali až 
do neskorej jesene. Ani netušil, 
čo sa mu tu pritrafí, a tak bez 
prekážok! V očiach sa mu zjavili 
posmešné iskry. 

– Aspoň mi meno povedz, – 
prehodil, aby reč nestála. 

– Som Mara. 
– Tak to o tebe ide chýr, že nevieš šiť, tkať, 

ani na plátno vyšívať? – vystrčil Klement v po-
smešnom úsmeve tie najbelšie zuby, aké Mara 
vo svojom živote videla. 

– Neboj sa, život ta naučí priasť nite i tkať 
hrubé plátno, – prehodil a zabočil na pasienok.

Mara prišla domov zronená. A keď jej smútok 
začal rásť i pod srdcom a nadvihovať čoraz šir-
šiu suknicu, nevedela si rady. Klementa stretla 
odvtedy len raz, na jarmoku v Gáči. Keď ju však 
zbadal, skryl sa za šiator. O mesiac jej odkázal 
po voliarovi Tomášovi, že ak to bude syn, prí-
de si po neho. I ju pojme za ženu, ak sa naučí 
ženským prácam. O ďalší mesiac jej poslal kve-
tovanú šatku so strapcami a nové krosná. Plaká-
vala Mara každý deň, keď si s veľkým bruchom 
sadávala za ne. Priadza navlhnutá slzami sa jej 
zamotávala do prstov, škrtila jej zápästia. Člnok 
jej padal z rúk. Modlila sa, aby to bol syn. Mož-
no jej i tkanie pôjde lepšie. Možno Klementovi  
i košeľu vyšije krížikovým stehom. 

Blížil sa čas pôrodu. Dedina na ňu zazerala. 
Akoby i nie, na prespanku. Prebodávaná nevra-
živosťou bola čoraz smutnejšia a zahanbenej-
šia. Už ani drevo na dvor nešla prerúbať. Keď 
sa jej narodilo dievča, Klement jej odkázal, aby 
ho už nečakala. 

Raz v noci dieťa nariekalo a nariekalo. Dar-
mo mu núkala plný prsník. Ráno už malo 
ručičky omodrené a studené. 

– Priľahla si ho, – skríkla na ňu mater. – 
Nehanblivica nehanblivá, ako si ho v hanbe 
splodila, tak v potupe opúšťa svet. 

Nemohla toľké hromženie Mara počúvať, 
radšej sa vytratila z polorozpadnutej chy-

že. Vzala hlinený mliečnik a pobrala sa do 
hory. Na cestu, po ktorej sa motávali furmani  
s uhlím, svietilo júlové slnko. Na úpätí kopca 
sa červeneli maliny ako Marine líca. Preletela 
očami ponad riedku zeleň, keď sa jej pred oča-
mi zamarilo akési čudo. 

– Bože môj, medveď! – zakričala na slnko 
prenikajúce mladinou. Lúče slnka sa mihali 
okolo medvedej hlavy, pomedzi prázdne očné 
otvory. Medvedica mala očnice veľké ako hli-
nený hrnček. 

– Ratuj ma, Bože, – šepkala Mara osinetý-
mi perami. Strach sa jej predieral za zimom-
riavky, kolená jej stŕpli. Nevedela urobiť ani 
krok. Hlinený džbán až po vrch naplnený 
malinami sa začal kotúľať dole svahom. 
Čerstvo polámané vetvy obnažili biele vnút-
ro dreva ako strašidelné rozštiepené kosti 
nad domliaždeným lesným papradím. Svah 
sa Mare zvažoval pod nohami. Obrátila sa. 
Začula bzukot zelených múch, aké zvyk-
nú sedávať na zdochlinách, ale i piskľavý, 
mumlavý hlas. Bol žalostný. Podobný plaču 
dieťaťa. Obkrúcal sa jej okolo členkov. Med-
vieďa bolo s mŕtvou medvedicou uväznené 
v hlbokej jame. Podišla bližšie. Roj múch sa 
skoro dotkol jej rozhorúčenej tváre. Dlho 
hľadela na mŕtvu medvedicu i na živé mláďa. 
Prsia naliate mliekom ju pálili, boleli a ťa-
hali dopredu. Ach, toho mliečiska mám ako 
vody, pomyslela si. Slnko už bolo naprostred 
oblohy, keď sa Mara prebrala z prekvapenia. 
Mrzeli ju vysypané maliny a nedalo jej po-
koj ani medvedie kňučanie. Akoby sa v nej 
prebudil materský cit i ľútosť za jej mŕtvym, 

Jaskyňa Mara medvedia – kopanie sondy. Foto: Ľ. Gaál
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sotva narodeným dieťaťom. Vošla do jamy  
a vyslobodila mrnčiaceho medvedíka. 

Mara bola smelá. Nebála sa nikoho a ničo-
ho. Ani hôr, ani uhliarov, ani lesných zvierat. 
No teraz ju všetko zaskočilo a nevedela, čo 
má robiť. Medvieďa šlo všade za ňou. Pre-
šla niekoľko krokov, keď zrazu naďabila na 
vyvýšeninu. Zo zvedavosti odhrnula konáre. 
Zjavil sa pred ňou skalný otvor. Vtiahla sa 
dnu. Bolo tu chladnejšie. Z chrbta si zložila 
plachtu, v ktorej mala omnoho väčšiu nádobu 
ako tú, ktorá sa jej odkotúľala dolu svahom, 
plnú malín. Medvieďa jej hľadelo do očí  
a tíško skučalo. Vzala za hrsť malín z nádoby, 
ponúkla medvieďaťu. Zaprskalo a odvrátilo 
hnedú guľatú hlavu. 

– Nechceš! Tak zožer, vieš čo! – nahnevala 
sa. – Mater ti už nič nedá. Voľakto jej k smrti 
pomohol. Tak čo ti dá? 

Medvieďa akoby jej rozumelo. No nepres-
talo skučať. Vtom jej skrsla čudná myšlienka. 
Vyhrnula si spodok plátennej fľakavej košele, 
stlačila si prsník a do dlane nastriekala mater-
ské mlieko. Ponúkla ním medvieďa. Dobreže 
jej dlaň nezožralo, také bolo pahltné! Z obrov-
ských prsníkov si odťahovala mlieko dovtedy, 
kým neboli prázdne. Medvieďa sa upokojilo. 
Túlilo sa jej k nohám ani baranec. Pozapínala 
sa a poúkradky vyšla zo skalného otvoru. 

– Bože môj, keby ma tak niekto videl, že 
medvieďa kŕmim vlastným mliekom! Smial 
by sa mi každý v dedine. Možno i za siedmimi 
chotármi. 

Dolu do dediny sa jej kráčalo ľahšie. Prsia 
mala prázdne, neboleli ju. Na druhý deň cítila, 
ako ju prsníky opäť pália a omínajú. Vzala 
džbán a šla na to isté miesto, kde bola včera. 

– Čo to robím? Vari som rozum potratila? 
Medveďa chodím do hory pridájať! Pán Boh 
mi to neodpustí... 

V to leto bolo veľa malín. Mara ich nosievala 
do hradnej kuchyne v Divíne. 

– Len ich prineste čo najviac. Pani Barbore 
chutia so sladkou smotanou a s cukrom, – po-
vzbudzovala Maru kuchárka. – Keby Si ty vede-
la, po čo ja chodím do hory! Ani maliny by si 
odo mňa nechcela, – povzdychla si, ako kráčala 
k skalnému otvoru. Už bola blízko, keď začula 
fučanie a krochkanie diviačej rodinky. Rýchlo 
odkryla otvor na skalnej skrýši zahádzaný ha-
luzinou a vtiahla sa dnu. Medvieďa spokojne 
podriemkavalo. Obnažila si prsia a začala si 
z nich vytláčať do dlaní mlieko. Zrazu začula 
hlasy. Poľovníci! – blyslo jej v hlave. Nestačila 
sa ani pozapínať, keď sa do diery strčila hlava 
a na ňu skríkol neznámy chlap: 

– Medveďa vlastným mliekom pridája! Cha, 
cha, cha! 

Zvesť o jej vychádzkach za malinami sa 
rozniesla po širokom okolí. Jaskyňu, do kto-
rej chodievala kŕmiť medvieďa, nazvali ľudia 
Mara medvedia*.

V jaskyni Mara medvedia. Foto: Ľ. Gaál

*Jaskyňa Mara medvedia leží v Revúckej vrchovine neďaleko Divína. Predstavuje starú, šikmo klesajúcu 
ponorovú chodbu s dĺžkou 12,5 m po tektonickej poruche smeru 60° – 240°. Vytvorená je v triasových kryš-
talických vápencoch, známych ako tuhársky mramor. Miestnym obyvateľom bola známa oddávna, jej prvý 
speleologický prieskum a zameranie vykonali členovia OS SSS Rimavská Sobota v auguste 1985 (Ľ. Gaál, P. 
Ženiš, L. Benedek). Roku 1986 pred otvorom vykopali V. Ložek, Ľ. Gaál, J. Galvánek a J. Svoreň stratigrafickú 
sondu hlbokú 3,3 m s cieľom získať kvartérne ulitníky. V hĺbke 1,5 m našli aj 17 ks črepov pilinskej kultúry. 
Roku 2012 jaskyňu vyhlásili za verejnosti voľne prístupnú.

Ľudovít Gaál
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Pokým človek behá, cestuje, lezie, lieta, 
plazí sa, pláva, lyžuje, o cene života veľmi ne
rozmýšľa. Je nesmrteľný. No stačí jeden zlý 
uzol, jedna nepatrná nerozvážnosť a zrazu 
nastane absolútny koniec.

Tieto vety použil P. Hipman vo svojom 
článku v prvom čísle Spravodaja SSS z roku 
1998. Ako skúsený jaskyniar, ktorý toho zažil 
vo svojom živote veľa, sa snažil upozorniť na 
dve tragické nehody jaskyniarov, ktoré sa ho 
bezprostredne dotýkali. 

Na jeho príspevok s názvom Ľudia, dávajte 
si pozor som si spomenul 19. januára tohto 
roku, no v nie príliš veselej súvislosti. V tento 
deň sme so skupinou poľských jaskyniarov 
z Krakova plánovali návštevu jaskyne Zápoľná 
na Čiernom Váhu. No ranná teplota –17 °C  
a množstvo snehu nás od tohto úmyslu od-
radili, a tak sme zmenili plán. Náhradným 
objektom záujmu sa stala Nová Stanišovská 
jaskyňa. Na jej konci v Laučíkovej sieni sme 
zistili, že je tu po dlhšom období minimálny 
stav vody a za úžinou opäť počuť hukot pada-
júceho toku. Bohužiaľ, neboli sme pripravení 
na prácu vo vode, a tak sme hľadali miesta, od-
kiaľ mohol v minulosti prúdiť zdroj vody po-
chádzajúcej zo žulového jadra Nízkych Tatier. 
Južne od m. b. 503 sme v nových priestoroch 
našli freatický kanál s priemerom 80 centimet-
rov, kde bol jemný žulový piesok. Taká bežná 
plazivka, akých človek počas jaskyniarčenia 
navštívi stovky. S čakanom sme tu začali orien-
tačne sondovať. 

Veľa sme toho nevykopali, pretože dno ka-
nála tvoril pevný masív a strop sintrové platne. 
Tie som sa ich usiloval rozbiť, aby sa mi ľahšie 
pracovalo. Keďže pri kopaní vydávala hornina 
divný zvuk, akosi intuitívne som cúvol a čaka-
nom buchol do masívu. Bez varovania v zlom-
ku sekundy odpadol zo steny blok s hmot-
nosťou okolo tony. V prvom momente som 
ani nechápal, čo sa deje, akurát som vnímal 
bolesť v pleci a roztrhnutú kombinézu. Až po 
chvíli som si uvedomil, že stačilo pár sekúnd 
a môj osud by bol spečatený. Ak by sa to stalo 
v dákom závale či nebezpečnej nestabilnej hor-
nine, tak by som tomu rozumel, ale v celistvej 

kompaktnej hornine? Tak som si spomenul 
na P. Hipmana a všetkým jaskyniarom chcem 
pripomenúť, že všade v jaskyni môže číhať ne-
bezpečenstvo, a preto treba v podzemí najskôr 
rozmýšľať a až potom konať. 

Peter Holúbek

veľa nechýbalo, a...
Poznáte tušenie, že k prieniku do neznámych 

podzemných priestorov chýba už iba malič-
ký krôčik? Presne taký pocit sa ma zmocnil  
v roku 2008 po povrchovom prieskume lokality 
vo svahu doliny za Rajeckou Lesnou v Lúčan-
skej Malej Fatre. V čerstvej snehovej pokrývke 
sa v sutinovom svahu pripomínajúcom veľkú 
morénu na viacerých miestach objavovali výdu-
chy teplého vzduchu. V ten deň sa nám podaril 
prenik do podzemia na viac ako desiatich mies-
tach. Všetky podzemné priestory, do ktorých 
sme sa dostali, mali rovnaký, rútivý charakter  
a pre dierali sme sa v nich pomedzi bloky nezried-
ka veľkosti osobného auta. Zaujala ma najmä 
jedna z jaskýň, v ktorej sa popri pevnej stene dalo 
nasvietiť do temného priestoru a z neprieleznej 
pukliny vial teplý prievan. 

Preto keď sme sa po pár pracovných dňoch 
opäť rozhodli stráviť víkend v tejto lokalite  
s cieľom zdokumentovať aspoň časť tunaj-
šieho podzemia, vidina objavu nás hneď na 
začiatku akcie doviedla k pukline na dne tejto 
jaskyne. Vraj najprv skúsime odbiť časť zvislej 
steny, brániacu postupu dopredu, a potom sa 
budeme venovať meraniu a kresleniu. Zanedl-
ho sa v tisícročnom tichu podzemia rozľahol 
zvuk vŕtačky a búchanie kladiva. Stena odolá-

Fotografia vedra, do ktorého sa tesne pred pádom bloku 
plnil nakopaný materiál. Foto: D. Gratkowska

Ľudia, dávajte Si pozor!

peter holúbek, ján kasák
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vala, ale napokon sa poddala a po usadení pra-
chu nás jaskyňa pozývala na návštevu dosiaľ 
nepoznaných priestorov. Porada nad jaskyňou 
pri teplom čajíku z termosky ma pasovala za 
prvolezca – našiel si si, nuž objavuj! 

Opatrne som sa nohami napred nasúkal do 
sienky. „Tak čo, objav?“, ozývajú sa nedočkaví 
parťáci od vchodu do jaskyne. „Ale veď chvíľu 
vydržte, ešte som sa nestihol zorientovať!“ Sien-
ka v pukline, kde sa v najširšom mieste dalo 
posadiť, mala dĺžku sotva päť metrov a zužovala 
sa do neprielezna. Bližší pohľad na dno však dá-
val tušiť, že pokračovanie povedie práve tadiaľ. 
Pomerne ľahko by sa dali odtiaľ povyťahovať 
menšie bloky a ďalší prienik je na dosah. 

„Nie je to veľké, ale skúsim odvaliť nejaké 
skaly a dostaneme sa ďalej,“ dávam správu tým 
hore. „Ak sa tam vojdeme dvaja, prídem ti po-
môcť,“ kričí Bohuš, ktorý je z nich najbližšie. 
„Nedbám, poď, ale opatrne,“ volám naspäť. 

Bohušove slová boli posledné slušné, ktoré 
povedal... Prestal som vyťahovať bloky a sledo-
val, ako sa ku mne súkajú jeho čižmy. 

Vtom sa všetko dramaticky zvrtlo. V zlomku 
sekundy nastal neuveriteľný hrmot – priamo 
na Bohušovej hlave pristál kameň veľkosti 
konskej hlavy a sypali sa ďalšie a ďalšie. Na-
padlo ma švejkovské „Proč střílíte, vždyť jsou 
tady lidé!“ a hlavou mi prebehla otázka, kto to 
svojou neopatrnosťou spôsobil. 

Po utíchnutí sypania sa sutiny v objeme 
slušného nákladiaka som sa vrhol na pomoc 
Bohušovi. Počas celej dramatickej udalosti sa 
z jeho úst sypali nadávky, aké som dosiaľ od 
neho nepočul. Na úsmev však naozaj nebol 
dôvod. Ľahol som si na neho a nadľahčil ka-
meň, ktorý mu stále ležal na hlave. Našťastie 
nepadol z veľkej výšky a hlavnú váhu zadržala 
stará robotnícka prilba. Posadil sa predo mňa  
a mohli sme zhodnotiť, čo sa vlastne stalo. 

Až teraz sme zistili, v akom nebezpečnom 
priestore sa nachádzame – vidinou objavu sme 
ho podcenili. Naoko pevný strop bol kameň, 
ktorý privalil Bohušovu hlavu, a „pevná“ boč-
ná stena bol iba blok veľkosti metrovej kocky. 
A práve on zavalil plazivku, ktorou sme vošli 
do sienky, kde sme sa sotva hýbali, a uzavrel 
nám tak ústupovú cestu. 

Jaro, ktorý bol k nám najbližšie, zhodnotil 
situáciu ako kritickú s opätovnou možnos-
ťou nekontrolovateľného sypania sa sutiny. 

Nad blokom, ktorý nás v sienke uväznil, sa 
však črtala vari desaťcentimetrová horizontál-
na štrbina. Nebolo iného riešenia, iba znovu 
„poštekliť“ sutinu nad ním. Natlačili sme sa 
v sienke čo najďalej dozadu a Jaro z bezpečnej 
vzdialenosti pichol do sutiny. Hrmot, ktorý 
sme už poznali, sa ozval znovu, bol však pod-
statne kratší a už nebol sprevádzaný nadávka-
mi – boli to skôr naše modlitby. A zdá sa, boli 
vyslyšané, lebo horizontálna štrbina sa zväčšila 
na prieleznú, aj keď zával nad ňou vyzeral 
hrozivo. 

„Skúste vyliezť, ale maximálne opatrne!“ 
ozval sa pokyn zhora. Poradie lezenia sme vy-
berať nemohli, Bohuš bol predo mnou, a tak 
mal bližšie ku kritickému miestu. Zostal som 
natlačený vzadu a sledoval odchádzajúceho 
parťáka. Našťastie vyliezol bez dotyku s nebez-
pečným závalom a po chvíli ticho jaskyne rušil 
iba tlkot môjho srdca. 

„Som vonku, lez von aj ty!“ Začul som tl-
mený Bohušov pokyn od ústia jaskyne. Taký 
sústredený pri pohybe som v živote nebol, bál 
som sa aj dýchať. Teraz už každá skala oko-
lo mňa znamenala nebezpečenstvo zavalenia. 
Bolo neskutočnou úľavou opäť vidieť oblohu, 
hoci aj zamračenú, kameň zo srdca spadol aj 
trom kamarátom – Bohušovi, Jarovi a Lacovi 
stojacim nado mnou. 

Iba mne jaskyňa dopriala nahliadnuť do jej 
pokračovania a vábila ma zradným, teplým 
dychom. A obidvom dovolila vrátiť sa bez 
vážnejšieho zranenia na svetlo sveta. Pozrieť sa 
opäť do jej útrob nám však pud sebazáchovy 
dosiaľ nedovolil.

Ján Kasák 

Kamenné eldorádo vo svahu za Rajeckou Lesnou.  
Foto: J. Kasák 
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zákLadNý meračSký kurz SSS 2019

pavel herich, martin Budaj, Stacho mudrák

V dňoch 29. – 31. marca 2019 sa po viac 
než štyroch rokoch uskutočnil základný 
meračský kurz pre členov SSS, ktorého 
sa pod vedením troch lektorov (M. Budaj, 
S. Mudrák, P. Herich) zúčastnilo 14 záu
jemcov: P. Filipčíková, P. Ševčík, M. Šev
čík (Speleo Bratislava), P. Herčút (Speleo 
Turiec), D. Kravecová (SK Ďumbier), T. 
Hampl, E. Štefková (JS Adama Vallu), 
Š. Poláčik, J. Zuberský, M. Gembala (OS 
Orava), D. M. Droppa (JK Demänovská 
Dolina), M. Zverka (OS Jána Majku), F. 
Hanes, M. Pasch (SK Chočské vrchy). 

Program kurzu 
Večerná prednáška v piatok 29. marca bola ve-

novaná základom meračstva (stabilizácia bodov, 
poľné zameriavanie, náčrty priestorov), krátkej 
histórii, súčasným problémom a víziám do bu-
dúcna. Predviedli sme ukážky hotových ma-
pových diel a diskutovali o rôznych prístupoch 
k zobrazovaniu jaskýň. 30. marca doobeda po-
kračoval kurz v Pustej jaskyni – Chodbe trosiek, 
kde sme sa po kalibrácii meracích prístrojov 
rozdelili na 6 meračských družstiev (tu sme 
veľmi ocenili prítomnosť troch lektorov) a v nad-
väznosti na seba vstupnú časť jaskyne zamerali 
(pôdorys, rozvinutý a priečny rez). Dve družstvá 
merali pomocou banských závesných súprav  
v kombinácii s pásmom a laserovým diaľkome-
rom, ostatné používali DistoX a na kreslenie 
poľného náčrtu aplikáciu v mobilnom telefóne. 

V sobotu poobede sme spracovávali namera-
né dáta v programe Therion; jednoduchý výpo-

čet polygónu a staničenia využili tí, ktorí si pria-
li zostať pri klasickom kreslení máp na pauzák, 
zvyšná časť účastníkov plynule prešla k zákla-
dom vektorového kreslenia máp jaskýň v tomto 
programe. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť dát 
z Pustej jaskyne sme sa rozhodli ako podklad na 
výučbu kreslenia jaskyne využiť vzorový poľný 
náčrt v mierke z programu PocketTopo (70 m 
dlhú Tvarohovú jaskyňu s rôznorodými výplňa-
mi a morfológiou). V nedeľu sme pokračovali 
vo vykresľovaní pôdorysu s priečnymi rezmi 
vzorovej jaskyne spolu s výplňami, v krátkosti 
prešli kreslenie rozvinutého rezu, tiež tvorbu 
a úpravu výstupov. Každý účastník kurzu dostal 
sadu hotových dát zo vzorovej jaskyne ako po-
môcku pre ďalší rozvoj schopností a absolventi 
kompletného kurzu aj osvedčenie o jeho absol-
vovaní do preukazu člena SSS. 

Šírka záberu kurzu bola pomerne veľká, 
no vzhľadom na disciplinovanosť a pozornosť 
účastníkov máme nádej, že jeho rozsah bol 
dostatočný na komplexné osvojenie si súčas-
ných meračských techník a postupov a ich 
praktickú realizáciu v našich či zahraničných 
jaskyniach. 

Z výučby v teréne. Foto: S. Mudrák

Časť účastníkov a lektorov po skončení kurzu, zľava  
P. Herčút, Š. Poláčik, M. Budaj, P. Filipčíková, S. Mudrák, 
D. Kravecová, P. Ševčík, M. Zverka, P. Herich, D. M. 
Droppa, J. Balčák, E. Štefková, T. Hampl. Foto: P. Holúbek
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V auguste 2017 
by sa bol dožil vý
znamného život
ného jubilea po
predný slovenský 
geológ, krasológ, 
speleológ, jeden 
zo zakladajúcich 
členov Speleolo
gického klubu Slo
venský raj v roku 
1964 RNDr. Ladi
slav Novotný. 

Takto si na svojho 
otca spomína jeho 
dcéra:

Ja si ho pamätám 
ako otca, manžela, 
svokra, suseda a ded-
ka. A v tom mojom 
skoršom veku ako 
brata a syna.

Pochádzal zo šies-
tich súrodencov: mal 
tri sestry – Julku, 
Marienku, Martu 
a dvoch bratov – 
Joža, Fera. Narodil sa ako piate dieťa babke 
Julke a dedovi Jozefovi 30. 8. 1937. 

Zažil toho v živote naozaj dosť a ja by som 
teraz rada pospomínala na tie krajšie veci,  
o ktorých mi rozprával alebo som ich prežila 
s ním. 

Jednou z prekvapivých informácií pre mňa 
bolo, keď mi hovoril, že voľakedy chcel byť 
farárom. V mladom veku sa na túto cestu 
poctivo pripravoval ako miništrant. Našťastie 
pre mňa si to neskôr rozmyslel, lebo teraz by 
som tu nestála nielen ja... 

Dlhé roky sa venoval pilotovaniu vetroňov, 
pričom tomuto záujmu predchádzalo púš-
ťanie leteckých modelov. Ako to býva, jeden 
z tých najväčších modelov zaberal neskôr 
dlhé roky pôjd u mojej babky. 

Odmalička si ho pamätám, ako každý 
večer sedí za mohutným dreveným stolom 
u nás v obývačke s množstvom pauzákov  

a špeciálnych tušových pier rôznych hrúbok  
a farieb. Večery trávil nekonečným kreslením 
geologických a speleologických máp a rezov  
a písaním odborných textov. Až neskôr sa 
mi dostala do rúk buchla v čiernom oba-
le, ktorú napísali spolu s Janom Tulisom 
o jaskynnom systéme Stratenskej jaskyne. 
Vyšla v roku 1989 a má 456 strán. Mala 
som vtedy 8 rokov. Dosah tohto diela som 
si uvedomovala až neskôr. 

Večery takto trávil celý život, celých tých asi 
57 rokov. Písal posudky, články, knihy, opo-
nentúry, prieskumy a kreslil mapy – všetko 
ručne a precízne. 

Nebude preto asi prekvapením, že pomaly 
od narodenia nás s mamkou – mňa a mojich 
súrodencov, neskôr kamarátov a potom aj 
našich frajerov – ťahali po lesoch, kopcoch, 
horách, jaskyniach a výletoch. Zimy sme trá-
vili na svahoch, letá v lesoch. Spacáky, stany 
a ešusy sú aj dnes u nás povinnou výbavou 
prežitia – vo veľkomeste. 

Aj keď ovládaniu počítačov a mobilov nik-
dy neprišiel na chuť, fascinovali ho technoló-
gie ako také – hlavne plotre, ktoré dokázali 
vytlačiť obrovské geologické mapy. 

Aj vo vyššom veku sa aktívne učil po anglic-
ky a písal si s rodinou z Ameriky. S angličti-
nou som mu pomáhala ja, keď bol veľký on,  
a s ruštinou zase on mne, keď som bola malá ja. 

Cestovanie bolo jeho koníčkom. Vždy keď 
sa to len dalo, cestoval s nami aj s jaskyniar-
mi po Európe. Spomeniem napríklad výlet 
na Dachstein, škrapy v rakúskych Alpách, 
jaskyne Postojna a Škocjanske jame v Slovin-
sku – vtedy, keď sme tam boli, o ich existen-
cii málokto na Slovensku tušil. O mnohých 
miestach sníval a čítal si o nich v posteli v ča-
sopise Lidé a Země. O sopkách a gejzíroch na 
Islande alebo Kamčatke mi vedel hovoriť ho-
diny. O mnohých zážitkoch potom prednášal 
na speleomítingoch alebo prispieval článkami 
do odborných časopisov. Mal totiž ešte jednu 
záľubu. Všetko, čo sa dalo, dokumentoval. 

Do kúpeľne sme mali v detstve zákaz vstu-
pu. Máčal tam vtedy fotky do vývojok a usta-
ľovača pod svetlom červenej lampy. Časť zo 
zážitkov dokumentoval aj na diapozitívoch 

Spoločenské správy

SpomieNka Na LadiSLava NovotNého

Ladislav Novotný. 
Foto: P. Smatana
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a 8 mm filmoch. Najmä vďaka nemu máme 
teraz mnohí z nás fotky z detstva, fotky ži-
votných zážitkov a fotky celej rodiny.

Mal aj obdobie, keď bol doslova fascino-
vaný vesmírom. Vtedy si kúpil riadny ďale-
kohľad a v noci sme stávali na streche domu 
a pozorovali hviezdy. Prelet Halleyovej ko-
méty, zatmenie Mesiaca a Slnka boli u nás 
udalosťami číslo jeden. To, že existuje Oortov 
oblak, z ktorého pochádzajú kométy, viem 
tiež od neho, nie zo školy. 

Z toho, čo som tu povedala, sú jeho priority 
jasné. 

Aj nás všemožne podporoval vo vzdeláva-
ní, športe, cestovaní a poznávaní všetkého 
okolo nás. Usmerňoval a podporoval. Vedel, 
že na vlastných chybách sa popálime tak či 
tak a ani nás nemôže pred všetkým ochrániť. 

Z môjho pohľadu ako jeho dcéry svoj život 
naplnil dokonale. Nikto z nás na tomto svete 
nebude večne fyzicky. No hodnoty, ktoré dal 
do životov nám ostatným, sa budú večne 
prenášať ďalej – láska k prírode, morálne 
hodnoty a postoje a jeho tvrdošijnosť pri rie-
šení problémov. To je to, čo si ja zo života 
svojho otca odnášam ďalej. Tieto hodnoty 
podvedome šírime vo svojich rodinách, vo 
svojom okolí, vo svojej komunite. To je pre 
mňa definícia večnosti. 

Na jeho život a na naše zdravie! A nech sú 
naše životy pre ostatných také prínosné ako 
ten jeho! 

Ing. Petra Novotná

Ladislav Novotný sa na-
rodil 30. 8. 1937 v Krom-
pachoch, ale celý svoj život 
prežil v Spišskej Novej Vsi.

Jeho vzťah k prírode, pre-
dovšetkým k Slovenskému 
raju, vyústil do celoživot-
ného záujmu o podzemný 
kras a tým aj o jaskyniar-
stvo.

Ako absolvent Strednej 
priemyselnej školy geolo-
gickej v Spišskej Novej Vsi 
a Prírodovedeckej fakulty 
UK v Bratislave sa vyše 57 
rokov venoval vyhľadáva-
niu, prieskumu a ťažbe rá-

dioaktívnych nerastných surovín. Začínal ako 
banský geológ r. 1956 v západných Čechách, 
odkiaľ sa v šesťdesiatych rokoch presťahoval 
do Spišskej Novej Vsi, kde v Uránovom pries-
kume sa dopracoval dôchodku. Jeho doménou 
sa stali mladšie prvohory ako najvýznamnejší 
nositeľ ložísk rádioaktívnych rúd v Západných 
Karpatoch. S jeho menom sú spojené najvý-
znamnejšie uránové ložiská Slovenska. Najmä 
vďaka systematickej pracovnej zanietenosti sa 
z neho stal aj odborník v životnom prostredí, 
v inžinierskej geológii a hydrogeológii pri pro-
jektovaní diaľnic a tunelov.

Celých 51 rokov sa venoval výskumu a pries-
kumu povrchového a podzemného krasu hlav-
ne v Slovenskom raji. Zaoberal sa formami 

Práca v závrte na planine Glac, 1966. Vľavo Ladislav Novotný. Foto: J. Tulis

Transport oceľových dverí do Medvedej jaskyne. Vľavo 
Ladislav Novotný, 1965. Foto: L. Novotný
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krasu v karbonátoch a sadrovcoch, ich gené-
zou a vekom. Spod jeho rúk vyšli prvé speleo-
logické dokumentácie jaskýň Slovenského raja. 
V roku 1965 to bola Zlatá diera a r. 1966 
systém Čertova jaskyňa, Čertova diera, Vtáčia 
jaskyňa. To bol iba začiatok jeho zameriavania, 
dokumentácie a mapovania viac ako troch 
desiatok kilometrov podzemných jaskynných 
priestorov. Osobitne treba oceniť jeho podiel 
na dokumentácii, mapovaní a na kreslení jas-
kynného systému Stratenskej jaskyne. Prežil 
neopakovateľné chvíle pri jaskyniarskych ak-
ciách, domácich a zahraničných exkurziách, 
niekoľkodňových bivakoch v podzemí, keď sa 
chvíle čierneho humoru striedali s chvíľami 
nervového napätia, korunované však výsled-
ným úžasom pri objavovaní monumentálnych 
priestorov Stratenskej jaskyne.

Mimoriadny záujem o kras, postupné pre-
hlbovanie si teoretických znalostí a overovanie 
praktických skúseností a zákonitostí u neho 
podmienili využívanie rozličných geologických 
disciplín v praktickom jaskyniarstve. Bokom 
nezostáva ani praktická činnosť, tá najčer-
nejšia jaskyniarska práca od prekopávania 
plaziviek či rozbíjania sintrových platní až 
po fotodokumentáciu a grafické zobrazenie 
povrchových a podzemných krasových javov. 
Najprv bolo treba sprístupniť trasy po jaskyni 
a až potom sa venovať vlastnému výskumu 
a obdivovaniu objavených priestorov. 

Práve prieskum Stratenskej jaskyne bol pre 
Laca zdrojom nádherných spomienok. Takto 
si na tieto chvíle zaspomínal: 

Zážitkov je veľa, najsilnejšie sú vtedy, 
ak človek príde do úplne nových priestorov 
a jeho nohy sú úplne prvé, ktoré tam vstupu-
jú. To bolo v niektorých častiach Stratenskej 
jaskyne, kde sa pred nami otvárali úplne 
nové obrovské priestory. Vstupovali sme tam 
s očakávaniami, čo krásne uvidíme, ale aj 
s obavami, čo si môžeme dovoliť, aby sme 
neohrozili seba ani tých druhých.

Zúčastnil sa ako spoluautor na projekte 
Rokliny Slovenského raja a Dobšinská ľadová 
jaskyňa, čím sa zaslúžil o zápis Dobšinskej 
ľadovej jaskyne do zoznamu svetového prí-
rodného dedičstva. Je spoluautorom ďalšieho 
nominačného projektu Doliny mezozoika Zá-
padných Karpát.

Ako autor alebo spoluautor sa zúčastňoval 
inventarizačného geologického, geomorfolo-

Zlatni mostove, Vitoša nad Sofiou, Bulharsko. Vpravo 
Ladislav Novotný. Foto: L. Novotný

Účastníci jaskyniarskeho týždňa v Tiesňavách, 1973. 
Po akcii v Stratenskej jaskyni, prvý zľava Ladislav 
Novotný. Foto: L. Novotný

Skupina v dóme SNP Stratenskej jaskyne na druhý deň po 
objavení, 1974; prvý sprava sediaci Ladislav Novotný
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gického a speleologického prieskumu dva-
nástich maloplošných rezervácií (NPR a NPP)  
v Slovenskom raji a travertínovej kopy Dre-
veník pre potreby Správy národného parku 
Slovenský raj. Boli pritom zistené nové, dovte-
dy nepoznané geologické, geomorfologické 
a speleologické fenomény. 

Svoje poznatky a postrehy z pozorovania 
krasu, zákonitostí vývoja povrchových a pod-
povrchových objektov publikoval vo vyše 90 
odborných článkoch, dokladal a premietal na 
mnohých konferenciách, seminároch a bese-
dách.

Vyvrcholením jeho odbornej speleologickej 
práce je spoluautorstvo na vedeckej monogra-
fii o jaskynnom systéme Stratenskej jaskyne, 
ktorá obsahuje aj atlas máp jaskynného systé-
mu. Táto monografia je pre jaskyniarov učeb-
nicou, ako študovať povrchový a podzemný 
kras. Aj jeho zásluhou sa Stratenská jaskyňa 
stala najlepšie vedecky preskúmanou nielen 
v bývalom Československu. Nie menej význam-
ným je jeho spoluautorstvo na monografii 
Kras Slovenského raja. Bol členom redakčnej 
rady zborníka Slovenský kras.

Ako tajomník a ekonóm speleologického 
klubu významnou mierou prispel k tvorbe 
speleologických koncepcií a ich napĺňaniu čin-
nosťou klubu.

Za svoju prácu v prospech slovenského jas-
kyniarstva bol ocenený okrem iných uznaní 
striebornou a zlatou medailou SSS. V roku 
2010 mu bolo udelené čestné členstvo v SSS 
ako najvyššie uznanie celoživotného diela ve-
novaného slovenskému jaskyniarstvu.

Opustil nás nečakane, nezvyčajným spôso-
bom, počas klubového jaskyniarskeho týždňa 3. 
augusta 2015 v doline Tiesňavy neďaleko Stra-
tenskej jaskyne. Zostal v Slovenskom raji, ktorý 
tak obdivoval a miloval. Odišiel a nevrátil sa. 

Milý Laco, v mene členov Speleologického 
klubu Slovenský raj, ale aj v mene slovenských 
jaskyniarov a ich priaznivcov Ti vyjadrujeme 
úprimné poďakovanie. Laco, bol si múdry, 
láskavý, obetavý a taký navždy v nás ostaneš. 

Budeme na Teba spomínať. 
Ing. Ján Tulis

Spoločenské správy

Členovia klubu na jaskyniarskom týždni r. 2011. Štvrtý sprava je Ladislav 
Novotný aj s manželkou. Foto: M. Smatana

Posledná cigareta s nevlastným 
synom Petrom, 2. 8. 2015. Foto: 
P. Smatana

Traverz Ladislava Novotného v jaskyni Psie diery. 
Foto: V. Daniel
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Slávnostné udelenie certifikátu o zápise Dobšinskej ľadovej jaskyne 
do Zoznamu svetového prírodného bohatstva UNESCO, 2000. Prvý 
sprava Ladislav Novotný. Foto: archív SSJ 

Posledný pozdrav Ladislava Novotného. Foto: E. Hegenbartová

Ladislav Novotný za pracovným stolom. Foto: S. Gonda Ladislav Novotný

Dolina Tiesňavy chráni tvoje tajomstvo. Foto: T. Hovorka

Na jaskyniarskom týždni pri Stratenskej 
jaskyni. Vpravo Ladislav Novotný 
s vedľa stojacim nevlastným synom 
Petrom Čížkom. Foto: P. Smatana
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zdravica k sedemdesiatke

Viktor Daniel sa narodil 27. mája 1949 
v Spišskej Novej Vsi, pochádza z piatich 
súrodencov. Dva roky prežil v Marku-
šovciach a od roku 1955 až doteraz žije 
v Spišskej Novej Vsi. Základnú školu ab-
solvoval v r. 1955 – 1964 v Spišskej Novej 
Vsi. Je absolventom Strednej priemyselnej 
geologicko-baníckej školy v Spišskej No-
vej Vsi – odbor Dobývanie a spracovanie 
rúd a nerudných surovín (1964 – 1968). 
Ako robotník pracoval vo Východoslo-
venských železiarňach (1969 – 1973). Od 
roku 1974 až do 2010 pracoval v Uráno-
vom prieskume ako samostatný geofyzik 
v teréne a v podzemí. V r. 1976 – 1978 ab-
solvoval nadstavbové štúdium geofyziky 
na Karlovej univerzite v Prahe.

Viktor Daniel je významný turis-
ta, výkonný jaskyniar, popredný člen 
a funkcionár Speleo logického klubu 
Slovenský raj, potápač, člen Baníckeho 
spolku Spiš. Hádam niet v Slovenskom 
raji kopec, roklina, krasová planina, 
dolina..., ktoré by Viktor nepremeral 
vlastnými nohami. Najlepší znalec pre-
krásnej prírody Slovenského raja. 

Členom SK Slovenský raj je od roku 
1974. Čoskoro za členku klubu zagitoval svoju 
priateľku, neskoršiu manželku Karolínu. Aby 
toho bolo viac, narodili sa im dvaja synovia, dnes 
výkonní členovia nášho speleologického klubu.

Rok 1974 sa niesol v duchu už dva roky objave-
nej Stratenskej jaskyne, každá akcia do podzemia 
priniesla stovky objavených jaskynných priesto-
rov. Bolo to obdobie veľkej jaskyniarskej driny. 
Viktor sa na prvej jaskyniarskej akcii zúčastnil 23. 
2. 1974 ako fyzicky zdatný jaskyniar. Aj Viktoro-
vou zásluhou bol 19. – 21. 7. 1974 zorganizovaný 
trojdenný podzemný tábor v Stratenskej jaskyni, 
počas ktorého sa podarilo objaviť nové priestory: 
Pravú priepasť, Románsku chodbu, Spišské jaze-
rá, Chodbu bielych sintropádov a Rozprávkový 
dóm. S jeho menom sú spojené mnohé objavené 
časti v Stratenskej jaskyni.

Danielovské povrchové rodinné turisticko-
-jaskyniarske túry priniesli nové objavy v Slo-

venskom raji (Okienková jaskyňa, dlhá 438 m, 
priepastná jaskyňa Danielova diera) a desiatky 
nových krasových objektov. Viktor sa prepraco-
val medzi najefektívnejších jaskyniarov nášho 
klubu čo do objavených jaskýň. Aj účasť na 
zahraničných jaskyniarskych akciách priniesla 
Viktorovi objav rumunskej jaskyne Întorsuri.

Viktor patrí medzi popredných organizá-
torov jaskyniarskeho života klubu. V rokoch 
1979 – 1982 bol členom výboru, roku 1982 
bol zvolený za tajomníka klubu. Túto funkciu 
vykonáva dodnes. Na jaskyniarskych akciách 
odpracoval skoro 800 dní.

Jubilant je aj veľkým turistickým nadšencom. 
Stal sa učiteľom turistiky v TJ Tatran Spišská 
Nová Ves. Dvakrát bol vyhodnotený ako najlep-
ší cvičiteľ mototuristiky v rámci Slovenska.

Jeho ďalším koníčkom je potápanie. Zaslúžil 
sa o založenie Potápačského klubu Manta, v ro-

Kompasové merania. Foto: P. Balážik

Po úspešnej jaskyniarskej akcii v Stratenskej jaskyni. Foto: V. Daniel st.

SpoLočeNSké Správy
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koch 1986 – 1990 bol jeho predsedom, v súčas-
nosti je čestným predsedom tohto klubu.

Získané skúsenosti teraz využíva pri pries-
kume a dokumentácii starých banských diel. 
V Baníckom spolku Spiš má na starosti fotodo-
kumentáciu činnosti a vedenie kroniky. V roku 
2014 bol vyznamenaný odznakom ministra 
hospodárstva – Za zachovanie tradícií. Za dlho-
ročnú speleologickú činnosť mu bolo udelené 
čestné uznanie, strieborná a zlatá medaila Slo-
venskej speleologickej spoločnosti.

Milý Viktor, predovšetkým Ti patrí veľké ďa-
kujem za Tvoju bohatú činnosť. Želáme Tebe  
i celej Tvojej jaskyniarskej rodine dobré zdra-
vie, veľa životného optimizmu, veľa tvorivých 
síl. Aby naše spoločné jaskyniarske podujatia 
pri poznávaní krás podzemného krasu úspeš-
ne pokračovali bez konca aj v nasledujúcich 
rokoch. 

Za všetkých priateľov, priaznivcov a obdivo-
vateľov prírodných krás

 Ing. Ján Tulis, predseda SKSR 

Prieskum Veľkého dómu v Stratenskej jaskyni. Foto: L. Novotný
Betónovanie dverí v Medvedej jaskyni. 
Foto: V. Daniel st.

Dokumentácia starých banských diel. Foto: V. Daniel st.V starej štôlni. Foto: M. Greisel
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jozef Babjak (3. 4. 1939 – 10. 5. 
2019), harmanecký jaskyniar

Pri písaní týchto riadkov – spomien-
ke na Jožka Babjaka, sa mi veľmi ťažko 
hľadajú slová, veď ešte pred niekoľký-
mi dňami som s ním telefonicky hovo-
ril. Na druhý deň, v piatok, sme mali 
ísť na zasadnutie predsedníctva Slo-
venskej speleologickej spoločnosti do 
Liptovského Mikuláša a potom v sobo-
tu a nedeľu na každoročné významné 
stretnutie dobrovoľných jaskyniarov 
Slovenska SPELEOMÍTING do Lip-
tovského Jána. Na vlaňajšom stretnutí 
sme sa spolu zúčastnili a Jožko bol jedným 
z najstarších účastníkov podujatia. V spomí-
nanom telefonickom rozhovore mi povedal, že 
sa na stretnutie veľmi tešil, ale ľutuje, cesty sa 
z objektívnych, technických príčin nezúčastní 
a prikázal mi, aby som všetkých zúčastnených 
od neho pozdravil, že to mala byť už jeho 
posledná účasť na tomto podujatí. Ako keby 
predvídal svoj náhly a rýchly odchod... V so-
botu ráno som sa na moje veľké prekvapenie 
dozvedel, že už nie je medzi nami.

Pred desiatimi rokmi pri jeho 70-ke som ho 
označil prímením sám vojak v poli, keďže bol 
ojedinelým typom dobrovoľného jaskyniara 
a v Dolnom Harmanci po úmrtí Michala Bacú-
rika (v roku 1983), objaviteľa Harmaneckej jas-
kyne, jediným jaskyniarom, preto to priliehavé 
pomenovanie. Tento na pohľad jednoduchý, 
skromný, čestný, mimoriadne pracovitý a tech-
nicky zdatný (pripravený kedykoľvek pomôcť), 
široko rozhľadený, svojrázny, ale mimoriadne 
zaujímavý človek, dolnoharmanecký sám vojak 
v poli zasvätil celý svoj život najväčšej záľube 
– jaskyniarstvu. Mal široký rozsah vedomostí 
z viacerých oblastí života a rád o nich diskuto-
val. V rodnej obci mal povesť filozofa, obhajo-
val svoje názory a nie vždy bol svojím okolím 
pochopený, čo dosť ťažko znášal...

Od útleho detstva žil v jaskyniarskej rodine, 
jeho matka bola sestrou už spomínaného Mi-
chala Bacúrika, objaviteľa Harmaneckej jasky-
ne. Bola to práve osobnosť uja Miša, ako sme 
ho familiárne volali, ktorá priviedla malého, 
iba 6-ročného chlapca do práve objavenej, ale 
ešte verejnosti nesprístupnenej Harmaneckej 
jaskyne. Nevšedné, dosiaľ nepoznané pocity 

rozhodli o jeho smerovaní v ďalšom živote – 
láske k podzemiu a prírode ako celku. Už ako 
školák pomáhal pri sprístupňovaní Harmanec-
kej jaskyne a po jej sprístupnení ako 16-ročný 
vykonával na dohodu funkciu sprievodcu po-
čas obdobia troch rokov. V milovanej jaskyni 
strávil nejednu noc pri jej ďalších prieskumoch 
a údržbe. Bral to vždy ako samozrejmosť a sú-
časť svojho života, hlavne ako uspokojenie 
veľmi citlivej duše a pre mimoriadny, neopa-
kovateľný pocit skutočnej slobody v podzemí.

Po návrate z vojenčiny išiel pracovať do baní 
v Karvinej, čiže opäť do podzemia. Podstat-
nú časť života pracoval v Harmaneckých pa-
pierňach, kde ako zručný a veľmi praktický 
robotník zastával viaceré technické funkcie. 
Na posledných osem rokov sa vrátil opäť do 
prírody – k tvrdej práci v lese. Odtiaľ v roku 
1997 odišiel do predčasného dôchodku s už 
podlomeným zdravím.

Začiatkom 70. rokov minulého storočia po 
obnovení činnosti Slovenskej speleologickej 
spoločnosti vzniká Oblastná skupina č. 15 
Harmanec a nechýba pri tom ani Jožko Bab-
jak. Asi po roku činnosti skupiny sa stáva 
na šesť rokov jej vedúcim, vtedy už vyzretý 
a s patričnými skúsenosťami. Pod jeho vede-
ním sa na Jergaloch organizoval v poradí 17. 
jaskyniarsky týždeň. Dodnes naň ešte mnohí 
pamätníci spomínajú ako na jeden z najlep-
ších. Náročná štvorzmenná práca vo fabrike 
(soboty, nedele a sviatky), rodina s tromi ma-
lými deťmi a iné problémy bežného života už 
nedovoľovali Jožkovi venovať sa jaskyniarstvu 
tak, ako by to sám chcel a ako si to predsta-
voval – vždy s plným nasadením. Oblastná 
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skupina Harmanec sa prirodzeným spôsobom 
zmenila na Oblastnú skupinu Banská Bystrica. 
Aj z tohto dôvodu sa nezúčastňuje činnosti 
skupiny a dokonca z nej odchádza. Zostáva 
však členom SSS a stáva sa tzv. nezaradeným 
dobrovoľným jaskyniarom. Sústreďuje sa na 
teritórium Dolného Harmanca – Harmanecký 
kras. „Jaskyniarči“ neúnavne ďalej, raz úspeš-
ne, inokedy menej úspešne a trpezlivo čaká na 
tú „svoju“ jaskyňu... Na sklonku svojho života 
sa opäť vracia do materskej skupiny, teraz už 
Speleoklubu Banská Bystrica.

Vytúženej chvíle sa dočkal, keď v roku 2006 
bola objavená v Harmaneckom krase Babjako-
va jaskyňa. Pamätám si to ako teraz, keďže som 
bol na tejto akcii prítomný aj ja a bol s nami  
i Ľubko Hagara. Bol prekrásny, teplý letný deň, 
keď sme po viacerých neúspechoch v Lastovi-
čej jaskyni už rezignovali na našu márnu 
činnosť a sklamaní sme blúdili po lese, len 
tak za hubami. Zrazu úplne jednoducho 
nám, a hlavne Jožkovi matka príroda vy-
dala skutočný podzemný klenot. Mnoho-
krát sme o tom spolu hovorili a premýšľali, 
prečo to tak bolo – ja si myslím, že to tak 
malo byť! Preto považujem za mimoriadne 
spravodlivé a za šťastie v živote človeka, 
keď nájde to, čo v živote hľadá – i keď je to 
len jaskyňa...

Je na škodu veci, že práve o takýchto 
osobnostiach slovenského dobrovoľného 
jaskyniarstva sa vie tak málo. Veľa sme 
o tom hovorili a možno práve tieto rozho-
vory viedli k tomu, že sám Jožko to pochopil 
a pred rokom – na sklonku svojho života, 
sám od seba, napísal svoj jaskyniarsky epilóg, 
rozsiahlu a podrobnú Spoveď starého jasky-
niara. Odčinil tak svoju chybu, ku ktorej sa 
objektívne a sebakriticky priznával, že v minu-
losti si nerobil jaskyniarske poznámky zo svojej 
činnosti. V jeho spovedi najlepšie spoznáme, 
kto to bol Jozef Babjak a aký bol jeho skutočný 
ľudský rozmer! Bude uverejnená, žiaľ, až po 
jeho nečakanej smrti.

Keď som v roku 1978, pred 41 rokmi, prišiel 
ako 24-ročný do Harmaneckej jaskyne ako jej 
správca, práve Jožka som poznal – po objavite-
ľovi Bacúrikovi – ako druhého človeka v Dol-
nom Harmanci. Aj prostredníctvom neho som 
získal veľmi dobrý a úprimný vzťah k dedine 
Dolný Harmanec a jej obyvateľom. Dnes už na 

dôchodku cítim, že tri desiatky rokov tu strá-
vené stáli za to a považujem Harmaneckú jas-
kyňu a Dolný Harmanec za svoj druhý domov.

Rozmýšľal som veľmi dlho a zodpovedne, 
čo povedať na záver tejto smutnej rozlúčky 
s Tebou, Jožko. Ďakujem Ti za viac ako 40 
rokov nášho skutočného, nefalšovaného pria-
teľstva. Dni strávené s Tebou ma vždy obo-
hacovali, obdivoval som Tvoj široký rozhľad 
vo viacerých oblastiach života (napriek Tvojej 
jednoduchosti). Poviem to tak, asi sme si už na 
prvý pohľad sadli. Patríš medzi prvú desiatku 
obľúbených ľudí, ktorých som poznal v mo-
jom živote. Nemôžem nespomenúť ani Tvoju 
nezlomnosť a vytrvalosť, ktorú obdivovali aj 
iní, že si statočne odolával všetkým nástrahám 
(čo je u nás mužov nezvyčajné), ktoré Ti život 
priniesol od smrti Tvojej dobrej manželky 

– pred 11 rokmi. Je mi veľmi ťažko na duši 
zmieriť sa s tým, že už nebudeš medzi živými, 
veď sme ešte mali toľko plánov... Dokonca si 
chcel, aby Ti súčasný správca Harmaneckej 
jaskyne zariadil modernú techniku (ku ktorej 
si mal vždy pozitívny vzťah), dron s kamerou, 
aby sa mohol urobiť povrchový prieskum nie-
ktorých lokalít Harmaneckého krasu. Budeme 
sa snažiť urobiť to za Teba. Napriek smutnej 
rozlúčke s Tebou, ako sme zvykli v minulosti 
hovoriť – STÁLO TO ZA TO, ničoho neľutuje-
me – snažili sme sa v rámci našich možností... 
A čo, keď to má všetko tak byť, ako to práve 
dnes je! Viem, že by si s týmto konštatovaním 
so mnou súhlasil!

Jožko, odpočívaj v pokoji!
Smútočná reč J. Obrciana na pohrebe 

14. mája 2019 v Dolnom Harmanci

Spoločenské správy
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odišiel jozef zelner – pekelník
(1947 – 2019)

Prieskum Borinského krasu bol dlhé 
roky spätý s menom Jozefa Zelnera. Ešte 
pred vznikom Oblastnej skupiny č. 20 Bra-
tislava pôsobil ako člen trampskej osady 
Hay river na Košariskách pri Borinke pod 
trampským menom Pekelník. Oporným 
bodom bola preňho chata, ktorú postavil 
jeho otec. Keď bolo trampské hnutie kon-
com 60. rokov na vrchole, stal sa aktívnym 
účastníkom i spoluorganizátorom tramp-
skej jaskyniarskej školy, ktorá sa uskutoč-
nila v auguste 1969. Tam sa vytvoril základ 
Oblastnej skupiny Bratislava v rámci ob-
novenej Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti. Jaskyniari však zároveň fungovali aj 
ako Jaskyniarsky klub pri Celozávodnom 
výbore SZM v národnom podniku Slov-
naft, o čo sa zaslúžil práve Jožo ako zamestna-
nec tohto podniku a aktívny funkcionár SZM. 
Išlo o to, že prosperujúci významný podnik, 
akým Slovnaft bol a stále je, prispieval na ma-
teriálne vybavenie jaskyniarov. Takéto dvojité 
fungovanie však bolo tŕňom v oku vedeniu 
SSS v Liptovskom Mikuláši a keď skupina 
dostala písomné pokarhanie od vtedajšieho 
predsedu D. Kubínyho, prestali už jaskyniari 
vystupovať pod menom Slovnaftu. Avšak pô-
vodné logo jaskyniarskeho klubu s povrazo-
vým rebríkom a netopierom pretrvalo dodnes, 
len v súčasnosti je orámované textom Speleo 
Bratislava. 

Najaktívnejšie pôsobenie Joža Zelnera v Bo-
rinskom krase sa sústreďuje na roky 1968 
– 1976. Hlavnými pracoviskami boli vtedy 
jaskyne Veľké Prepadlé J-1 a P-2, Sedmička 
a Riečna. Vrcholom tohto obdobia bolo zor-
ganizovanie Jaskyniarskeho týždňa SSS v júli 
1975. Jozef tam pôsobil ako jeden z hlavných 
organizátorov. Na tú dobu to bolo neopako-
vateľné podujatie, trvalo 8 dní, účastníkov 
rozvážali prenajaté autobusy, súčasťou bolo aj 
kladenie vencov na Slavíne a počas týždňa vy-
chádzali každý deň táborové noviny. Za všetko 
hovorí finančné krytie zo strany Správy slo-
venských jaskýň, predstavujúce sumu 150-tisíc 
Kčs. Po úspešnom Jaskyniarskom týždni sa 
sily v skupine roztrieštili na niekoľko menších 
podskupín a ako to už býva, celková činnosť 

upadla. Aktivita narástla až s príchodom novej 
generácie v roku 1980, ale to sa Jožo už ak-
tívneho prieskumu nezúčastňoval. Stále však 
bol na Košariskách a pri večerných diskusiách 
usmerňoval nás mladých začínajúcich adeptov 
jaskyniarstva. 

Dôležitú úlohu zohral začiatkom 90. ro-
kov, keď sme boli nútení opustiť základňu 
v borinskom kameňolome. Jožo sa vtedy pri-
hovoril, ba vlastne vyjednal prenájom chatky 
bývalého ČSZTV, patriacej novému majiteľovi 
Stanovi Fuksovi s trampským menom Fugo. 
Túto chatku sme neskôr odkúpili, prestava-
li a dnes je oficiálnym sídlom speleoklubu. 
Tým, že sme sa presťahovali z kameňolomu, 
stali sme sa s Jozefom susedmi a vždy, keď 
sme išli okolo, nezabudli sme sa zastaviť na 
kus reči. Jožo nám zakaždým nalial po pohári 
vína alebo štamperlíku tuhého. Dokonca sme 
uňho uskutočnili aj jeden zo Záverov sezóny, 
keď pre nízke teploty a sneženie nás Pekel-
ník prichýlil vo vyhriatych priestoroch svojej 
chaty. Posledných pár rokov mu už zdravot-
ný stav neumožňoval chodiť na chatu, stále 
však prostredníctvom internetu komunikoval 
s jaskyniarmi a dodával zo svojho archívu 
zaujímavé informácie. 

Nezabudneme na všetko, čo pre nás Jozef 
urobil.

V mene Speleo Bratislava
Peter Magdolen
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Summary

In the introduction of this number of the Bulletin, Peter Holúbek, the chairman of the Slovak 
Speleological Society (SSS) reminds the readers of the 70th anniversary of its establishment with 
a short overview of the SSS history from its formation in 1949 to the present. He remarks that 
cavers in Slovakia had started to be organized five years sooner than that, already in 1944. In 
the year 1970, the SSS published the first number of the SSS Bulletin, this year’s volume of our 
magazine is the 50th in succession and this issue has serial number 180, as it is described by the 
current magazine editor B. Kortman. The SSS Presidency meeting took place on May 10, 2019 in 
Liptovský Mikuláš, the course of the meeting is summarised by P. Holúbek. M. Tršková informs 
in the following article about the programme and the course of the 28th year of Speleomeeting 
of the SSS in Liptovský Ján. Cavers from Slovakia, The Czech Republic, Poland and Germany 
presented their work and success at this annual event.

This issue of the Bulletin continues with articles from the sphere of cave and karst exploration 
and research in Slovakia. These articles, besides their text section, also contain rich photographic 
and map documentation. P. Herich writes about discoveries of new spaces in Dračia Cave in 
Sokol Mt. (Demänovská Valley, the Low Tatras), L. Vlček, M. Miedziński, R. Pest, J. Zygmunt write 
about Mangalica Cave (Suché Doly, Muránska Plateau), which was discovered and explored by 
cavers from several countries (Slovakia, Romania, Germany, the USA and mainly from Poland), 
Ľ. Múka writes about a continuous research of Jaskyňa pod Svibovou Cave (Hornolehotský 
Karst, Horehronské Podolie) and F. Miháľ about karst phenomena on Smrečiny Plateau near 
Kráľova Hoľa Mt. Two contributions from Z. Jerg are dedicated to the history of speleology in 
the Slovak Karst, specifically to the first written reference of Drienovská Cave (Jasovská Plateau) 
and Trnawa Cave, respectively Železné Vráta Cave (Plešivecká Plateau).

R. Košč describes the experiences of Slovak cavers during their wandering around 
Indonesia, mainly visits to several show caves and also caves not opened to the public.

The following contribution brings an interesting legend about the Cave Mara Medvedia 
(Mara of the Bear) in the Revúcka Vrchovina (The Revúca Highlands) and the authors of the 
next article, which is based on two stories with a happy ending, warn cavers about the danger of 
being smothered (burried) by scree in the underground and draw attention to the importance 
of keeping safety measures in caves. Organizers of the Primary Cave Measurement Course for 
the members of the SSS inform about this event, which took place in March 2019 in Liptovský 
Mikuláš and Demänovská Valley.

The Bulletin is closed by the remembrance of a prominent Slovak geologist and speleologist 
RNDr. Ladislav Novotný, a member of Speleology Club Slovenský Raj (Slovak Paradise), 
and other up-to-date social news. 

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman 






